
 

 

LUT School of Business and Management 

Kauppatieteiden kandidaatintutkielma 

Talousjohtaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISÄINEN TARKASTUS OSANA ORGANISAATIOIDEN RISKIENHALLINTAA  

Internal Audit as a part of Organizations’ Risk Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.5.2018 

Tekijä: Pauliina Seppänen 

Ohjaaja: Kati Pajunen 



 

 

TIIVISTELMÄ 

 

Tekijä:  Pauliina Seppänen 

Tutkielman nimi: Sisäinen tarkastus osana organisaatioiden riskienhallintaa 

Akateeminen yksikkö: School of Business and Management 

Koulutusohjelma:  Kauppatiede / Talousjohtaminen 

Ohjaaja:   Kati Pajunen 

Hakusanat:   Sisäinen tarkastus, riskienhallinta, kokonaisvaltainen 

riskienhallinta 

 

Tässä kandidaatintutkielmassa syvennytään sisäisen tarkastuksen merkitykseen 

organisaatioiden riskienhallinnassa. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään, mikä on 

sisäisen tarkastuksen merkitys organisaatioiden riskienhallinnassa ja toisaalta se, millaisia 

tavoitteita ja tehtäviä sisäisellä tarkastuksella on osana riskienhallintaa. Tutkimuksen 

tavoitteena on muodostaa sekä teoriaosuuden että empiriaosuuden pohjalta 

mahdollisimman laaja kokonaiskuva tutkimuksessa käsiteltävästä aihepiiristä. Tutkimus on 

toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen teoriaosuus pohjautuu 

aikaisempaan kirjallisuuteen sisäisestä tarkastuksesta ja riskienhallinnasta. Empiriaosuuden 

aineisto tutkimukseen on puolestaan kerätty kahden puolistrukturoidun 

asiantuntijahaastattelun pohjalta.  

 

Tutkimuksen tulosten mukaan sisäisellä tarkastuksella nähdään olevan tärkeä rooli 

organisaation riskienhallinnassa. Tulokset osoittavat, että sisäisen tarkastajan tulisi tarkastella 

riskienhallinnan osalta muun muassa sitä, onko organisaatio tehnyt parhaansa, jotta sitä 

kohtaavat riskit vältettäisiin ja onko riskeihin ylipäätään kiinnitetty organisaation sisällä 

tarpeeksi huomiota. Sisäinen tarkastaja tuntee organisaation eri prosessit syvällisesti ja näin 

ollen sisäisten tarkastajien on mahdollista tuoda organisaation riskienhallintaan uudenlaisia 

näkökulmia. Tulosten mukaan sisäinen tarkastus ja riskienhallinta nähdään keskenään 

eräänlaisena työparina. Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta tulisi nähdä organisaatiossa 

jatkuvana yhteistyönä sekä yhdessä tekemisenä. Tulevaisuudessa tämän roolin tulisi korostua 

entisestään.  
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The purpose of this Bachelor’s thesis is to focus on the role of internal audit in risk 

management. Secondly, the study investigates what are the objectives and the functions of 

internal audit in risk management. This study was conducted by qualitative methods. The aim 

of this study is to provide an overview of internal audit's role in risk management based on 

both the empirical and the theoretical parts of this study. The theoretical part of the study is 

based on the previous literature and research and the empirical part of this study was 

conducted by two semi-structured interviews. The interviewees had a vast experience from 

the aforementioned matter of subjects. 

 

According to the results of this study, internal audit has an important role in organizational 

risk management. The findings indicates that internal auditors should focus on mitigating 

organizations risks as well as see whether organization has paid enough attention on the risks 

that they are continuously facing. The findings of this study also suggest that internal auditor 

is the person who is familiar with the processes, and therefore internal auditor can bring 

added value to organizational risk management. Internal audit and risk management should 

not be seen as separate things, instead they should cooperate more. In the future the 

collaboration of internal audit and risk management will become more essential for different 

organizations. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Sisäisen tarkastuksen merkitys liiketoiminnan riskienhallintaprosesseissa on kasvanut 

huomattavasti. Boylen ja Boylen (2013) mukaan sisäisen tarkastuksen tehtävänä on nyt, 

enemmän kuin koskaan, olla avainasemassa yrityksen kokonaisvaltaisessa riskienhallinnassa. 

Liiketoimintaympäristön nopeat ja mullistavat muutokset ovat vaikuttaneet organisaatioissa 

laajasti ympäri maailmaa tuoden organisaatioille eteen uudenlaisia riskejä (Shahimi, Mahzan 

& Zulkifli 2015). Campbellin (2008) mukaan jokaisella organisaatiolla on riskejä, jotka voivat 

muodostaa merkittävän uhan sen menestymiselle. Näin ollen yritykset ovatkin omaksuneet 

kokonaisvaltaisen riskienhallinnan osaksi organisaatiota suojellakseen itseään monilta 

liiketoimintaan liittyviltä riskeiltä (Burnaby & Hass 2009).  

 

KPMG:n tekemästä tutkimuksesta selviää, että useimmat organisaatioiden 

tarkastusvaliokunnista ympäri maailmaa pitävät riskienhallintaa yhtenä suurimpana 

haasteena vuodelle 2018. Tutkimuksen mukaan  tähän vaikuttavat taloudellinen ja poliittinen 

epävarmuus, teknologian kehitys, lisääntyvä sääntely sekä mahdolliset tietoturvariskit. 

Tutkimukseen vastanneista tarkastusvaliokunnan jäsenistä noin 40 prosenttia oli sitä mieltä, 

että on yhä vaikeampaa hallita ja tarkkailla näitä suurimpia organisaatioon kohdistuvia riskejä. 

Sisäisen tarkastuksen avulla on kuitenkin mahdollista keskittyä tärkeimpiin riskeihin sekä 

yleisesti riskienhallintaprosesseihin. (KPMG 2017)  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

 

Tutkimus käsittelee sisäisen tarkastuksen merkitystä organisaatioiden riskienhallinnassa. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavalla sisäinen tarkastus liittyy riskienhallintaan 

sekä se, millaisia tehtäviä sisäiseltä tarkastukselta odotetaan riskienhallinnassa.  
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Tutkimuksen perustan muodostavat sekä päätutkimuskysymys että alatutkimuskysymys, 

jotka ovat muodostettu siten, että alatutkimuskysymys tukisi mahdollisimman hyvin 

päätutkimuskysymystä sekä yleisesti tutkimuksessa käsiteltävää teemaa. Tutkimuksen 

päätutkimuskysymys on: 

 

”Mikä on sisäisen tarkastuksen merkitys organisaatioiden riskienhallinnassa?” 

 

Tutkimuksen alatutkimuskysymys tarkentaa päätutkimuskysymystä ja sen avulla on 

mahdollisuus saada vastaus tutkimuksen päätutkimuskysymykseen. Tutkimuksen 

alatutkimuskysymys on: 

 

”Millaisia tavoitteita ja tehtäviä sisäisellä tarkastuksella on riskienhallinnassa?” 

 

Alatutkimuskysymyksen avulla tarkastellaan sisäisen tarkastuksen tärkeimpiä tavoitteita ja 

tehtäviä organisaation riskienhallinnassa. Sen avulla pyritään tarkastelemaan sisäisen 

tarkastuksen ja riskienhallinnan välistä yhteyttä syvällisemmin. Tutkimuskysymyksiin 

pyritään saamaan mahdollisimman kokonaisvaltainen ymmärrys sekä teoriaosuuden että 

empiriaosuuden pohjalta.  

 

Sisäisen tarkastuksen näkökulmasta keskeisiä osa-alueita ovat sisäisen tarkastuksen 

ammatillinen ohjeistus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä hyvä johtamis- ja hallintotapa. 

Sisäisen tarkastuksen ammatillinen ohjeistus ohjaa sisäisen tarkastajan työtä, joten se 

nähdään tämän tutkimuksen kannalta merkittävänä ja näin ollen siihen myös syvennytään 

teoriaosuudessa tarkemmin. Sisäinen valvonta liittyy myös läheisesti sisäiseen tarkastukseen, 

mutta niiden välillä voidaan käsitteinä tehdä kuitenkin selkeä ero. Sisäinen valvonta koostuu 

tavoista, joiden avulla varmistutaan siitä, että organisaation toiminta on sen tavoitteiden 

mukaista. Sisäinen tarkastus kohdistuukin usein juuri sisäisen valvonnan toimivuuteen. 

Sisäinen valvonta käsittää osakseen myös organisaation riskienhallinnan. Sisäinen valvonta on 

kuitenkin itsessään jo hyvin laaja kokonaisuus, joten tutkielmassa siihen syvennytään vain 

riskienhallinnan osalta. Organisaation johtamis- ja hallintotapaan keskitytään tutkimuksessa 

hyvin päällisin puolin sisäisen tarkastuksen näkökulmasta. Aihepiiri tutkimuksessa yleisesti 
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rajataan sisäistä tarkastusta koskevaksi siten, että myös riskienhallintaan keskitytään 

pääasiassa sisäisen tarkastuksen näkökulmasta. (Ratsula 2016, 19; Sisäiset tarkastajat ry 

2018a; Sisäiset tarkastajat ry 2018c; Sisäiset tarkastajat ry 2018d) 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä 

 
Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Lähtökohtana 

laadullisessa tutkimuksessa voidaan pitää todellisen elämän kuvaamista. Sen tarkoituksena on 

tutkia tutkimuksen kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Sen piirteisiin kuuluu, että 

tapauksia käsitellään ainutlaatuisina, jolloin myös aineistoa tulee tulkita sen mukaisesti. 

Laadullinen tutkimus pyrkii antamaan lukijalle uudenlaisen tavan ymmärtää tutkittavaa 

ilmiötä, mikä edellyttää tutkimukselta myös tietynlaista syvyyttä. (Hirsjärvi, Remes & Sarajärvi 

2014, 161-164; Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 43)  

 

Tutkielman teoriaosuus pohjautuu aiheeseen liittyviin tieteellisiin artikkeleihin ja tutkimuksiin 

sekä kirjallisuuteen, jonka avulla on tarkoitus saada mahdollisimman laaja kokonaiskuva 

sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvästä teoriasta. Sekä sisäiseen tarkastukseen 

että riskienhallintaan on saatavilla paljon aineistoa eri lähteistä. Tutkimuksen empiriaosuuden 

aineisto puolestaan kerätään puolistrukturoidun teemahaastettelun avulla, jota voidaan pitää 

yhtenä käytetyimpänä aineistonkeruumenetelmänä liiketaloustieteissä laadullisen 

tutkimuksen yhteydessä. Teemahaastattelua pidetään puolistrukturoituna menetelmänä, 

koska haastattelun teemat, eli aihealueet ovat kaikille haastateltaville samat. 

Teemahaastattelulle on ominaista, että haastattelun aihepiirit ovat ennestään tiedossa, mutta 

kysymyksillä ei kuitenkaan ole tarkkaa järjestystä tai muotoa.  (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48; 

Hirsjärvi et al. 2014, 208; Koskinen et al. 2005, 105). Tutkimusmenetelmää ja aineistoa 

käsitellään tarkemmin neljännessä pääkappaleessa.   

 

1.4 Kirjallisuuskatsaus 

 
Sisäisestä tarkastuksesta ja riskienhallinnasta löytyy tutkimuksia ympäri maailmaa. 

Tutkimukset ajoittuvat etenkin 2000-luvulle. Tutkielman näkökulman kannalta merkittäviä 

tutkimuksia ovat muun muassa Walkerin, Shenkirin ja Bartonin (2003) tutkimus sisäisestä 
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tarkastuksesta ja riskienhallinnasta. He tutkivat viittä eri organisaatiota, jotka ovat 

onnistuneesti toteuttaneet kokonaisvaltaisen riskienhallintaprosessin läpi organisaation. 

Heidän mukaan sisäinen tarkastus pystyi tarjoamaan huomattavaa arvoa riskienhallintaan. 

Allegrini ja D’Onza (2003) tutkivat puolestaan sisäistä tarkastusta ja riskien kartoitusta 

Italiassa. Tuloksissa korostettiin sisäisen tarkastajan roolia riskien arvioinnissa. 

 

Sarens ja De Beelde (2006a) tutkivat sisäisen tarkastajan näkemystä riskienhallinnasta 

Yhdysvalloissa ja Belgiassa. He keskittyivät tutkimuksessaan kuvailemaan ja vertailemaan 

laadullisin menetelmin sitä, kuinka sisäiset tarkastajat ymmärtävät heidän roolinsa 

riskienhallinnassa. Castanheira, Rodrigues ja Craig (2009) analysoivat riskiin perustuvaa 

sisäistä tarkastusta ja tutkivat sisäisen tarkastuksen roolia riskienhallinnassa Portugalissa. 

Tutkimuksesta selvisi, että sisäisellä tarkastuksella on aktiivisempi rooli riskienhallinnassa 

yksityisellä sektorilla, pienemmissä organisaatioissa sekä finanssisektorilla.  

  

Sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa on tutkittu myös Suomessa. Vinnari ja Skærbæk (2014) 

tutkivat sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan käytäntöjä suomalaisessa kunnassa. D’Onza, 

Selim, Melville ja Allegrini (2015) taas tutkivat sisäisen tarkastuksen tekijöitä, jotka luovat 

organisaatiolle lisäarvoa. Tuloksista käy ilmi, että sisäisen tarkastuksen toiminnon kykyyn 

luoda arvoa organisaatiolle liittyy merkittävästi niin sisäisen tarkastajan riippumattomuus ja 

puolueettomuus kuin sisäisen tarkastajan osallistuminen riskienhallintajärjestelmien 

arvioimiseen ja kehittämiseen. Droglasin ja Siopin (2017) tutkimus puolestaan keskittyi 

Kreikkaan. He tutkivat sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa. Tulosten mukaan sisäinen 

tarkastus liittyy vahvasti tehokkaaseen riskienhallintaan.  

 

Aiheeseen liittyen löytyy myös paljon erilaisia julkaisuja. Muun muassa The Institute of 

Internal Auditors (IIA) on julkaissut sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä 

kannanottoja. IIA julkaisi kannanoton vuonna 2009 sisäisen tarkastuksen roolista 

riskienhallinnassa ja vuonna 2013 kannanoton liittyen organisaation riskienhallinnan ja 

sisäisen tarkastuksen organisointiin. (IIA 2009a; IIA 2013) 
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1.5 Tutkimuksen rakenne  

 

Tutkimus rakentuu viidestä eri pääluvusta ja päälukuja tarkentavista alaluvuista (kuvio 1).  

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen ensimmäisen pääluvun muodostaa johdantokappale, jonka tarkoituksena on 

esitellä lukijalle yleisesti tutkimuksessa käsiteltäviä teemoja. Johdantoluvussa käydään läpi 

muun muassa tutkimuksen tausta ja tavoitteet sekä tutkimusmenetelmä ja 

tutkimuskysymykset.  

 

Tutkimuksen toinen ja kolmas pääluku muodostavat sisäiseen tarkastukseen ja 

riskienhallintaan liittyvän teoriaosuuden. Siinä tarkastellaan aikaisemman kirjallisuuden 

pohjalta muun muassa sisäisen tarkastuksen tehtäviä, asemaa organisaatiossa, tärkeimpiä 

sidosryhmiä sekä yleisesti organisaation riskienhallintaa ja riskiä käsitteenä. Kolmas pääluku 

keskittyy sisäiseen tarkastukseen osana organisaation riskienhallintaa. Siinä tarkastellaan 

sisäisen tarkastuksen merkitystä ja tehtäviä riskienhallinnassa sekä pyritään etsimään 

vastauksia alussa esitettyyn tutkimuskysymykseen ja alatutkimuskysymykseen jo olemassa 

olevan kirjallisuuden ja aineiston avulla.  

 

Neljäs pääluku muodostaa tutkimuksen empiriaosuuden. Neljännen pääluvun alussa 

syvennytään tarkemmin myös tutkimuksessa käytettyyn tutkimusmenetelmään ja 

tutkimusaineistoon. Empiriaosuuden tarkoituksena on saada vastauksia tutkimuskysymyksiin 

kahden asiantuntijahaastattelun avulla. Tutkielman viimeisen pääluvun muodostavat 

yhteenveto ja johtopäätökset. Viidennessä pääluvussa on kokoava yhteenveto tutkimuksesta 

sekä siinä tarkastellaan tutkielman tuloksia, esitetään vastaukset johdantoluvussa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin ja pohditaan mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia.   
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2. SISÄINEN TARKASTUS JA RISKIENHALLINTA 

 
Tässä pääluvussa tarkastellaan aikaisempaan tutkimukseen, kirjallisuuteen sekä erilaisiin 

raportteihin ja kannanottoihin perustuen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan teoreettista 

viitekehystä. Pääluku alkaa sisäisen tarkastuksen teorialla, jonka jälkeen syvennytään 

tarkemmin riskienhallintaan.  

 

2.1 Sisäinen tarkastus 
 

Sisäisen tarkastuksen nähdään saaneen alkunsa nykyaikaisessa muodossaan vuonna 1941, 

kun sisäisen tarkastuksen kattojärjestö The Institute of Internal Auditors (IIA) perustettiin 

Yhdysvalloissa (Holopainen, Koivu, Kuuluvainen, Lappalainen, Leppiniemi, Mikola & Vehmas 

2013, 23). IIA vastaa muun muassa sisäisen tarkastuksen kansainvälisestä ammatillisesta 

ohjeistuksesta. Suomessa IIA:ta edustaa Sisäiset tarkastajat ry, joka on perustettu 1950-

luvulla. (Sisäiset tarkastajat ry 2018f) 

 

Sisäinen tarkastus on ylimmän johdon ja hallituksen riippumaton tukitoiminto. Sen tehtävänä  

on objektiivisella arviointi-, varmistus- ja konsultointitoiminnalla (taulukko 1) olla 

organisaation tukena niin sen kehittämisessä kuin tavoitteiden saavuttamisessa. Sisäinen 

tarkastus suuntautuu koko organisaation valvonta-, riskienhallinta- sekä johtamis- ja 

hallintoprosesseihin. (Sisäiset tarkastajat ry 2018c) 

 

Taulukko 1. Sisäisen tarkastuksen tehtävät arviointi-, varmistus- ja konsultointipalveluissa 

(Mukaillen Holopainen et al. 2013, 102) 
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Arviointi- ja varmistuspalvelut määritellään objektiiviseksi todisteiden tutkimiseksi. Niiden 

avulla sisäisen tarkastuksen on mahdollista tuottaa organisaatiolle riippumaton arvio niin 

valvonta- ja riskienhallinta- kuin johtamis- ja hallintoprosesseista. Arviointi- ja 

varmistuspalveluiden tehtävät voivat liittyä muun muassa organisaation operatiiviseen 

toimintaan, taloushallintoon, tietoturvallisuuteen sekä yritystutkimuksiin. Sisäisen 

tarkastuksen konsultointipalvelut ovat puolestaan erilaisia neuvonantopalveluita, joiden 

tarkoituksena on kehittää organisaation valvonta- ja riskienhallinta- sekä johtamis- ja 

hallintoprosesseja sekä luoda organisaation eri toiminnoille lisäarvoa. Sisäiselle tarkastajalle 

ei kuitenkaan saa syntyä minkäänlaista päätöksentekovastuuta konsultointipalveluiden 

osalta. Konsultointipalveluiden tehtävät voivat liittyä esimerkiksi koulutukseen ja ohjaukseen 

sekä yleisesti neuvontaan. (Sisäiset tarkastajat ry 2016)  

 

2.1.1 Sisäisen tarkastuksen ammatillinen ohjeistus  
 

Sisäistä tarkastusta ohjaa IIA:n kansainvälinen ammatillinen ohjeistus (kuvio 2) (Sisäiset 

tarkastajat ry 2018a). Burnabyn ja Hassin (2011) mukaan sisäisen tarkastuksen ammatillinen 

merkitys on kasvanut merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Viralliseen 

ohjeistukseen kuuluu toiminta-ajatus sekä kuusi erilaista kokonaisuutta, joista neljä on 

sisäiselle tarkastajalle pakollisia ja kaksi vapaaehtoisia. Sisäisen tarkastuksen toiminta-ajatus 

on oikeastaan oleellisin asia organisaation näkökulmasta, sillä sen avulla määritellään se, mitä 

sisäisen tarkastuksen avulla organisaatiossa halutaan ylipäätään saavuttaa. (Sisäiset 

tarkastajat ry 2018a) Ratsulan (2016, 89) mukaan toiminta-ajatus sekä lisää että turvaa 

organisaation arvoa tarjoamalla objektiivista ja riskiperusteista varmistusta sekä näkemyksiä 

ja neuvoja. Pakollisiin, eli velvoittaviin ohjeisiin kuuluvat sisäisen tarkastuksen määritelmä, 

pääperiaatteet, eettiset säännöt sekä kansainväliset ammattistandardit. Vapaaehtoisiin, eli 

suositeltaviin ohjeisiin kuuluvat puolestaan sekä soveltamisohjeet että täydentävät ohjeet. 

(Sisäiset tarkastajat ry 2018a)  
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Kuvio 2. IIA:n määrittelemä kansainvälinen ammatillisten käytäntöjen ajatusmalli (Mukaillen 

Sisäiset tarkastajat ry 2018a) 

 

IIA (2009b) määrittelee seuraavasti sisäisen tarkastuksen:  

”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.”  

 

Stewartin ja Subramaniamin (2010) mukaan määritelmä korostaa sisäisen tarkastuksen 

riippumattomuutta ja objektiivisuutta varmistus- ja konsultointitoiminnassa. IIA:n 

ammattistandardien mukaan riippumattomuudella viitataan tilanteisiin, jotka voisivat 

muodostaa uhkan sisäisen tarkastajan tehtävien puolueettomaan toimimiseen. 

Riippumattomuuden mukaisesti sisäisen tarkastuksen toiminnon johtajalla tulee olla sekä 

suora että rajoittamaton keskusteluyhteys organisaation ylimpään johtoon ja hallitukseen. 

Objektiivisuudella puolestaan viitataan sisäisen tarkastajan puolueettomaan 

asennoitumiseen. Sen ansiosta sisäisellä tarkastajalla on mahdollisuus suorittaa 
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toimeksiantonsa siten, että hän uskoo vilpittömästi tekemänsä työn tulokseen, eikä tee 

laatuun liittyviä myönnytyksiä. (Sisäiset tarkastajat ry 2016) Riippumattomuuden ja 

objektiivisuuden erona näyttääkin olevan se, että objektiivisuutta voidaan pitää tietynlaisena 

mielentilana, kun riippumattomuutta pidetään puolestaan eräänlaisena tilanteena, joka sallii 

sisäisen tarkastajan toimimaan puolueettomasti. (Stewart & Subramaniam 2010) 

 

Pääperiaatteet ovat sisäisen tarkastuksen ammatillisen ohjeen perusta ja niiden tehtävä on 

tukea sisäisen tarkastuksen vaikuttavuutta (Sisäiset tarkastajat ry 2016). Pääperiaatteiden 

mukaan sisäisen tarkastajan tulee toimia rehellisesti sekä olla ammattitaitoinen ja huolellinen.  

Sisäisen tarkastajan toiminnan tulee olla laadukasta ja sitä tulee kehittää jatkuvasti. 

Pääperiaatteiden mukaisesti sisäisen tarkastuksen tulee sekä tarjota riskilähtöistä varmistusta 

että edistää organisaation kehittymistä. Sisäisen tarkastuksen toiminnan tulee myös ohjautua 

niin organisaation tavoitteiden, riskien kuin strategian mukaisesti. (Sisäiset tarkastajat ry 

2018a)  

 

Kansainväliset ammattistandardit kuvaavat sisäisen tarkastuksen luonnetta ja sen toteutusta. 

Niiden noudattaminen on sisäiselle tarkastukselle erityisen tärkeää, jotta sisäisen 

tarkastuksen velvollisuudet ja vaatimukset tulevat täytettyä.  Standardit koostuvat kahdesta 

eri pääluokasta: ominaisuus- ja  toteutustapastandardeista. Ominaisuusstandardit (1000-

sarja) pitävät sisällään erilaisia ominaispiirteitä, joita sisäistä tarkastusta tekevällä 

organisaatiolla tai toimijalla tulee olla. Toteutustapastandardien (2000-sarja) avulla pyritään 

puolestaan kuvaamaan sisäisen tarkastuksen tehtävien luonnetta ja määrittelemään erilaisia 

laatuvaatimuksia. Uudet ammattistandardit ovat astuneet voimaan tammikuussa 2017. 

(Holopainen et al. 2013, 88-89; Sisäiset tarkastajat 2016)  

 

Burnaby, Abdolmohammadi, Hass, Sarens ja Allegrini (2009) tutkivat kansainvälisten 

ammattistandardien käyttöä Yhdysvalloissa sekä tietyissä Euroopan maissa. He tuovat 

tutkimuksessaan esille sen, että jokaisen, joka tarjoaa sisäisen tarkastuksen palveluita, on 

noudatettava standardien käyttöä. Jos standardeja ei noudateta, voi sisäisen tarkastuksen 

tuoma lisäarvo organisaatiolle olla vaarassa. Sisäinen tarkastus tapahtuu kuitenkin hyvin 

erilaisissa taloudellisissa sekä kulttuurisissa ympäristöissä ja näin ollen standardien käyttö 

vaihdella maakohtaisesti. Tulosten mukaan standardien käytössä eri maiden välillä voi olla 
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merkittäviäkin eroja. Pääsyy standardien käyttämättä jättämiseen joko osittain tai kokonaan 

liittyi tutkimuksen mukaan siihen, ettei organisaation johto tai hallitus nähnyt niiden tuovan 

lisäarvoa. Toinen syy liittyi siihen, että standardien noudattamisen nähtiin vievän liikaa aikaa.  

 

Eettisten sääntöjen avulla pyritään edistämään sisäisen tarkastuksen ammattietiikkaa. 

Sisäisen tarkastuksen luottamus perustuu riskienhallinnan, johtamis- ja hallinnointitavan 

arviointi- ja varmistustoiminnan objektiivisuuteen. Tästä johtuen eettiset säännöt ovat 

pakollinen osa ammatillista ohjeistusta. Eettiset säännöt koostuvat kahdesta eri roolista: 

periaatteista ja käyttäytymissäännöistä. Periaatteet ovat olennaisessa asemassa sisäisen 

tarkastuksen ammatin ja toiminnan näkökulmasta ja niitä ovat rehellisyys, objektiivisuus, 

luottamuksellisuus sekä ammattitaito. Käyttäytymissääntöjen tehtävänä on puolestaan 

kuvata sitä käyttäytymistä, jota sisäiseltä tarkastajalta edellytetään. Niiden avulla sovelletaan 

periaatteita käytäntöön sekä pyritään ohjaamaan sisäisen tarkastajan eettisiä toimintatapoja. 

(Sisäiset tarkastajat ry 2000) Eettisten sääntöjen noudattaminen on erittäin tärkeää sisäisen 

tarkastuksen luotettavuuden varmistamiseksi (D’Onza et al. 2015).  

 

2.1.2 Sisäinen tarkastus osana organisaatiota 
 

Sisäiset tarkastajat ovat organisaatiossa ainutlaatuisessa asemassa tarjoten sekä varmistus- 

että konsultointipalveluita. Sisäisillä tarkastajilla tulee olla organisaatiossa asema, jossa on 

mahdollista toimia riippumattomasti ja objektiivisesti. (Stewart ja Subramaniam 2010) 

D’Onzan et al. (2015) mukaan sisäiset tarkastajat eivät voi suorittaa työtään tehokkaasti ilman 

riippumattomuutta ja objektiivisuutta, koska ne ovat ominaisuuksia, jotka luovat sisäiselle 

tarkastukselle sekä uskottavuuden että merkittävän aseman organisaatiossa. Heidän 

tutkimuksen tuloksista käykin ilmi, että sisäisen tarkastajan riippumattomuudella ja 

objektiivisuudella on organisaatiolle lisäarvoa tuova vaikutus. Mihret ja Yismaw (2007) tuovat 

puolestaan esille, että yksikön aseman tulee olla myös riittävän korkea siten, että sen 

riippumattomuus organisaatiossa voidaan varmistaa. Riippumattomuus on äärimmäisen 

tärkeää tehokkaalle sisäiselle tarkastukselle, koska se tarjoaa sille sekä puolueettoman että 

esteettömän mahdollisuuden arvioida ja raportoida havaintojaan organisaatiosta. Sarensin ja 

De Beelden (2006b) mukaan sisäisen tarkastuksen hyväksyminen ja arvostus organisaatiossa 

on vahvasti riippuvainen johdon tuesta. 
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Bou-Raadin (2000) mukaan sisäinen tarkastus on muuttunut perinteisestä 

tarkastustoiminnasta lisäarvoa tuovaan lähestymistapaan, jossa sisäiset tarkastajat toimivat 

yhdessä organisaation hallinnon kanssa. Sisäinen tarkastaja huomioi organisaation sisäiset 

trendit ja keskittyy toiminnoissa sekä prosesseissa pikemminkin neuvoa-antavaan 

lähestymistapaan ja tehokkuuteen kuin esimerkiksi dokumentoinnin tarkkuuteen. Shahimi et 

al. (2015) tuo esille, että sisäisiä tarkastajia pidetään organisaatiossa liiketoiminnan 

suorituskyvyn ja tietotaidon tarjoajina, jotka voivat tukea organisaatiota saavuttamaan 

liiketoiminnan tavoitteita. Tämä perustuu siihen, että sisäisillä tarkastajilla on syvällistä 

tietämystä organisaation liiketoiminnasta ja sen prosesseista.   

 

Sohn ja Martinov-Bennien (2011) mukaan sisäisen tarkastajan rooli tulee kehittymään siihen, 

että se ottaa tulevaisuudessa yhä enemmän huomioon organisaation riskit. Sisäisen 

tarkastuksen rooli organisaatiota uhkaavien riskien pienentämisessä on kasvanut 

merkittävästi. Sisäisten tarkastajien tulisi varmistaa, että tarkastustyötä toteutetaan 

organisaatiossa tehokkaasti ja tuottavasti siten, että organisaation keskeisimmät riskit 

käsiteltäisiin huomioiden organisaation resurssit. (Coetzee & Lubbe 2014)  

 

Burnabyn et al. (2009) mukaan viime vuosina sisäisestä tarkastuksesta on tullut merkittävä 

osa organisaation johtamis- ja hallintotapaa. Sisäisen tarkastuksen rooli organisaation 

johtamis- ja hallintotavassa on saanut huomiota, koska se on yhteydessä organisaation 

sisäiseen valvonta- ja riskienhallintajärjestelmään (Arena & Azzone 2009). Tähän ovat 

vaikuttaneet muun muassa 2000-luvun alussa tapahtuneet kansainväliset yritysskandaalit. 

Yritysskandaalit johtivat sisäisen tarkastuksen räjähdysmäiseen kysynnän kasvuun ja 

organisaatioiden sisäisten toimintatapojen kehittämiseen. (Burnaby et al. 2009)   

 

Sisäinen tarkastus on siis yksi organisaation johtamis- ja hallintotavan (kuvio 3), eli corporate 

governancen neljästä tukipilarista yhdessä organisaation hallituksen, ylimmän johdon sekä 

tilintarkastuksen kanssa (Sisäiset tarkastajat ry 2018b).  
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Kuvio 3. Sisäinen tarkastus osana johtamis- ja hallintotapaa (Mukaillen Holopainen et al. 2013, 

19) 

 

Toteutustapastandardi 2110 määrittelee sisäisen tarkastuksen tehtäviä johtamis- ja 

hallintojärjestelmässä. Standardin mukaan sisäisen tarkastuksen tulee sekä arvioida että 

antaa suosituksia johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämiseksi muun muassa strategisten 

ja toiminnallisten päätösten teossa, riskienhallinnan ja valvonnan seurannassa, riski- ja 

valvontainformaation raportoinnissa sekä etiikan ja arvojen edistämisessä organisaatiossa. 

(Sisäiset tarkastajat ry 2016) Sisäisellä tarkastuksella on hyvät edellytykset tarjota 

organisaatiolle varmistuspalveluita johtamis- ja hallintotapaan sen ainutlaatuisen aseman 

näkökulmasta. Se toimii arvokkaana resurssina muille johtamis- ja hallintojärjestelmän 

osapuolille. (Gramling, Maletta, Schneider & Church 2004; Soh & Martinov-Bennie 2011)  

 

PwC:n (2017) tutkimus sisäisen tarkastuksen kehityssuunnista tuo esille sisäisen tarkastuksen 

tulevaisuuden suuntia organisaatiossa. Tutkimuksen mukaan sisäisen tarkastuksen tulee olla 

organisaation tukena etenkin sen muutoksessa liittyen uuteen sääntelyyn, muutoksiin 

liiketoimintamalleissa, kyberturvallisuuteen ja tietosuojauhkiin, taloudellisiin haasteisiin sekä 

teknologian kehitykseen. Muun muassa uudenlainen teknologia ja sen tuomat innovaatiot 

haastavat perinteisiä sisäisen tarkastuksen toimintatapoja ja tuovat esille organisaatioon 

uudenlaisia riskejä. Näin ollen organisaation sisäisen tarkastajan tulisi olla organisaation 

mukana muutoksessa oppimassa uutta, tukemassa, jakamassa omaa osaamistaan ja 
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näkökulmiaan organisaatiolle, jotta sen olisi mahdollista luoda organisaatiolle ja sen 

sidosryhmille lisäarvoa.  

 

Arena ja Azzone (2009) tuovat myös esille sisäisen tarkastajan muuttuvan roolin, joka toimii 

yhä enemmän konsultointipalvelujen parissa organisaation sisällä. Shahimin et al. (2015) 

tutkimuksesta käy ilmi, että konsultointipalveluilla pyritään kehittämään sekä olemassa 

olevien että uusien toimintojen suorituskykyä riskien ja sisäisen valvonnan suhteen ja näin 

auttaa organisaatiota saavuttamaan sen tavoitteet. Sisäisiä tarkastajia pidetäänkin 

organisaatiossa sisäisinä neuvonantajina, jotka auttavat välttämään ongelmia, mutta jotka 

voivat auttaa organisaatiota menestymään. Heidän tulisi myös ymmärtää, kuinka rakentaa ja 

ylläpitää suhteita sidosryhmiin koko organisaatio huomioon ottaen. (Bolger 2011) 

 

2.1.3 Sisäinen tarkastus ja yhteistyö sidosryhmien kanssa 
 

Sisäiset tarkastajat palvelevat monia sidosryhmiä tarjotakseen heille varmistus- ja 

konsultointipalveluita. Useiden tutkijoiden mielestä toimivat sidosryhmäsuhteet ovat 

merkittävässä asemassa siinä, että sisäisen tarkastuksen on mahdollista saavuttaa sille 

asetetut tavoitteet (D’Onza & Sarens 2016). Jotta sisäisen tarkastuksen olisi mahdollista 

saavuttaa tavoitteet, tulisi sisäisen tarkastuksen tehtävissä huomioida se, mitä sidosryhmät 

heiltä odottavat ja toisaalta se, miten he kokevat sisäisen tarkastuksen tehokkuuden, koska 

loppupeleissä heidän odotukset ja näkemykset määrittävät sisäisen tarkastuksen palveluiden 

kysynnän. (Bolger 2011; Erasmus & Coetzee 2018). Rönkön ja Liljan (2016) mukaan sisäisen 

tarkastuksen tulisi huomioida eri sidosryhmien tarpeet ja toisaalta niiden toisistaan 

poikkeavat intressit.  

 

Rönkkö ja Lilja (2016) nimeävät hallituksen/tarkastusvaliokunnan, ylimmän johdon, 

tilintarkastajan ja osakkeenomistajat keskeisiksi sidosryhmiksi listayhtiöissä. D’Onzan ja 

Sarensin (2016) mukaan tutkijat ovat tähän mennessä keskittyneet pääasiassa sisäisen 

tarkastuksen, ylimmän johdon, tarkastusvaliokunnan ja tilintarkastajien välisiin suhteisiin 

(kuvio 4). He tuovat esille myös sen, että useiden tutkimusten mukaan ylintä johtoa ja 

tarkastusvaliokuntaa pidetään kahtena merkittävämpänä sidosryhmänä sisäiselle 

tarkastukselle.  
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Kuvio 4. Sisäisen tarkastuksen sidosryhmät organisaatiossa: Hallitus/tarkastusvaliokunta, ylin 

johto ja tilintarkastus (Mukaillen D’Onza & Sarens 2016; Rönkkö & Lilja 2016)  

 

Arenan ja Azzonen (2009) tulokset korostavat tarkastusvaliokunnan merkitystä. Tutkimuksen 

tulosten mukaan sisäisen tarkastuksen ja tarkastusvaliokunnan yhteistyöllä on merkittävä 

vaikutus sisäisen tarkastuksen tehokkuuteen. Ismael ja Roberts (2018) tutkivat sisäisen 

tarkastuksen vapaaehtoista käyttöä organisaatioissa Iso-Britanniassa. Myös heidän 

tutkimuksessaan löydettiin positiivinen yhteys tarkastusvaliokunnan ja sisäisen tarkastuksen 

välillä. Tulosten mukaan sisäinen tarkastus auttaa tarkastusvaliokuntaa saavuttamaan niiden 

tavoitteet sekä arvioimaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. D’Onzan et al. (2015) mukaan 

tarkastusvaliokunta pitää sisäistä tarkastusta merkittävänä tietolähteenä, jonka avulla 

tarkastusvaliokunnan on mahdollista suorittaa tehtävät ja omat vastuualueet organisaatiossa.  

 

Sarens ja De Beelde (2006b) ja Mihret ja Yismaw (2007) tuovat esille johdon tuen merkityksen. 

Mihretin ja Yismawin (2007) mukaan johdon tuki on yksi tärkeimmistä tekijöistä sisäisen 

tarkastuksen tehokkuuden näkökulmasta. Heidän tutkimuksestaan selvisi, että johdon tuen 

puuttuminen sisäiseltä tarkastukselta vaikuttaa negatiivisesti sen toimintaan. Sarens ja De 

Beelde (2006b) tutkivat sisäisen tarkastuksen ja johdon välisiä suhteita viidessä belgialaisessa 

organisaatiossa. Tulosten mukaan johdon odotuksilla on keskeinen vaikutus organisaation 

sisäiseen tarkastukseen ja suurimmaksi osaksi sisäinen tarkastus pystyykin täyttämään sille 

asetetut odotukset. Tutkimuksen mukaan johto odottaa sisäisen tarkastuksen antavan 

riippumattoman varmuuden prosessien ja sisäisen valvonnan tehokkuudesta, edistävän 

niiden kehittämistä ja avustamaan riskienhallintaprosesseissa. Stewart ja Subramaniam 

(2010) tuovat kuitenkin esille sen, että sisäiset tarkastajat voivat kokea sosiaalisia paineita 

heidän suhteestaan organisaation johtoon. Tiivis työskentely johdon kanssa voi luoda 

mahdollisesti sosiaalisia paineita sisäisille tarkastajille, mikä perustuu siihen, että sisäiset 
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tarkastajat ovat tietoisia siitä, että ylin johto haluaa heidän työnsä tuottavan lisäarvoa 

organisaatiolle (De Zwaan et al. 2011). 

 

Sohn ja Martinov-Bennien (2011) tutkimuksesta käy ilmi, että sisäisen tarkastajien ja 

tilintarkastajien keskinäinen suhde organisaatiossa oli pääasiassa hyvä. Tilintarkastajilla oli 

pääasiallisesti pääsy sisäisen tarkastajien raportteihin sekä asiakirjoihin. Heidän välillä työtä 

pyrittiin koordinoimaan siten, että työtehtävien päällekkäisyyttä pyrittiin välttämään. Ismael 

ja Roberts (2018) puolestaan tuovat esille, että tilintarkastajien pitäisi voida luottaa sisäisen 

tarkastajan suorittamaan työhön organisaatiossa ja he voivat myös halutessaan pyytää heiltä 

apua suorittaessaan tilintarkastusta. D’Onzan ja Sarensin (2016) mukaan myös sisäisten 

tarkastajien tulisi saada tukea tilintarkastajilta. 

 

2.2 Riskienhallinta  
 

Seuraavaksi käsitellään tarkemmin riskin määritelmää, organisaatioiden kohtaamia 

yleisempiä riskejä sekä riskienhallintaa osana organisaatiota.  

 

2.2.1 Riski  
 

Riskiä kuvataan tapahtuman mahdollisuudella, jolla on vaikutusta organisaation tavoitteisiin. 

Sitä voidaan mitata tapahtuman vaikutuksella ja sen todennäköisyydellä. (IIA 2009a) Selim ja 

McNamee (1999) määrittelevät riskin tapaukseksi, jolla ilmaistaan epävarmuutta ja, jolla voi 

olla huomattava vaikutus organisaation asettamiin tavoitteisiin. Riski voi olla positiivinen, 

negatiivinen tai siinä voi olla sekä positiivisia että negatiivisia piirteitä. Se voi johtaa niin 

mahdollisuuksiin kuin uhkiin. (ISO 31000:2018) Spira ja Page (2003) tuovat esille kuitenkin sen, 

että käsitykset riskeistä ovat muuttuvia ja ne kehittyvät jatkuvasti.  

 

On olemassa useita eri tapoja luokitella organisaation kohtaamia riskejä. Riskien luokittelu on 

tärkeää, koska sen avulla voidaan parantaa sekä organisaation riskitietoisuutta että 

ymmärrystä riskien välisistä keskinäisistä suhteista. (Ilmonen, Kallio, Koskinen & Rajamäki 

2016, 76) Kaplanin ja Mikesin (2012) mukaan riskit voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: 

ennaltaehkäistäviin riskeihin, strategisiin riskeihin sekä ulkoisiin riskeihin. Burnabyn ja Hassin 
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(2009) mukaan organisaatioiden tulisi huomioida niin strategiaan, maineeseen, 

liiketoimintaan, sääntelyyn, markkinoihin kuin henkilökuntaan liittyvät riskit. Ilmonen et al. 

(2016, 76) jakaa riskit puolestaan strategisiin riskeihin, taloudellisiin riskeihin, operatiivisiin 

riskeihin sekä vahinkoriskeihin (taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Riskiluokittelu (Mukaillen Ilmonen et al. 2016, 77)  

 

 

Strategiset riskit ovat riskejä, jotka ovat sidoksissa organisaation pitkän aikavälin tavoitteisiin 

ja ne liittyvät strategisten päätösten epävarmuustekijöihin. Ne voivat koostua organisaation 

ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. Taloudelliset riskit pitävät sisällään organisaation 

rahaprosesseja uhkaavia tekijöitä ja operatiiviset riskit ovat organisaation päivittäisiin 

toimintoihin liittyviä riskejä, jotka voivat olla seurausta sekä sisäisistä että ulkoisista tekijöistä. 

Vahinkoriskit puolestaan liittyvät muun muassa organisaation henkilökunnan 

työkyvyttömyyteen sekä erilaisiin ympäristöriskeihin. (Ilmonen et al. 2016, 77-81) 

 

2.2.2 Riskienhallinta 
 

Riskienhallinta kuuluu organisaation johtamisen perustehtäviin (Holopainen et al. 2013, 45). 

Sillä tarkoitetaan prosessia, jonka avulla sekä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan ja valvotaan 

mahdollisia tapahtumia ja tilanteita. Riskienhallinnan avulla on mahdollista luoda kohtuullinen 

varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamiselle. (Sisäiset tarkastajat ry 2016) Sen avulla 

varaudutaan pahimpaan ja hallitaan epävarmuutta organisaation toimintaympäristössä. Se 

kattaa kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla riskejä on mahdollista sekä välttää että hallita. 

(Flink, Reiman, Hiltunen 2007, 10-11) Allegrinin ja D’Onzan (2003) mukaan virallinen 

riskienhallintajärjestelmä mahdollistaa organisaatiolle sen, että johto on tietoinen riskeistä ja 
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niihin liittyvistä prosesseista. Heidän mukaan riskienhallintajärjestelmä myös edistää 

pääomien ja resurssien tehokkaampaa käyttöä organisaatiossa. 

 

De Zwaanin et al. (2011) mukaan merkittävä osa organisaatioista on ottanut käyttöönsä 

kokonaisvaltaisen riskienhallintajärjestelmän (Enterprise-wide risk management, ERM). 

ERM:ssä riskit kartoitetaan laajasti. Se tarkoittaa johdonmukaista ja jatkuvaa prosessia läpi 

organisaation sen tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavien mahdollisuuksien sekä uhkien 

tunnistamiseksi, arvioimiseksi, päättämiseksi ja raportoimiseksi. ERM auttaa organisaatiota 

hallitsemaan riskejä sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen avulla voidaan ymmärtää 

kokonaisvaltaisemmin liiketoiminnan keskeisiä riskejä ja toisaalta niiden laajempia vaikutuksia 

organisaation näkökulmasta. (IIA 2009a) Burnabyn ja Hassin (2009) mukaan ERM on toiminto, 

joka yhdistää organisaation strategian, sisäiset kontrollit, budjetin ja organisaation 

suorituskyvyn mittausjärjestelmän riskienhallinnassa. 

 

Arenan, Arnaboldin ja Azzonen (2010) mukaan ERM on organisaatiolle tärkein viitekehys, 

jonka avulla yritykset voivat organisoida sitä kohtaavaa epävarmuutta. ERM:ssä otetaan esiin 

näkökulma, joka yhdistää ja yhteen sovittaa riskienhallinnan läpi organisaation (Walker et al. 

2003). Fraser ja Henry (2007) muistuttavat, että riskienhallinta organisaatiossa muuttuu koko 

ajan haastavammaksi, koska organisaatiot kasvavat ja samalla monimutkaistuvat. Näin ollen 

ERM:n tulee pystyä vastaamaan sekä jatkuvaan muutokseen että uusien riskien syntymiseen. 

Organisaation tuleekin tunnistaa riskejä mahdollisimman laajasti ja priorisoida, arvioida sekä 

hallita niitä johdonmukaisesti koko organisaatio huomioiden. Castanheira et al. (2009) tuovat 

esille sen, että ERM:n toteuttaminen auttaa organisaatiota saamaan yleiskuvan sitä 

kohtaavista riskeistä ja niiden välisistä riippuvuussuhteista. Heidän mukaan ERM luo 

organisaatioon positiivista riskikulttuuria ja parantaa riskienhallintaprosesseja. 

 

ERM liittyy merkittävästi organisaation liiketoimintastrategiaan. Riskienhallintaa voidaan 

toteuttaa ja ylläpitää vain, jos siihen on olemassa hyvin määritelty strategia. Jotta 

riskienhallinnalla voidaan vastata juuri tietyn organisaation tarpeisiin, tulee organisaatiolla 

olla ainutlaatuinen riskienhallintajärjestelmä, joka perustuu sen strategiaan. ERM:n 

tarkoituksena on auttaa organisaatiota saavuttamaan kilpailuetua tarkastelemalla sitä, millä 

tavalla organisaatioon kohdistuvat riskit voivat haitata sille asetettujen strategisten 
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tavoitteiden saavuttamista. Jos riskejä ei tunnisteta ja integroida osaksi 

liiketoimintastrategiaa, voi se johtaa sekä menetettyihin tuloihin että liiketoiminnan 

epäonnistumiseen. ERM:n tarkoituksena on kehittää strategiset tavoitteet, jotka ovat 

mitattavissa, tunnistaa riskejä, jotka voivat vaikuttaa organisaation tavoitteisiin sekä tunnistaa 

kontrollit, joiden avulla riskejä voidaan pienentää. (Burnaby & Hass 2009; Chapman 2001; 

Coetzee 2016) 

 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Comission eli COSO on julkaissut 

kokonaisvaltaisen riskienhallinnan viitekehyksen. COSO ERM viitekehys on julkaistu alun perin 

vuonna 2004, mutta vuodesta 2004 yritystoimintaan liittyvät riskit ovat kuitenkin tulleet 

monimutkaisemmiksi ja merkittäviä uusia riskejä on noussut esiin. Sekä hallitusten että 

johtajien tietoisuus riskeistä ja riskienhallinnasta on lisääntynyt. Näistä syistä vuonna 2017 

viitekehyksestä julkaistiin uusi, päivitetty versio: COSO Enterprise Risk Management – 

Integrating with Strategy and Performance. Uusi COSO ERM viitekehys korostaa 

organisaatioiden riskienhallintaa vastaamaan kehittyvän toimintaympäristön vaatimuksia 

ottaen huomioon organisaation strategian. Päivitetyn viitekehyksen  mukaan organisaation 

kaikki toiminta perustuu sen strategiasuunnitteluun. Valitun strategian tavoitteena on tukea 

organisaation missiota, visiota sekä arvoja. Strategian tulee kulkea läpi organisaation sen 

jokaisessa tekemisessä. Väärin suunniteltu ja toimeenpantu strategia selittää sitä, miksi 

organisaatio ei saavuta sille asetettuja tavoitteita. Tästä näkökulmasta katsottuna 

kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan kuuluu myös strateginen arviointi. Jokaisella 

vaihtoehtoisella strategialla on olemassa oma riski-tuottoprofiilinsa ja ylimmän johdon 

tavoitteena on arvioida mahdollisia strategiaan liittyviä riskejä oman organisaation 

riskinottokykyyn verraten. (COSO 2004; COSO 2017) 
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3. SISÄISEN TARKASTUKSEN MERKITYS RISKIENHALLINNASSA 
 
Tämän pääkappaleen tarkoituksena on tarkastella organisaatioiden sisäistä tarkastusta ja 

riskienhallintaa. IIA:n toteutustapastandardi 2120 määrittelee organisaation riskienhallintaa. 

Standardin mukaan sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävänä on arvioida sekä 

riskienhallintaprosessien tuloksellisuutta että edistää niiden kehittämistä (kuvio 5). (Sisäiset 

tarkastajat ry 2016) 

 

 

Kuvio 5. Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta (Mukaillen Coetzee 2016) 

 

Sisäisen tarkastajan tehtävänä on arvioida riskienhallintaprosessien tuloksellisuutta muun 

muassa sillä, tukevatko organisaation tavoitteet riskienhallintajärjestelmän toiminta-ajatusta, 

ovatko organisaation merkittävimmät riskit tunnistettu ja arvioitu, kerätäänkö riskeistä 

olennaista tietoa sekä raportoidaanko tieto organisaatiossa siten, että niin henkilökunnan 

kuin ylimmän johdon ja hallituksen on mahdollista suoriutua heille asetetuista tehtävistään. 

(Sisäiset tarkastajat ry 2016)  

 

Seuraavaksi esitetään malli, joka on yksi mahdollinen tapa organisoida riskienhallinta 

organisaatiossa (Holopainen et al. 2013, 45). Mallin esittelyn jälkeen keskitytään tarkemmin 

sisäisen tarkastuksen tehtäviin ja merkitykseen riskienhallinnassa. 

 

3.1 Kolme puolustuslinjaa 
 
Kolmen puolustuslinjan malli tarjoaa organisaatiolle yksinkertaista ja järjestelmällistä tukea 

riskienhallintaan (kuvio 6). Se sopii organisaatioon kuin organisaatioon sen koosta tai 

monimutkaisuudesta riippumatta. Mallin avulla voidaan parantaa riskienhallintaa myös 

organisaatioissa, joissa virallista riskienhallintajärjestelmää ei ole olemassa. (IIA 2013) Malli on 
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ollut aktiivisessa käytössä koko 2000-luvun (PwC 2017). Daughertyn ja Andersonin (2012) 

mukaan sen käyttö on yleistä etenkin Euroopassa ja se korostaa sisäisen tarkastuksen roolia 

ensisijaisesti varmistuspalveluna organisaation hallintoprosessissa. Potterin ja Toburenin 

(2016) mukaan malli suojaa organisaatiota riskeiltä eliminoiden tehottomuuden, puutteet ja 

päällekkäisyydet, joita esiintyy usein riskienhallinnassa.  

 

 

Kuvio 6. Kolmen puolustuslinjan malli (Mukaillen Holopainen et al. 2013, 46; IIA 2013) 

 

Puolustuslinjojen tarkoitus on palvella organisaation hallitusta ja ylintä johtoa. Ylimmällä 

johdolla ja hallituksella on puolestaan vastuu tavoitteiden asettamisesta sekä strategian 

määrittämisestä tavoitteiden saavuttamiseksi. Mallin toteuttaminen vaatii aktiivista tukea ja 

ohjausta niin organisaation ylimmältä johdolta kuin hallitukselta. Mallissa on kolme erillistä 

puolustuslinjaa, joilla on kaikilla merkittävä rooli osana organisaation tehokasta 

riskienhallintaa. (IIA 2013) Ratsulan (2016, 56) mukaan kolmen puolustuslinjan rakenne tukee 

tavoitteita siitä, että hallitus saa puolueetonta varmistusta organisaatiota kohtaavista 

merkittävimmistä riskeistä ja siitä, kuinka johto voi niihin vastata. Hallitus tarvitsee 

varmuuden siitä, että organisaation riskienhallintaprosessi toimii tehokkaasti ja keskeiset 

riskit hoidetaan ja hallitaan asianmukaisesti sekä tehokkaasti. Hallituksella tulee olla myös 
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varmuus, että riskikulttuuri organisaatiossa on vakaa ja, että keskeiset riskit ovat tunnistettu, 

arvioitu ja hoidossa. (Droglas & Siopi 2017; Fraser & Henry 2007; Ismael & Roberts 2018) 

 

1. Puolustuslinja 

Ensimmäisen puolustuslinjan tarkoituksena on kuvata organisaation operatiivista johtoa, joka 

omistaa ja hallitsee riskejä tavoitteiden saavuttamiseksi. Operatiivisen johdon velvollisuus on 

tunnistaa, arvioida, valvoa sekä lieventää organisaatiossa esiintyviä riskejä. Edellisten lisäksi 

operatiivisen johdon tulee varmistaa tehokas sisäinen valvonta. He ovat vastuussa korjaavien 

toimenpiteiden toteuttamisesta, jos valvontaprosesseissa havaitaan puutteita. Yleisesti 

ottaen operatiivisella johdolla tulee olla tarvittavat tiedot ja taidot, jotka edellyttävät 

ymmärrystä organisaation tavoitteista, toimintaympäristöstä ja sen kohtaamista riskeistä. 

(Chartered IIA 2015; IIA 2013) Muun muassa Allegrini ja D’Onza (2003) korostaa johdon roolia 

tärkeimpänä menestystekijänä riskienhallintaprojektien käyttöönotossa ja sen jatkuvassa 

parantamisessa. 

  

2. Puolustuslinja 

Toinen puolustuslinja tarjoaa organisaatiolle käytäntöjä, erilaisia viitekehyksiä, työkaluja, 

tekniikoita ja tukea, jotta riskejä ja säännöstenmukaisuutta voidaan hallita ensimmäisellä 

linjalla. Toinen puolustuslinja arvioi, kuinka tehokkaasti ensimmäinen puolustuslinja toimii 

sekä auttaa riskien määrittelemisessä. Esimerkiksi riskienhallintatoiminnon tehtävänä on 

helpottaa ja seurata operatiivisen johdon tehokkaiden riskienhallintakäytäntöjen 

toteuttamista sekä raportoida riskeistä koko organisaatiolle. (Chartered IIA 2015; IIA 2013) 

Allegrinin ja D’Onzan (2003) tutkimuksesta selviää, että riskienhallintatoimintojen tulisi 

asettaa, päivittää käytäntöjä sekä ohjeistuksia liiketoimintariskien seuraamiseksi sekä tukea 

päätöksentekoprosesseissa.  

 

3. Puolustuslinja  

Kolmas puolustuslinja kuvaa organisaation sisäistä tarkastusta. Sisäisen tarkastuksen 

tehtävänä on antaa sekä ylimmälle johdolle että hallitukselle riippumaton varmuus hallinnon, 

riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuudesta ja toimivuudesta. Sisäisen tarkastuksen 

tulee kuitenkin olla tarkkana sen suhteen, ettei se osallistu 1. ja 2. puolustuslinjojen tehtäviin 

sen riippumattomuuden ja objektiivisuuden varmistamiseksi. Jos sisäinen tarkastus kuitenkin 
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osallistuu 1. ja 2. puolustuslinjojen tehtäviin, tulee sen käsitellä rooliaan tällöin 

konsultointipalveluna sekä soveltaa niissä konsultointia koskevia sisäisen tarkastuksen 

ammattistandardeja, jottei sen riippumattomuus vaarannu. (Holopainen et al. 2013, 47; IIA 

2013) Seuraava alakappale käsittelee tarkemmin sisäisen tarkastuksen tehtäviä 

riskienhallinnassa.  

 

IIA (2013) muistuttaa, että kaikki organisaatiot ovat erilaisia ja näin ollen malli tulee integroida 

jokaiseen organisaatioon yksilöllisesti, pitäen kuitenkin mielessä kunkin puolustuslinjan 

perustana olevat roolit riskienhallintaprosessissa. Malli on saanut osakseen myös kritisointia, 

sillä Chambersin ja Odarin (2015) mukaan malli ei ole ollut täysin tehokas. PwC:n (2017) 

mukaan organisaatiot eivät ole aidosti saaneet puolustuslinjoja toimimaan yhdessä, vaikka 

nykyaikainen muutosvauhti organisaatioissa edellyttäisi sitä. Puolustuslinjojen tulisi keskittyä 

yhdessä tekemiseen mallin toimivuuden parantamiseksi. Yhdessä tekemisellä tarkoitetaan 

tiivistä, jatkuvaa ja päivittäistä yhteistyötä sekä näkökulmia ja ajatustenvaihtoa organisaation 

riskienhallinnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, kuten yhteisen näkemyksen 

muodostamista organisaatiota kohtaavista riskeistä eri riskiluokissa. (PwC 2017) 

 

3.2 Sisäisen tarkastuksen tehtävät ja merkitys riskienhallinnassa  
 

Vaikka päävastuu riskienhallinnasta kuuluu organisaation hallitukselle ja ylimmälle johdolle, 

pidetään sisäisiä tarkastajia merkittävässä roolissa niin varmistus- kuin konsultointitoiminnan 

tarjoajina riskienhallintaprosesseissa ja -järjestelmissä (Stewart & Subramaniam 2010). 

Burnabyn ja Hassin (2009) mukaan sisäisen tarkastuksen yksikkö voi osallistua 

riskienhallintasuunnitelman kehittämiseen ja seurantaan. Hass, Abdolmohammadi ja Burnaby 

(2006) tuovat esille kuitenkin sen, että sisäisen tarkastajan rooli tulee määritellä 

organisaatiossa selkeästi. Heidän mukaan on tärkeää muistaa ettei sisäisen tarkastajan rooliin 

kuulu organisaation riskinottohalukkuuden määrittely, riskienhallintaprosesseista 

määrääminen tai myöskään riskinottoon liittyvien päätösten tekeminen. Johdon on 

päätettävä, ovatko organisaation riskit hyväksyttävällä tasolla. Jos ne eivät ole, niin heidän 

tulee ryhtyä toimenpiteisiin vastatakseen niihin. (Sarens ja De Beelde 2006b)  

 



 

23 

IIA (2009a) on julkaissut sisäisen tarkastuksen tehtävistä organisaation kokonaisvaltaisessa 

riskienhallinnassa kannanoton (taulukko 3). Se jakaa sisäisen tarkastuksen roolit 

riskienhallinnassa kolmeen eri osaan: ydintehtäviin, sallittuihin tehtäviin ja kiellettyihin 

tehtäviin. Tehtäviä määritellessä keskeistä on se, vaikuttavatko ne sisäisen tarkastajan 

riippumattomuuteen tai puolueettomuuteen (Holopainen et al. 2013, 54).  

 

Taulukko 3. Sisäisen tarkastuksen tehtävät riskienhallinnassa (Mukaillen Holopainen et al. 

2013, 56; IIA 2009a) 

 

 

Ydintehtävät kuuluvat sisäisen tarkastuksen arviointi- ja varmistustoimintaan. Kansainvälisten 

ammattistandardien mukaan sisäisen tarkastuksen yksikkö voi suorittaa näitä toimintoja 

riskienhallinnassa. Organisaation sisäisen tarkastuksen yksikkö voi myös tarjota 

konsultointipalveluja parantamaan niin organisaation hallintoa, riskienhallintaa kuin 

valvontaa. Sen tulee kuitenkin konsultointipalveluja tarjotessa huomioida se, että se täyttää 

riittävät varovaisuusehdot ja ottaa huomioon sisäistä tarkastusta koskevat 

ammattistandardit. Varovaisuusehdot turvaavat sisäisen tarkastajan riippumattomuutta ja 

objektiivisuutta. Niiden mukaisesti sisäisen tarkastuksen yksikölle tulee olla selvää muun 

muassa se, että ylimmän johdon tulee tehdä kaikki päätökset riskienhallintaan liittyen sekä 

myös vastata riskienhallinnasta. Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on antaa vain tukea ja 

neuvoja organisaatiolle. Sisäisen tarkastuksen yksikkö ei voi osallistua kiellettyjen tehtävien 

suorittamiseen. (IIA 2009a; Holopainen et al. 2013, 54-55) 
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Coetzeen (2016) mukaan sisäisen tarkastuksen keskeisiin toimintoihin riskienhallinnassa 

kuuluu antaa kokonaisvaltainen varmuus strategisella tasolla siitä, tukeeko riskienhallinnan 

viitekehys ylimmän johdon strategiaa. Droglasin ja Siopin (2017) mukaan sisäinen tarkastus on 

keskeisessä asemassa yrityksen riskiprofiilin seurannassa ja riskienhallintaprosessien 

tunnistamisessa. Sisäisen tarkastajan tehtävänä nähdään antaa organisaatiolle riippumaton 

arvio sen riskienhallintaprosesseista ja toisaalta varmistaa, että organisaatiolla on käytössään 

kaikki keinot, joilla riskejä voidaan lieventää. Riippumattoman mielipiteen antamiseksi 

sisäisen tarkastajan tulee arvioida järjestelmän soveltuvuutta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta. 

(Sarens ja De Beelde 2006a; Soh & Martinov-Bennie 2011)  

 

D’Onzan et al. (2015) tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että riskienhallinnan järjestelmällisellä 

arvioinnilla ja kehittämisellä on merkittävä yhteys sisäisen tarkastajan kykyyn luoda lisäarvoa 

organisaatiolle. Tätä tukee myös Droglasin ja Siopin (2017) tutkimuksen tulokset, jonka 

mukaan sisäinen tarkastus sekä edistää tehokasta riskienhallintaa, on yksi tehokkaan 

riskienhallinnan tärkeimmistä tekijöistä että tuo lisäarvoa riskienhallintaan. De Zwaan et al. 

(2011) tuovat kuitenkin esille sen, että vaikka sisäinen tarkastus voikin luoda riskienhallintaan 

lisäarvoa, on silti olemassa riski siitä, että sisäisen tarkastuksen osallistuminen 

riskienhallintaan uhkaisi sisäisen tarkastajan riippumattomuutta ja objektiivisuutta. Heidän 

tuloksensa tukevatkin sitä, että sisäisten tarkastajien osallistuessa suurissa määrin 

organisaation riskienhallintaan, voi heidän objektiivisuus olla uhattuna. 

 

Allegrinin ja D’Onzan (2003) tutkimuksessa korostetaan sisäisen tarkastajan merkitystä 

riskienhallintaprosesseissa. Joissakin tapauksissa sisäiset tarkastajat toimivat yhdessä 

organisaation ulkoisten konsulttien kanssa seuraamalla toimintoja ja mukauttamalla 

menetelmiä organisaatioon sopiviksi. Tutkimuksen mukaan sisäisellä tarkastajalla on tapana 

myös avustaa operatiivisten riskien laadullisessa arvioinnissa. Tuloksissa korostetaan 

organisaation ylimmän johdon tukea, kulttuuria, sekä viestintää riskienarviointiprosesseissa.   

 

Castanheiran et al. (2009) tutkimuksesta selviää, että osalla sisäisistä tarkastajista oli 

ennakoiva rooli riskienhallinnan käyttöönotossa ja osa valvoi sekä antoi neuvoja 

riskienhallintaprosessien toteuttamisesta. Tulosten mukaan sisäisen tarkastuksen merkitys 
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riskienhallinnassa korostuu etenkin pienemmissä organisaatioissa. Tämä voi johtua heidän 

mukaan siitä, että pienemmillä organisaatioilla ei ole käytettävissä resursseja niin paljon kuin 

suuremmilla organisaatioilla. Näin ollen tutkimuksen mukaan sisäisiltä tarkastajilta odotetaan 

pienemmissä organisaatioissa aktiivisempaa roolia riskienhallinnassa. 

 

Walkerin et al. (2003) tutkimuksesta käy ilmi, että kokonaisvaltainen riskienhallinta 

mahdollisti sisäisen tarkastuksen yksikön välittää laajaa tietoa yritysten riskiprofiilista ja 

arvioida sitä, missä määrin kyseisiä riskejä hallinnoitiin. Koska riskienhallintajärjestelmä 

perustui koko organisaatioon, sisäisen tarkastuksen oli mahdollista ymmärtää riskejä entistä 

syvällisemmin. Sisäisen tarkastuksen yksikkö muun muassa käytti hyväkseen ERM -prosessien 

riskianalyyseja ja sovelsi niistä saatuja tietoja omissa tarkastus- ja toteutusprosesseissaan. 

ERM -prosessien myötä sisäinen tarkastus tehostui ja sitä myös kunnioitettiin enemmän 

organisaatiossa. 

  

Fraserin ja Henryn (2007) tutkimus keskittyi viiteen eri organisaatioon. Kolmella 

organisaatioista oli käytössä sisäisen tarkastuksen yksikkö, jotka osallistuivat riskienhallintaan 

merkittävästi. Kahdella organisaatiolla oli erilliset sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan 

yksiköt ja yhdellä organisaatiolla ei ollut lainkaan sisäisen tarkastuksen yksikköä, koska se 

katsoi toimivan tehokkaasti myös ilman sitä. Sisäiset tarkastajat, jotka osallistuivat 

riskienhallintaan totesivat, että sisäisen tarkastuksen tehtävänä oli helpottaa riskienhallintaa 

kuitenkaan ottamatta vastuuta siitä.  

 

Vinnari ja Skærbæk (2014) tutkivat sisäisen tarkastuksen roolia riskienhallinnassa suuressa 

suomalaisessa kunnassa. Kunnan riskienhallinnan tavoitteena on ollut vähentää tai poistaa 

epävarmuutta. Tutkimustulosten perusteella sisäisen tarkastuksen yksikkö on ollut 

merkittävässä asemassa riskienhallinnan kehittämisessä ja arvioimisessa. Yksikkö oli 

suurimmaksi osaksi suunnitellut käyttöönotetut riskienhallintaratkaisut. Vinnari ja Skærbæk 

tuovatkin esille sen, että tämä voi olla osaksi ristiriidassa sisäisen tarkastuksen roolissa 

riskienhallinnassa, koska sisäisen tarkastuksen yksikkö ei saisi toteuttaa riskienhallintaa 

johdon puolesta.  
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Yksi Fraserin ja Henryn (2007) tutkimukseen osallistuneista sisäisistä tarkastajista kertoi, että 

myös hänellä oli ollut vastuu riskienhallintajärjestelmän perustamisesta. Tämä herättääkin 

heidän mukaan kysymyksen sisäisen tarkastajan riippumattomuudesta. Muun muassa tähän 

liittyen Fraser ja Henry suosittelevat organisaatioille erityisen riskienhallintayksikön luomista, 

joka olisi vastuussa riskienhallintajärjestelmien kehittämisestä koko organisaatiossa. Tällöin 

sisäinen tarkastus voisi keskittyä seuraamaan riskienhallintajärjestelmien soveltuvuutta ja 

tehokkuutta. Oma riskienhallintayksikkö suojaisi myös sisäisen tarkastuksen 

riippumattomuutta ja tämä toisi sisäiselle tarkastukselle selkeän roolin organisaation 

riskienhallinnassa.  

 

Yleisesti ottaen Sarens ja De Beelde (2006a) havaitsivat sen, että sisäisen tarkastuksen rooli 

riskienhallinnassa muuttuu nopeasti. Jatkuvat toimintaympäristön muutokset esimerkiksi 

globalisaation ja uuden teknologian myötä luovat merkittävän perustan sisäisen tarkastajan 

roolille riskienhallinnassa. Toimintaympäristön muutokset tuovat organisaatioon uusia 

riskejä, jonka seurauksena organisaatioiden tulee kehittää omia sisäisiä kontrollejaan 

hallitakseen niitä. Sisäisten tarkastajien tulee mukauttaa kontrollit näihin uusiin ja 

muuttuneisiin riskeihin sopiviksi. Toisaalta myös omien riskiarviointien säännöllinen päivitys 

mahdollistaa sisäisille tarkastajille ennakoida uusia riskejä ja heidän tuleekin sovittaa sekä 

tarkastussuunnitelma- että varmistustoiminta vastaamaan riskejä. Tutkimuksessa havaittiin 

myös se, että sisäiset tarkastajat ovat jossain määrin myös huolissaan heidän kyvystä olla 

tärkeässä roolissa riskienhallinnassa. Useimmissa tapauksissa tehdäänkin laatu- ja 

tyytyväisyyskyselyitä, jotta voidaan selvittää se, täyttävätkö sisäiset tarkastajat sidosryhmien 

odotukset.  
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4. SISÄINEN TARKASTUS JA RISKIENHALLINTA ORGANISAATIOISSA 

 
Tämän pääluvun tarkoituksena on käsitellä tutkimuksen empiriaosuutta, jossa syvennytään 

tutkimusaineiston, eli kahden asiantuntijahaastattelun pohjalta organisaatioiden sisäiseen 

tarkastukseen ja  riskienhallintaan. Kahdessa edellisessä pääkappaleessa keskityttiin sisäisen 

tarkastuksen ja riskienhallinnan teoreettiseen viitekehykseen, jonka pohjalta tutkimuksen 

empiriaosuus on rakennettu. Ensimmäiseksi esitellään tarkemmin tutkimusmenetelmä, 

aineisto sekä haastateltavat, jonka jälkeen aineiston pohjalta syvennytään teoreettisen 

viitekehyksen mukaisesti ensimmäiseksi sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan ja sen 

jälkeen sisäiseen tarkastukseen osana organisaatioiden riskienhallintaa.  

 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 
 

Aineisto tutkielmaan on kerätty kahden puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Sohn ja 

Martinov-Bennien (2011) mukaan puolistrukturoitujen haastatteluiden avulla on 

mahdollisuus saada syvällinen näkemys ja ymmärrys sisäisestä tarkastuksesta. 

Haastattelukysymykset on jaettu kahteen eri teemaan. Ensimmäinen teema koskee sisäistä 

tarkastusta ja toinen teema sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa. Molemmat haastattelut 

pidettiin yksilöhaastatteluina 12.3.2018. Toinen haastatteluista tapahtui kasvotusten ja toinen 

puhelimen välityksellä. Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien suostumuksella ja 

haastattelun jälkeen molemmat ääninauhat litteroitiin. Litteroitua tekstiä tuli 

kokonaisuudessaan noin 12 sivua. Haastattelurunko on sovellettu molempien haastateltavien 

tehtäviin sopiviksi, jonka vuoksi ne hieman poikkeavat toisistaan. Haastattelurungot ovat 

rakennettu sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan teoreettisen viitekehyksen pohjalta ja ne 

ovat nähtävissä liitteessä 1 ja 2. 

 

Tuomen ja Sarajärven (2002, 85) mukaan haastattelun avulla on tarkoitus saada 

mahdollisimman paljon tietoa käsiteltävästä aiheesta. Näin ollen lähetin haastateltaville 

haastattelurungon etukäteen jo tiedoksi ennen haastattelua, jotta haastateltavilla oli 

mahdollisuus syventyä siihen jo ennen haastattelua. Haastattelun etuna voidaan pitää sen 

joustavuutta, koska haastattelun aikana on mahdollista esittää lisäkysymyksiä sekä selventää 

ja syventää haastateltavien vastauksia. Teemahaastattelu on muodoltaan sopiva juuri tähän 
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tutkimukseen, koska haastateltavat voivat vastata kysymyksiin omin sanoin, jolloin myös 

vastauksia voidaan pitää mahdollisimman luotettavina. (Hirsjärvi et al. 2014, 205-205; 

Koskinen et al. 2005, 104; Tuomi & Sarajärvi 2002, 85). Haastatteluiden analysointi 

toteutetaan tutkimuksessa anonyymina. 

 

Haastateltava 1 (H1) on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hän on suorittanut myös 

sisäisen tarkastuksen ammattitutkinnon. Haastateltava on ollut aikaisemmin itse sisäisenä 

tarkastajana noin kolmen vuoden ajan, jonka jälkeen hän siirtyi sisäisen tarkastuksen 

konsultointitehtäviin. Konsulttina hän on toiminut noin 5-6 vuoden ajan. Haastateltava vastaa 

sisäisen tarkastuksen palveluista ja tekee tämän lisäksi myös tilintarkastusta. 

 

Haastateltava 2 (H2) on myös koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Haastateltavalla on 

noin 10 vuoden kokemus sisäisen tarkastuksen tehtävistä, jota ennen haastateltava on tehnyt 

muun muassa taloushallinnon tehtäviä. Haastateltava vastaa sisäisestä tarkastuksesta 

organisaatiossa X, joka on osa isompaa konsernia. Haastateltava vastaa sisäisestä 

tarkastuksesta oman toimialueensa osalta.  

 

4.2 Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta osana organisaatioita 
 
Keskustelimme pääasiassa vain H1 kanssa sisäisen tarkastuksen tehtävistä ja tavoitteista 

organisaatiossa. Haastateltava näkee sisäisen tarkastuksen roolin organisaatiossa erittäin 

perinteisenä tuottavan hallitukselle lisätietoa ja varmuutta siitä, onko yhtiössä hoidettu asiat 

tarkoituksenmukaisesti. Haastateltavan mukaan sisäisen tarkastuksen vaatimustasoon 

organisaatiossa vaikuttavat todella paljon johdon ja hallituksen odotukset. Vastausten 

perusteella nimenomaan hallituksen odotukset sisäiseltä tarkastukselta ovat kasvaneet 

merkittävästi, kun vertaa esimerkiksi kymmentä vuotta taaksepäin.  

 

H1: ”Sisäisen tarkastuksen keskeinen asia on se, että se tuottaa hallitukselle niinku lisätietoa 

ja antaa varmuutta hallitukselle siitä, onko asiat yhtiössä sillä tavalla niinku on suunniteltu ja 

onko ne hyvin hoidettu.” 

 

H2 tuo puolestaan esille omat tehtävänsä organisaatiossa hänen toimenkuvasuosituksen 

kautta. Toimenkuvasuosituksesta pystyi tekemään yleisesti havainnon, että siinä on otettu  



 

29 

IIA:n määrittelemä sisäisen tarkastuksen ammatillinen ohjeistus ja ammattistandardit 

taustalla huomioon. Sisäisellä tarkastajalla tulee olla organisaatiossa riittävän korkea asema, 

jotta sen on mahdollista toimia riippumattomasti. Sisäinen tarkastus on haastateltavan 

mukaan järjestetty organisaatiossa siten, että haastateltava toimii suoraan toimitusjohtajan 

alaisuudessa. Haastateltava itse korostaa vastauksissaan riippumattomuutta sisäisen 

tarkastuksen tehtävissä.  

 

Sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuuluu hyvin paljon erilaiset konsultointiin liittyvät tehtävät, 

joka tulivat esille myös haastatteluissa. H1 mukaan sisäisen tarkastuksen tulisikin juuri 

kehittyä entisestään tarkastusten tekemisen lisäksi myös yleisesti siihen, että sisäinen 

tarkastaja ottaisi enemmän kantaa ja toisi uusia, monipuolisia näkökulmia organisaatiota 

koskeviin asioihin. Haastatteluiden perusteella konsultointi kulkee hyvin pitkälti tarkastusten 

suhteessa.  

  

H1: ”Se tarkoittaa sitä, että myös pitäisi olla laaja näkemys asioista. Mitä laajempi näkemys 

on, niin sitä enemmän pystyy myös olemaan niinkun hyödyksi hallitukselle, ylimmälle 

johdolle ja prosessien omistajille.” 

 

H2: ”Sehän tulee sitten siinä, kun tekee sitä tarkastusta ja sitten me annetaan ne suositukset 

mitä pitäisi tehdä. Aika paljon tulee myöskin sitä, et kun senhän ei tarvitse olla mikään iso 

konsultaatio, että esimerkiksi puhelin soi, niin sä vastaat siihen, että miten tämän asian 

pitäisi mennä. Kyllä sitä on paljon, sitä sellasta arkipäiväkonsultointia.” 

 

Konsultoinnin näkökulmasta nousee esiin sisäisen tarkastuksen riippumattomuus ja 

objektiivisuus. Konsultointipalveluiden suhteen sisäinen tarkastaja voi antaa organisaatiolle 

muun muassa opastus- ja neuvontapalveluita. H2 kokee, että häneltä kuitenkin odotetaan 

välillä myös päätöksiä organisaatioon liittyvissä asioissa.  

 

H2: ”Mitä itselle tässä välillä tulee niin just se, että odotetaan, että minä teen päätöksen 

monessakin asiassa. Sitten yritän sanoo sitä, että en mä voi tehdä, että mä voin antaa 

suosituksia, mutta päätös sitten kuuluu liiketoimintaan, niin se on välillä tässä vähän ton 

kentän hämärän peitossa. Sieltä odotetaan, että päätökset tulisi.” 
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Sisäisen tarkastuksen riippumattomuuden ja objektiivisuuden näkökulmasta on kuitenkin 

tärkeää, ettei sisäisen tarkastajan vastuulla ole organisaatiota koskevat päätökset.  

 

4.2.1 Yhteistyö sidosryhmien kanssa 
 

Sisäisen tarkastuksen yhteistyö hallituksen, johdon ja tilintarkastuksen kanssa on tärkeää  

sisäisen tarkastuksen laadun ja tehokkuuden näkökulmasta. Molemmissa haastatteluissa 

korostui yhteistyö ja säännöllinen yhteydenpito edellä mainittujen tahojen kanssa. H1 

korostaa vastauksissaan hallituksen osalta sitä, kuinka sisäisen tarkastajan tulisi ymmärtää 

hallituksen yleiset huolenaiheet organisaation osalta. Tällöin voidaan myös keskittyä 

organisaation näkökulmasta tärkeimpiin tavoitteisiin.  

 

H1: ”Hallituksen kanssa yhteistyö on niinkun yhteisten teemojen löytäminen ja yhteisen 

agendan löytäminen, mitkä asiat ovat niinkun merkitykselliset.” 

 

Yhteisten teemojen ja agendan löytäminen on tärkeää, jotta sisäisen tarkastajan on 

mahdollista keskittyä tehtävissään merkittäviin asioihin juuri hallituksen näkökulmasta. H1 

selventää asiaa siten, että sisäisen tarkastuksen tulisi keskittyä kolmeen hallituksen 

näkökulmasta tärkeimpään asiaan, jolloin sen on mahdollista keskittyä organisaation 

näkökulmasta olennaisiin teemoihin. Tämä vaatii onnistuakseen säännöllistä yhteydenpitoa 

hallituksen puheenjohtajan kanssa. Haastateltavan mukaan hallitus haluaa saada varmuuden 

tarkastusten tuloksista. Toisaalta molempien haastatteluiden vastauksissa korostetaan sitä, 

että sisäisen tarkastajan tulee tarpeen vaatiessa myös itse nostaa hallitukselle esiin 

tarkastuksissa nousevia asioita.  

 

H1: ”Tai sitten sisäinen tarkastaja itse nostaa jonkun asian hallitukselle esille, että hänen 

mielestä nämä tietyt asiat ovat niinkun tärkeitä.” 

 

H2: ”Hallitukselle käyn kerran vuodessa esittelemässä suunnitelman ja sitten viime vuoden 

tulokset, ellei sitten jotain niinku nouse esiin sellasta tosi tärkeetä.” 
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H1 kuvaa yhteistyötä johdon kanssa hyvin samanlaisena kuin hallituksen kanssa. 

Haastateltavan mukaan johdon näkemys voi kuitenkin olla erilainen kuin hallituksen. Hän 

muistuttaa, että myös johdon määrittelemät teemat ovat tärkeitä sisäisen tarkastuksen 

näkökulmasta. Haastateltava tuo esille, että johdon kanssa tulee olla säännöllisiä tapaamisia, 

seurantaa ja toisaalta myös raportointia siitä, mitä tehdään milloinkin. Myös H2 

haastattelussa tulee esille yhteistyö johdon kanssa. Hän vierailee johtoryhmissä, jonka lisäksi 

haastateltava tuo esille sen, että johtoa on ylipäätään helppo lähestyä.  

 

H1: ”Täytyy muistaa, että johdolla saattaa olla vähän eri agenda kuin hallituksella, koska 

johdolla on vaan niin paljon enemmän tietoa kuin hallituksella, kun se on niinkun 

operatiivisessa työssä niinku läsnä.” 

 

H2: ”Johtoryhmässä välillä vierailen ja sitten itseasiassa myöskin kun teen näitä tarkastuksia 

niin kyllähän se toimialajohdolle menee tai sitten talousjohdolle, ketä se nyt koskeekin niin 

heille aina tiedoksi. Sitten täytyy tietysti sanoo se, että kun me ollaan suhteellisen pieni ala, 

niin tässä on itseasiassa aika helppo mennä juttelemaan.” 

 

Tilintarkastuksen tehtävänä on keskittyä organisaation taloudelliseen raportointiin. H1 

mukaan tästä näkökulmasta katsottuna sisäisen tarkastajan toimintaa voidaan pitää 

laajempana, koska sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tarkastella organisaation asioita myös 

taloudellisen raportoinnin ulkopuolelta. Haastatteluista kävi ilmi, että sisäisen tarkastajan ja 

tilintarkastajan välisessä yhteistyössä pyritään muun muassa välttämään tehtävien 

päällekkäisyyttä. Tämä tekee sisäisen tarkastajan työstä myös organisaation näkökulmasta 

tehokkaamman. 

 

H1: ”Erittäin tärkeää on se, että niinku käydään yhdessä läpi, et mitkä on fokusalueet 

kummallakin osapuolella. Tietyllä tavalla välttääkseen niinku päällekkäisyyttä, mutta sitten 

sillä tavalla, että se olisi linjassa.” 

 

H2: ”Tilintarkastajien kanssa jos on tarpeen niin yhteistyössä ja aina vähän katsotaan, että 

jos mä teen jonkun tarkastuksen, niin heidän ei sitten tarvitse siihen niin paljoa kiinnittää 

huomiota omassa tarkastuksessaan.” 
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Haastatteluissa korostettiin myös sisäisen tarkastajan ja tilintarkastajan välistä viestintää. H1 

toi haastattelussa esille esimerkiksi sen, jos sisäinen tarkastaja löytää tekijöitä, jotka 

vaikuttavat organisaation taloudelliseen raportointiin, tulee tästä kertoa tilintarkastajalle. Ja 

myös toisin päin, jos tilintarkastaja havaitsee tekijöitä, jotka eivät suoranaisesti vaikuta 

taloudelliseen raportointiin, mutta esimerkiksi organisaation tehokkuuteen tai laatuun, tulee 

tästä raportoida sisäiselle tarkastajalle. Myös H2 toi esille viestinnän tilintarkastuksen ja 

sisäisen tarkastuksen välillä. 

 

H2: ”Sitten myös heiltä tulee joskus toivomuksia, että mitä voisi tarkastaa. Sanotaan nyt että 

vähän semmoista pienempää, jotain ostolaskujen hyväksymiskäytäntöä tai jotain sellasta. Ja 

sitten tietysti heille tiedottelen siitä.” 

 

H2 tuo esille vastauksissaan myös yhteistyön muun organisaation henkilökunnan kanssa. 

Haastateltava toimii yhteistyössä etenkin toimipaikkojen esimiesten kanssa. Haastateltava 

järjestää muun muassa erilaisia koulutuksia sekä tekee ohjeistuksia henkilökunnalle. Tämän 

lisäksi haastateltava voi olla myös yhdessä HR:n kanssa mukana mahdollisissa 

väärinkäytöstapauksissa.  

 

4.2.2 Riskit ja riskienhallinta organisaatiossa 
 

Haastatteluissa tuodaan esille monenlaisia riskejä, joita organisaatiot kohtaavat nyt sekä 

tulevaisuudessa. H1 korostaa vastauksissaan muun muassa säännöstenmukaisuutta eli 

compliance riskejä, digitalisaation ja taloudellisten tulosten saavuttamisen liittyviä riskejä. 

Haastateltava tuo esille myös poliittiset riskit. Organisaatioiden näkökulmasta uudenlaiset, 

hyvinkin vaativat sääntelyt luovat paineita organisaatiolle siitä, pystytäänkö sääntelyä 

noudattamaan tiukkojen aikataulujen puitteissa ja jalkauttamaan se osaksi organisaatiota. 

Haastateltava tuo esille tässä yhteydessä tietosuojaan liittyvän GDPR -asetuksen. Vastauksissa 

sääntelyn yhteydessä haastateltava tuo hyvin vahvasti esille finanssisektorin ja sitä koskevat 

vaativat sekä monitahoiset sääntelyt. Digitalisaation luomat uudet liiketoimintamallit luovat 

puolestaan organisaatiolle riskin siitä, vanhentuvatko omat liiketoimintamallit. 

Haastateltavan mukaan organisaatioiden tulisikin pystyä myös itse uusiutumaan uusien 
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liiketoimintamallien mukana. Toisaalta haastateltava esittää riskinä myös yleisesti 

organisaatioiden taloudellisten tulosten saavuttamisen talouden eri syklien aikaan. 

Poliittisista riskeistä haastateltava tuo esille sen, kuinka poliittiset päätökset ja rajoitukset 

voivat vaikuttaa organisaatioiden kilpailukykyyn. Haastateltavan mukaan tällä hetkellä 

näyttää siltä, että poliittiset riskit yleistyvät tulevaisuudessa. H2 tuo omaa organisaatiotaan 

koskevista riskeistä esille muun muassa tietosuojaan liittyvät riskit, toimitusriskit sekä 

maineriskit.  

 

H2: ”Kyllähän tänä päivänä tää tietosuoja/tietoturva on aikamoinen riski kaikelta puolin ja 

kyllähän sen eteen tehdäänkin paljon töitä. Tietysti on myös semmosii, jos tulee jotain 

toimituskatkoja, niin se on aikamoinen riski. Maineriskit on tänä päivänä, et aika helppo 

tuolla on sosiaalisessa mediassa levittää äkkiä, jos jokin asia ei toimi. Kuvat leviää niinku 

saman tien…Väärinkäytösriskejäkin on jonkin verran…Sitten tietysti kyllähän tälläset niinkun 

sanotaan tämmöinen väkivallan uhka, et semmoset on kyl lisääntynyt jonkin verran, ihan jos  

puhutaan niinkun turvallisuuspuolesta.” 

 

Keskustelimme H2 kanssa riskien tunnistamisesta, arvioinnista, hallitsemisesta sekä niiden 

raportoimisesta organisaation sisällä. Haastateltavan mukaan organisaation johtoryhmä 

käsittelee strategisia riskejä noin kerran vuodessa, jonka jälkeen ne hyväksytetään 

hallituksella. Haastateltava itse kuuluu myös työryhmään, jossa strategisia riskejä 

tarkastellaan. Hän ottaa riskit huomioon omissa tarkastuksissaan sekä arvioi niiden suuruutta.  

 

H2: ”Jos nyt puhutaan esimerkiksi tälläsistä pienimmistä toimipaikkatarkastuksista, niin 

mulla on sellanen viisportainen asteikko et mitä mä käytän…Vitonen asiat on niinku täysin 

kunnossa ja ykkönen on niinku isoja riskejä ja asialle täytyy tehdä jotain ja pyytää 

toimenpidesuositukset sitten. Ja sitten ehkä valvookin, et miten asiat sitten etenee ja vaatiiko 

joskus sitten vähän myöhemmin niinku jälkitarkastusta sen osalta sitten...Ja sitten tietysti 

tehdään yhteistyötä X:n kanssa sellaisella riskit työkalulla, liittyen enemmin ehkä tällaisiin 

työn vaaroihin, niin tehdään sellasta riskien kartoitusta.” 

 

Riskiraportointi riippuu haastateltavan mukaan tarkastuksen luonteesta. Esimerkiksi 

toimipaikka tarkastusten osalta haastateltava raportoi usein toimialajohdolle, kun puolestaan 
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isommista tarkastuksista muun muassa palkkoihin liittyen hän raportoi niin HR:lle kuin 

toimitusjohtajalle. Haastateltavan mukaan niin ylimmän johdon kuin hallituksen rooli on 

tärkeä riskienhallinnassa.  

 

H2: ”Minusta se on kyllä todella tärkee, koska hehän sitten viime kädessä siitä vastaa ja 

hyväksyy suunnitelmat. Ja kyllä sen sieltä pitää lähteä, että otetaan niinkun riskit tosissaan.” 

 

Yleisesti ottaen riskienhallinta ja sen järjestäminen organisaatioissa riippuu niin yhtiön koosta 

kuin sen toimialasta. H1 huomioi vastauksissaan toimialat ja esimerkiksi finanssisektorilla on 

hyvinkin vahva rooli riskienhallinnalla. Mitä pienemmäksi organisaatiot menevät, sitä 

pienemmät ovat usein riskienhallintayksikötkin. Haastateltava tuokin esille sen, että 

pienimmissä yhtiöissä ei välttämättä edes ole omaa henkilöä, vaan riskienhallinnasta voi 

vastata esimerkiksi yhtiön talousjohtaja. Hän tuo yleisesti esille riskienhallinnan 

jalkauttamisen organisaatioissa. 

 

H1: ”Tehdään kyllä kattava riskienkartoitus ja määrittely, mutta sitten se jää vähän niinkun 

paperille. Et mikä sit oikeesti niinkun toteutetaan ja millä tavalla sitä niinkun katsotaan, että 

ikään kuin manageroidaan, niin se jää ehkä sitten tekemättä joskus. Se on semmonen 

paperityö enemmänkin. ” 

 

H1 kuvaa riskienhallintaa siten, että organisaatiossa tunnistetaan ja priorisoidaan 

keskeisimpiä riskejä sekä tarkastellaan asioita, jotka voivat olla organisaatiolle epäsuotuisia. 

Haastateltava painottaa riskienhallinnan viitekehyksistä keskusteltaessa sitä, että 

organisaatioiden tulisi enemmänkin pohtia erilaisia näkökulmia siihen, millä tavalla kehittää 

organisaation riskienhallintaa eteenpäin.  

 

H1: ”Tietyllä tavalla sä kehität sun ajatusta eteenpäin, et millä eri näkökulmilla sä voit asioita 

niinku tarkastella. Ikään kuin että sä et jumiutuis siihen samaan näkemykseen, et oli niinku 

ennenkin, vaan tarkastelet niinku eri näkökulmista.” 

 

H1 mukaan COSO ERM - Integrating with Strategy and Performance -viitekehys on yksi 

mahdollinen tapa tarkastella riskienhallintaa. Päivitetystä COSO ERM -viitekehyksestä on ollut 
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haastateltavan mukaan yleisellä tasolla kiinnostusta ja sitä ollaan hyödynnetty. Hän ei itse 

kuitenkaan näe viitekehyksessä kuin pienen näkökulman muutoksen eikä koe, että 

viitekehyksen muutoksella olisi merkittävää muutosta kuitenkaan itse tekemiseen. 

Haastateltavan mukaan COSO ERM:n avulla organisaatio pystyy tarkastelemaan 

riskienhallintaa eri näkökulmista, pysähtymättä kuitenkaan samoihin vanhoihin tapoihin ja 

näkemyksiin. 

 

4.2.3 Sisäinen tarkastus osana organisaatioiden riskienhallintaa 
 

Haastatteluissa koetaan sisäisen tarkastuksen merkitys riskienhallinnassa tärkeänä. H1 

vastauksissa korostui etenkin se, kuinka sisäisen tarkastajan tulisi voida tarkastella 

riskienhallinnan osalta sitä, onko organisaatio tehnyt parhaansa siinä, että organisaatiota 

kohtaavat riskit vältettäisiin. Toisaalta haastateltavan vastauksissa painotettiin sitä, että 

sisäisen tarkastajan tulisi arvioida, onko organisaatioissa myös kiinnitetty riskeihin tarpeeksi 

huomiota. Sisäisen tarkastajan tulisi myös varmistaa, että johto tietoinen riskeistä. 

Haastateltavan mukaan organisaatiota kohtaavat riskit pitäisi tulla esille sisäisen tarkastajan 

jokapäiväisissä työsuunnitelmissa.  

 

H1: ”Keskeistä on se, millä tavalla riskit näkyvät siellä sisäisen tarkastajan 

työsuunnitelmissa…Sitten sisäinen tarkastaja saattaa ehkä olla mukana niissä tilaisuuksissa, 

kun niitä riskejä niinku tunnistetaan. Mutta se keskeinen asia on se, että millä tavalla ne 

näkyy siellä hänen työsuunnitelmissaan.” 

 
H1 mukaan sisäinen tarkastus ja riskienhallinta tulisi nähdä organisaatiossa keskenään 

eräänlaisena työparina. Sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa ei tulisi nähdä organisaatioissa 

erillisinä yksikköinä vaan sen tulisi olla jatkuvaa yhdessä tekemistä. Haastateltavan mukaan 

sisäinen tarkastaja voi tuoda organisaation riskienhallintaan erilaisia näkökulmia. Hänen 

mukaan ehdoton etu on se, että sisäinen tarkastaja tuntee organisaation syvällisemmin omien 

tarkastuksen pohjalta ja sitä kautta osaa tarkastella asioita eri tavalla. Näin ollen sisäisen 

tarkastajan on myös helpompi tuoda myös omia näkemyksiä organisaation riskeistä esiin.  
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H1: ”Riskienhallinta, se ei ole sillä tavalla niinku ihan syvällä siellä prosesseissa tai itse 

tarkastamassa niitä ja käymässä läpi niitä…Sisäinen tarkastus tuo niinku sitä näkökulmaa. Et 

puuttuuko jotain sieltä riskikartalta esimerkiksi.” 

 

Tähän liittyen haastateltava tuokin esille organisaatiota kohtaavat uudenlaiset riskit ja sen, 

kuinka ne luovat sisäisen tarkastuksen osaamiselle aivan uudenlaisia vaatimuksia kuin 

aiemmin.  

 

H1: ”Et mikä ylipäätänsä on sisäiselle tarkastukselle todella vaativaa on se, että kun se niinku 

katsoo sitä yhtiötä ja eri operaatioita niinku hyvin laajasti siellä yhtiössä, niin sen 

käytännössä pitäisi osata kaikkea. Ja sitten kun pitää tietyllä tavalla haastaa myös niinku 

johdon ajattelutapaa. Tai että ovatko he niinku miettineet kaikki eri näkökulmat eri asioissa. 

Ja kun tulee niitä uusia asioita.” 

 

H1 mukaan sisäisen tarkastajan tulisikin pystyä tunnistamaan riskejä, joita organisaation johto 

tai prosessien omistajat eivät itse ole pystyneet tunnistamaan. Yleistuntemus prosesseista ei 

riitä, vaan tähän vaaditaan haastateltavan mukaan erityisasiantuntemusta, joka voi nousta 

haasteeksi sisäiselle tarkastajalle. Myös H2 tuo yleisesti haasteena esille sen, että 

organisaation toimintaa tulee ensin tuntea. Toisaalta hän tuo vastauksessaan esille tärkeän 

huomion siitä, kun toimii kauempana ja kyselee välillä yksinkertaisiakin kysymyksiä liittyen 

prosesseihin, voi nähdä organisaation asioita eri näkökulmista kuin aikaisemmin ja tehdä sitä 

kautta tärkeitäkin havaintoja.  

 

Haastatteluiden perusteella sisäisellä tarkastuksella on tärkeä rooli riskien hallinnassa nyt ja 

myös tulevaisuudessa. Sisäinen tarkastaja tuntee organisaation prosessit syvällisesti ja kun 

tarkastusten yhteydessä riskejä nousee esiin, on niihin mahdollista reagoida nopeastikin. 

Tulevaisuutta ajatellen sisäinen tarkastus ja riskienhallinta tulisikin nähdä jatkuvana yhdessä 

tekemisenä ja yhteistyönä.  

 

H1 ”Niitten pitää tehdä enemmän yhteistyötä, mutta olis pitänyt tehdä myös aiemmin. Se 

tarve on aina ollut!” 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Tämän pääluvun tarkoituksena on esitellä tutkimuksen yhteenveto, merkittävimmät tulokset 

sekä esittää tutkimuksen tuloksista johtopäätöksiä. Tässä pääkappaleessa käsitellään yleisesti 

myös tutkimuksen luotettavuutta sekä mahdollista jatkotutkimusehdotusta.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut tarkastella sisäisen tarkastuksen merkitystä osana 

organisaatioiden riskienhallintaa. Tavoitteena oli selvittää, millä tavalla sisäinen tarkastus 

liittyy riskienhallintaan sekä millaisia tehtäviä ja tavoitteita sisäiseltä tarkastukselta odotetaan 

riskienhallinnassa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena, eli laadullisena tutkimuksena. 

Päänäkökulma tutkimuksessa keskittyi sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaa on 

tarkasteltu pääasiassa vain sisäisen tarkastuksen näkökulmasta.  

 

Teoriaosuudessa pyrittiin luomaan kokonaisvaltainen näkemys sisäisestä tarkastuksesta ja sen 

merkityksestä osana organisaatioiden riskienhallintaa. Teoriaosuus pohjautui pääasiassa 

tieteellisiin artikkeleihin, tutkimuksiin sekä yleisesti aihepiiriä käsittelevään kirjallisuuteen. 

Empiriaosuus pohjautui puolestaan kahteen asiantuntijahaastatteluun. Sisäisen tarkastuksen 

ja riskienhallinnan välinen tutkimus keskittyy pääasiassa 2000-luvulle ja tutkimuksia 

aihepiiristä löytyy hyvin laajasti ympäri maailman. Vaikka sisäisestä tarkastuksesta ja 

riskienhallinnasta löytyy yksittäin paljon kirjallisuutta ja tutkimuksia, niin sisäisen tarkastuksen 

ja riskienhallinnan välistä suhdetta kuvaavia merkittävämpiä tutkimuksia on saatavilla 

kuitenkin vain suhteellisen rajallinen määrä.  

 

Tutkielman ensimmäisessä pääluvussa käsiteltiin yleisesti tutkimuksen teemaa. Toisessa 

pääluvussa tarkasteltiin sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa. Sisäiseen tarkastukseen 

syvennyttiin aluksi IIA:n määrittelemän kansainvälisen ammatillisen ohjeistuksen pohjalta, 

jonka jälkeen tarkasteltiin sisäisen tarkastuksen asemaa organisaatiossa sekä sisäisen 

tarkastajan yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Riskienhallintaa tutkimuksessa käsiteltiin vain 

päällisin puolin tutkimuksen näkökulmaan rajattuna. Tutkimuksessa käsiteltiin muun muassa 

riskin määritelmää ja riskienhallintaa osana organisaatiota. Kolmannessa pääluvussa 

puolestaan syvennyttiin sisäisen tarkastuksen merkitykseen riskienhallinnassa ja käsiteltiin 

yleisesti sisäisen tarkastuksen tavoitteita ja tehtäviä organisaation riskienhallinnassa. 
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Neljännen pääluvun muodosti tutkimuksen empiirinen osuus, joka rakentui teoreettisen 

viitekehyksen mukaisesti. Empirian aineisto pohjautui kahden sisäisen tarkastajan 

puolistrukturoituun teemahaastatteluun.   

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys muotoiltiin alussa seuraavasti: ”Mikä on sisäisen 

tarkastuksen merkitys organisaatioiden riskienhallinnassa?”, jota tarkennettiin 

alatutkimuskysymyksen avulla: ”Millaisia tavoitteita ja tehtäviä sisäisellä tarkastuksella on 

riskienhallinnassa?”.  

 

Vastauksia tutkimuskysymyksiin lähdettiin hakemaan sekä aikaisempaan kirjallisuuteen että 

kahteen asiantuntijahaastatteluun pohjautuen. Kuten teoriaosuudessa tuotiin esille, sisäisen 

tarkastuksen roolia riskienhallinnassa määrittelee IIA:n kansainvälinen toteutustapastandardi 

2120. Standardin mukaisesti sisäisen tarkastuksen toiminnon tulee arvioida 

riskienhallintaprosessien tuloksellisuutta sekä edistää niiden kehittämistä. 

Toteutustapastandardin mukaan sisäisen tarkastuksen toiminnon tulee muun muassa ottaa 

kantaa siihen, ovatko keskeisimmät riskit organisaatiossa tunnistettu ja arvioitu sekä 

kerätäänkö niistä olennaista tietoa ja raportoidaanko se organisaation sisällä. Standardin 

mukaan sisäisen tarkastajan tulee myös ottaa kantaa siihen, tukeeko organisaation tavoitteet 

riskienhallintaprosessien toiminta-ajatusta. (Sisäiset tarkastajat ry 2016) 

 

Sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa organisaatiossa hahmotettiin teorian pohjalta ensin 

kolmen puolustuslinjan mallin avulla. Mallin avulla tuotiin esille selkeät roolit ja vastuut 

riskienhallinnalle organisaatiossa. Sen pohjalta tuotiin esille alustavasti myös sisäisen 

tarkastuksen merkitystä organisaation riskienhallinnassa. Mallin avulla tuotiin esille muun 

muassa se, että sisäisen tarkastajan ensisijaisena tehtävänä on antaa riippumaton varmuus 

riskienhallintaprosessien tehokkuudesta ja toimivuudesta organisaation 

hallitukselle/tarkastusvaliokunnalle sekä ylimmälle johdolle (IIA 2013).  

 

Tämän jälkeen perehdyttiin syvällisemmin sisäisen tarkastajan tehtäviin ja rooliin 

riskienhallinnassa. Sisäisen tarkastajan tehtäviä riskienhallinnassa tuotiin esille tarkemmin 

IIA:n (2009a) kannanoton pohjalta, jossa tehtävät jaettiin kolmeen eri ryhmään: ydintehtäviin, 

sallittuihin tehtäviin ja kiellettyihin tehtäviin. Kannanoton avulla tuotiin selkeästi esille 
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tehtävät, joita sisäisellä tarkastajalla on mahdollisuus tehdä organisaation riskienhallinnan 

suhteen. Ydintehtävät pohjautuvat sisäisen tarkastuksen arviointi- ja varmistuspalveluihin, ja 

ammattistandardien mukaisesti sisäinen tarkastaja voi suorittaa niitä tehtäviä 

riskienhallinnassa. Sallitut tehtävät pohjautuvat konsultointipalveluihin ja niitä sisäinen 

tarkastaja voi suorittaa sekä erityisiä varovaisuusehtoja että ammattistandardeja noudattaen. 

Kiellettyjä tehtäviä sisäinen tarkastaja ei puolestaan voi suorittaa. (IIA 2009a) 

 

Aikaisempien tutkimusten osalta kävi ilmi, että sisäiset tarkastajat muun muassa avustavat  

riskien arvioinnissa ja seurannassa, välittävät tietoa organisaation riskiprofiilista ja arvioivat, 

missä määrin riskejä organisaatiossa hallitaan. Sisäisten tarkastajien on mahdollista ymmärtää 

kokonaisvaltaisen riskienhallinnan avulla riskejä entistä syvällisemmin. Sisäisten tarkastajien 

nähdäänkin helpottavan organisaation riskienhallintaa. Toimintaympäristön muutokset 

tuovat organisaatioille kuitenkin uudenlaisia riskejä, joihin myös sisäisen tarkastajan tulee 

osata varautua. (Allegrini & D’Onza 2003; Droglas & Siopi 2017; Fraser & Henry 2007; Sarens 

& De Beelde 2006a; Walker et al. 2003) 

 

Haastatteluiden pohjalta tuli esille, että sisäisen tarkastajan tulisi muun muassa tarkastella 

riskienhallinnan osalta sitä, onko organisaatio tehnyt parhaansa, jotta riskit vältettäisiin ja 

onko riskeihin kiinnitetty organisaatiossa tarpeeksi huomiota. Riskien tulisi tulla esiin sisäisen 

tarkastajan jokapäiväisissä työsuunnitelmissa. Toisaalta sisäisten tarkastajien tulisi varmistaa, 

että johto on tietoinen organisaatiota kohtaavista riskeistä. Sisäiset tarkastajat voivat myös 

olla mukana tilaisuuksissa, joissa riskejä tunnistetaan. Haastatteluissa korostuivat muun 

muassa sääntelyyn, digitalisaatioon ja taloudellisten tulosten saavuttamiseen liittyvät riskit. 

Tämän lisäksi esille tuotiin toimitus-, maine- ja poliittiset riskit ja yleisesti ottaen 

turvallisuusuhat.  

 

Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta nähdään organisaatioissa keskenään eräänlaisena 

työparina. Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta tulisi nähdä organisaatioissa jatkuvana 

yhteistyönä ja tulevaisuudessa tämän roolin pitäisi korostua organisaatioissa entisestään.  

Sisäinen tarkastaja tuntee organisaation prosessit syvällisesti ja näin ollen sen on mahdollista 

tuoda riskienhallintaan erilaisia näkökulmia. Sisäinen tarkastaja voi muun muassa tarkastella 

organisaation riskikarttaa ja tuoda esiin sieltä puuttuvia riskejä. Sisäisen tarkastajan tulisi 
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tuntea ja tarkastella organisaatioiden prosesseja hyvin laaja-alaisesti, jonka pohjalta sisäisen 

tarkastajan on myös helpompi tuoda esiin omia näkemyksiä esimerkiksi organisaatiota 

kohtaavista riskeistä.  

 

Sisäisiltä tarkastajilta vaaditaan prosesseista erityisasiantuntemusta, jonka pohjalta sisäisten 

tarkastajien tulisi pystyä muun muassa tunnistamaan riskejä, joita organisaation johto tai 

prosessien omistajat eivät itse ole tunnistaneet. Tämä voi yleisesti ottaen olla haastavaa 

sisäisen tarkastajan näkökulmasta. Toisaalta tähän liittyen haastatteluissa tuotiin esille tärkeä 

havainto siitä, että myös sillä, että sisäinen tarkastaja tarkkailee prosesseja ilman syvällistä 

tietämystä, voidaan tehdä prosesseista merkittäviäkin havaintoja. 

 

Kun haastatteluiden tuloksia verrataan muun muassa toteutustapastandardiin 2120 

riskienhallinnasta, voidaan todeta, että standardin toteutus käytännössä tämän tutkimuksen 

perusteella toteutuu. Sisäisellä tarkastajalla nähdään tutkimuksen mukaan olevan rooli 

organisaation riskienhallinnassa tunnistamalla organisaation riskejä, tuomalla 

riskienhallintaprosesseihin uudenlaisia näkökulmia sekä erityisasiantuntemusta. Tutkimuksen 

mukaan sisäinen tarkastus nähdään merkittävänä riskienhallinnassa myös tulevaisuudessa. 

Tulevaisuudessa sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tulisi kuitenkin nähdä kehittyvän 

enemmän jatkuvaan yhdessä tekemiseen ja yhteistyöhön.  

 

Yleisesti ottaen haastatteluiden perusteella sisäisen tarkastuksen nähdään tuottavan 

hallitukselle lisätietoa ja varmuutta siitä, onko organisaatiossa hoidettu asiat 

tarkoituksenmukaisesti. Haastatteluiden perusteella nimenomaan hallituksen odotukset 

sisäiseltä tarkastukselta on kasvaneet huomattavasti. Sekä teoriaosuudessa että 

empiriaosuudessa nousi esiin sisäisen tarkastajan konsultointipalvelut organisaatiolle. Sisäiset 

tarkastajat nähdään organisaatiossa sisäisinä neuvonantajina, joka siis korostaa sisäisten 

tarkastajien roolia organisaatiossa konsultointipalveluiden suhteen (Bou-Raad 2000; Shahimi 

et al. 2015). Roolin nähdään suuntautuvan tulevaisuudessa myös tähän suuntaan (Arena & 

Azzone 2009). Myös tutkimuksen haastatteluissa tuotiin esille sisäisen tarkastuksen 

konsultointipalvelut ja se, että roolin organisaatiossa tulisi myös yleisesti kehittyä tähän 

suuntaan. Haastatteluiden perusteella konsultointipalvelut kulkevat hyvin pitkälti 

tarkastusten suhteessa. Sisäisiltä tarkastajilta odotetaan organisaatiota koskevissa asioissa 
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uudenlaisia ja monipuolisia näkökulmia sekä yleisesti ottaen sitä, että he ottaisivat nykyistä 

enemmän kantaa organisaatiota koskeviin asioihin.  

 

Tutkimuksessa on korostettu sisäisten tarkastajien yhteistyötä organisaation sidosryhmien 

kanssa. Sidosryhmien välinen yhteistyö nähtiin tärkeäksi sekä aiemman kirjallisuuden 

perusteella (mm. Arena & Azzone 2009; D’Onza & Sarens 2016; Mihret & Yismaw 2007; Sarens 

& De Beelde 2006b) että haastattelujen perusteella. Haastatteluiden perusteella sisäisen 

tarkastuksen vaatimustasoon organisaatioissa nähdään vaikuttavan sekä johdon että 

hallituksen odotukset. Haastatteluissa  johdon ja hallituksen suhteen tuli esille se, että vaikka 

yhteistyötä pidetään suhteellisen samanlaisena näiden kahden sidosryhmän välillä, niin 

hallituksen ja johdon näkökulmat voivat kuitenkin poiketa toisistaan sisäisen tarkastuksen 

suhteen. Tämä perustuu siihen, että johdolla nähdään olevan enemmän tietoa organisaation 

asioista kuin hallituksella sen perusteella, että organisaation johto on operatiivisessa työssä 

läsnä. Haastatteluiden perusteella sisäisen tarkastajan ja tilintarkastajan välisillä suhteilla 

pyrittiin muun muassa välttämään tehtävien päällekkäisyyttä, mikä käy ilmi myös Sohn ja 

Martinov-Bennien (2011) tutkimuksesta. 

 

5.1 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimusehdotus 
 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulee huomioida tutkimukseen osallistuneiden 

haastateltavien määrä, joka heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Empiriaosuuden aineisto 

kerättiin kahden asiantuntijahaastattelun pohjalta ja näin ollen aineistoa voidaan pitää 

hyvinkin rajallisena, eikä tutkimuksen tuloksia voida sen vuoksi yleistää. Haastateltavien 

valintaan on kuitenkin kiinnitetty erityistä huomiota. Molemmilla haastateltavilla on monen 

vuoden kokemus sisäisen tarkastuksen tehtävistä, jota voidaan toisaalta pitää aineiston 

luotettavuutta lisäävänä tekijänä. Luotettavuutta määritellessä voidaan myös huomioida se, 

että sisäisen tarkastajan työtä ohjaa IIA:n kansainvälinen ammatillinen ohjeistus, jonka 

pohjalta voidaan olettaa, että vastaukset olisivat olleet suhteellisen samanlaisia myös muita 

sisäisen tarkastuksen ammattilaisia haastateltaessa.  

 

Mahdollinen jatkotutkimusaihe voisi keskittyä muun muassa sisäisen tarkastuksen rooliin 

osana organisaation johtamis- ja hallintotapaa. Koska sisäisäinen tarkastus nähdään 
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merkittävänä osana organisaation hyvää johtamis- ja hallintotapaa, olisi mielenkiintoista 

tutkia, millaisena sisäisen tarkastuksen rooli sen suhteen koetaan ja toisaalta mitkä tekijät 

vaikuttavat sisäisen tarkastajan rooliin organisaation johtamis- ja hallintotavassa.   
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LIITTEET  
 
Liite 1. Haastattelurunko 1.  
 
Haastattelu 1.  
 
Taustaa 
 
Toimenkuva 
Koulutus 
Kokemus sisäisen tarkastuksen tehtävistä 
 
Sisäinen tarkastus 
 
1. Mitkä ovat sisäisen tarkastuksen tärkeimmät tehtävät ja tavoitteet? 
 
2. Millaisena näet sisäisen tarkastuksen aseman tällä hetkellä suomalaisissa 
organisaatioissa? Entä tulevaisuudessa? 
 
3. Millaisena näet sisäisen tarkastuksen yhteistyön hallituksen/tarkastusvaliokunnan, johdon 
ja tilintarkastuksen välillä? 
 
Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta 
 
4. Millainen on sisäisen tarkastajan rooli riskienhallinnassa? / Millä tavalla sisäinen tarkastus 
tukee konkreettisesti organisaation riskienhallintaa? 
 
5. Millä tavalla suomalaiset organisaatiot ovat omaksuneet kokonaisvaltaisen 
riskienhallinnan?  
 
6. Millä tavalla päivitetty COSO ERM – Integrating with Strategy and Performance on otettu 
Suomessa vastaan? Millaisia mahdollisuuksia näet uudessa COSO ERM -viitekehyksessä?  
 
7. Millainen on ylimmän johdon ja hallituksen rooli organisaation riskienhallinnassa? 
 
8. Mitkä ovat mielestäsi sisäisen tarkastuksen keskeisimmät tehtävät ja tavoitteet 
riskienhallinnassa? 
 
9. Millaisia hyötyjä / haasteita sisäinen tarkastus tuo mielestäsi riskienhallintaan? 
 
10. Millä tavalla suomalaisten organisaatioiden riskit ovat muuttuneet viimeisen viiden 
vuoden aikana, miltä näyttää tulevaisuus? 
 
11. Kuinka arvioit sisäisen tarkastuksen roolin kehittyvän riskienhallinnassa tulevaisuudessa?  
 
 
 



 

 

Liite 2. Haastattelurunko 2.  
 
Haastattelu 2.  
 
Taustaa 
 
Toimenkuva  
Koulutus 
Kokemus sisäisen tarkastuksen tehtävistä 
 
Sisäinen tarkastus 
 
1. Mitkä ovat sisäisen tarkastuksen tärkeimmät tehtävät ja tavoitteet? 
 
2. Millä tavalla sisäinen tarkastus on järjestetty organisaatiossasi? 
 
3. Kuvaile yhteistyötäsi organisaation eri toimintojen välillä: 
a) Hallitus 
b) Johto 
c) Tilintarkastajat 
d) Muu organisaatio 
 
Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta 
 
4. Millä tavalla tunnistatte, arvioitte ja hallitsette riskejä?  
 
5. Kenelle raportoitte riskeistä? 
 
6. Millainen on roolisi organisaation riskienhallinnassa? 
 
7. Millä tavalla sisäinen tarkastus tukee mielestäsi riskienhallintaa?  
 
8. Onko organisaatiollasi käytössä riskienhallinnan viitekehystä, esimerkiksi COSO ERM? 
 
9. Mitkä ovat mielestäsi sisäisen tarkastuksen tärkeimmät tehtävät ja tavoitteet 
riskienhallinnassa?  
 
10. Millaisia hyötyjä / haasteita sisäinen tarkastus tuo mielestäsi riskienhallintaan? 
 
11. Millainen on ylimmän johdon ja hallituksen rooli riskienhallinnassa? 
 
12. Millä tavalla riskit ovat muuttuneet viimeisen viiden vuoden aikana, entä miltä näyttää 
tulevaisuus? 
 
13. Kuinka arvioit sisäisen tarkastuksen roolin kehittyvän riskienhallinnassa tulevaisuudessa?  
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