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The targets of an audit are accounting, financial statement and audit of 

administration. The auditor of a consolidated corporation has to audit the 

consolidated financial statement provided by the parent company, as well 

as look over the relations between the companies constituting the 

consolidated corporation. The objective of this Master’s Thesis is to survey 

and analyze the problematic parts of consolidated corporation audit from 

the target corporation’s point of view. Further, the effects of the renovation 

of the Finnish law of auditing are studied. 

The Thesis first studies the audit of a consolidated corporation based on 

literature. Secondly, the empirical part examines the target company’s audit 

process. Finally, the company’s view of the audit is compared to the 

doctrine. The Thesis presents, that the co-operation between the different 

participants of the audit is key factor in preventing the problems. And, from 

the company’s point of view, the renovation of the law of audit did not have 

effect on the problematic parts. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkielman tausta 

Tilintarkastuslain 17 §:n mukaan tilintarkastuksen kohteina ovat yhteisön tai 

säätiön tilikauden kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastus. Jos 

kyseessä on konserni, niin sama pykälä määrää, että emoyrityksenä olevan 

yhteisön tai säätiön tilintarkastajan on myös tarkastettava konsernitilin-

päätös sekä muutoinkin konserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiön keski-

näisiä suhteita.  

Tilintarkastuslaki sisältää tilintarkastajan valintaan liittyviä rajoituksia, joiden 

perusteella yhteisön on valittava yksi tai useampi hyväksytty tilintarkastaja. 

Yhden tai useamman hyväksytyn tilintarkastajan valinta on pakollista, jos 

esimerkiksi yhteisön taseen loppusumma tai liikevaihto edellisen tilikauden 

tilinpäätöksen mukaan ylittää laissa määritellyt rajat. Lisäksi yhtiön 

palveluksessa olleiden henkilöiden lukumäärä säätelevät tehtävään 

valittujen ammattitilintarkastajien lukumäärän minimivaatimusta. Tilintarkas-

tuslaki säätää myös edellytykset tilintarkastajan riippumattomuudelle. 

Tilintarkastuksesta konsernissa laki määrää myös, että konsernissa tytär-

yrityksenä olevan yhteisön tilintarkastajaksi on valittava vähintään yksi emo-

yrityksenä olevan yhteisön tai säätiön tilintarkastaja. 

Konsernin kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkistaminen vaatii konsernin tilin-

tarkastajalta perehtymistä konsernitilinpäätöksen laatimisessa noudatettui-

hin periaatteisiin. Tilintarkastajan on varmistauduttava yksittäisten tilinpää-

tösten luotettavuudesta sekä yhdenmukaisuudesta konsernin laskentaperi-

aatteiden kanssa. Lisäksi tilintarkastajan on varmistuttava konsernitilinpää-

töksen oikeellisuudesta tarkastamalla erityisesti konsernin sisäisten liike-

tapahtumien eliminointi sekä vähemmistöosuuden erottaminen konsernin 

tuloksesta ja omasta pääomasta.1  

                                            
1 Tikkanen, 1990, s. 64 
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Konsernin kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilintarkastuksessa saattaa ilmetä 

ongelmia, varsinkin jos konserniyritysten lukumäärä on suuri tai jos 

konsernilla on ulkomaisia tytäryrityksiä, joita meidän lainsäädäntömme ei 

velvoita. Osakkuusyritykset voivat aiheuttaa myös päänvaivaa, vaikka ne 

eivät varsinaisia konserniyrityksiä olekaan. Kirjanpidon ja tilintarkastuksen 

yhteydessä ilmeneviä ongelmia kutsutaan tässä tutkielmassa menetelmä-

ongelmiksi. Menetelmäongelmia syntyy pääasiassa konsernin kirjanpidon ja 

tilinpäätöksen laatimisesta ja konserniyritysten välisistä mahdollisista tiedon 

kulun puutteista. Menetelmäongelmia voidaan eliminoida tehokkaalla 

yhteistyöllä sisäisen tarkastuksen, audit committeen, tilintarkastajien ja 

muiden konserniyritysten kesken. Tilintarkastuslain vaatimus vähintään 

yhdestä emoyhtiön tilintarkastajasta myös tytäryritykselle saattaa osaltaan 

vähentää menetelmäongelmia, mutta mahdollisissa ristiriitatilanteissa se voi 

aiheuttaa jopa jääviyden. Tilintarkastajahan on ensisijaisesti hänet valin-

neen yksittäisen yhtiön tilintarkastaja, vaikka hän joutuukin ajattelemaan 

asioita myös koko konsernin näkökulmasta konsernin etua ajatellen. 

Hallinnon tarkastuksesta KHT-yhdistys on antanut suosituksen, jossa 

hallinnon tarkastuksen kohteina luetellaan mm. osakeyhtiölain yleisten ja 

erityisten säännösten noudattaminen sekä yhtiökokouksen toiminnan ja 

päätöksien lainmukaisuus ja niiden noudattaminen. Konsernin tilintarkas-

tuksessa on myös tarkastettava konserniin kuuluvien yhteisöjen ja sää-

tiöiden suhteita. Laki ei kuitenkaan tarkemmin määrittele mitä keskinäisillä 

suhteilla tarkoitetaan. Käytännössä näiden yhtiöiden keskinäisten suhteiden 

tarkastus on tähdännyt muun muassa siihen, että kaikki konsernin sisäiset, 

tulokseen ja vapaaseen pääomaan vaikuttavat liiketapahtumat tulevat 

asianmukaisesti eliminoiduksi konsernitilinpäätöksessä.2 

Konsernin hallinnon ja keskinäisten suhteiden tarkastuksessa ongelmia voi 

syntyä esimerkiksi yrityskauppatilanteissa ja mahdollisen konserniavustuk-

sen antamisen yhteydessä. Ongelmia saattaa syntyä, jos yritysten välille 

                                            
2 Koskinen, 1995, s. 25 
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syntyy erimielisyyksiä hinnoista tai avustuksen määrästä, huolimatta siitä, 

että konsernilla on ennalta laaditut periaatteet, joiden mukaan näissä 

tilanteissa toimitaan. Joskus yrityskauppa tai vaikkapa kiinteistön myynti voi 

olla toiselle osapuolelle etu, toiselle jopa haitta tai epäedullinen kauppa. 

Mikäli kysymyksessä on tytäryritys, voi emoyhtiö määräysvaltaa käyttämällä 

tehdä päätöksiä, jotka eivät varsinaisesti ole esimerkiksi tytäryhtiön vähem-

mistön etujen mukaisia. Tilintarkastajalle, joka on sekä tytäryhtiön että 

emoyhtiön, ja näin ollen myös konsernin tilintarkastaja, voi ristiriita-

tilanteessa syntyä ongelma.  

Konsernin tilintarkastajan vastuu on suuri. Emoyhtiön tilintarkastaja, joka ei 

ole samalla tytäryrityksen tilintarkastaja, ei ole velvollinen tarkastamaan 

tytäryhtiön kirjanpitoa, tilinpäätöstä tai hallintoa. Vaikka hänellä ei siis ole 

tilintarkastajan vastuuta niissä tytäryhtiöissä, joiden tilintarkastajana hän ei 

toimi, on konsernin tilintarkastaja kuitenkin vastuussa konsernitilin-

päätöksen tarkastamisesta ja siten myös vastuussa siitä, että tytäryhtiöiden 

tilinpäätökset antavat konsernin kannalta olennaisilta osin oikean kuvan 

yhtiön taloudesta ja toiminnasta.3  

Tehokkaan yhteistyön kehittäminen muiden tilintarkastajien, sisäisen 

tarkastuksen ja audit committeen kanssa on tarkoituksenmukaista. Jos 

konsernilla on paljon ulkomaisia tytäryrityksiä, on kansainvälisen tilintar-

kastusketjun käyttäminen harkinnanarvoista. Silloin voidaan ainakin osittain 

varmistautua siitä, että tilintarkastajilla on yhtenäiset toimintaperiaatteet ja 

että "tieto kulkee". 

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

Tutkielman päätavoitteena on kartoittaa ja analysoida konsernin 

tilintarkastuksen ongelmakohtia sekä analysoida tilintarkastuslain 

uudistuksen vaikutuksia ongelmiin. 

                                            
3 Tikkanen, 1990, s. 71 
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Päätavoitteeseen pääsemiseksi on tutkielmalle asetettu seuraavat 

osatavoitteet: 

• tutkia millainen on konserniympäristön tilintarkastuksen prosessi ja 
mahdolliset erityispiirteet 

• analysoida tilintarkastuslain uudistuksen keskeiset muutokset 
konserniyrityksen näkökulmasta. 

Tutkielman tavoitteena ei varsinaisesti ole "tilintarkastusmallin" luominen, 

vaan se pyrkii tulkitsemaan ja ymmärtämään konsernin tilintarkastuksen 

ongelmakohtia ja luomaan perusteita ongelmakohtien minimoimiseksi.  

Tutkielma rajoittuu käsittelemään kohdeyrityksessä mahdollisesti havaittuja 

tilintarkastuksen ongelmakohtia ja haasteita konserniyrityksen näkökul-

masta. 

1.3 Tutkimusmetodologiasta 

Konsernin tilintarkastuksen ongelmakohdista ei suoranaista kirjallisuutta 

juuri ole, joten viitteitä ja kirjoituksia on etsittävä käytännössä tilintarkastuk-

seen liittyvien osa-alueiden kautta. Vaikka tutkielma pyrkii luomaan perus-

teita tilintarkastuksen ongelmakohtien minimoimiseksi, se ei pyri varsinai-

seen mallinikkarointiin, joten tutkimusotteena on toiminta-analyyttinen 

tutkimusote. Valittu tutkimusote nostaa ongelmat esiin ja pyrkii tulkitse-

maan sekä ymmärtämään niitä. 

Toiminta-analyyttisen tutkimusotteen mukaisesti tutkimusongelmaa lähesty-

tään ensin kohdeyrityksen kautta edeten tilintarkastuksen teoriaan. 

1.4 Tutkielmassa käytettävistä käsitteistä 

Kappaleessa määritellään ja selvitetään tutkimuksen keskeiset käsitteet 

aihealueittain. Joidenkin tärkeimpien käsitteiden kohdalla tarkastellaan 

myös hiukan käsitteiden taustaa ja kehittymistä. Aihealueita ovat konserni, 

konsernirakenne, konsernitilinpäätös, tilintarkastus, sisäinen tarkastus ja 

osuuskunta.  



  5 

1.4.1 Konserni ja sen muodostuminen 

Pauli Koski määrittelee konsernikäsitteen vuonna 1977 julkaistussa 

väitöskirjassaan “Konserni” seuraavasti: 

“Konserni on kahden tai useamman juridisesti itsenäisen yrityksen 

muodostama taloudellinen kokonaisuus” 4 

Kaksikymmentävuotta myöhemmin on konserni määritelty mm. seuraavasti:  

“Konserni on kahden tai useamman juridisesti itsenäisen yrityksen 

muodostama taloudellinen kokonaisuus (entiteetti), jossa yhdellä yrityksellä 

eli emoyrityksellä on määräysvalta muissa konserniin kuuluvissa yrityksissä 

eli tytäryrityksissä. “ 

“Juuri määräysvalta on konsernisuhteen olennainen tunnusmerkki. 

Käytännössä määräysvalta merkitsee emoyhtiön mahdollisuutta ohjata 

konserniin kuuluvien yritysten toimintaa ja päätöksentekoa koko konsernin 

tavoitteita ja etua silmällä pitäen.”5 

Edellä määritellyt konsernikäsitteet ovat sisällöltään lähes samanlaiset. 

Pääpaino kummassakin on taloudellisella kokonaisuudella, vaikka se 

ilmenee paremmin uudemmasta määritelmästä.  

Juridisesti itsenäisellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jolle voimassa oleva 

lainsäädäntö tunnustaa oikeustoimikelpoisuuden. Taloudellisella kokonai-

suudella voidaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yritykset ovat muodollisesti 

tai asiallisesti yhden ja saman johdon alaisia tai että yritysten toiminta on 

keskeisiltä kohdiltaan, kuten rahoituksen tai tuotannollisten toimintojen 

osalta kiinteästi toisiinsa nivoutunut.  

Konserni on siten perimmältään epämääräinen käsite ja pääpaino on 

taloudellisilla näkökohdilla. Tämä johtuu siitä, että käsite on alunperin 

                                            
4 Koski, 1977, s. 21 
5 Järvinen, ym. 1999, s. 13 
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syntynyt ja kehittynyt yritystoiminnan piirissä. Konserni oli ollut jo kauan 

tunnettu taloudellisena tosiasiana, kun sitä vasta ruvettiin tarkastelemaan 

oikeudellisena ilmiönä. Konsernilainsäädäntö on kaikkialla kulkenut 

huomattavasti jäljessä todellisuudesta.6   

Konsernin emoyhtiö on se yhtiö, jolla on määräysvalta muihin konserniin 

kuuluviin yhtiöihin eli tytäryhtiöihin. Kirjanpitolain 1. luvun 5 §:n mukaan 

yrityksellä on määräysvalta, kun sillä on yli 50%:a kohdeyrityksen 

osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänten 

enemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, 

yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun 

sopimukseen, tai kun sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö 

jäsenistä kohdeyrityksen hallituksessa tai siihen verrattavassa 

toimielimessä. Mikäli emoyhtiöllä ei ole 100% määräysvaltaa tytär-

yrityksessä, kutsutaan tällöin olemassa olevia ulkopuolisija omistajia 

vähemmistöksi. Vähemmistöosuudella tarkoitetaan siis konsernin ulko-

puolisten omistajien osuutta kyseessä olevasta yrityksestä. 

 Konsernin emoyhtiö ja tytäryhtiöt ovat siis konserniyrityksiä, kun taas 

omistusyhteysyritys ja osakkuusyritys ovat konserniin kuulumattomia 

yrityksiä. Omistusyhteysyritys on konserniin kuulumaton yritys, jossa 

kirjanpitovelvollisella on sellainen omistusosuus, joka luo kirjanpito-

velvollisen ja yrityksen välille pysyvän yhteyden ja on tarkoitettu edistämään 

kirjanpitovelvollisen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen 

toimintaa. Jollei kirjanpitovelvollinen muuta näytä, yritystä pidetään 

omistusyhteysyrityksenä, jos kirjanpitovelvollisella on vähintään viidesosa 

yrityksen pääomasta tai vastaavasta pääomasta. Osakkuusyritys on 

omistusyhteysyritys, jossa kirjanpitovelvollisella on huomattava vaikutus-

valta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa. Jollei kirjanpitovelvollinen 

muuta näytä, omistusyhteysyritystä pidetään osakkuusyrityksenä, jos kirjan-

pitovelvollisella on vähintään viidesosa ja enintään puolet omistus-

                                            
6 Koski, 1977, s. 21-22 
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yhteysyrityksen osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä. 

Olennainen tekijä, joka vaikuttaa yritysten määrittelyihin ja kirjanpidolliseen 

käsittelyyn, on siis määräämisvalta eikä pelkkä omistusosuus.7 

Erillisyhtiöllä tarkoitetaan tässä tutkielmassa yksittäistä konserniin kuulu-

vaa yhtiötä. 

1.4.2 Konsernitilinpäätöksen käsitteistö 

Konsernitilinpäätös on konserniyritysten tuloslaskelmista ja taseista sekä 

niiden liitteinä ilmoitettavista tiedoista laadittu yhdistelmä, jonka keskeisenä 

tavoitteena on osoittaa tämän kokonaisuuden taloudellinen asema sekä 

tilikauden tulos.8 

Erillistilinpäätöksellä tarkoitetaan tässä tutkielmassa konserniin kuuluvan 

yhtiön tuottamaa omaa erillistä tilinpäätöstä tilikauden tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta.  

Konsernin tytäryhtiöiden tilinpäätökset yhdistellään konsernitilinpäätökseen 

rivi riviltä. Yhdistelyä varten on laadittava yhdistelylaskelmat, joissa vähen-

netään keskinäiset liiketapahtumat, toisin sanoen tuotot ja kulut sekä 

saamiset ja velat sekä oikaistaan konserniyritysten keskinäinen osingon- tai 

voitonjako. Yhdistelylaskelmissa on siis eliminoitava eli “peruttava” kaikki 

konserniyritysten väliset liiketapahtumat ja keskinäisestä kaupankäynnistä 

niiden taseisiin sisältyvät sisäiset katteet sekä konserniyritysten 

keskinäinen omistus. Laskelmissa erotetaan myös vähemmistöosuudet 

tytäryritysten tuloksista ja pääomista.9 

Menetelmäongelmaksi kutsutaan tässä tutkielmaksi ongelmaa, joka syntyy 

pääasiassa konsernin kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta ja 

konserniyritysten mahdollisista tiedonkulun puutteista. 

                                            
7 Taipale, 1994, s 129-130, Kirjanpitolain 1.luku 6§ ja 7§  
8 Tikkanen (a), 1998, s. 42-43 
9 Riistama, 1999, s. 231 



  8 

Konserniavustus on liiketoimintaa harjoittavan kotimaisen yrityksen toiselle 

kotimaiselle yritykselle antama avustus, joka annetaan liike-toiminnan 

harjoittamista varten muuna avustuksena kuin pääomansijoituk-sena. Toisin 

kuin pääomansijoitus, konserniavustus luetaan antajansa verotuksessa 

kuluksi ja saajan verotuksessa tuloksi.10 Konserniavustus voi olla pelkkä 

kirjanpidollinen siirto, eikä sen tarvitse liittyä konserniyhtiöiden keskinäiseen 

liiketoimintaan. Saajana oleva yritys voi käyttää konserni-avustusta mihin 

tarkoitukseen tahansa tai olla käyttämättä sitä ollenkaan.11 Konserniavustus 

on myös joustava voitonsiirtokeino12 

Konsernituki on myös eräänlainen konserniavustus toiselle konserni-

yritykselle. Ollakseen vähennyskelpoinen meno, on esimerkiksi emoyhtiön 

antaman konsernituen kuitenkin liityttävä välittömästi tai välillisesti elin-

keinotoiminnassa tulon hankkimiseen tai sen säilyttämiseen. Käytännössä 

konsernitukea voidaan antaa esimerkiksi korkotukena, velan anteeksi-

antamisena taikka alihinnoitteluna. Tuen antamiselle on kyettävä osoitta-

maan selkeä liiketoiminnallinen peruste, eikä se voi olla pelkkä vastikkeeton 

kirjanpidollinen siirto, mitä varsinainen konserniavustus puolestaan voi 

olla.13 Konsernituki ei myöskään ole voitonjakoa, koska on yleisesti katsottu, 

että verotuksessa hyväksyttävä konsernituki voi siirtyä vain emoyhtiöstä 

tytäryhtiölle eikä päinvastoin.14 

1.4.3 Konsernin sisäisen ja ulkoisen valvonnan käsitteistö 

Hyväksytyn kansainvälisen määrittelyn mukaan sisäinen tarkastus on: 

“Itsenäinen arviointitoiminto, joka on perustettu organisaatioon asiantuntija-

palveluna tutkimaan ja arvioimaan sen toimintoja. Sisäisen tarkastuksen 

päämääränä on avustaa organisaation jäseniä näiden työtehtävien 

                                            
10 Koski, 1992, s 7 
11 Helminen, 1992 s. 22 
12 Pallonen, 1995, s. 96  
13 Koski, 1992 s. 6 
14 Pallonen, 1995, s. 100 
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tehokkaassa hoitamisessa. Tätä varten sisäinen tarkastus tuottaa heille 

analyyseja, arvioita, suosituksia, neuvoja ja informaatiota tarkastetuista 

toiminnoista. Sisäisen tarkastuksen päämäärään sisältyy tehokkaan 

kontrollin edistäminen kohtuullisin kustannuksin” (The Institute of Internal 

Auditors - Statement of Responsibilities)15. 

Sisäinen tarkkailu käsittää organisaation kaikkeen toimintaan ja erityisesti 

talouteen sekä hallintoon liittyvät toiminnot, jotka katsotaan tarpeelliseksi 

virheiden ja väärinkäytösten estämiseksi ja paljastamiseksi, organisaation 

varallisuuden säilyttämiseksi ja taloudellisuuden edistämiseksi. Sisäinen 

tarkkailu otetaan siten huomioon kaikkien talouteen ja hallintoon liittyvien 

toimintojen sekä toimenpiteiden suunnittelussa ja organisoinnissa.16 

Audit committee eli tilintarkastuskomitea on yksi yrityksen valvonta-

elimistä, jonka perustaminen on vapaaehtoista. Komitean päätehtävä on 

valvoa yrityksen tulosraportointia hallituksen, osakkeenomistajien ja 

sijoittajien puolesta. Sen asema on keskeinen hallituksen jäsenten, 

tilintarkastajien, sisäisten tarkastajien ja johdon välisessä kommuni-

koinnissa. Sen valvonnallinen rooli voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: 

tilintarkastajien työn valvonta, sisäisen tarkastuksen työn valvonta, liike-

toiminnan valvontajärjestelmän toimivuuden ja tehokkuuden seuranta sekä 

viranomaisraportoinnin valvonta.17 

1.4.4 Osuuskunta 

Osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärä ja pääoma ovat edeltäkäsin 

määräämättömät ja jonka tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon ja 

elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet 

osallistuvat siihen käyttämällä hyväkseen yhteisön palveluksia.18 

                                            
15 Ihalainen, 1995 s. 455 
16 Riistama, 2000, s. 66 
17 Koivu, 1996, s. 154 
18 Koskiniemi, 1998, s.201 
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 Toisen asteen osuuskunta on osuuskunta, jonka omistaa toinen omien 

jäseniensä omistama osuuskunta tai -kunnat.  

Osuuskunnan jäseneksi/omistajaksi pääsee tekemällä jäsenhakemuksen, 

jonka käsittelee osuuskunnan hallitus, jollei säännöissä ole toisin määrätty. 

Hallitus voi aina hylätä hakemuksen perustelematta päätöstään, ellei 

osuuskunnan säännöissä toisin mainita.19 Osuuskunnan kokous on 

osakeyhtiön yhtiökokousta vastaava elin. 

1.5 Johdatus tutkielman kohdeyritykseen 

S-ryhmän toiminta-ajatuksena on tuottaa etuja sitoutuneille asiakasomis-

tajille. S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja Suomen Osuuuskauppojen 

Keskuskunta (SOK) tytäryhtiöineen. Osuuskauppojen luku-määrä oli vuo-

den 1999 lopussa 44, joista S-ryhmän strategian mukaisia alueosuus-

kauppoja oli 23 ja paikallisosuuskauppoja 21. S-ryhmä toimii alueraken-

teella, jonka perustoimintayksikköjä ovat alueosuuskaupat ja SOK-yhtymä. 

Suomen osuuskauppojen keskuskunnan (emoyhteisö) ja sen tytäryhtiöiden 

muodostamasta konsernista käytetään nimeä SOK-yhtymä. SOK - yhtymä 

on toisen asteen osuuskunta, jonka omistavat sen jäsenet eli ensimmäisen 

asteen osuuskunnat. Tällaisen ensimmäisen asteen osuuskunnan eli alue-

osuuskaupan puolestaan omistavat sen jäsenet eli asiakasomistajat. 

Alueosuuskaupan tehtävänä on tuottaa perustarpeita tyydyttäviä palveluja 

asiakasomistajilleen alueellisesti johdetuissa ketjuyksiköissä omilla toi-

minta-alueillaan. Tällaisia ketjuyksiköitä ovat erityisesti Prismat, S-marketit, 

Salet, huoltamot ja ravintolat.  

SOK-yhtymän tehtävänä on puolestaan tuottaa alueosuuskauppojen tarvit-

semat tuki- ja palvelutoiminnot. Edelleen SOK:n tehtävänä on sääntöjensä 

mukaan S-ryhmän keskusliikkeenä edistää ja kehittää osuuskauppojen ja 

muiden S-ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa, ohjata ja valvoa ryhmän 

                                            
19 Rajahonka, 1998, s. 23 
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kokonaisvoimavarojen tehokasta käyttöä sekä valvoa S-ryhmän ja sen eri 

osien toimintaa ja etuja.  

SOK:n liiketoiminta muodostuu ketjuohjaus-, asiakasomistaja- ja markki-

nointipalvelujen sekä muiden ryhmä- ja konsernipalveluiden tuottamisesta 

S-ryhmän yrityksille. S-ryhmän muun liiketoiminnan kannalta merkittäviä 

palveluita ovat lisäksi hankintapalvelut, vuokrauspalvelut ja teollisuuden 

suoraan ketjuyksiköille toimittamien tavaroiden valikoima- ja laskutus-

palvelut. SOK-yhtymä vahvistaa S-ryhmän kilpailua omalla liike-

toiminnallaan. Se tuottaa osuuskauppojen asiakasomistajille erityistarpeita 

tyydyttäviä palveluja valtakunnallisesti johdetuissa ketjuissa. Näitä ovat 

erityisesti Sokokset, Sokos-hotellit ja Agrimarketit. 

1.6 Tutkielman rakenne 

Johdantokappaleessa hahmotetaan konsernin tilintarkastukseen liittyvää 

aihepiiriä, kuvataan tutkimusongelmaa ja asetetaan tutkimukselle tavoitteet. 

Tutkielman rajausten sekä käytetyn tutkimusmetodologian lisäksi kappa-

leessa määritellään tutkimuksessa käytetyt käsitteet, johdatetaan tutkiel-

man kohdeyritykseen sekä kerrotaan tutkielman rakenne. 

Kappaleessa kaksi on lähestytty konsernin tilintarkastuksen aihepiiriä ja 

kartoitetaan aihepiiriin liittyvää viitekehystä ja teoriaa. Kappaleessa käsitel-

lään konsernin tilintarkastuksen ongelmakohtia teema-alueittain. 

Toiminta-analyyttisen tutkimusotteen mukaisesti tutkimusongelmaa lähesty-

tään ensin kohdeyrityksen kautta edeten konsernin tilintarkastuksen 

teoriaan. Kappaleessa kolme on tutkimuksen empiirinen osuus, jossa 

kuvataan haastattelujen toteuttamistapa sekä selvitetään kohdeyrityksen 

näkemys konsernin tilintarkastuksen ongelmakohdista. 

Tutkielmaa syvennetään kappaleessa neljä peilaamalla kohdeyrityksen 

näkemystä tilintarkastuksen doktriiniin sekä analysoidaan tilintarkastuslain 

uudistuksen vaikutusta konsernin tilintarkastuksen ongelmakohtiin. Yhteen-

veto ja johtopäätökset esitetään kappaleessa viisi. 
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2 TILINTARKASTUS KONSERNISSA 

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastus sisältää yhteisön ja säätiön 

tilikauden kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen. 

Edelleen sama lain kohta määrää, että emoyrityksenä olevan yhteisön tai 

säätiön tilintarkastajan on myös tarkastettava konsernitilinpäätös sekä 

muutoinkin konserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiön keskinäisiä suhteita. 

Konsernitilinpäätöksen ja konserniyritysten keskinäisten suhteiden 

tarkastaminen ovat kuitenkin lisätehtäviä verrattuna yksittäisen 

konserniyrityksen tilintarkastajan tehtäviin. 

Konsernitilinpäätös on osa emoyhtiön tilinpäätöstä, jonka laatimisesta ovat 

vastuussa emoyrityksen hallitus ja toimitusjohtaja tai muut vastaavat 

toimielimet. Heidän on huolehdittava siitä, että konserniyritysten kirjanpito 

on järjestetty luotettavalla tavalla ja eri yrityksissä noudatettavat 

laskentaperiaatteet ovat mahdollisuuksien mukaan yhteneväiset. Konserni-

tilinpäätöksen on sisällettävä lainsäädännön edellyttämät konserni- ja 

osakkuusyritykset ja yhdistelylaskelmien on perustuttava näiden tilin-

päätöksiin. Konsernituloslaskelma on laadittava siten, että se osoittaa 

konsernin tuloksen tilikaudelta sen jälkeen, kun konsernin sisäiset tuotot ja 

kulut sekä sisäinen voitonjako on vähennetty. Konsernitaseen tulee osoittaa 

konsernin oma pääoma sen jälkeen, kun konserniin kuuluvien yritysten 

keskinäiset saamiset ja velat sekä keskinäinen osakkeenomistus on 

vähennetty ja ulkopuolisten tytäryrityksissä omistamia osakkeita vastaavat 

osuudet on merkitty taseeseen omana eränä. Tilintarkastajan tehtävänä on 

osana emoyrityksen tilintarkastusta todeta, että konsernitilinpäätös sisältää 

oikeat ja riittävät tiedot. Tiedot voidaan todeta oikeaksi, kun yhdistely-

laskelmat perustuvat asianmukaisiin konserniyhtiöiden tilinpäätöksiin, 

keskinäinen omistus on eliminoitu yleisesti tunnetun ja hyväksytyn 

menetelmän mukaisesti sekä muut konsernituloslaskelmaan ja konserni-

taseeseen olennaisesti vaikuttavat eliminointikirjaukset on tehty. Edelleen 

todetakseen tilinpäätöksen tietojen olevan riittävät, tilintarkastajan täytyy 

varmistua, että konsernia koskeva informaatio kokonaisuudessaan on 

esitetty kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden 
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säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilintarkastuksessa on erityisesti 

selvitettävä, että konsernin tulos ja vapaa pääoma on laskettu lain edellyt-

tämällä tavalla. Konsernitilinpäätöksellä on huomattava merkitys taloudel-

lisen informaation antajana ja sen tarkastaminen yksi tilintarkastuksen 

keskeisimmistä tehtävistä20.  

Tilintarkastajan riippumattomuus on tilintarkastuksen kulmakiviä. Riippu-

mattomuus ei kuitenkaan voi olla täydellistä, mutta riippuvuussuhteet on 

minimoitava siten, että ulkopuolinen henkilö voi perustellusti luottaa 

tarkastajan toimivan objektiivisesti. Riippumattomuuden voidaan määritellä 

olevan vapautta sellaisista riippuvuussuhteista, joiden voidaan perustellusti 

epäillä vaikuttavan tilintarkastajan kykyyn toimia objektiivisesti.21  

Tilintarkastuslain mukaan tytäryhtiön tilintarkastajaksi on valittava vähintään 

yksi emoyhtiön tilintarkastajista, ja tästä voidaan poiketa vain perustellusta 

syystä. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi se, että ulkomaista tytäryhtiötä 

koskevat paikalliset lait saattavat estää säännöksen soveltamista. Emo-

yrityksen tilintarkastajat eivät useinkaan täytä kelpoisuusvaatimuksia ulko-

maisissa tytäryhtiöissä. Perustelluksi syyksi hyväksytään myös yrityskaupat. 

Mikäli yhtiön omistus vaihtuu kesken tilikauden ja yhtiölle tulee uusi 

emoyhtiö, saattavat tilintarkastuksen aloittaneet tilintarkastajat jatkaa 

seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Alalla vakiintuneen 

käytännön mukaan perusteltuna syynä voidaan pitää myös tilannetta, jossa 

emoyhtiöllä ja tytäryhtiöllä ei ole sama luonnollinen henkilö tilintarkastajana, 

mutta molempien yhtiöiden tilintarkastajat ovat saman tilintarkastusyhteisön 

palveluksessa.22 

Konserniyritysten intressit voivat kuitenkin joskus poiketa koko konsernin 

intresseistä. Tällöin herää kysymys, voiko tilintarkastaja, joka tarkastaa 

molempia tahoja, olla (lain edellyttämällä tavalla) täysin riippumaton. 

                                            
20 Tikkanen, 1990, s. 62 
21 Saarikivi, 1999 (b), s. 55 
22 Karhu, 1995, s. 71 



  14 

Konsernin tilintarkastajan tehtäviinhän kuuluu myös konserniyritysten 

keskinäisten suhteiden tarkastaminen. On kuitenkin huomattava, että laki ei 

tarkemmin määrittele mitä keskinäisillä suhteilla tässä tapauksessa 

tarkoitetaan.     

Konsernin tilintarkastuksen erityispiirteitä selvitettäessä voidaan nostaa 

esiin myös aikataulukysymykset sekä yhteistyö eri tahojen, kuten sisäisen 

tarkastuksen ja tilintarkastuskomitean kanssa. Erillistilinpäätöksien ja 

konsernitilinpäätöksen valmistuminen sovitun aikataulun mukaisesti on 

erityisesti tilintarkastajien kannalta oleellista, jo pelkästään sen takia että 

heille jäisi riittävästi aikaa varsinaisen tilinpäätöstarkastuksen suorittami-

seen. Usein on kuitenkin tarkoituksenmukaista, että tilintarkastajat 

tarkastavat konserniyrityksiä jo tilivuoden aikana. Mikäli tarkastettava 

konserni ei pysy aikataulussaan, voi aineiston myöhästyminen hankaloittaa 

tilintarkastusta. Mitä suurempi konserni, sen tärkeämpää on myös kaikkien 

eri osapuolten välinen yhteistyö. Tilintarkastajien työ helpottuu ja tehostuu 

merkittävästi, kun tarkastajat voivat luottaa esimerkiksi sisäisen tarkastuk-

sen ja tilintarkastuskomitean työhön.  

2.1 Konsernitilinpäätös 

Konsernitilinpäätös muodostaa merkittävän osan konsernin sidosryhmille 

annettavasta informaatiosta. Käytännössä konsernitilinpäätöksen laatimi-

nen voi olla hankalaa varsinkin silloin, kun konserni muodostuu suuresta 

joukosta yhtiöitä ja osa tytäryhtiöistä ja alakonserneista sijaitsee maissa, 

joissa laskenta- ja tilinpäätöskulttuuri on erilainen kuin konsernin koti-

maassa. Konsernitilinpäätöksen laatimista vaikeuttavia menetelmä-

ongelmia voi syntyä myös, jos tilikauden aikana esimerkiksi ostetaan, 

myydään, puretaan ja fuusioidaan yhtiöitä. Ongelmia saattaa myös syntyä 

jos hankintavaiheessa ei ole konserniaktiivan allokointia varten analysoitu 

hankittavan kohteen omaisuuseriä tai niiden todellista arvoa. Edelleen 

konsernitilinpäätöksessä on kaikki sisäiset liiketoimet eliminoitava, joten 

myös käyttöomaisuuden tai tytäryhtiöiden myynti konsernin sisällä 

vaikeuttavat tilinpäätöksen laadintaa. Kokonaan oma lukunsa ovat vielä 
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mahdolliset vähemmistöt tytäryhtiöissä ja alakonserneissa.23  

Konsernitilinpäätöksen on osana emoyrityksen tilinpäätöstä sisällettävä 

oikeat ja riittävät tiedot. Tämän vaatimuksen toteamiseksi on tilintarkastajan 

varmistauduttava siitä, että yhdistelylaskelmat ja sisäisten katteiden ja 

keskinäisten omistuksien eliminointi on suoritettu hyväksyttävällä tavalla. 

Kuten edellä todettiin, saattaa konsernitilinpäätöksen laatiminen tuottaa 

käytännössä merkittäviä ongelmia. Konsernitilinpäätöksen tarkastaminen on 

konsernin tilintarkastuksen haasteellisimpia kohtia. 

 Konsernitilinpäätöksen keskeisiä tavoitteita on taloudellisesta kokonai-

suudesta laadittavan konsernitilinpäätöksen avulla osoittaa tämän 

kokonaisuuden tulos tilikaudelta. Edelleen konsernintilinpäätös osoittaa 

konsernin taloudellisen aseman sen jälkeen, kun konserniyhtiöiden 

keskinäiset tapahtumat, keskinäinen osakkeenomistus sekä sisäiset katteet 

on eliminoitu. Silloin kun konserni muodostuu, on siitä annettava informaatio 

aina etusijalla yksittäiseen yhtiöön nähden. Konsernin muodostama 

taloudellinen kokonaisuus tulee selkeästi esiin kirjanpitolain 6. luvun 7 

§:ssä, jonka mukaan “konsernitilinpäätöksessä on esitettävä konsernin 

voitto tai tappio sekä taloudellinen asema siten kuin konserniyritykset 

olisivat yksi kirjanpitovelvollinen”.24  

Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on kaikki sisäiset liiketapahtumat, 

keskinäiset saamiset ja velat sekä keskinäinen osakeomistus eliminoitava. 

Tämän lisäksi on erotettava vähemmistölle kuuluva osa tilikauden 

tuloksesta ja omista pääomista25. Nämä eliminointikirjaukset ovat 

konsernitilin-päätöksen erityispiirteitä, jotka omalta osaltaan vaikeuttavat 

sen laatimista. Kirjauksien tekemistä helpottaa yhteistyö ja hyvä tiedon 

kulku konserni-yritysten välillä. On tärkeää että konsernissa tiedetään 

eliminointikirjauksien taustat, eli se mitä numeroiden takana on. 

                                            
23 Tikkanen, 1990, s. 61-62 
24 Tikkanen, 1998 (b), s. 128-129 
25 Ahti ym. 1995, s. 104 
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Yhdistelytoimenpiteet voivat vaikuttaa myös konsernin oman pääoman 

määrään. Muutoksia pääoman määrään tulee, jos erillisyhtiöissä 

noudatettuja laskentaperiaatteita joudutaan muuttamaan vastaamaan 

konsernin laskentaperiaatteita tai kun verotuksellisia varauksia jaetaan 

verovelkaan ja omaan pääomaan26. 

Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on kirjanpitolain 6. luvun 4 §:n mukaan 

noudatettava jatkuvasti samoja periaatteita. Konserniyritysten tilinpäätökset 

tulee ennen yhdistelyä muuttaa vastaamaan konsernin laskentaperiaatteita. 

Konsernitilinpäätöksen laadintaa helpottaa, jos kaikilla konserniyrityksillä on 

heti käytössä yhteneväiset periaatteet. Tällöin ei laadintavaiheessa enää 

tarvitse muuttaa erillistilinpäätöksiä. Ohjeet ja määräykset yhtiöiden tilin-

päätöksien laatijoille varmistavat osaltaan konsernitilinpäätöksen lopullista 

oikeellisuutta. Ohjeiden tulee olla riittävän selkeitä, yksityiskohtaisia ja 

ammattitaitoisten laskentahenkilöiden tekemiä. 

2.2 Konsernin erityisliiketoimet  

Konserniin voi kuulua rajoittamaton määrä tytäryrityksiä. Joskus joillain 

tytäryrityksillä voi olla täysin eri toimiala ja siten myös täysin erilaiset 

intressit kuin koko konsernin toiminnalla. Tällöin emoyritys voi määräys-

valtaansa käyttämällä tehdä konsernitasolla päätöksiä, jotka eivät 

välttämättä ole aivan tytäryhtiöiden etujen mukaisia. Esimerkiksi 

yrityskauppa tai konserniavustusten jako voi johtaa tällaiseen ristiriitaan. 

Erimielisyyksiä voi syntyä vaikkapa myynti- ja ostohinnoista tai annettavan 

konserniavustuksen määrästä. Tytäryhtiön tilintarkastajalle, joka on samalla 

emoyhtiön ja näin ollen myös konsernin tilintarkastaja, saattaa syntyä 

ongelma. Kenen etuja hänen olisi tässä tapauksessa valvottava, sillä 

konserni-intressin mukaan toimimista voidaan periaatteessa vaatia 

ainoastaan silloin, kun vähemmistöosakkeenomistajia ei ole, ja kun 

yksittäisen konserniyhtiön intressi yhtyy konserni-intressiin27. Erilaisilla 

                                            
26 Ahti ym. 1995, s. 40 
27 Helminen, 1992, s. 16 
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yrityskaupoilla ja päätetyillä konserniavustuksilla ja niiden vaikutusten 

arvioinnilla voi olla merkitystä pohdittaessa tilintarkastajan riippumat-

tomuutta. 

Konsernirakenteeseen sisältyy monia etuja, joista merkittävimmät lienevät 

sen suomat taloudelliset edut. Kuitenkin myös juridisilla näkökohdilla 

saattaa käytännössä olla oleellinen merkitys. Esimerkkinä voidaan mainita 

verotuslainsäädäntö, jonka osalta konsernimuoto tarjoaa keinoja tuloksen 

tasaamiseen ja verotuksen minimoimiseen. Tällainen keino on muun 

muassa konserniavustus, jonka käyttö ei ole mahdollista yksittäisten 

yritysten puitteissa. 

Konserniavustuksen yleisin käyttötarkoitus on avustuksen kohdeyhtiön 

tappioiden kattaminen. Vaikkakin konserniavustus lisää saajayhtiön 

verotettavaa tulosta, on kokonaistilanne edullinen, kun avustusta annetaan 

korkeintaan saajayhtiön tappioiden verran. Tällöin vastaanottajalle ei synny 

veronalaista tuloa, mutta vastaavasti avustuksen määrä alentaa antaja-

yhtiön veronalaista tuloa. On kuitenkin huomioitava, ettei konserni-

avustusta oteta huomioon antajayhtiön tappiota vahvistettaessa.28 Ennen 

virallista päätöstä avustusten antamisesta on tutkittava huolellisesti 

molempien yhtiöiden tuloksiin mahdollisesti vaikuttavat seikat. Tämä on 

tärkeää, koska päätökset konserniavustuksista täytyy käytännössä tehdä 

ennen virallisen tilinpäätöksen vahvistamista. Laki konserniavustuksesta 

verotuksessa määrää, että konserniavustus luetaan antajansa verotuk-

sessa kuluksi ja saajan verotuksessa tuotoksi sinä vero vuonna, jona se on 

suoritettu. Edelleen sama laki määrää, että verovelvollisella on oikeus 

vähentää antamansa konserniavustus kuluina vain, mikäli vastaavat meno- 

ja tulo-kirjaukset on tehty antajan ja saajan kirjanpidossa. 

Konserniavustuslakia voidaan pitää askeleena kohti tulevaisuudessa 

mahdollisesti lisääntyvää konserniajattelua eli konsernin käsittelyä yhtenä 

yhtiönä. Konserniajattelun toteutumismahdollisuus on käytännössä kuiten-
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kin varsin teoreettinen, sillä aina silloin jos konserniyhtiössä on myös 

sellaisia osakkaita, joilla ei ole minkäänlaisia intressiyhteyksiä joihinkin 

toisiin konserniin kuuluviin yhtiöihin, on yksittäistä yhtiötä hoidettava ennen 

kaikkea sen omien intressien mukaisesti eikä koko konsernin intressiä 

ajatellen.29 Konserniavustuksia jaettaessa saattaa siis syntyä erimielisyyksiä 

siitä, onko päätös avustuksen antamisesta kaikkien osapuolien intressien ja 

etujen mukainen.  

Konsernin erityisliiketoimiin voidaan lukea myös konsernin sisällä 

tapahtuvat yrityskaupat ja muut omaisuuden myynnit. Huolimatta ennalta 

laadituista periaatteista ja ohjeista, saattaa joku liiketoimi olla toiselle 

osapuolelle etu ja toiselle jopa epäedullinen kauppa. Tilanteesta voi näin 

ollen syntyä samantapainen ristiriita, kuin edellä konserniavustusten 

antamisen yhteydessä on selostettu.  

Mahdollisessa ristiriitatilanteessa, syntyi se sitten konserniavustuksen 

antamisesta tai jostain muusta liiketoimesta, voi tilintarkastaja olla vaarassa 

menettää riippumattomuutensa. Tilintarkastajahan on ensisijaisesti hänet 

valinneen yrityksen tilintarkastaja, joten vastakkain asettuu yksittäisen 

yhtiön etu ja toisaalta koko konsernin etu. 

2.3 Konsernin oma valvonta 

Tehokkaan valvonnan järjestämiseksi tarvitaan suuremmissa yrityksissä ja 

konserneissa lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi myös muita valvonnan 

elementtejä. Ulkoinen tilintarkastus on vain osa valvontajärjestelmää, johon 

kuuluvat myös controller-toiminnot, sisäinen tarkastus ja tilintarkastus-

komitea.  

2.3.1 Controller-toiminnot 

Suurissa konserneissa controller-toiminnoilla on merkittävä rooli yhtenä 

                                                                                                                          
28 Helminen, 1992, s. 14 
29 Helminen, 1992, s. 15-16 
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valvontajärjestelmän osana. Varsinkin nykypäivän yritysmaailmassa, jossa 

tietotekniikalla on yhä merkittävämpi asema yritysten taloushallinnossa niin 

sisäisen kuin ulkoisen laskennan alueella, asetetaan yrityksien 

laskentajärjestelmille entistä haastavampia tavoitteita ja vaatimuksia. 

Controller-toiminnot ovat mukana kehittämässä ja toteuttamassa näitä 

järjestelmiä, joiden toimivuus tulee olla aukotonta kummankin laskenta-

alueen puolella. Toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden kannalta on 

tarkoituksenmukaista, että yrityksen laskentajärjestelmiä pystytään 

hyödyntämään sekä operatiivisen että ulkoisen laskennan puolella, jolloin 

niiden on tuotettava raportteja kummankin käyttöön. On siis edullista, jos 

laskentajärjestelmä pystyy mahdollisimman pitkälle huomioimaan 

kummankin laskenta-alueen informaation tarpeet ja helpottamaan työtä 

myös käytännössä. 

Controller-toimintojen ollessa osa yrityksen valvontajärjestelmää, voi niiden 

yhtenä tehtävänä olla yrityksen sisäisten kontrollien kehittäminen ja ylläpito. 

Sisäinen kontrolli muodostuu yhtiön johdon toimesta käyttöönotetuista 

toimintatavoista, joiden avulla pyritään saavuttamaan riittävä varmuus siitä, 

että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Sisäiselle kontrollille 

asetettu tavoite voi olla esimerkiksi tilinpäätöksissä esiintyvien virheiden 

ehkäisy ja jäljitys, jolloin se tukee suoranaisesti tilintarkastusta. Edelleen 

sisäisen kontrollin tavoitteina voi olla yhtiön varallisuuden suojaus 

varkauksilta, väärinkäytöksiltä ja vahingoilta sekä yhtiön auttaminen 

toimimaan lakien ja muiden säännösten mukaan. Vaikka osa tavoitteista ei 

suoranaisesti liity tilinpäätöstietojen varmentamiseen, on tilintarkastajan 

hallinnon tarkastuksen yhteydessä selvitettävä onko yhtiön hallitus täyttänyt 

velvollisuutensa sisäisen tarkkailun järjestämisessä.30 Controller-toiminnot 

voivat siis avustaa sekä sisäistä että ulkoista tarkastusta. 

2.3.2 Sisäinen tarkastus 

Sisäinen tarkastus on olennainen osa organisaatiota ja sen toimintoja. Se 
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toimii ylimmän johdon ja hallituksen vahvistamien toimintaperiaatteiden 

mukaisesti.31 Sisäisen tarkastuksen keskeinen tehtävä yrityksessä on ennen 

kaikkea tutkia ja arvioida, onko yrityksen johdon järjestämä sisäinen 

valvonta kaikilta osilta toimivaa ja luotettavaa. Sisäisen tarkastuksen tulee 

myös tarkastella toimintatapoja ja sisäistä kontrollia siltä kannalta, että 

ovatko ne oikeita ja tehokkaita. Edelleen on tutkittava onko voimavarojen 

käyttö taloudellista ja saako yritysjohto riittävästi luotettavaa tietoa yrityksen 

toiminnasta.32  

Yleisesti ottaen sisäinen tarkastus avustaa johtoa ja hallitusta tuottamalla 

informaatiota valvontajärjestelmien riittävyydestä ja tehokkuudesta, sekä 

tehtävien suorittamisen laadusta. Tuotetun informaation muoto ja 

yksityiskohtaisuus riippuvat kuitenkin johdon ja hallituksen tarpeista ja 

toivomuksista. Toimintaohjeen, jossa selvitetään sisäisen tarkastuksen 

osaston tarkoitus, sen toimivalta ja vastuu, tulee osoittaa selvästi sisäisen 

tarkastuksen rajoittamaton toiminta-alue sekä tuoda esille se, että 

tarkastajilla ei ole toimivaltaa eikä vastuuta tarkastettavien toimintojen 

osalta. On selvää, että sisäisen tarkastuksen tulee olla myös riippumattomia 

niistä toiminnoista, joita se tarkastaa. Riippumattomuus antaa tarkastajille 

mahdollisuuden suorittaa työnsä vapaasti ja objektiivisesti. Ilman 

riippumattomuuden varmistamista ei sisäinen tarkastus voi toteuttaa 

vaatimuksiaan eikä siten saavuttaa odotettuja tuloksia.33 

Ulkoista tilintarkastusta ohjaavat voimakkaasti olennaisuuden ja 

taloudellisuuden vaatimukset. Varsinkin suuremmissa yrityksissä 

tilintarkastajilla on mahdollisuus vain rajoitetusti tarkastaa aineistoa ja 

yksittäisiä tapahtumia. Tällöin ulkoisten tarkastajien on muiden 

tarkastustoimenpiteiden avulla pyrittävä varmistautumaan siitä, että 

tilinpäätös sisältää kaikki olennaiset liiketapahtumat ja että ne on oikein 

                                                                                                                          
30 Waris, 1997, s. 415 
31 Sisäiset tarkastajat ry., 1997, s. 11 
32 Marttila, 1999, s. 13 
33 Sisäiset tarkastajat ry., 1997, s. 11 ja 13 
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käsitelty. Mikäli yrityksessä on hyvä ja toimiva sisäinen tarkastus, voi 

ulkoinen tilintarkastaja osittain varmistautua siis tilinpäätöksen 

oikeellisuudesta tarkastamalla jo tilivuoden aikana sisäisiä kontrolleja. 

Yrityksenkin kannalta on huomattavasti tärkeämpää virheiden ja 

väärinkäytösten ennalta ehkäiseminen kuin niiden havaitseminen 

jälkikäteen.34  

2.3.3 Tilintarkastuskomitea 

Monissa tapauksissa, kun yritys on joutunut taloudellisesti huonoon 

asemaan tai kun on paljastunut väärinkäytöksiä, on syynä ollut yrityksen 

valvonnan epäonnistuminen. Valitettavasti tällaisissa tapauksissa vahinko 

on jo tapahtunut, ennen kuin se on havaittu. Sisäisen valvonnan 

järjestäminen tehokkaasti ja asianmukaisesti on yksinomaan hallituksen 

vastuulla, eikä sen valvontavelvollisuutta voi korvata osaksikaan esimerkiksi 

ulkoisella tilintarkastuksella. Kuitenkin monien mielestä syy ahdinkoon on 

se, että tilintarkastus on suoritettu huonosti.35 Tilintarkastajan vastuulla on 

kuitenkin vain raportointi valvonnan puutteista hallitukselle ja vakavissa 

tapauksissa tilintarkastuskertomuksessa yhtiökokoukselle.36 Monissa 

tapauksissa tilintarkastajien ja yhtiön hallituksen välisessä kommuni-

kaatiossa on kuitenkin selvästi parantamisen varaa. Valvonnan tehosta-

miseksi ja kommunikaation lisäämiseksi, voidaan yritykseen perustaa audit 

committee eli tilintarkastuskomitea. 

Vuonna 1995 voimaan tullut tilintarkastuslaki ei sallinut enää suuremmissa 

yhtiöissä luottamustilintarkastajien toimintaa hyväksyttyjen tilintarkastajien 

rinnalla. Säännöksen myötä tilintarkastus ammattimaistuu vastuun 

keskittyessä ammattitilintarkastajille. Luottamustilintarkastajien poisjäänti ei 

kuitenkaan ole yksinomaan positiivinen asia. Luottamustilintarkastajilla on 

usein ollut näkemyksiä ja kokemuksia sellaisista yhtiön toimialaan liittyvistä 

                                            
34 Waris, 1997, s. 415 
35 KPMG Wideri, 1995, s. 6 
36 Aho, ym, 1996, 114, s. 150 
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erityiskysymyksistä, joista ammattitilintarkastajilla ei ole ollut vastaavaa 

kokemusta. Lisäksi luottamustilintarkastajat joissain tapauksissa ovat 

ammattitilintarkastajaa paremmin kyenneet tarkastelemaan asioita 

“tuoreista” näkökulmista.37 

Lähtökohdiltaan luottamusmiehiin perustuva tilintarkastus ja tilintarkastus-

komiteaan perustuva toimintamalli ovat kuitenkin täysin eri asioita, edellisen 

kytkeytyessä suoraan tilintarkastukseen ja jälkimmäisen ollessa osittain 

yhtiön hallinnon järjestämistä. Luottamustilintarkastuksen tilintarkastuslain 

vaatimusten mukaisen tarkastuksen hyvät puolet on useissa tapauksissa 

mahdollista yhdistää tilintarkastuskomitean avulla.38 Komitean työ voi 

onnistuneella tavalla täydentää tilintarkastajien tehtävää, sillä komitea voi 

työssään keskittyä myös yrityksen johtamisen tarkoituksenmukaisuuden 

tarkastamiseen. Hyvä ja tiivis yhteistyö tilintarkastajien ja tilintarkastus-

komitean jäsenten välillä takaa mahdollisuuden monipuolisesti ja laaja-

alaisesti suorittaa yritysjohtamisen ulkoista ja sisäistä valvontaa.39 

 

2.4 Yhteistyö 

Tehokkaan valvontajärjestelmän luomiseksi tarvitaan yrityksen kaikkien 

valvonnan elementtien panosta. Mikään osa ei yksinään suoriudu yrityksen 

kokonaisvaltaisesta valvonnasta ja tarkastuksesta. Yhteistyö tilintar-

kastajien, sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuskomitean välillä on 

välttämätöntä, jotta vältyttäisiin esimerkiksi päällekkäisyyksiltä tarkastus-

kohteissa. Yhteistyö antaa osapuolille myös mahdollisuuden keskittyä 

paremmin oman alueen huolelliseen tarkastamiseen kun yhteistyö toimii ja 

kaikilla toimielimillä on vakaa luottamus toistensa työhön. Esimerkiksi 

sisäinen tarkastus ei yksinään riitä saavuttamaan sisäisen valvonnan 

                                            
37 KPGM Wideri, 1995, s. 9 
38 KPMG Wideri, 1995, s. 9 
39 Neilimo, 1998, s. 416 - 417 
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tavoitteita ja hyvän hallintotavan velvoitteita. Hyvän eettisen ilmapiirin ja 

valvontakulttuurin luomiseksi organisaatioon tarvitaan rehellistä ja osaavaa 

johtoa ja henkilöstöä, yhteisymmärrystä valvontavelvoitteista, avointa 

hallintoprosessia sekä ammattitaitoista tilintarkastusta ja usein myös 

tilintarkastuskomiteaa. Tilintarkastajilla ja sisäisillä tarkastajilla on 

molemmilla oma roolinsa hyvän hallintotavan ja sisäisen valvonnan 

edistämisessä. Tärkeää on, että molemmat tiedostavat toistensa roolin 

merkityksen ja yhteistoiminnan henki näkyy niin asioiden hoidossa kuin 

yhteydenpidossa organisaation johtoonkin.40 Varsinkin suuremmissa 

konserneissa myös tilintarkastuskomitean tehokas hyväksikäyttö on tarkoi-

tuksenmukaista. Komitean avulla on mahdollista tehostaa yrityksen itsensä 

suorittamaa sisäistä valvontaa sekä omalta osaltaan parantaa myös 

ulkoisten tilintarkastajien puitteita suorittaa omaa työtään.  

                                            
40 Halla, 1999, s. 293 
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3 KOHDEYRITYKSEN NÄKEMYS KONSERNIN TILINTARKASTUKSEN 

ONGELMAKOHDISTA 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia konsernin tilintarkastuksen ongelma-

kohtia teoriassa ja käytännössä kohdeyrityksen avulla. Ongelmakohtien ja 

erityispiirteiden tunnistamiseksi haastateltiin ennen tilintarkastuslain 

uudistusta etukäteen valittuja henkilöitä SOK-yhtymässä. Haastattelujen 

tavoitteena oli tunnistaa kohdeyrityksen tilintarkastuksen ongelmakohdat 

sekä erityispiirteet kohdeyrityksen näkökulmasta.  

3.1 Aineiston keruu 

Aineiston keruu toteutettiin teemahaastatteluna, joka on lomakehaas-

tattelun ja avoimen haastattelun välimuoto, niin sanottu puolistrukturoitu 

haastattelumenetelmä. Puolistrukturoitu menetelmä se on siksi, että 

haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat tiedossa. Menetelmästä puuttuu 

kuitenkin strukturoidulle haastattelulle luonteenomainen kysymysten tarkka 

muoto ja järjestys. Teemahaastattelun keskeisiä piirteitä onkin se, että 

kysymysalueet ovat pääpiirteittäin määritelty ja että esitettävät kysymykset 

on muotoiltu lähinnä suosituskysymyksiksi. Haastattelurunkoa suunnitel-

taessa ei laadita yksityiskohtaista kysymysluetteloa vaan teema-

alueluettelo, joka toimii haastattelijan muistilistana ja tarpeellisena 

keskustelua ohjaavana kiintopisteenä. Teema-alueiden pohjalta 

haastattelija voi jatkaa ja syventää keskustelua niin pitkälle kuin 

tutkimusintressit edellyttävät ja haastateltavan edellytykset ja kiinnostus 

sallivat.41 

Teemahaastattelujen tavoitteena oli tunnistaa konsernin tilintarkastukseen 

liittyviä erityispiirteitä ja ongelmakohtia sekä haasteita SOK-yhtymässä. 

Haastattelut suoritettiin nauhuria apuna käyttäen, jonka jälkeen ne purettiin 

muistioksi paperille. Työtehtävien ja aseman perusteella valitut haastatel-

tavat saivat teema-alueluettelon tutustuttavaksi etukäteen, jonka mukaan 

                                            
41 Hirsjärvi & Hurme, 1988, s. 35 ja 41-42 
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haastattelu toteutettiin. Teema-alueiksi valittiin konsernitilinpäätös, 

konsernin erityisliiketoimet, konsernin oma valvonta ja yhteistyö sekä 

tilintarkastus. 

Tutkimusta varten haastateltiin SOK-yhtymän talousosastolta ulkoisen 

laskennan päällikköä, kirjanpitopäällikköä, veroasiainpäällikköä sekä 

operatiivisen laskennan päällikköä. Yhtymän controller-toiminnoista haasta-

teltiin kahta controlleria, joista toinen oli yhtymän pääcontroller. Lisäksi 

haastatteluihin osallistuivat SOK:n tytäryhtiön Sokos Hotels Oy:n talous-

johtaja ja kaksi SOK:n tilintarkastajaa.  

Haastattelut suoritettiin SOK:n tiloissa erikseen sovittuna ajankohtana 

etukäteen lähetetyn teemahaastattelurungon mukaisesti. Tilintarkastajien 

osalta haastattelussa käsiteltiin kuitenkin ainoastaan yleisiä asioita 

konsernin tilintarkastuksesta, eikä salassapitovelvollisuuden vuoksi viitattu 

lainkaan SOK-yhtymään. Muiden haastattelujen osalta käsiteltiin nimen-

omaan Suomen osuuskauppojen keskuskuntaa. 

3.2 Konsernitilinpäätös kohdeyrityksessä 

SOK:n konsernitilinpäätös tehdään SOK:n talousosastolla, ulkoisen 

laskennan yksikössä. Yksikön tehtäviin kuuluu mm. konsernitilinpäätöksen 

lisäksi osavuosikatsauksien tekeminen ja konsernitilinpäätösohjeiden 

laatiminen. Laskentaperiaatteet ovat konsernissa kaikilla samat. Konser-

nissa tehdään periaatteessa tilinpäätös joka kuukausi, eli yksikössä kootaan 

konsernitiedot ja tehdään tilinpäätös, jonka tiedot siirretään operatiivisen 

laskennan käyttöön.  

3.2.1 Kohdeorganisaation erityispiirteitä 

Ulkoisen laskennan yksikkö tarjoaa palveluna myös osuuskaupoille 

ohjausta ja ohjeita tilinpäätöksien tekemiseen. Osuuskauppoja ei 

kuitenkaan voida velvoittaa noudattamaan ohjeita, vaan kyse on lähinnä 

suosituksista. Ohjeiden noudattaminen myös tällä alueella olisi kuitenkin S-

ryhmä-strategian edun mukaista. Koska osa ulkoisen ja sisäisen laskennan 
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ratkaisuista on tehty koko S-ryhmää ajatellen, eli on otettu huomioon 

osuuskauppojenkin etuja, on oman toiminnan osalta jouduttu tekemään 

kompromisseja. Kompromissit johtavat esimerkiksi siihen, että tilinpäätös 

valmistuu myöhemmin, kuin se valmistuisi, mikäli osuuskauppoja ei 

lainkaan huomioitaisi.  

SOK:ssa on käytetty runsaasti aikaa opiskeluun. Henkilöstö käy kursseilla, 

lukee alan kirjallisuutta ja ennen kaikkea seuraa tilannetta konsernissa ja 

maailmalla. Yhtymässä tiedetään siis hyvissä ajoin mitä mahdollisia 

muutoksia on tulossa esimerkiksi kirjanpito- tai yhtiölainsäädäntöihin. 

Yhtenä ongelmana koettiin kuitenkin lainsäädännön hitaus, eli kun lakia 

muutetaan, tulevat säännökset lain soveltamisesta erittäin myöhään. Vaikka 

lakimuutoksissa annetaan siirtymäaikaa, on hyödyllistä ottaa muutokset 

huomioon ja opetella käyttämään niitä jo aiemmissa tilinpäätöksissä. On 

mahdollista välttyä ikäviltä yllätyksiltä, kun uutta asiaa tai tapaa on jo 

käytännössä kokeiltu. Toinen lakimuutoksiin sisältyvä ongelma on se, että 

ne sisältävät usein monia vaihtoehtoja siitä miten soveltaa uutta lakia 

käytännössä, jolloin jää paljon tulkinnanvaraisia kysymyksiä. Esimerkiksi 

vuoden 1998 kirjanpitolain uudistus tuotti hankaluuksia, koska laki valmistui 

suhteellisen myöhään sen voimaan-astumispäivään nähden. Vaikka 

SOK:ssa valmistauduttiin uuteen lakiin huolella ja käytiin läpi kaikki 

mahdolliset asiat, mitä sen odotettiin tuovan tullessaan, aiheuttivat 

muutokset kuitenkin tilitasolla ongelmia. Lain myöhäisen tulemisen 

seurauksena erityisesti juuri tilitason vientejä jouduttiin paikkaamaan 

seuraavan vuoden varrella. Paikkauksia jouduttiin tekemään, koska 

myöhemmin saatiin asiantuntijoilta tulkintoja lainkohdista, jotka poikkesivat 

konsernissa jo tehdyistä tulkinnoista.  

Koska SOK:n emoyhtiö on osuuskunta ja sen tytäryhtiöt ovat osakeyhtiöitä, 

hankaloittavat myös eri yhtiölainsäädännöt osaltaan konsernitilinpäätöksen 

tekemistä. Konsernissa on hallittava molemmat lait, osakeyhtiölaki ja 

osuuskuntalaki, ja ennen kaikkea tiedettävä niiden erot. Yleisesti voidaan 

osuuskuntalain sanoa “laahaavan” osakeyhtiölain perässä, sillä yhteisö-

lainsäädännön kehittämisen yhteydessä puhutaan yleensä osakeyhtiöistä, 
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eikä vastaavia muutoksia tehdä osuuskuntalakiin. Monissa tilanteissa 

joudutaan myös soveltamaan osakeyhtiölakia, koska osuuskuntalaissa ei 

vastaavia säädöksiä ole. Ohjeiden laadinnassa on eritoten tunnettava 

molemmat lait, muuten ei ohjeita pysty tekemään. On olemassa joukko 

asioita, joita vaaditaan osakeyhtiöiltä, mutta ei osuuskunnilta. Ehdotukses-

sa uudeksi osuuskuntalaiksi korostuu kuitenkin osuuskuntalain säädösten 

yhdenmukaistaminen suhteessa osakeyhtiölakiin42. 

3.2.2 Kohdeyrityksen konsernitilinpäätökseen vähäisesti vaikuttavia 

ongelmakohtia 

Konsernitilinpäätöksen tekemistä koettiin vaikeuttavan ulkomaisten 

tilinpäätöksien muokkaaminen Suomen lainsäädännön mukaiseksi, mutta 

SOK:lla ei kuitenkaan varsinaisesti tätä ongelmaa ole, sillä konserniin 

kuuluu vain yksi ulkomainen yhtiö. Tämä mahdollistaa myös sen, että 

konsernissa voi olla käytössä yhteinen tilikartta. Yhteinen tilikartta 

puolestaan helpottaa esimerkiksi tytäryhtiöiden tilinpäätöksien yhdistele-

mistä konsernitilinpäätökseen, sillä nyt yhtiöt voivat antaa tilinpäätös-

materiaalin suoraan konekielisenä. Mikäli yhteistä tilikarttaa ei olisi 

mahdollista käyttää, olisi tytäryhtiöiden tilinpäätöksien suuritöinen muokkaus 

yksi ongelmakohta.  

SOK:n tilinpäätöksen laadintaan liittyvät ohjeet tehdään keskitetysti ulkoisen 

laskennan yksikössä. Yhteinen ohjeistus on sama kaikille S-ryhmään 

kuuluville, joten ohjeiden laadinnassa on huomioitu myös osuuskauppojen 

etu. Tällöin oman toiminnan osalta on jouduttu tekemään joitain 

kompromisseja, jotka ovat johtaneet esimerkiksi tilinpäätöksen 

myöhäisempään valmistumisajankohtaan. Aikatauluissa pysymistä ei 

kuitenkaan ole koettu emoyhtiössä ongelmana, sillä tytäryhtiöt ovat omalta 

osaltaan pysyneet hyvin annetuissa rajoissa. Konsernitilinpäätöksen laatijat 

ovat saaneet raaka-aineen ajoissa ja ovat näin ollen pystyneet tuottamaan 

valmiin konsernitilinpäätöksen sovitussa aikataulussa hallituksen allekirjoi-

                                            
42 Eskola, 1999, 10 
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tettavaksi ja tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tarpeen vaatiessa aikatauluja 

olisi jopa mahdollista tiukentaa.  

Tytäryhtiöiden tilinpäätöksien oikeellisuudesta saadaan osaltaan varmistus 

eliminointikirjauksien yhteydessä. Mikäli yhtiöt ovat antaneet ristiriitaisia 

tietoja, näkyy se konsernin järjestelmässä eroina, joihin puututaan 

välittömästi. Osakkuusyhtiöt taas toimivat itsenäisesti, mutta ovat velvollisia 

antamaan tiedot sovitun aikataulun mukaisesti. Osakkuusyhtiöiden tilin-

päätöksien oikeellisuutta ei voida varmasti taata, on vain luotettava 

saatuihin tietoihin. Tosin osakkuusyhtiöt otetaan konsernitilinpäätökseen 

mukaan “yhdellä” rivillä, joten sillä ei ole oleellista vaikutusta konserni-

tilinpäätöksen antamaan oikeaan kuvaan. Mikäli virheitä tilinpäätöksen 

hyväksymisen jälkeen havaitaan, oikaistaan ne tuloslaskelman kautta 

seuraavana tilikautena. Koska SOK:n konserniyrityksillä ja osakkuus-

yrityksillä on sama tilikausi, se helpottaa huomattavasti konserni-

tilinpäätöksen tekemistä. Varsinainen ongelmakohta olisikin, jos konserniin 

kuuluisi paljon ulkomaalaisia yhtiöitä, joiden tilikausi poikkeaisi emoyhtiön 

tilikaudesta. SOK:lla tätä ongelmaa ei siis ole. 

3.2.3 Konsernitilinpäätöksen haasteet kohdeyrityksen näkökulmasta 

Merkittävä konsernitilinpäätöksen erityispiirre on oma pääoma ja se että 

vapaa pääoma on pystyttävä erittelemään. Varsinkin konsernirakenteen 

muuttuminen yrityskauppojen johdosta tai lukuisat omaisuuden myynnit 

konsernin sisällä vaikeuttavat oman pääoman laskentaa ja ennen kaikkea 

konsernitilinpäätöksen laadintaa, sillä tapahtumat eivät ole kertaluonteisia, 

vaan eliminoinnit on tehtävä jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä. SOK:ssa 

tätä ei kuitenkaan koeta varsinaiseksi ongelmaksi, koska yhtymässä on 

erittäin hyvä dokumentointi, jossa on tehty vuosien työ niin järjestelmä-

puolella, kuin historiankin dokumentoinnissa. Lisäksi konsernissa 

omistusrakenteet mietitään keskitetysti, joten konsernissa tiedetään mitä 

sisäisiä kauppoja ollaan tekemässä ja kauppakirjat sekä dokumentit ovat 

tallessa. Keskitetyt toimintamallit ja ohjeet, yhtenäiset tilipuitteet sekä 

omistusrakenteiden keskitetty suunnittelu helpottaa vapaan pääoman 
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erittelyä ja sen oikeellisuudesta varmistautumista. Yhtenäinen tilikartta 

helpottaa myös konsernitilinpäätöksen erittäin raskaan liitetieto-osan 

laadintaa. Yhtenäisten tilipuitteiden ansioista tilinpäätöksen laatija saa 

vaadittavat tiedot suoraan järjestelmästä tilikohtaisesti, eli sitä ei tehdä 

liitetietojen yhdistelmänä, vaan suoraan konsernin tuloslaskelmasta ja 

taseesta.  

Konsernitilinpäätöksen erityispiirteistä hankalaksi koettiin erityisesti se, että 

se on enemmän laskentaa kuin perinteistä kirjanpitoa. Konsernista ei tehdä 

esimerkiksi veroilmoitusta, koska se sisältää paljon juuri laskennallisia 

asioita. Tyypillisiä laskennallisia asioita konsernitilinpäätöksessä ovat 

sisäiset liiketapahtumat ja niiden eliminoinnit. Konsernitilinpäätöstä 

laadittaessahan tulee kaikki sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja 

velat sekä keskinäinen osakeomistus eliminoida sekä erottaa vähemmistölle 

kuuluva osuus tilikauden tuloksesta ja omasta pääomasta. Sisäisissä 

operaatioissa, myös omistusjärjestelyjen kirjauksissa, nimenomaan se 

periaate, että kaikki sisäiset tapahtumat on peruttava ja ajateltava ikään 

kuin kysymyksessä olisi yksi yritys, koettiin erityispiirteenä hankalaksi. 

3.3 Erityisliiketoimet osana kohdeyrityksen toimintaa 

Konserniavustuksia on käytetty SOK-yhtymässä alusta lähtien. 

Konserniavustuksista päätetään joulukuussa ja ne myös maksetaan 

joulukuussa. Avustus on muodoltaan rahaa. 

Konserniavustuksista päättävät asianomaisten yhtiöiden hallitukset. 

Asioiden valmistelu alkaa joulukuun alussa ja hallituksen kokoukset 

pidetään yleensä kuun puolivälissä. Ongelmana konserniavustusten 

käytössä on ajankohta jolloin avustuksista käytännössä päätetään. Yhtiöt 

joutuvat tekemään “koetilinpäätöksen”, jonka perusteella annettavien 

avustusten määristä sovitaan. Tytäryhtiöille tämä on hankalaa, koska koko 

joulukuu on vielä elämättä ja tarkkaa tulosta on vaikea ennustaa. Suuria 

heittojakaan ei saa tulla, ettei konsernille tule ylimääräisiä vero-

seuraamuksia. 
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Päätettäessä konserniavustuksista on SOK:n tarkoituksena ollut päätyä 

nollatulokseen koko konsernin osalta. Konsernilla on ollut käyttämättömiä 

tappioita, joita on kannattanut hyödyntää siirtämällä voitollisista yhtiöistä 

voittoa avustuksina yhtiöille, jotka eivät vanhojen tappioidensa vuoksi joudu 

vielä maksamaan veroja tai joiden toiminta vain muuten on tappiollista. 

Pieniä vastaväitteitä on konserniavustusten vuoksi SOK-yhtymässäkin 

esiintynyt. Osa yhtiöistä haluaisi mieluummin maksaa tuloksestaan 29 % 

verottajalle kuin 100 % emoyhtiölle. Kokonaisuuden kannalta tämä ei 

kuitenkaan olisi järkevää, vaan yksittäistenkin yhtiöiden tulisi ajatella koko 

konsernin etua.  

Tytäryhtiöt, jotka eivät ole 100 %:sti konsernin omistuksessa, eivät 

välttämättä ole samaa mieltä emoyhtiön kanssa konserniavustuksien 

antamisesta. Yhtiön omistajiin kuuluva vähemmistö saattaa kokea 

avustukset epäoikeudenmukaisina ja haluaa pitää tuloksen itsellään. SOK-

konsernissa on tällaisilta ristiriidoilta vältytty, sillä SOK:ssa on tietoisesti 

pyritty omistusrakenteeseen, jossa vähemmistöjä ei ole. 

Yrityskauppatilanteissa, oli ostaja tai myyjä sitten konsernin sisältä tai 

ulkopuolelta, on SOK-yhtymässä käytössä controller-toimintojen ennalta 

laatimat yrityskauppaperiaatteet. Periaatteet ovat aika yleispäteviä, sillä ne 

laaditaan yhteistyönä eri asiantuntijoiden kanssa ja niitä omaksutaan myös 

maailmalta kansainvälisistä käytännöistä. Myös ohjeiden laadinnassa 

noudatetaan muun muassa KILA:n suosituksia, joten niiden sisältöön ei 

konsernissa liiemmälti vaikuteta. Erikoistapauksissa oma tilanne 

huomioidaan ja periaatteita joudutaan soveltamaan, mikäli ohjeita 

noudattamalla ei saavutettaisi tyydyttävää ratkaisua.  

Sisäisissä yrityskaupoissa syntyy joskus ongelmia ostajan ja myyjän välillä, 

koska kaikille osapuolille ei aina ole aivan selvä oikean eli käyvän hinnan 

merkitys. Saatetaan ajatella, ettei hinta ole niin merkittävä asia, kun 

kauppoja tehdään konsernin sisällä. Todellisuudessa asia on juuri 

päinvastoin. Erityisesti konsernin sisällä tehdyissä liiketoimissa on hinnan 

suhteen oltava huolellinen, sillä verottajakin valvoo että kaupoissa 
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käytetään käypää hintaa. Liiketoimintakokonaisuuden myynnin yhteydessä 

saattaa joskus syntyä tiukkaakin keskustelua siitä, mikä on kyseisen 

liiketoiminnan liikearvo. Selvien yrityskauppaperiaatteiden laskenta-

kaavoista huolimatta on yrityksen arvon määritys aina vaikeaa, koska 

liiketoimintakokonaisuuksissa on paljon arvionvaraisia tekijöitä.  

Tilinpäätöksessä käytetyt periaatteet käydään läpi tilintarkastajien kanssa 

ennen tilinpäätöksen tekemistä. Tilintarkastajat myös osaltaan valvovat 

periaatteiden noudattamista. Samassa yhteydessä käydään läpi myös 

konserniavustuskysymykset sekä joitain verotusasioita, jotka tilintarkastajat 

yleensä hyväksyvät kokonaisuutena. Mikäli jonkun asian kohdalla ilmenee, 

että siihen saattaa liittyä verotuksellisia riskejä, ottavat tilintarkastajat asian 

esille, vaikka eivät varsinaisia verokonsultteja olekaan.  

3.4 Valvontaorgaanit osana kohdeyrityksen tilintarkastusprosessia 

SOK-yhtymän varsinaiset valvontaorgaanit ovat tilintarkastus, controller-

toiminnot ja tilintarkastuskomitea. Valvontaprosessiin osallistuu myös 

omalta osaltaan SOK:n ja tytäryhtiöiden hallituksien jäsenet ja johtajisto 

sekä osuuskunnan kokous ja yhtiökokous muun muassa reagoimalla 

mahdollisiin epäkohtiin ja tietysti perehtymällä saamiinsa raportteihin. 

Tilintarkastus on pääasiassa laillisuusvalvontaa, controller-toiminnot 

suorittavat sisäistä tarkastusta ja tarkkailua. Tilintarkastuskomitea on osa 

yhtymän epävirallista omavalvontaa. 

3.4.1 Controller-toiminnot 

SOK-yhtymässä Controller-toiminnot toimii ylimmän johdon riippumat-

tomana, liiketoimintalähtöisenä ohjaus-, seuranta- ja valvontayksikkönä. 

Sen tavoitteena on tuloshakuinen, tulevaisuuteen suuntautuva toiminta, 

jossa keskeistä on ennaltaehkäisevä riskien kartoitus ja kehittämistoimen-

piteiden käynnistyksen varmistaminen. Controller-toimintojen toiminta-alu-

eena ovat SOK-yhtymän yhtiöiden ja yksiköiden lisäksi SOK:n osakkuus-

yhtiöt.  
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Controller-toiminnot on laaja-alainen suoraan ylimmän johdon alaisuudessa 

toimiva elin ja se koostuu erilaisista alaprosesseista. Controller-toimintoihin 

sisältyy kolme ydinprosessia, jotka ovat business-controller-toiminto, 

tietojärjestelmätarkastus ja sisäinen tarkastus. Kolmeen eri alueeseen 

jakautuva malli ei kuitenkaan tarkoita sitä, että joku tietty henkilö huolehtisi 

pelkästään esimerkiksi sisäisestä tarkastuksesta. Jokaisella henkilöllä on 

kuitenkin oma ydinosaamisen alue, johon hänen työtehtävänsä painottuvat. 

Contoller-toimintojen kantavana ajatuksena on asiakaslähtöinen ajattelu-

tapa, jolloin työtä tehdään asiakkaiden hyväksi kohderyhmien tarpeiden 

mukaan. Yksi merkittävä asiakas on tietysti yhtymän johto. Muita 

asiakasryhmiä ovat mm. tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, ketjuohjaus- ja muut 

tuki- ja palveluyksiköt sekä tilin- ja hallinnon tarkastajat (Hallinnon 

tarkastajia ovat tilintarkastuskomitean muut jäsenet kuin varsinaiset 

tilintarkastajat. Tilintarkastuskomiteaa ja sen jäseniä käsitellään myöhem-

min kappaleessa 3.4.2). 

Controller-toimintojen keskeisimpiä tehtäviä on ohjata ja valvoa S-ryhmä-

strategioiden ja kilpailustrategioiden edellyttämien toimenpiteiden 

toteutumista. Controller-toimintojen tehtävät painottuvat ensisijaisesti 

business control - ydinosaamisen alueelle, jolloin tehtävänä on esimerkiksi 

arvioida strategioihin perustuvien toimintasuunnitelmien realistisuutta ja 

toteutumisriskejä sekä ohjata ja valvoa niiden toteutumista. Yksikön 

tehtäviin kuuluu myös analysoida poikkeamia, tehdä kehittämisehdotuksia 

ja toimia ylimmän johdon apuna erityisprojekteissa. Näiden lisäksi tehtäviin 

kuuluu osallistua investointiprosessin ohjaukseen ja antaa lausuntoja 

hallituksen päätöstä edellyttävistä investointiesityksistä. Kun kysymyksessä 

on yrityskauppa, toimitaan SOK:ssa ennalta laadittujen yrityskauppa-

periaatteiden mukaan, jotka controller-toiminnot ovat laatineet yleisesti 

hyväksyttyjen periaatteiden mukaan. Yksikkö toimii yrityskauppatilanteissa 

asiantuntijana antaen lausunnon päätösesityksistä.  

Yhtymän sisäisen tarkkailun toimivuuden valvonta ja tarkoituksen-

mukaisuuden kehittäminen on toinen controller-toimintojen päävastuu-



  33 

alueesta. SOK-yhtymässä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen yksikköä, 

vaan se on organisoitu controller-toimintoihin. Controller-toiminnot toimivat 

suoraan ylimmän johdon alaisuudessa. Näin on tarkoitus varmistaa riittävä 

riippumattomuus tarkastettavasta toiminnasta. Sisäisen tarkastuksen 

tehtäviä ovat oikean, riittävän ja tarkoituksenmukaisen informaation 

tuottaminen sekä toimintaperiaatteiden, ohjeitten, lakien ja määräyksien 

noudattamisen valvonta. Controller-toiminnot esimerkiksi tarkistavat 

tytäryhtiöiden tiettyjä kirjanpidon tilejä ja asiakasreskontran ikäanalyysejä 

sekä hyväksymisrutiineiden noudattamista. Lisäksi yksikön tehtäviä ovat 

varallisuuden valvonta, riskialueitten tunnistaminen ja sisäisten 

kontrollijärjestelmien riittävyyden ja tehokkuuden arviointi.  

Controller-toimintojen merkittävän tehtäväkentän muodostaa myös yhteistyö 

tilintarkastajien ja tilintarkastuskomitean kanssa. Varsinkin tilintarkastajien 

kanssa tehtävä yhteistyö on välttämätöntä päällekkäisten 

tarkastustoimenpiteiden välttämiseksi. SOK:ssa tehdään vuosittain tarkka 

tarkastussuunnitelma, jossa yksityiskohtaisesti määritellään tilintarkastajien 

ja controller-toimintojen välinen työnjako. Suunnitelmassa selvitetään 

tarkastuskohteet sekä määritellään henkilö, joka on vastuussa kyseisestä 

tehtävästä. Valvontaprosessi on koettu tehokkaaksi eikä päällekkäisyyksiä 

ole havaittu. SOK-yhtymässä painotetaan omassa valvonnassa ennen 

kaikkea ennalta ehkäisevää, tulevaisuuteen painottuvaa toimintaa. 

Tarkoituksena on ohjata jo etukäteen, jolloin varsinaisen jälkikäteen 

tapahtuvan valvonnan osuus pienenee, vaikkakaan sitä ei voida kokonaan 

unohtaa. Heikoistakin signaaleista pyritään tunnistamaan mahdolliset 

vaaranpaikat, joihin pyritään reagoimaan ja kiinnittämään huomiota ennen 

kuin jotain tapahtuu ja on liian myöhäistä.  

SOK:ssa on luotu sisäisen tarkkailun toimintamalli, ja controller toimintojen 

työ painottuu nimenomaan tämän mallin toimivuuden tarkkailuun ja sen 

kehittämiseen. Periaatteena ei ole niin sanottu Ad hoc -työ eli tietyn 

yksityiskohdan tarkastus silloin kun jotain epäselvää on mahdollisesti 

havaittu. Ad hoc - periaatteella suoritettava sisäinen tarkkailu ei ole 

SOK:ssa tarkoituksenmukaista, koska silloin puututtaisiin pieniin yksityis-
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kohtiin vasta kun mahdollinen virhe tai väärinkäytös olisi jo tapahtunut. 

Tällainen Ad hoc-työ ei “valmistu” koskaan, vaan asiat ovat hetken 

kunnossa, kunnes jotain uutta taas tapahtuu. SOK:n sisäisen tarkkailun 

toimintamalli kiinnittää siis huomioita ennaltaehkäisyyn ja ohjaukseen. 

Yhtymässä ei koeta sisäisen tarkastuksen menettäneen riippumatto-

muuttaan, vaikka se onkin osa controller-toimintoja ja näin ollen osallistuu 

myös jossain muodossa tarkastettavien kohteiden kehittämiseen. 

Vaikka yhtymässä ollaankin tyytyväisiä sisäisen tarkkailun tasoon ja 

tehokkuuteen, kehittämiskohteita on aina. Controller-toiminnoissa koettiin 

hankalimmaksi valvontatehtäväksi erilaisten päätösten ja jossain mielessä 

SOK:n hallituksenkin päätösten valvonta. Kehittämiskohteita olisi myös 

vanhojen työkalujen modernisointi ja aivan uusien työkalujen kehittäminen. 

3.4.2 Tilintarkastuskomitea 

Luottamustilintarkastajien käyttö tilintarkastuksissa ei ole ollut sallittua enää 

vuonna 1995 voimaan tulleen tilintarkastuslain myötä. Jotta luottamus-

tilintarkastajien osallistuminen tilintarkastukseen olisi edelleen mahdollista, 

perustettiin SOK-yhtymään ensimmäisen kerran vuonna 1995 

tilintarkastuskomitea. Siitä lähtien on tilintarkastuskomitea ollut osa SOK:n 

epävirallista omistajavalvontaa. Komiteaan kuuluvat osuuskunnan 

valitsemat SOK:n tilintarkastajat, joita suunnitelmien mukaan on kolme, 

sekä kaksi osuuskunnan kokouksen valitsemaa hallinnon tarkastajaa, jotka 

toimivat myös osuuskauppojen hallinnossa. Tilintarkastuskomitean tarkoi-

tuksena on toimia yhdyssiteenä tilintarkastuksen ja jäsenosuuskauppojen 

välillä sekä tuoda tilintarkastukseen perusjäsenten näkökulma.  

SOK:n tilintarkastuskomitean ohjesäännön mukaan hallinnon tarkastajat 

osallistuvat tilintarkastukseen ja toisaalta varsinaiset tilintarkastajat toimivat 

tilintarkastuskomitean jäseninä, jotta sen toiminnassa voidaan varmistaa 

mahdollisimman hyvä asiantuntemus. Näin muodostettuna komitean on 

katsottu olevan tehokkaasti järjestetty. Hallinnon tarkastajat tuovat komitean 

työhön näkemyksen kentältä ja toisaalta tilintarkastajat varmistavat 

komitean asiantuntemuksen. Tilintarkastajien jäsenyydellä koettiin olevan 
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myös byrokratiaa ja lukumääräisesti ylimääräisiä ja turhia kokouksia 

vähentävä vaikutus. Tilintarkastuskomitean olemassaolo ei kuitenkaan 

vaikuta varsinaisten tilintarkastajien asemaan, raportointiin  tai vastuuseen. 

Komitea ei ole päätöksentekoelin, vaan sen tehtävänä on raportoida 

tekemistään havainnoistaan ohjesäännön mukaisesti.  

SOK:n tilintarkastuskomitean tehtäviin kuuluu kiinnittää huomiota erityisesti 

yhtymän tarkastustoiminnan kokonaissuunnitelmaan ja tilintarkastuksen 

järjestämiseen liittyviin kysymyksiin sekä yhtymän toimielinten päätösten ja 

toiminnan tarkastukseen ja valvontaan. Komitea  ottaa kantaa myös SOK:n 

taloudellisen raportoinnin tasoon sekä tilintarkastajien ja controller-

toimintojen raporttien yhteenvetoihin ja niiden sisältämiin havaintoihin. 

Lisäksi komitealla on muita tehtäviä jotka liittyvät toiminnan suunnitteluun, 

toteutukseen ja valvontaan SOK-yhtymän eri toiminnoissa. Tilintarkastus-

komitean tulee kiinnittää huomiota myös toiminnan yhdenmukaisuuteen 

SOK:n säännöissä määritellyn osuuskunnan tarkoituksen kanssa. 

Hallinnon tarkastajat osallistuvat sekä varsinaiseen tilintarkastukseen että 

välitilintarkastukseen, joiden yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen 

pidetään tilintarkastuskomitean ja hallintoneuvoston puheenjohtajien 

yhteinen kokous, johon lisäksi osallistuvat SOK:n johdosta pääjohtaja ja 

hallintojohtaja. Tarvittaessa tilintarkastuskomitea pitää muitakin kokouksia. 

Komitea raportoi varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle laatimalla 

tilintarkastuskomitean kertomuksen. Lisäksi komitea tekee havainnoistaan 

yhteenvetoraportin vähintään kerran vuodessa varsinaisen tilintarkas-

tuksen yhteydessä. Raportoinnit on kolmen vuoden aikana koettu hyviksi ja 

kantaa ottaviksi, koska niillä on selvä ero määrämuotoisiin tilintarkastus-

kertomuksiin. Tilintarkastuskomitean raporteissa voidaan ottaa kantaa esi-

merkiksi liiketoimintaan liittyviin asioihin tai S-ryhmä strategian toteu-

tumiseen tai johtamisjärjestelmien toimivuuteen. Varsinaisen tilintarkas-

tuksen ollessa pääasiassa laillisuusvalvontaa, ei tarkastusraporteissa 

yleensä tällaisiin viitata. 
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3.4.3 Tilintarkastus 

SOK-konsernin varsinaisina tilintarkastajina toimii kolme KHT-tarkastajaa ja  

varalla on Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young. Konsernin tilintarkastuk-

sesta tehdään vuosittain tarkastussuunnitelma, jossa selvitetään yksityis-

kohtaisesti tehtävät ja ajankäyttö. Suunnitelmassa määritellään myös 

työnjako ja yhteistoiminta controller-toimintojen kanssa. Huolellisella 

suunnittelulla vältytään päällekkäisyyksiltä itse tarkastusprosessin aikana. 

On huomattava, että kaikkea päällekkäisyyttä ei aina ole tarkoituskaan 

karsia, mutta selkeällä työnjaolla vältytään turhilta monenkertaisilta 

tarkistuksilta. Prosessi on koettu tehokkaaksi, tosin joskus on saattanut tulla 

tilanteita, joissa samoja asioita on jouduttu selvittämään jokaiselle tilintar-

kastajalle erikseen.  

SOK-yhtymässä tilintarkastuslain mukainen määräys samasta tilin-

tarkastajasta sekä emoyhtiössä että tytäryhtiössä koetaan etuna. 

Tilintarkastajalla on näin selkeä ja parempi kuva kokonaisuudesta ja 

tarkastajien työmäärä ehkä hiukan pienenee, mikä taas osaltaan alentaa 

kustannuksia. Tilintarkastajalla ei myöskään tässä tapauksessa koeta 

olevan vaaraa menettää riippumattomuuttaan, sillä konsernissa ei ole 

varsinaisia vähemmistöjä ja kaikkien konserniyritysten intressit ovat olleet 

yhteneväisiä konsernin intressien kanssa. Mikäli vähemmistöjä olisi ja 

intressit eivät olisi aivan yhdenmukaisia, saattaisi esimerkiksi sisäisissä 

yrityskaupoissa ilmetä ongelmia, jos sama tilintarkastaja joutuisi puuttu-

maan kauppoihin. Toisaalta tilintarkastus on laillisuusvalvontaa, joten 

ongelmaa ei ole, jos tarkastajalta ei odoteta vähäisintäkään konsultointi-

apua. Laki kertoo mitä saa tehdä ja mitä ei, ja tilintarkastajien tehtävänä on 

pääasiassa valvoa, että lakia noudatetaan.  

Konsultointisäännösten ollessa tiukat, eivät tilintarkastajat varsinaisesti 

ohjaa sitä, miten esimerkiksi hankalien tulkinnallisten tilinpäätöserien 

kohdalla tulisi toimia. SOK-yhtymässä muun muassa konsernitilin-

päätöksen tekijöillä on tietoa ja ammattitaitoa itsellään, ja epäselvissä 

tilanteissa ratkaisua haetaan ensin itse. Ratkaisu tavallaan hyväksytetään 
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tilintarkastajilla etukäteen, ettei sitten varsinaisessa tilinpäätöstarkastuk-

sessa tule ikäviä yllätyksiä. Koska lakimuutokset saattavat tulla myöhään ja 

niihin jää usein tulkinnanvaraisia kysymyksiä ennen kuin esimerkiksi 

kirjanpitolautakunta antaa suosituksia tai ohjeita, toivottaisiin niissä 

kohdissa ehkä hieman enemmän tilintarkastajien apua. Toisaalta 

ymmärretään myös tilintarkastajien varovaisuus ja pyrkimys välttää 

konsultointia.  

Konsernin tilintarkastuksen aikatauluihin liittyviä haasteita helpottaa jo 

tilivuoden aikana tapahtuva tarkastus, mikä helpottaa varsinaista tilinpää-

töstarkastusta. Konsernitilinpäätöksessä tehtävien eliminointien tai 

omaisuuserien ostojen ja myyntien vaikutuksen selvittämistä ja 

tarkastamista helpottaa hyvä dokumentointi kaikista konsernissa 

tapahtuneista muutoksista, mikä taas osaltaan tukee tilintarkastusta ja 

auttaa tiukan aikataulun tuomaan kiireeseen. SOK:n tilintarkastajilla on 

myös pitkäaikainen suhde konserniin, mikä mahdollistaa sutjakkaamman 

tarkastustyön suorittamisen kuin täysin uudessa kohteessa. 

 

3.5 Yhteistyön merkitys tilintarkastuksessa kohdeyrityksen 

näkökulmasta 

SOK-yhtymässä tehdään paljon yhteistyötä niin emoyhtiön ja tytäryhtiöiden 

välillä kuin ulkoisten tilintarkastajien, controller-toimintojen ja tilintarkastus-

komiteankin välillä. Yhteistyön intensiivisyys ja laajuus riippuu kuitenkin 

kulloinkin käsiteltävästä asiasta ja asianomaisten työtehtävistä ja asemasta. 

Konserniyritykset saavat tarvittaessa neuvoa ja apua esimerkiksi emoyhtiön 

controller-toiminnoista, kun taas tilintarkastuskomitean kanssa ei erillis-

yhtiöillä ole käytännössä katsoen mitään tekemistä. 

Yksi merkittävä yhteistyön muoto SOK-yhtymässä on koko konsernille 

tehdyt yhtenäiset tilipuitteet ja yhteinen tilikartta. Emoyhtiön talousosaston 

ulkoisen laskennan yksikkö laatii kirjausohjeet keskitetysti, mutta tytär-

yhtiöiden erityispiirteet huomioiden. Tilikartta on sama kaikille, mutta 
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päätilien alle voidaan liiketoiminnasta riippuen laatia tarvittava määrä omia 

tilejä. Emoyhtiö järjestää myös koulutustilaisuuksia asianomaisille vuoden 

mittaan, joissa käydään läpi sekä tilinpäätökseen liittyviä että muita tärkeitä 

asioita. Tällainen tiimityöskentely on koettu hyväksi ja tehokkaaksi 

keskustelufoorumiksi, jonka avulla ohjeiden laatijat osaavat painottaa 

oikeita asioita. Yhteistyö näkyy myös yhtiöiden aktiivisina kyselyinä 

esimerkiksi tilinpäätösasioissa. Aivan tilitason ohjaukseen ei yhtymässä ole 

mahdollista lähteä, mutta perustyötä tehdään paljon ja ohjeet pyritään 

kirjoittamaan riittävän tarkasti. Kaikki yksiköt ja osastot saavat kuitenkin 

samat ohjeet, vaikkakaan kaikki eivät niin yksityiskohtaisia selvityksiä 

tarvitsisi.  

Tehokkaan ja toimivan valvontajärjestelmän luominen vaatii yhteistyötä eri 

valvontaorgaanien kanssa. Konsernin ulkoiset tilintarkastajat tekevät 

yhteistyötä erityisesti controller-toimintojen kanssa, jonka konkreettisin tulos 

on jo edellisissäkin kappaleissa esiin tullut vuosittain tehtävä tarkastus-

suunnitelma (kappaleet 3.4.1 ja 3.4.3). SOK:n tilintarkastuskomitean 

jäseninä on myös varsinaisia tilintarkastajia, joten yhteistyö on osittain 

tämänkin vuoksi varmistettu. Ylipäätänsä valvontaprosessi sisältää paljon 

kanssakäymistä eri osastojen ja yksilöjen kanssa. Loppujen lopuksi 

yhteistyön ei tarvitse pitää sisällään muuta kuin keskustelua ja pohdiskelua 

yhteisistä asioista. 

3.6 Yhteenveto kohdeyrityksen tutkimustuloksista 

Konsernin tilintarkastus on kokonaisuus, joka muodostuu monista osa-

alueista. Tilintarkastuksen suorittaminen tehokkaasti vaatii tarkastajien 

itsensä lisäksi myös muiden osapuolien sitoutumista ja yhteistyö-

halukkuutta. Lisäksi puhuttaessa tilintarkastuksesta konsernissa, sisältyy 

tähän kokonaisuuteen erityispiirteitä, joista merkittävin lienee konserni-

tilinpäätöksen tarkastaminen. Riippuen kulloinkin tarkastettavasta kohteesta 

on tiivis yhteistyö eri valvontaorgaanien, tilintarkastajien ja henkilökunnan 

kanssa tarpeen suurissa konserneissa ja myös Suomen osuuskauppojen 

osuuskunnassa.  
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3.6.1 Kohdeyrityksen erityispiirteiden vaikutukset tilintarkastukseen 

SOK:ssa tilintarkastus- ja valvontaprosessiin kokonaisuutena ollaan 

tyytyväisiä eikä suuria ongelmia ole havaittu. Tilintarkastusprosessin 

“onnistuminen” riippuu kuitenkin monista tekijöistä, joista osa on sellaisia 

mihin tilintarkastajat itse eivät välttämättä pysty vaikuttamaan. SOK:ssa 

konsernitilinpäätöksen laatimista ja tarkastamista kuitenkin helpottaa 

konsernissa käytössä olevat yhtenäiset laskentaperiaatteet. Tämä on 

oleellista tilintarkastuksen kannalta, sillä yhtenäisten periaatteiden ansiosta 

tilinpäätöksiä yhdisteltäessä ei oman pääoman määrään tule muutoksia, 

jotka johtuisivat vain erilaisista laskentakulttuureista. Tosin konsernitilin-

päätöksessä tehtävä verotuksellisten varausten jako verovelkaan ja omaan 

pääomaan aiheuttaa edelleen muutoksia omassa pääomassa. Konserni-

tilinpäätöksen tekemistä vaikeuttavat eliminointikirjaukset ovat myös 

hankalia tilintarkastuskohteita, mutta yhtenäiset tilipuitteet ja hyvä 

laskentajärjestelmä helpottaa ja selkeyttää tarkastusta. 

SOK:n talousosasto laatii konsernitilinpäätöksen sekä ohjeistaa konserni-

yrityksiä tilinpäätökseen liittyvissä asioissa. Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden eri 

yhtiömuoto hankaloittaa jossain määrin tätä työtä, sillä osuuskuntalaki ja 

osakeyhtiölaki eivät ole aivan yhteneväisiä. Omalta osaltaan talousosasto 

myös valvoo että ohjeita noudatetaan. Laskentajärjestelmiä on kehitetty ja 

kehitetään koko ajan vastaamaan myös omavalvonnan tarpeita. Esimerkiksi 

tilinpäätösohjeiden noudattamatta jättäminen näkyy järjestel-mässä eroina, 

joihin on silloin helppo puuttua heti kun ne havaitaan. Doku-mentointi 

kaikista konsernissa tapahtuneista erityisliiketoimista, esimerkiksi 

yrityskaupoista ja käyttöomaisuuden ostoista ja myynneistä, on erittäin 

tarkkaa. Hyvästä dokumentoinnista on hyvän laskentajärjestelmän lisäksi 

merkittävä apu selvitettäessä ja tarkastettaessa konsernirakenteessa 

tapahtuneita muutoksia.  

Konsernitilinpäätöksen laatimista hankaloittavat suuret lakimuutokset, jotka 

saattavat valmistua suhteellisen myöhään lain voimaantuloon nähden. Sillä 

vaikka SOK:ssa koulutetaan tuleviin muutoksiin, saatetaan joitakin tulkintoja 
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joutua muuttamaan, kun asiasta ilmestyy esimerkiksi KILA:n suositukset. 

Tällaisessa “välitilanteessa” voitaisiin tilintarkastajien apua käyttää 

enemmänkin ja näin ollen hyötyä heidän kokemuksistaan ja näkemyk-

sistään maailmalta ja muista konserneista. Tilintarkastajien varovaisuus 

ryhtyä konsultointiin ei kuitenkaan ole ongelma SOK:ssa, sillä konsernista 

löytyy ammattitaitoa useimpien asioiden ratkaisemiseen. 

3.6.2 Yhteistyöllä tehokkuutta tarkastus- ja valvontaprosesseihin 

Konsernin varsinaisen tilinpäätöstarkastuksen kiireistä aikataulua 

helopottaa ympärivuotinen jatkuva tilintarkastus ja selkeä työnjako 

konsernin sisäistä tarkastusta suorittavan controller-toimintojen kanssa. 

Konsernin omavalvontajärjestelmä painottuu ennalta ehkäisevään 

toimintaan ja oletettavasti myös tilintarkastajat pystyvät luottamaan sen 

tasoon43, jolloin päällekkäisiä tarkastuskohteita voidaan karsia. Vaikka 

sisäinen tarkastus on osa controller-toimintoja, on se riittävän riippumaton 

tarkastamistaan kohteista.  

Controller-toiminnoilla on merkittävä rooli SOK-yhtymän valvonnassa. 

Haasteellisimmat tehtävät sisäisen tarkkailun ja tarkastuksen alueella ovat 

virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyn lisäksi hallitusten päätösten 

valvonta. Tämän tehtävän suorittamiseen controller-toiminnot saavat apua 

myös tilintarkastuskomitealta, jonka jäseninä on varsinaisten tilin-

tarkastajien lisäksi erikseen valitut hallinnon tarkastajat. Varsinaisten 

tilintarkastajien jäsenyys tuo lisää asiantuntemusta komitean työhön ja 

vähentää byrokratiaa. Yhteistyö on toimivaa ja tehokasta kaikkien yhtymän 

valvontaan osallistuvien osapuolten kanssa, mikä osaltaan helpottaa 

tilintarkastajia heidän työssään. Mikäli tarkastajat tuntisivat tarvitsevansa 

nykyistä enemmän aikaa myös varsinaisen tilinpäätöstarkastuksen 

suorittamiseen, olisi tytäryhtiöiden tilinpäätöksien ja näin ollen myös 

                                            
43 Kysymykseen luottavatko tilintarkastajat täysin sisäisen tarkastuksen työhön SOK:ssa, ei voi vastata kuin       

    tilintarkastajat  itse. Ja koska tilintarkastajien haastattelussa ei viitattu lainkaan SOK:n, ei tässä yhteydessä  

    ole tähän kysymykseen varmennettua vastausta. 
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konsernitilinpäätöksen valmistumista mahdollista aikaistaa.  

Tilintarkastuslain vaatimukseen yhdestä yhteisestä tilintarkastajasta 

emoyhtiöllä ja tytäryhtiöllä suhtaudutaan SOK:ssa positiivisesti. Tarkasta-

essaan konsernitilinpäätöstä on tilintarkastaja jo varmistunut tytäryhtiön 

tilinpäätöksen oikeellisuudesta ja muutoinkin paremmin selvillä vuoden 

tapahtumista, kuin sellainen tilintarkastaja, joka ei ole tehnyt ympärivuotista 

tarkastusta kyseisessä tytäryrityksessä. Saman tilintarkastajan käyttö 

konserniyrityksissä ei SOK:ssa ole ongelma, koska yhtymässä ei ole 

varsinaisia vähemmistöjä. Tästä syystä esimerkiksi konserniavustuksien 

jakaminen ei aiheuta suurempia ristiriitoja. Konsernin etu on myös SOK:ssa 

etusijalla yksittäiseen yhtiöön nähden, mutta konserniyrityksien intressien 

ollessa samansuuntaiset ei suuria erimielisyyksiä ole syntynyt. 

Tutkittaessa konsernin tilintarkastuksen ongelmakohtia voidaan tutkimus-

kohteeseen todeta sisältyvän erittäin laaja ja monipuolinen kenttä, johon 

vaikuttavat mitä moninaisemmat toiminnot konsernissa ja sen ympäristös-

sä. Näin ollen pyrittäessä konsernin tilintarkastuksen kehittämiseen ja 

koordinointiin ongelmien eliminoimiseksi, tarvitaan pätevien ja ammatti-

taitoisten tilintarkastajien ohella erityisesti myös konsernin sisällä 

tapahtuvien tilintarkastukseen vaikuttavien toimintojen parantamista ja 

kehittämistä. Tavoiteltaessa tehokasta ja kustannuksia säästävää 

tilintarkastusta, vaaditaan prosessiin liittyviltä osapuolilta yhteistyön lisäksi 

myös varmuutta ja luotettavuutta osapuolten omien tehtävien suorittami-

sessa. Viimeinen vastuu tilintarkastuksesta on kuitenkin varsinaisilla 

tilintarkastajilla, mutta eri osapuolten heikkoudet voivat hankaloittaa 

tarkastajien työtä merkittävästi. Tämä voi näkyä tilintarkastusten kustan-

nusten nousuna tai laadun heikkenemisenä. 
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4 KOHDEYRITYKSEN NÄKEMYKSEN PEILAUS TILINTARKASTUKSEN 

DOKTRIINIIN 

4.1 Konsernitilinpäätös osana konsernin tilintarkastusta 

Tilinpäätösinformaation merkitys yrityksen eri sidosryhmien kannalta on 

olennaisesti kasvanut viime vuosikymmeninä. Tilinpäätökset ovat sekä 

sisällöllisesti että laadullisesti kehittyneet voimakkaasti ja tilinpäätösten rooli 

taloudellisena informaatiolähteenä on korostunut. Konsernien yhtiöittämis-

prosessit, kansainvälistyminen ja talouselämän kehitys kohti erilaisia 

yhteenliittymiä ja yhteisyrityksiä asettavat konsernitilinpäätöksen erityis-

asemaan.44    

Konsernitilinpäätös on nykyään varsinkin julkisesti noteerattujen yrityksien 

kohdalla paljon emoyrityksen tilinpäätöstä merkityksellisempi erityisesti 

sijoittajien, mutta myös velkojien kannalta. Arvioitaessa konsernitilin-

päätöstä osana tilintarkastusprosessia, voidaan todeta, että vaikka valtaosa 

ongelmakysymyksistä on samoja kuin yksittäisen yhtiön kohdalla, liittyy 

konsernitilinpäätökseen myös oma erityinen problematiikkansa. Konserni-

tilinpäätöksen esittämän informaation lainmukaisuuden arvioinnissa pitää 

kiinnittää huomioita seuraaviin erityiskysymyksiin: 

1. Onko konsernitilinpäätös ylipäätänsä lain mukaan laadittava? 

2. Jos konsernitilinpäätös on laadittava, niin mitkä yhtiöt siihen tulee lain 
mukaan sisällyttää? 

3. Onko konsernitilinpäätöksen laadintatekniikka lainmukainen?45 

 

4.1.1 Konsernitilinpäätöksen laatiminen 

Konsernitilinpäätöksen historiasta voidaan todeta sen verran, että ensim-

                                            
44 Karhu, 1995, 68 
45 Koskinen, 1999 (b), s. 165 
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mäiset konsernitilinpäätökset on laadittu USA:ssa 1900-luvun alussa ja jo 

1920-luvulta lähtien tapa on ollut yleisesti vakiintunut. Vuodesta 1937 

lähtien, on Australiassa ensimmäisenä säädetty konsernitilinpäätös pakol-

liseksi ja useimmissa läntisissä teollisuusmaissa konsernitilinpäätös 

säädettiin pakolliseksi 1960- ja 1970-luvuilla. Suomessa konsernitilin-

päätöksen laatiminen on ollut pakollista vasta vuodesta 1982 alkaen.46  

Suomessa on konserneja arviolta useita tuhansia ja vaikka konserni 

itsessään on ollut meillä jo kauan tunnettu, niin konsernitilinpäätöksen 

laatimista koskevia säännöksiä ei maassamme siis ollut ennen vuonna 

1980 voimaan tullutta osakeyhtiölakia. Vasta pohjoismaiseen yhteistyöhön 

pohjautuen osakeyhtiölaki toi konsernisuhteiden selvittelyyn oman 

normistonsa. Nämä edelleen voimassa olevat konsernin määrittelyä 

koskevat säännökset tosin pätevät pääsääntöisesti vain osakeyhtiöiden 

muodostamiin konserneihin.47  

Vuoden 1993 alusta voimaantulleessa kirjanpitolain muutoksessa otettiin 

konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat säännökset omaan lukuunsa, ja 

tällöin konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus laajeni koskemaan myös 

muita kuin osakeyhtiömuotoisia kirjanpitovelvollisia.48 Tärkeitä muutoksia 

olivat lisäksi säännökset osakkuusyhtiöiden yhdistämisestä konsernitilin-

päätökseen pääomaosuusmenetelmän mukaisesti sekä mahdollisuus jakaa 

tilinpäätössiirrot omaksi pääomaksi ja lykätyksi verovelaksi. Uudistuksen 

tarkoituksena on ollut mukauttaa Suomen kirjanpitolainsäädäntö Euroopan 

yhteisöjen 4 ja 7 direktiiviin.49  

Edelleen uudistettiin vuonna 1997 kirjanpitolakia vastaamaan kaikilta osin 

direktiivien pakottavia säännöksiä. Konsernitilinpäätöksen osalta muutokset 

olivat kuitenkin ennen muuta tilinpäätöskäytäntöä yhdenmukaistavia ja 

                                            
46 Tikkanen, 1990, s. 92 
47 Järvinen, ym, 1999, s. 12 
48 Havukainen, 1998,  s. 97 
49 Pekkala, 1998, s. 117-118 
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kehittäviä. Tärkeimpinä näistä mainittakoon tilinpäätössiirtojen jako omaksi 

pääomaksi ja lykätyksi verovelaksi nyt pakolliseksi, eliminointieron 

(konserniaktiiva, konsernipassiiva) kohdistaminen pakolliseksi sekä 

laskennallisen verovelan tai saamisen huomioon ottaminen aikaisempaa 

selkeämmin osaksi hyvää kirjanpitotapaa. Uudistus tarjosi lisäksi mahdol-

lisuuden konsernitilinpäätöksen kehittämiseen muun muassa rahoitus-

leasingin osalta. Tämä oli kuitenkin vapaaehtoista mikä saattoi johtaa 

siihen, että muutos konsernitilinpäätöksessä noudatettaviin periaatteisiin 

tehtiin vain silloin, kun siihen on erityinen tarve, kuten esimerkiksi tehtäessä 

tilinpäätös IAS-standardien mukaisesti.50 Vuonna 2006 Kirjanpitolautakunta 

uudisti yleisohjeen konsernitilinpäätöksen laatimisesta, jonka 

merkittävimmät muutokset olivat määräysvallan käsitteen laajentaminen, 

konsernitilin-päätöksen laatimisvelvollisuutta koskevien kokorajojen 

olennainen alentaminen, ulkomaisen tytäryhtiön poikkeava tilikausi, 

toiminnaltaan poikkeavan tytäryrityksen yhdisteleminen, 

osakepääomasijoitukset, konsernin jakokelpoisten varojen käsite sekä 

rahoitusleasingsopimksen käsittelyyn liittyneiden säännösten poistaminen51. 

Konserni on kahden tai useamman juridisesti itsenäisen yrityksen 

muodostama pysyväksi tarkoitettu taloudellinen kokonaisuus, jossa yhdellä 

yrityksellä eli emoyrityksellä on määrämisvalta muissa konserniin kuuluvissa 

yrityksissä eli tytäryrityksissä. Määrämisvalta on konserni-suhteen 

syntymisen olennainen tunnusmerkki. Määräämisvallan avulla emoyhtiö 

käyttää päätöksentekovaltaa ja toiminnan ohjaamisvaltaa, jolloin konserni 

muodostaa taloudellisen kokonaisuuden. Konsernirakenteita on 

yksinkertaisesta emo- ja tytäryrityksen muodostavasta konsernista 

monimutkaisiin useiden yritysten muodostamiin konserneihin. Kun 

konsernitilinpäätöksen tavoitteena on kertoa tämä taloudellisen kokonai-

suuden tulos ja varallisuusasema, on konsernitilinpäätöksen laatimis-

velvollisuudella ja laajuudella keskeinen merkitys annettavan informaation 

                                            
50 Pekkala, 1998, s. 117-118, 
51 Laakso, 2007, s. 41 
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kannalta.52 Vaikka uuden osakeyhtiölain myötä konsernin voitonjako-

kelpoiset varat eivät enää vaikuta emoyhtiön voitonjakoon53, ei se vähennä 

konsernitilinpäätöksen merkitystä informaation lähteenä.  

Emoyhtiönä olevan osakeyhtiön on aina laadittava konsernitilinpäätös, 

huolimatta siitä, harjoittaako se liiketoimintaa. Muiden kuin osakeyhtiöiden, 

yksityistä liikkeenharjoittajaa lukuun ottamatta, tulee laatia konsernitilin-

päätös, mikäli ne harjoittavat liiketoimintaa. Tällaisissa tapauksissa on liike-

toiminnan käsite kuitenkin syytä tulkita laajasti, esimerkiksi niin että säätiön, 

aatteellisen yhdistyksen tai eläkekassan harjoittama toiminta on 

liiketoimintaa, mikäli se osallistuu aktiivisesti tytäryritystensä johtamiseen, 

rahoittamiseen tai muuhun näihin rinnastettavaan toimintaan.54 

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaan konsernitilinpäätöksen voi jättää 

tekemättä, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä 

tilikaudella on ylittynyt enintään yksi seuraavista rajoista, emoyrityksen ja 

sen tytäryritysten osalta yhteenlaskettuna:  

1. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on 7 300 000 euroa; 

2. taseen loppusumma 3 650 000 euroa; 

3. palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. 

Lisäksi kirjanpitolain 6 luvun 3 § sallii olla yhdistelemättä tytäryrityksen 

tilinpäätöstä konsernitilinpäätökseen, jos yhdisteleminen on tarpeetonta 

oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta tai jos omistus tytäryhtiössä on lyhytaikainen ja 

tarkoitettu yksinomaan edelleen luovutettavaksi. Tytäryhtiötä ei myöskään 

tarvitse yhdistellä, jos konsernitilinpäätöksen laatimista varten ei ole 

mahdollista saada tarpeellisia tietoja säädetyssä määräajassa tai tietojen 

hankkiminen edellyttäisi kohtuuttomia menoja taikka jos on olemassa 

                                            
52 Havukainen, 1998, s. 97-98 
53 Laakso, 2007, s. 42 
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merkittäviä ja pitkäaikaisia rajoituksia, jotka estävät olennaisella tavalla 

emoyritystä käyttämästä vaikutusvaltaansa tytäryrityksessä. Jos konserniin 

kuitenkin kuuluu useita tällaisia tytäryrityksiä ja niiden samanaikaisesti 

yhdistelemättä jättämisestä seuraisi, ettei konsernitilinpäätös anna oikeaa ja 

riittävää kuvaa konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta ase-masta, 

on näidenkin tilinpäätökset yhdisteltävä konsernitilinpäätökseen. 

Huomioitavaa on, että tytäryritys on myös yhdisteltävä konsernitilin-

päätökseen, vaikka sen toiminta poikkeaisi huomattavasti muiden konserni-

yritysten toiminnasta55. 

4.1.2 Konsernitilinpäätöksen tavoitteet 

Kun konserni muodostuu, ei juridisesti itsenäisten konserniyritysten 

antamaa informaatiota pidetä riittävänä konsernin johdolle, omistajille tai 

muille yrityksen sidosryhmille, sillä pelkkä konserniyritysten erillistilin-

päätösten yhteenlaskeminen ei kuvaa konsernia taloudellisena kokonai-

suutena. Pelkästään erillistilinpäätöksiin perustuva informaatio voi olla 

harhaanjohtavaa, sillä erillistilinpäätöksiin voi sisältyä konsernin sisäistä, 

toteutumatonta voittoa, ja tästä johtuen konsernin jakokelpoinen voitto ei 

käy ilmi tilinpäätöksestä. Edelleen oikea kuva voi vääristyä, koska konserni-

yritysten keskinäiset tuotto- ja kuluerät kasvattavat aiheettomasti tulos-

laskelman eriä ja keskinäisten saamis- ja velkasuhteiden johdosta tase-eriä 

otetaan huomioon kahteen kertaan. Ilman varsinaista konsernitilin-

päätöksen laadintaa, konsernin ulkopuolisten osuus eli vähemmistöosuus ei 

tule esiin ja annettuja pantteja, kiinnityksiä, takauksia ja muita vastuita 

koskevat tiedot saattavat muodostua harhaanjohtaviksi.56 

Kuten edellä todetaan, on konsernitilinpäätös erittäin merkittävä 

informaation lähde tietoa janoaville yrityksen sidosryhmille. Esimerkiksi 

osakkeenomistajat sekä muut omistajat ja sijoittajat, jotka eivät osallistu 

konsernin johtamisen, tarvitsevat tietoja konsernin toiminnan tuloksesta ja 
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56 Järvinen ym. 1999, 27-28 
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taloudellisesta asemasta voidakseen arvottaa johdon toimia ja pätevyyttä 

sekä päättääkseen osingonjaosta ja sijoituksistaan. Myös luotonantajien 

mielenkiinto on pääomamarkkinoiden kehittyessä suuntautunut kasvavassa 

määrin asiakaskokonaisuuksiin toisin sanoen toisistaan taloudellisesti 

riippuvien yritysten ja henkilöiden asiakkaidensa kanssa muodostamiin 

kokonaisuuksiin. Konsernit ovat tyypillisiä asiakaskokonaisuuksia, minkä 

vuoksi konsernitilinpäätökset ovat tyypillinen konserniyrityksen luoton-

saannin ehto. Konsernia koskeva informaatio palvelee myös konserni-

yritysten asiakkaita, hankkijoita ja henkilökuntaa, yritystutkijoita sekä 

kyseessä olevan konsernin toimivaa johtoa sen toimiessaan suunnittelu-, 

päätöksenteko- sekä valvontatehtävässään. 

Edellä esitetyt eri sidosryhmien tiedontarpeet paljastavat osittain myös 

konsernitilinpäätökselle asetettuja tavoitteita57. Kirjanpitolautakunnan yleis-

ohjeen mukaan konsernitilinpäätöksen ensisijaisena tavoitteena on antaa 

oikea ja riittävä kuva konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 

asemasta siten kuin konserniyritykset olisivat yksi kirjanpitovelvollinen, kun 

taas osakeyhtiölain perustelujen mukaan sen tarkoituksena on nimenomaan 

estää konsernin tarjoaman organisaatiomuodon väärin-käyttäminen 

velkojien vahingoksi. EY:n 7 direktiivin 26 artiklan mukaan 

konsernitilinpäätöksen tarkoituksena on ilmaista konsernitilinpäätökseen 

sisältyvien yritysten varat, taloudellinen asema sekä voitto tai tappio ikään 

kuin kyse olisi yhdestä yrityksestä. Myös Amerikan Yhdysvalloissa 

konsernitilinpäätöksen tarkoitus ilmaistaan samaan tapaan: Konsernitilin-

päätöksen tulee antaa tietoja konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudel-

lisesta asemasta ikään kuin kyseessä olisi yksi yritys58 ja edelleen Saksan 

kauppalain mukaan “konsernitilinpäätöksen tulee osoittaa säännösten 

mukaisten tilinpäätösten pohjalta nykyisille ja potentiaalisille omistajille, 

emoyrityksen ja muiden konserniyritysten velkojille samoin kuin muille 

sidosryhmille hyvän kirjanpitotavan mukaiseen kirjanpitoon perustuva 

                                            
57 ks. tavoitteista lisää Kirjanpitolautakunnan yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta 7.11.2006. 
58 Järvinen, ym., 1999, s. 29 
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tosiasioita vastaava kuva konsernin varoista, veloista, taloudellisesta 

asemasta ja tilikauden tuloksesta ikään kuin kysymyksessä olisi yksi yritys. 

Tämä koskee myös niitä konserniyrityksiä, jotka eivät ole velvollisia 

julkistamaa tilinpäätöstään.”59 Konsernitilinpäätös siis laaditaan emoyhtiön 

näkökulmasta ikään kuin kyseessä olisi yksi yritys, joten yhdistelyvaiheessa 

on kaikki keskinäiset tuotot ja kulut, sisäiset katteet, sisäinen omistus, 

voitojako ja ylipäätänsä kaikki sisäiset liiketapahtumat eliminoitava. 

4.1.3 Laadintatekniikka 

Suomen osuuskauppojen keskuskunnan konsernitilinpäätös tehdään 

talousosastolla, ulkoisen laskennan yksikössä. Hankalaksi erityispiirteeksi 

koettiin se, että konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyy paljon laskennal-

lisia, eikä pelkästään kirjanpidollisia toimenpiteitä. Konsernitilinpäätöksen 

laadinta muodostuu siis osista, joihin sisältyy enemmän sisäistä laskentaa 

kuin perinteistä kirjanpitoa. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on mm. 

sisäinen osakeomistus eliminoitava, jolloin osakkeiden hankinta muutetaan 

varojen ja velkojen hankinnaksi ja varat ja velat arvostetaan sekä 

konserniliikearvo lasketaan. Edelleen on kaikki sisäiset liiketapahtumat, 

kuten saamiset ja velat, tuotot ja kulut sekä taseeseen aktivoidut sisäiset 

katteet eliminoitava. Tytäryritysten vähemmistöosuudet on erotettava 

konsernitilinpäätöstä laadittaessa, mutta osakkuusyhtiöt taas on yhdistet-

tävä pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.60 Merkittävä konsernitilin-

päätöksen erityispiirre on se, että jotkut työläätkin toimenpiteet, kuten 

esimerkiksi taseeseen merkittyjen sisäisten katteiden eliminoinnit, eivät ole 

kertaluonteisia, vaan ne tehdään aina tilinpäätösvaiheessa uudestaan.  

Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on erillistilinpäätökset muutettava 

tarvittaessa konsernin kirjanpitoperiaatteita vastaaviksi. Kuten kappaleessa 

3.2.2 todetaan, on SOK:ssa koko konsernissa käytössä yhtenäiset 

laskenta- ja kirjanpitoperiaatteet sekä yhtenäiset tilipuitteet, jolloin 

                                            
59 Busse von Colbe - Ordelheide, s. 22. 
60 Pekkala, 1998, s. 124. 
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tilinpäätösvaiheessa ei erillistilinpäätöksiin tarvitse erilaisten kirjanpito-

periaatteiden vuoksi puuttua. Lisäksi keskitetysti laadittujen ohjeiden ja 

yhtenäisen tilikartan ansiosta näkyvät mahdolliset erot ja virheet konsernin 

laskentajärjestelmässä heti, jolloin epätarkkuuksiin voidaan myös puuttua 

heti eikä vasta tilinpäätösvaiheessa.  

Konsernitilinpäätöksen laadintaa hankaloittavat pakollisena esitettävät 

laskennallinen verovelka ja -saaminen, jotka ovat uudehkoja elementtejä 

suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä. Konsernitilinpäätöksessä esitettävät 

laskennalliset verot voidaan jakaa niiden syntyperusteen mukaan osiin. 

Yhtenä osana esitetään konserniin kuuluvien erillistilinpäätöksiin sisältyvät 

sekä konsernin laskentaperiaatteiden yhteneväiseksi muuttamisesta 

johtuvat verovelat ja -saamiset. Edelleen laskennalliset verot voidaan jakaa 

laskennalliseksi verovelaksi poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista 

sekä yhdistelytoimenpiteistä aiheutuviin verovelkoihin ja -saamisiin.61 Vaikka 

laskenta on lähtökohtaisesti varsin yksinkertaista, muodostuu se 

konsernitilinpäätöksessä kattavasti toteutettuna varsin vaativaksi. 

Asiakokonaisuudet, joissa laskennallisilla veroilla on merkittävä osuus, ovat 

samalla siis konsernitilinpäätöksen laadinnan tärkeimmät osat eli sisäisen 

osakeomistuksen, verosyistä tehtyjen kirjausten sekä sisäisten katteiden 

eliminointi ja osakkuusyhtiöiden yhdistäminen.62  

Edellä tässä kappaleessa esitettyihin konsernitilinpäätöksen laadinta-

tekniikan yksityiskohtiin sisältyy useita ongelmakohtia, joissa tilinpäätöksen 

laatijan täytyy ottaa kantaa siihen, milloin jokin tilinpäätöserä voidaan 

olennaisuuden periaate huomioon ottaen jättää käsittelemättä teoreettisesti 

oikealla tavalla. Tästä seuraa, että tilintarkastaja joutuu ottamaan kantaa 

näiden ratkaisujen oikeellisuuteen sekä lisäksi myös tilinpäätöksen laatijan 

mahdollisesti tekemien virheiden olennaisuuteen. Konsernitilinpäätös voi 

olla olennaisesti virheellinen tai puutteellinen useasta eri syystä juuri sen 
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62 Pekkala, 1998, s.125-126 
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vuoksi, että kirjanpitolain säännösten olennaisuusharkintaa on sovellettu 

väärin tai tilinpäätöksen laatija on tehnyt virheen jossain laadintatekniikan 

yksityiskohdassa taikka jättänyt jonkin asian huomioon ottamatta.63 

4.1.4 Konsernin oma pääoma 

Kirjanpitolautakunta on antanut konsernitilinpäätöstä koskevan yleisohjeen, 

jonka mukaan oma pääoma konsernissa jaotellaan osake-, osuus- ja 

muuhun niitä vastaavaan pääomaan, muuhun omaan pääomaan, 

vapaaehtoisista varauksista ja poistoerosta omaan pääomaan siirrettyyn 

osuuteen sekä edellisten tilikausien ja kyseessä olevan tilikauden voittoon 

tai ylijäämään. Lisäksi osuuskuntalaki määrää, että sidottua omaa pääomaa 

ovat osuuspääoma, lisäosuuspääoma, sijoituspääoma sekä vararahasto 

että arvonkorotusrahasto. 

Konsernitilinpäätöksen merkittävä erityispiirre on konsernin oma pääoma ja 

se, että vapaa pääoma on pystyttävä erittelemään. Konsernitilinpäätöksen 

osoittaman vapaan pääoman määrään voivat vaikuttaa monet tekijät, jotka 

erottavat konsernin vapaan oman pääoman konserniyhtiöiden yhteenlaske-

tusta omasta pääomasta eliminointien jälkeen. Tällaisia tekijöitä ovat 

esimerkiksi edellä kappaleessa 4.1.3 mainitut eliminointikirjaukset ja 

yhdistelytoimenpiteet sekä mahdollisten muuntoerojen vaikutus ja käsittely 

vapaassa tai sidotussa pääomassa.64  

Konsernin oma pääoma ja vapaan pääoman erittely nähtiin myös SOK:ssa 

merkittävänä konsernitilinpäätöksen erityispiirteenä (ks. kpl 3.2.3) ja myös 

kirjallisuudessa puhutaan paljon konsernin oman pääoman erittelyistä. 

Oman pääoman määrään vaikuttavat monet tekijät ja varsinkin konserni-

rakenteen muuttuminen ja lukuisat omaisuuden myynnit vaikeuttavat 

laskentaa, sillä tapahtumat eivät ole kertaluonteisia, vaan eliminoinnit on 

tehtävä jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä. Konsernin tilintarkastuksen 
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näkökulmasta keskeisimpänä tarkastelukohtana konsernitilinpäätöksen 

jatkuvuuden kannalta voidaan pitää konsernin omien pääomien muutosten 

selvittämistä. Tarkastuksessa tulee pyrkiä selvittämään kaikki oman 

pääoman muutokset, eikä olennaisia selvittämättömiä muutoksia saa jäädä 

konsernitilinpäätökseen. Suurin osa omaan pääomaan vaikuttavista 

konsernitilinpäätöksen laadinnassa tapahtuneista mahdollisista virheistä ja 

epäjatkuvuuksista voidaan havaita oman pääoman muutosten selvittämisel-

lä ja epäjatkuvuuksien kriittisellä arvioinnilla. Tarkastajalle konsernitilin-

päätöksen sisällön kriittinen arviointi voi onnistua vasta sitten, kun hän on 

selvittänyt itselleen mitä on tapahtunut ja mihin on päädytty. Tässäkin 

yhteydessä korostuu selkeän ja hyvän dokumentoinnin tärkeys, johon on 

kiinnitetty huomiota myös SOK:ssa.65 

4.2 Konsernin erityisliiketoimet 

Konserniavustuksella tarkoitetaan liiketoimintaa harjoittavan kotimaisen 

osakeyhtiön tai osuuskunnan toiselle kotimaiselle osakeyhtiölle tai 

osuuskunnalle sen harjoittamaa liiketoimintaa varten muuna kuin 

pääomansijoituksena suorittamaa avustusta, jota ei elinkeinoverolain 

mukaan saa vähentää tulosta. Konserniavustus luetaan antajansa 

verotuksessa kuluksi ja saajan verotuksessa tuloksi sinä verovuonna, jona 

se on suoritettu. Huomioitavaa on, että konserniavustuksista tulisi siis 

päättää jo ennen tilikauden päättymistä, vaikkakaan avustusta ei tarvitse 

maksaa välittömästi. Avustus voidaan myös kirjata antajayhtiön velaksi 

saajayhtiölle, mutta vastaavat kirjaukset on oltava tehtynä kummankin 

osapuolen kirjanpidossa.66 

Konserniavustuksen käyttämiselle on kuitenkin muutamia edellytyksiä. 

Toisella konserniyrityksellä on oltava vähintään 90 %:n omistus yhteisössä 

joka saa tai antaa avustusta. Avustuksen antajana ja saajana voi olla mikä 

tahansa konserniyritys, kunhan 90 %:n omistusehto kaikilta osin täyttyy. 
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Omistus voi kuitenkin toteutua yhteisöjen välillä joko suoraan tai siten, että 

emoyhtiö omistaa yhdessä vähintään 90 %:sti omistetun tytäryhtiönsä 

kanssa vähintään 90 % kolmannesta yhtiöstä. Edelleen tulee Konserni-

suhteen olla kestänyt koko verovuoden ja yhtiöillä täytyy olla sama tili-

kausi.67 

Konserniavustuslakia on pidetty askeleena kohti konserniajattelua, eli 

ajattelua jossa konserni käsitellään yhtenä yhtiönä. Lopulta konserni-

yhtiöissä, joiden keskinäinen omistus on 100 %:n voitaisiin teoriassa päästä 

jopa tilanteeseen, jossa konserniavustuksella ei olisi merkitystä. Jos 

konsernia käsiteltäisiin verotuksessakin kuin yhtä yhtiötä, ei tuloksen-

järjestelyyn tähtäävällä avustuksella olisi enää merkitystä ainakaan 

verotuksen kannalta. Käytännössä ajatus on kuitenkin teoreettinen, sillä 

aina kun konserniyhtiöissä on myös sellaisia osakkaita, joilla ei ole 

minkäänlaisia intressiyhteyksiä joihinkin toisiin konserniin kuuluviin yhtiöihin, 

on yksittäistä yhtiötä hoidettava ennen kaikkea sen omien intressien 

mukaisesti, eikä koko konsernin intressiä ajatellen.68 Konserni-avustuksen 

johdosta vähemmistöosakkaat saattavat olla menettävä tai hyötyvä osapuoli 

riippuen siitä, antaako vai saako yhteisö, jossa he ovat omistajina, 

konserniavustusta. Vähemmistöosakkaiden asema on saanut 

kirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä osakseen kuitenkin hämmästyttävän 

vähän huomiota.69 

Toisaalta voidaan myös kysyä, onko tarkoituksenmukaista, että joku pieni 

osakkeenomistajajoukko (periaatteessa 10 % riittää) voi aiheuttaa sen, että 

liiketoimissa joudutaan toimimaan jonkun yksittäisen konserniyksikön etujen 

mukaisesti, vaikka tämä ei olisi koko konsernia ajatellen kannattavaa. 

Onhan kansantaloudellisestikin järkevämpää, että koko konserni toimii 

mahdollisimman tuloksekkaalla tavalla, kuin että sen jokin pieni yksikkö 

toimii mahdollisimman paljon vain sen omien intressien mukaisesti. Jos 
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kuitenkin ajateltaisiin, että konsernin yksittäinen yhtiö joutuisi toimimaan 

koko konsernin intressiä ajatellen, voitaisiin myös väittää, että konsernin 

tulisi toimia vain koko kansantalouden intressejä ajatellen. Ja koska 

tällainen vaatimus ei ole mahdollinen, ei periaatteessa myöskään voida 

vaatia, että konsernin yksittäinen yhtiö toimisi vain konsernin eikä omaa 

intressiä ajatellen. Niinpä konserni-intressin mukaan toimimista voidaan 

periaatteessa vaatia ainoastaan silloin, kun vähemmistöosakkeenomistajia 

ei ole, ja kun yksittäisen konserniyhtiön intressi yhtyy konserni-intressiin.70 

Konsernissa voitonsiirto tytäryhtiöltä emoyhtiölle voi tapahtua esimerkiksi 

osingonjaolla tai konserniavustuksella. Konserniavustus vain on 

huomattavasti joustavampi ja nopeampi keino pääomien siirtämiseen. 

Konserniavustuksen suorittaminen ei edellytä vapaata pääomaa eikä 

muitakaan muodollisuuksia, jotka puolestaan liittyisivät osingon jakoon.71 

Koska voitonsiirrot konserniavustuksen muodossa ei edellytä edes 

avustuksen verran vapaata omaa pääomaa, saatetaan konserniavustusta 

antaa liian helposti, jolloin voi antajayrityksen taloudellinen tilanne heiken-

tyä. Emoyhtiöhän voi määräysvaltaa käyttämällä vaatia tytäryritykseltään 

konserniavustusta, vaikka tytäryhtiöllä ei omasta mielestään olisi sitä varaa 

antaa. Mikäli konsernin ja tytäryhtiön intressit todella menevät ristiin, on 

tilintarkastajallakin, joka on samalla sekä konsernin, että tytäryhtiön 

tilintarkastaja, kiperä tilanne. Lain mukaan konsernin etu on etusijalla 

yksittäiseen yhtiöön nähden, mutta onhan tilintarkastaja myös hänet 

valinneen yhtiön tilintarkastaja. Toisin sanoen tilintarkastaja on valittu myös 

vähemmistöosakkaiden etujen valvojaksi. 

Lisäksi konserniavustuksen käyttöön liittyy ansoja, joista mainittakoon tässä 

se, että avustus on vähennyskelpoinen ainoastaan elinkeinotulosta ja se, 

että se ei ole vähennyskelpoinen tappiota vahvistettaessa. Lisäksi, mikäli 

avustuksen antajayhtiön taloudellinen tilanne luovutushetkellä on ollut 
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heikko tai lähitulevaisuudessa sellaiseksi muodostuu, ei ole ollenkaan 

varmaa, että sinänsä verotuksessa hyväksytty ja kaikki konserniavustuslain 

asettamat määräykset täyttävä luovutus kestäisi päivänvalossa myöhem-

mässä, mahdollisessa rikosoikeudellisessa tarkastelussa. Tämä on syytä 

muistaa ja ottaa huomioon harkittaessa konserniavustuksen käyttöä 

esimerkiksi tuloksen tasauskeinona.72  

Yritysjärjestelyihin liittyy osaltaan samanlaista problematiikkaa, kuin edellä 

konserniavustusten yhteydessä on esitetty konsernin intresseistä ja 

yksittäisen yhtiön sekä vähemmistöosakkaiden intresseistä. Emoyhtiö voi 

tässäkin määräysvaltaa käyttämällä sopia erilaisista yritysjärjestelyistä, 

vaikka ne eivät välttämättä olisi kaikille osapuolille yhtä edullisia.  

Suomen osuuskauppojen keskuskunnassa kaikki yritysjärjestelyt ja muut 

omaisuuden siirrot mietitään keskitetysti emoyhtiössä. Ongelmia ei juuri ole 

syntynyt, sillä konsernissa on käytössä yleisesti hyväksytyt laskenta-

periaatteet ja ohjeet, joiden mukaan toimitaan. Kokonaisissa liiketoiminta-

siirroissa saatetaan kyllä käydä joskus tiukkaakin keskustelua etenkin 

myynti- ja ostohinnoista. Myös konserniavustuksia käytetään varsin yleisesti 

SOK:ssa, etenkin verosyistä. Pientä hangoittelua asiasta on joskus 

ilmennyt, mutta suuria ristiriitoja ei. Yhtenä syynä sopuisuuteen on varmasti 

se, ettei SOK:n konserniin kuulu varsinaisia vähemmistöjä.  

4.3 Sisäinen valvonta ja tarkastus 

Sisäisten tarkastajien rooli on uudistunut ja laajentunut parin viime vuoden 

aikana. Tätä laajentunutta roolia todentaa määritelmä: “ Sisäinen tarkastus 

on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointi-

toimintaa, jolla tuotetaan lisäarvoa organisaatiolle ja parannetaan sen 

toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota tavoitteiden saavuttami-

sessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskien-

                                                                                                                          
71 Pallonen, 1995, s. 96 
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hallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittä-

miseen.” Toisin sanoen sisäisen tarkastuksen on ymmärrettävä yhä parem-

min organisaation liike- tai muuta toimintaa ja siihen liittyviä riskejä. Tarkas-

tuksen painopistealueina tulee olla riskienhallinta-, valvonta- ja hallinto-

prosessien arviointi sekä parantaminen ja tärkeämpää on keskittyä tulevai-

suuteen menneisyyden tarkastelun sijaan. Lisäksi sisäisille tarkastajille on 

vahvistettu eettiset säännöt, joissa korostetaan entisestään rehellisyyttä, 

objektiivisuutta, luottamuksellisuutta ja ammattitaitoa.73 

Sisäinen tarkastus muodostaa erityisaseman, jolloin se yrityksen toimintaa 

tarkastavana toimintona on katsottava tärkeäksi yritysjohdon tukitoiminnok-

si. Veikko Marttila määrittelee sisäisen tarkastuksen tehtävät seuraavasti 

(määritelmä pohjautuu tarkastusjärjestöjen yhteisesti hyväksymään suosi-

tukseen sisäisen tarkastuksen tarkoituksesta ja laajuudesta):  

“Sisäisen tarkastuksen keskeisenä tehtävänä on tutkia ja arvioida sitä, 

tuottavatko valvontajärjestelmät tehokkaasti ja määrältään riittävästi 

luotettavaa tietoa yrityksen toiminnasta, toimivatko valvontaresurssit 

tehokkaasti ja taloudellisesti, onko niiden tuottama tieto myös 

tarkkuudeltaan tarpeeksi yksityiskohtaista, oikeata, laadultaan sekä 

laajuudeltaan niin täydellistä, että niiden perusteella yrityksen eri 

toimintojen, käyttöön valittujen toimintatapojen ja menetelmien kulloinkin 

tarvitsemat kehittämistoimet tulevat hyvissä ajoin suoritetuiksi 

toiminnallisten edellytysten parantamiseksi ja taloudellisten menetysten 

estämiseksi. Sen tulee myös tarkastamalla todeta, onko toimintaperiaatteita 

ja määräyksiä noudatettu, ovatko ohjeistukset oikeita, onko omaisuus 

menetyksiltä suojattu, onko toiminta tehokasta sekä käytetäänkö 

voimavaroja taloudellisesti ja tehokkaasti.” 

Edellä esitetty määritelmä tarkoittaa sitä, että sisäisen tarkastuksen toimi-

valta ulottuu mihin tahansa yrityksen toimintaan. Tarkastustoimen kannalta 

on myös välttämätöntä, että tarkastaja on riippumaton tarkastettavasta 

                                            
73 Halla, 2000(a),s. 5, Halla, 2000(b), s.5 
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kohteesta. Se toteutuu parhaiten takaamalla tarkastajalle itsenäinen asema 

esikuntatasolla.74  

Sisäisen tarkastuksen hyöty ja tarve käyvät osaltaan ilmi jo pohdittaessa 

työn laajuutta ja tarkoitusta. Lisähyötyinä voidaan yllä olevan määritelmän 

lisäksi mainita se, että sisäinen tarkastus tuottaa jatkuvuutta valvonta-

prosessiin. Yksi ulkoisen tilintarkastuksen vakavimmista rajoituksista on, 

että tilintarkastuskertomus voidaan antaa omistajille vasta “tapahtuneen 

jälkeen”, joten sisäisen tarkastuksen ympärivuotiset raportit tuottavat 

sidosryhmille arvokkaan lisäturvan. Laajan tehtäväkenttänsä myötä sisäinen 

tarkastus tuntee yrityksen hyvin ja osaltaan myös myötävaikuttaa yrityksen 

laadun varmistamiseen. Sisäinen tarkastus on palvelu koko 

organisaatiolle.75 

Sisäisen tarkastuksen tuloksellinen toiminta on tärkeää sekä yritykselle että 

sisäiselle tarkastukselle itselleen. Sisäisen tarkastuksen asiakkaat odotta-

vat toiminnasta selkeää käytännön hyötyä ja jos hyöty panoksiin nähden on 

kyseenalainen, tarkastustoiminta nähdään helposti vain kustannustekijänä. 

Tarkastustoiminta voi olla tuloksellista kun yritysjohto luo ja antaa sisäiselle 

tarkastukselle aidot toimintamahdollisuudet ja tekee sisäisestä tarkastuk-

sesta johtamisjärjestelmän osan.76 Sisäinen tarkastus toimii todella tehok-

kaasti vasta, kun se yrityksen sisällä koetaan hyödylliseksi yhteistyö-

kumppaniksi ja tiimin jäseneksi77. Riippumattomuus, esimerkiksi talous-

hallinnosta on turvattava oikealla organisatorisella asemalla. Edelleen 

toiminnan tuloksellisuus vaatii että sisäisen tarkastuksen omat tarkastuk-

selliset valmiudet ja osaaminen ovat tavoitteisiin ja tehtäviin verrattuna 

oikeassa suhteessa. Tarkastajan oma osaaminen ja taidot eivät saa 

määritellä tarkastuskohteita ja muodostua täten rajoitteeksi. Sisäisen 

tarkastuksen on myös tunnistettava asiakkaansa sekä heidän ongelmansa 

                                            
74 Marttila, 1998, s. 23 - 25 
75 Ihalainen, 1995, s. 457 
76 Salminen, 1992, s. 237 
77 Holopainen, 1998, s. 58 
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ja kyetä raportoimaan havainnoistaan ja parannusehdotuksistaan ymmär-

rettävällä tavalla. Lisäksi yritysjohdon tulee huolehtia että raportointi-

mahdollisuus on aito, raporttien asianmukainen käsittely on turvattu ja 

niiden perusteella on tapahduttava aitoa päätöksentekoa. Niitä ei saa siis 

merkitä vain tiedoksi.78 

Controller-toiminnon sisältö lienee käytännössä erittäin laaja kirjanpitäjästä 

sisäiseen tarkastajaan. Yleisesti controller-toiminnon tehtäväksi miellettä-

neen ainakin organisaation talousohjauksen ja/tai toiminnan ohjauksen 

kehittäminen sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointi.79 SOK:ssa 

Controller-toiminto on laaja-alainen suoraan ylimmän johdon alaisuudessa 

toimiva elin, johon sisältyy kolme ydinprosessia; business-controller-

toiminto, tietojärjestelmätarkastus ja sisäinen tarkastus. Kolmeen eri 

alueeseen jakautuvassa mallissa jokaisella henkilöllä on oma ydin-

osaamisen alue, johon hänen työtehtävänsä painottuvat. Tarkastajan oma 

osaaminen ei kuitenkaan määrittele tarkastuskohteita eikä näin ollen 

muodostu rajoitteeksi. Sisäisen tarkkailun lisäksi SOK:n controller-toiminnon 

tehtäviä ovat myös arvioida ja strategioihin perustuvien toiminta-

suunnitelmien realistisuutta ja riskejä sekä ohjata ja valvoa niiden 

toteutumista, analysoida poikkeamia, tehdä kehittämisehdotuksia ja toimia 

ylimmän johdon apuna erityisprojekteissa. Edelleen yksikön tehtäviin kuuluu 

myös varallisuuden valvonta, riskialueiden tunnistaminen ja sisäisten 

kontrollijärjestelmien riittävyyden ja tehokkuuden arviointi ja kehittäminen. 

Systeemeihin liittyvien kontrollistandardien suositteleminen taikka menette-

lytapojen arviointi ennen käyttöönottoa ei vaaranna sisäisen tarkastuksen 

objektiivisuutta80.  

Sisäisen tarkastuksen työn hyödyntäminen tilintarkastuksessa on suositel-

tavaa ja molemmat ammattikunnat ovatkin antaneet suosituksensa yhteis-

toiminnan käytännön toteuttamisesta. Suositusten mukaan tilintarkastajan 

                                            
78 Salminen, 1992, s. 237-238 
79 Hannukkala, 2000, s. 35 
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tulisi jo suunnitteluvaiheessa arvioida miten sisäistä tarkastusta voidaan 

käyttää hyväksi. Lisäksi tilintarkastajan tulee arvioida ja tarkastaa sisäisen 

tarkastuksen toimintaa sekä myös testata se työn laadun ja riittävyyden 

varmistamiseksi. Arviota tehdessä on kiinnitettävä huomiota sisäisen 

tarkastuksen asemaan organisaatiossa ja objektiivisuuteen sekä toiminnan 

laajuuteen, asianmukaisuuteen ja tehokkuuteen. Lisäksi on arvioitava sisäi-

sen tarkastuksen henkilöstön pätevyyttä ja osaamista sekä siihen onko työ 

kokonaisuutena suoritettu huolellisesti. Tulee myös tarkistaa, onko sisäisen 

tarkastuksen työn tuloksilla, havainnoilla ja suosituksilla ollut vaikutuksia 

organisaatiossa.81  

Toukokuussa 2004 KHT-tilintarkastajille suunnatun kyselyn mukaan tilin-

tarkastajat luottavat useammin sisäisen tarkastuksen työhön kuin tekevät 

yhteistyössä tarkastuksia sisäisen tarkastuksen kanssa. Yhteistyötä teh-

dään suhteellisen vähän ja sen koordinoinnissa olisi selvästi kehitettävää.82 

4.4 Tilintarkastuskomitea 

Audit committee -malli eli tilintarkastuskomitea tuli Suomessa ajan-

kohtaiseksi vuoden 1995 alussa tulleen tilintarkastuslain myötä, kun uusi 

laki ei sallinut enää suurimmissa yhtiöissä niin kutsuttujen luottamustilin-

tarkastajien toimintaa hyväksyttyjen tilintarkastajien rinnalla. Vanhan järjes-

telmän hyvien puolien ja uuden lain yhteensovittamiseksi on sittemmin 

ehdotettu niin sanottujen tilintarkastuskomiteoiden perustamista. Komitean 

toiminta on lakisääteistä tilintarkastusta täydentävää toimintaa, joka muo-

dostuu sekä sisäisen tarkastuksen että johtamisen valvonnan elemen-

teistä.83 Myöhemmin kirjallisuudessa on audit comitteesta käytetty nimitystä 

tilintarkastusvaliokunta, joka mainitaan myös hyvään hallintotapaan liittyvis-

sä suosituksissa. Nämä suositukset nostavat esiin valiokuntatyöskentelyn 

                                                                                                                          
80 Sisäiset tarkastajat ry, 1997, s. 35 
81 Karinen & Kotonen, 2005, s. 41-42 
82 Karinen & Kotonen, 2005, s. 48 
83 Laitinen & Ruuhela, 1997, s. 320 
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osana hallitustyöskentelyä.84 

Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä ja hoitamisesta on yksinomaan 

hallituksella eikä sen valvontavelvollisuutta voida osaksikaan korvata ulkoi-

sella tilintarkastuksella. Usein on katsottu valvonnan pettäneen ja vahinko 

on päässyt tapahtumaan ennen kuin sitä on havaittu, ja monien mielestä 

tähän on johtanut se, että tilintarkastus on suoritettu huonosti.85 Yksi ratkai-

su tai apukeino valvonnan ja tarkastuksen tulosten tehostamiseksi on 

tarkastuskomitean perustaminen yritykseen86. 

Tilintarkastuskomitean tehtävänä on usein valvoa yhtiön taloudellista 

raportointia, riskejä, sisäistä tarkkailujärjestelmää, sisäisten ja ulkoisten 

tarkastajien työn etenemistä sekä informoida koko hallitusta toimistaan ja 

havainnoistaan. Tehtävien hoidon kannalta pidetään yleisesti ottaen 

tärkeänä, että tilintarkastuskomiteaan on valittu sopivia jäseniä ja heidän 

riippumattomuuteen ja objektiivisuuteen on kiinnitetty huomiota, komiteasta 

on laadittu kirjallinen työjärjestys ja että sen työstä raportoidaan koko halli-

tusta. Tilintarkastuskomitean tehtäviä voivat esimerkinomaisena olla vaikka-

pa tilinpäätöksiin ja osavuosikatsauksiin perehtyminen ja niihin liittyvien 

tarkastusraporttien läpikäynti ja lakien ja määräysten sekä yhtiön liike-

toimintatavan noudattamisen arviointi.87 Vuosituhannen vaihteen tilinpäätös-

väärinkäytökset ovat vaikuttaneet eri maihin syntyneisiin aihepiiriä koskeviin 

lakimuutoksiin tai normeihin, joista tiukimpina voidaan pitää USA:ssa vallalla 

olevaa SOX lakia. Laki luettelee tarkastuskomiteoiden tehtäviin kuuluviksi 

myös esimerkiksi tilintarkastajien suorittamien muiden palveluiden 

hankinnan esihyväksymisen ja tilintarkastajan työn valvonnan.88                                   

Sisäinen tarkastus tukee tilintarkastuskomitean toimintaa ja päinvastoin, 

                                            
84 Liljeblom, 2005, s. 12 
85 KPMG Wideri, 1995, s. 6 
86 Koivu, 1996, s. 155 
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mutta tarkastuspäällikön ei tule osallistua kokouksiin jäsenenä vaan rapor-

toijana. Komitean tehtäviin sisäisen tarkastuksen suhteen voi kuulua mm. 

sisäisen tarkastuksen johtosäännön vahvistaminen, tarkastuspäällikön 

nimittäminen ja erottaminen, tarkastussuunnitelman ja tulosten läpikäynti ja 

erillisten toimeksiantojen antaminen.89 Edelleen komitean tehtävinä voi olla 

sisäisen tarkastusosaston tehtävien, organisatorisen aseman ja pätevyyden 

arviointi sekä yhtiön sisäisen tarkkailujärjestelmän riittävyyden arviointi90. 

Myös sisäisen tarkastuksen ohjaaminen ja hallituksen valvontatehtävää 

tukevien tietojen hankkiminen voivat kuulua tilintarkastuskomitean vastuu-

alueisiin91 

Amerikkalaisen mallin mukaan tilintarkastajat raportoivat työstään 

tarkastuskomitealle, komitea käy läpi heidän tarkastussuunnitelmansa ja 

hyväksyy sen varmistuttuaan suunnitelman kattavuudesta ja olennaisten 

riskialueiden läpikäynnistä. Tilintarkastukseen liittyen tilintarkastuskomitean 

tehtäviä voivat edellä esitettyjen tehtävien lisäksi olla muun muassa 

ulkoisten tilintarkastajien esittämän tarkastussuunnitelman ja palkkion 

arviointi sekä tilintarkastuksen laadun ja laajuuden arviointi.92  

USA:ssa SOX laki määrittelee tarkastuskomitean joko hallituksen piiristä 

muodostetuksi erilliseksi komiteaksi tai jos sellaista komiteaa ei ole, koko 

hallitukseksi93. Myös Ruotsin koodissa todetaan, että hallituksen tulee 

muodostaa tarkastuskomitea, joka koostuu vähintään kolmesta hallituksen 

jäsenestä94. Suomessa Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja 

työnantajien vuonna 1997 antamissa ohjeissa komitea on mahdollisuuksien 

mukaan valittava sellaisista hallituksen jäsenistä, jotka eivät ole yhtiön 

                                            
89 Koivu, 1996, s. 156 
90 Hirvonen, ym. 1997, s. 145 
91 Holopainen & Saanikari, 1999, s. 17 
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palveluksessa95. Koska Amerikkalaisen mallin mukainen tilintarkastus-

komitea käsittelee tilintarkastajien valintaa ja heidän työtään, nämä eivät voi 

olla komitean jäseniä. Eräissä suomalaisissa audit committeeta vastaavissa 

toimielimissä myös tilintarkastajat ovat jäseninä, ja Suomessa onkin esitetty 

sellaisen tilintarkastuskomitean perustamista, jossa nimenomaan tilin-

tarkastajat arvioivat sisäisen tarkastuksen toimintaa.96 Myös SOK:ssa 

tilintarkastajat ovat tilintarkastuskomitean jäseniä kahden muun jäsenen 

lisäksi. 

SOK:n tilintarkastuskomiteaan kuuluvat osuuskunnan valitsemat 3 SOK:n 

tilintarkastajaa sekä kaksi osuuskunnan kokouksen valitsemaa hallinnon 

tarkastajaa. Tilintarkastajien jäsenyydellä on turvattu asiantuntemus komi-

teassa ja karsittu byrokratiaa, eikä sillä ole vaikutusta tilintarkastajien 

varsinaisiin tehtäviin ja vastuuseen. Tilintarkastustoimikunta ei ole päätök-

sentekoelin, vaan sen tehtävänä on raportoida SOK:n tilintarkastus-

komitean ohjesäännön mukaisesti. Komitean tehtäviin kuuluu erityisesti 

kiinnittää huomiota yhtymän tarkastustoiminnan kokonaissuunnitelmaan ja 

tilintarkastuksen järjestämiseen liittyviin kysymyksiin. Lisäksi se valvoo 

osaltaan myös yhtymän toimielinten päätöksiä ja ottaa kantaa muun 

muassa yhtymän taloudellisen raportoinnin tasoon ja tarkastusraporttien 

yhteenvetoihin ja niiden sisältämiin havaintoihin.  

Vaarana tilintarkastuskomiteamenettelyssä on, että siinä mennään liian 

tilintarkastuspainotteiseen suuntaan. Tilinpäätöshän on ensisijaisesti histo-

rian kirjoitusta eikä tilintarkastuksen kautta voida kovinkaan pitkälle arvioida 

tulevaa kehitystä eikä varsinkaan tehdä arvioita mahdollisesti vaadittavista 

toimenpiteistä. Tästä johtuen tilintarkastuskomiteatyöskentelyssä pitäisi 

tilintarkastuksellisten asioiden olla vain osa työskentelyn fokuksesta ja 

tärkeämpi paino tuleekin antaa eteenpäin suuntautuville aiheille.97 Juuri 

tästä syystä SOK:ssa on raportit koettu hyviksi ja kantaa ottaviksi, koska 
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niillä on selvä ero määrämuotoiseen tilintarkastuskertomukseen ja -

raportointiin.  

4.5 Tilintarkastus 

Tilintarkastus on käytännönläheistä toimintaa; se ei ole syntynyt teoreet-

tisen kehittelyn tuloksena vaan käytännön tarpeiden sanelemana98. Kirjalli-

suudessa esiintyy tilintarkastukselle useita määritelmiä, Tom Leen 

määritelmän mukaan “tilintarkastus on monimutkainen tekninen toimitus, 

jossa tilintarkastaja varmentaa ja raportoi niiden taloudellisten viestien 

laadun, jotka organisaation johto julkistaa ulkopuolisille luotettavuuden 

nimissä”99. 

4.5.1 Tilintarkastajan tehtävät ja vastuu 

Tilintarkastajan tärkein tehtävä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja 

riittävät tiedot. Yrityksen omistajille ja muille sidosryhmille, jotka eivät itse 

voi valvoa ja seurata yhtiön asioita, on tärkeää, että he saavat tilin-

päätökset, joissa on kaikki oleelliset asiat, niin kielteiset kuin myöntei-

setkin.100 Osakkeenomistajien oikeudesta valita tilintarkastaja johtuu, että 

tilintarkastajan ensisijaisena tehtävänä on valvoa valitsijoidensa intressien 

huomioon ottamista tarkastamansa yhtiön toiminnassa. Tilintarkastajan 

tehtävät pelkistetysti ovat siten hallinnon tarkastuksessa selvittää konser-

nissa emoyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tai vastaavan toiminnan 

lainmukaisuutta osakeyhtiölain (tai vastaavan yhtiölainsäädännön) 

säännösten perusteella. Yhtiön toimialasta riippuen myös muut johdon 

toimintaa suoraan sääntelevät lait saattavat olla relevantteja hallinnon 

tarkastuksen kannalta. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksessa tehtyjen 

johtopäätösten perusteella tilintarkastajan tehtävänä on arvioida, onko 

tilinpäätös laadittu voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. 
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Johtopäätökset perustuvat ensisijaisesti kirjanpitolakiin sekä toimialaa 

koskeviin erityisiin säännöksiin ja viranomaisten antamiin määräyksiin.101  

Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen täytyy painottua olennaisiin kohteisiin 

ja valittujen tarkastusmenetelmien tulee olla sellaisia, että olennaiset virheet 

voidaan havaita. Kuten aikaisemmin tässä tutkimuksessa on moneen 

kertaan todettu, on konsernitilinpäätöksen tarkastuksessa konsernin sisällä 

tapahtuneiden muutosten ja muiden merkittävien tapahtumien selvittäminen 

välttämätöntä. Konsernirakenteessa tapahtuneiden muutosten selvittämi-

nen ja niiden vaikutusten arviointi ovat oleellinen osa konsernin ja konserni-

tilinpäätöksen tilintarkastusta.102 

Suomessa tilintarkastajan vastuuta ei ole käsitelty kovinkaan runsaasti. 

Eräänä syynä lienee se, että vastuun sisältöä ja rajoja on jouduttu 

käytännössä testaamaan hyvin harvoin ja oikeustapauksiakin on vain 

muutama.103 Käsitteelle vastuu voidaankin antaa monta merkityssisältöä 

esimerkiksi sen perusteella, mistä näkökulmasta sitä tarkastellaan. 

Oikeudellisessa kielenkäytössä vastuusta voidaan puhua esimerkiksi 

tilintarkastajan velvollisuutena huolehtia sille kuuluvista tehtävistä: 

tilintarkastaja on vastuussa siitä, että laissa ja yhtiöjärjestyksessä, 

yhtiösopimuksessa tai säännöissä tilintarkastajalle määrätyt tehtävät tulevat 

hoidetuiksi. Riippumatta siitä mitä (muita) merkityksiä termille vastuu 

annetaan, vastuu velvollisuutena huolehtia määrättyjen tehtävien 

suorittamisesta “pilkistää” aina taustalla.104 Myös KHT-yhdistys määrittelee 

tilintarkastajan vastuuta tilintarkastajan tehtävänkuvan kautta: 

“Yhteisön tai säätiön johdon tehtävänä on laatia tilinpäätös kirjanpitolain ja 

tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten mukaisesti. 

Tilinpäätöksen tulee myös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat 
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ja riittävät tiedot yhteisön ja säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 

asemasta. Eri osapuolten odotukset ja tavoitteet tilinpäätöksen sisällölle 

saattavat vaihdella. Tilintarkastajan tehtävä ei ole harkita näitä eri 

sidosryhmien omia tavoitteita. Tilintarkastajan ensisijainen tehtävä on 

muodostaa oma käsityksensä siitä, onko tilinpäätös laadittu sitä koskevien 

säännösten ja niiden perusteella annettujen määräysten mukaisesti. Johto 

päättää yhteisön tai säätiön asioista ja hoitaa niitä. Tilintarkastaja tarkastaa 

tehtyjen päätösten ja toimenpiteiden lainmukaisuutta.”105 

Edelleen KHT-yhdistys ottaa kantaa siihen, kuuluuko virheiden ja 

väärinkäytösten paljastaminen tilintarkastajien tehtäviin: 

“Pelkistetysti tilintarkastuksen tavoitteen ulkopuolisia kohtaan voidaan 

todeta olevan, että tilintarkastuksessa selvitetään yhteisön tai säätiön 

tilinpäätöksen lainmukaisuus ja että siinä puututaan tarkastuksen 

yhteydessä havaittuun, olennaiseen yhtiöjärjestykseen tai muiden 

vastaavien määräysten sekä yhteisö- ja säätiölain vastaiseen toimintaan. 

Tilinpäätöksen tarkastuksessa tilintarkastaja joutuu käyttämään harkintaa 

myös silloin, kun tilinpäätöksessä on todettu virhe. Harkitessaan havaitun 

virheen vaikutusta tilintarkastaja voi tulla siihen johtopäätökseen, että 

muuhun tilinpäätösinformaatioon verrattuna virhe ei ole olennainen ja että 

tilinpäätös tästä huolimatta on laadittu voimassa olevien säännösten ja 

määräysten mukaisesti ja antaa lukijalle lain edellyttämän kuvan yhtiön 

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.”106 

Tilintarkastus on siis ensisijaisesti lainmukaisuuden valvontaa, joten tilin-

tarkastajan tärkein tehtävä on valvoa, että tilinpäätös on laadittu kirjan-

pitolain ja muiden tilinpäätöksen laadintaa sääntelevien säännösten ja 

määräysten mukaisesti. Raportoinnissaan tilintarkastajan tulee kuitenkin 

aina kiinnittää huomiota omistajien ja sidosryhmien tiedontarpeeseen.107 

                                            
105 Kärkkäinen, 1998, s. 94 
106 Kärkkäinen, 1998, s. 94-95 
107 Riistama, 1999, s. 273 
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4.5.2 Tilintarkastajan raportointi 

Tilintarkastuksessa on perimmältään kyse informaation välittämisestä. 

Tilintarkastuskertomus, -pöytäkirja ja -muistio, tilinpäätösmerkintä sekä 

suullinen raportointi ovat tämän informaation välityskanavia.108  

Tilintarkastuskertomus on tilintarkastajan tärkein raportointimuoto. Se voi 

olla tietyn yksityiskohtaisesti määritellyn kaavan mukainen “lyhyt” tai 

vapaamuotoinen “pitkä” kertomus. Lisäksi se voi olla puhdas tai epäpuhdas 

tilintarkastuskertomus. Pitkä kertomus eroaa vakiomuotoisesta siten, että 

siihen sisällytetään lain vaatimien kannanottojen lisäksi tilintarkastajan 

kulloinkin tarpeelliseksi katsoma lisäinformaatio. Ylimääräisen informaation 

antaminen ei kuitenkaan tee kertomuksesta epäpuhdasta kertomusta. 

Puhtaalla kertomuksella tarkoitetaan sitä, että tilintarkastaja antaa 

myönteiset lausunnot lain edellyttämistä seikoista ja että aihetta muistu-

tuksen antamiseen ei ole.109  

Tilintarkastuspöytäkirja on tilintarkastuskertomusta alemmanasteinen rapor-

tointiasiakirja ja sen luonne on erilainen kuin julkisuuteen tulevalla 

tilinpäätösmerkinnällä ja tilintarkastuskertomuksella. Tilintarkastuspöytä-

kirjan olennaisena tarkoituksena on vastuullisen toimielimen informointi 

luotettavalla tavalla, eikä sitä ole tarkoitettu julkiseksi raportiksi. Mikäli 

tilintarkastuskertomuksessa kuitenkin viitataan annettuun tilintarkastus-

pöytäkirjaan, tulee raportista tämän seurauksena julkinen asiakirja.110 

Edellä mainittujen lakisääteisten raporttien lisäksi tilintarkastajat laativat 

usein tarkastustyöhönsä perustuvia kirjallisia raportteja, joita kutsutaan 

esimerkiksi tilintarkastusmuistioiksi tai valvontatilintarkastuskertomuksiksi. 

Tilintarkastajien raportointiin kuuluu lähes poikkeuksetta myös suullinen 

raportointi ja tarkastustehtävän onnistunut suoritus edellyttääkin kommuni-

                                            
108 Sarja, 1999, s. 7 
109 Aho & Vänskä, 1996, s. 113 
110 Horsmanheimo, ym, 2002, s. 275 ja 277 
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kointia asian omaisten toimintoja suorittavien ja niistä vastaavien henki-

löiden ja tilintarkastajan kesken.111 Lakisääteisten raporttien määrämuotoi-

suutensa vuoksi voidaan muilla raportointitavoilla parantaa tilintarkastuk-

sesta saatavaa lisäarvoa. 

4.5.3 Riippumattomuus 

Tilintarkastuksen riippumattomuus on yleisesti tunnustettu yhdeksi keskei-

sistä tilintarkastuksen perusolettamista. Riippumattomuus onkin luontainen 

tilintarkastukseen kuuluva piirre, jonka olemassaolon tärkein peruste liittyy 

tilintarkastuksen tarkoitukseen, informaation luotettavuuden vahvistami-

seen. Tilintarkastuksen tarkoitus on mahdollista toteutua vain riippumatto-

muuden vaatimuksen täyttyessä.112  

Käytännössä tilintarkastajan riippumattomuus ei kuitenkaan voi olla abso-

luuttista, vaan tilintarkastaja on toiminnassaan aina jossain määrin riippu-

vainen muista henkilöistä tai asioista. Näin ollen riippumattomuustermi on 

harhaanjohtava, mutta tilintarkastajan riippuvuus on lähtökohta, joka on 

hyväksyttävä. Tilintarkastaja on tilintarkastusta suorittaessaan tiedonsaan-

nin osalta riippuvainen tarkastuskohteen henkilökunnasta, kirjanpito- ja 

muusta aineistoista sekä johdon antamista liiketoimintaa koskevista 

tiedoista ja keskeisistä liiketoimintastrategioista. Riippuvuutta voidaan 

nähdä ilmentävän myös se, että tarkastuskohde maksaa tilintarkastajan 

palkkion. Riippuvuutta aiheuuttavat tekijät on kuitenkin minimoitava siten, 

että ulkopuolinen voi perustellusti luottaa tilintarkastajan toimivan tarkastuk-

sen suorittamisessa objektiivisesti.113 

Tilintarkastuksessa on olennaista, että tarkastettavasta kohteesta yleisölle 

välittyvä informaatio on todenmukaista. Tähän informaatioketjuun sisältyy 

lukuisa joukko erilaisia uhkatekijöitä, jotka voivat vääristää informaation 

                                            
111 Riistama, 2007 (a), s. 8 ja 12 
112 Saarikivi, 1999 (a), s. 38 - 39 
113 Saarikivi, 1999 (a), s.45 - 46 
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oikeellisuuden ennen kuin se saavuttaa kohteensa tarkastuskertomuksensa 

muodossa. Uhka-alueet voidaan erotella informaatioketjun eri vaiheiden 

mukaisesti neljään luokkaan: 1) tuotanto, 2) esittäminen, 3) tulkinta ja 4) 

ymmärtäminen. Alueisiin liittyvät uhkatekijät voivat olla joko teknisiä tai inhi-

millisiä, mutta huomattavasti tärkeämpänä informaation oikeellisuuteen 

vaikuttavina tekijöinä voidaan pitää inhimillisiä tekijöitä. Teknisten tekijöiden 

liittyessä usein esimerkiksi tietotekniikan toimivuuteen, käsitetään inhimil-

listen tekijöiden kohdalla muun muassa tilintarkastajan suhtautumista eri 

intressitahoihin, henkilökohtaisia vaikuttimia, taloudellisia intressejä ja 

henkilösuhteita.114 Esimerkiksi ristiriitatilanteissa on riippumattoman tilintar-

kastajan kestettävä mahdollinen asiakkaan johdon taholta tuleva painostus. 

Kyky vastustukseen perustuu usein osapuolten, tilintarkastajan ja asiakkaan 

väliseen tasapainoon. Tähän tasapainoon vaikuttavia tekijöitä on mainittujen 

inhimillisten tekijöiden lisäksi muun muassa kirjanpitolakien joustavuus ja 

tilintarkastuskomiteat.115 Merkittävä riippumattomuutta uhkaa-va tekijä on 

sukulaisuus-, alais- yms. riippuvuussuhteiden ohella tilintarkas-tajan 

asiakkaalleen suorittamat palvelut, jotka eivät sisälly tilintarkastus-tehtävään 
116.  

Tilintarkastajalla on oltava edellytykset tilintarkastuksen toimittamiseen 

riippumattomasti. Jos edellytykset puuttuvat, on tilintarkastajan kieltäydyt-

tävä vastaanottamasta tehtävää tai hänen on luovuttava siitä.117  

4.6 Yhteenveto ongelmakohdista ja niiden ratkaisusta 

Tilintarkastuksen ollessa ensisijaisesti lainmukaisuuden valvontaa, on 

tilintarkastajan tärkein tehtävä valvoa, että tilinpäätös on laadittu kirjanpito-

lain ja muiden tilinpäätöksen laadintaa sääntelevien säännösten ja mää-

räysten mukaisesti sekä varmistaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät 

                                            
114 Sarja, 1999, s. 8 - 9 
115 Ittonen, 2004, s. 76 - 77 
116 Riistama, 2007 (b), s. 41 
117 Kaisanlahti, 2006, s.23 - 24 



  68 

tiedot. Konsernin tilintarkastukseen sisältyy lisäksi erityispiirteitä, joista mer-

kittävin lienee konsernitilinpäätöksen ja konsernin keskinäisten suhteiden 

tarkastaminen. 

4.6.1 Tilintarkastuskomitealla lisäarvoa tilintarkastukseen 

Lainmukaisuuden valvojana on tilintarkastajan tehtävänä myös varmistua 

yhtiön hallituksen toiminnan lainmukaisuudesta. Hallituksen tehtäviin kuuluu 

huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. 

Hallitus vastaa siitä, että yhtiö organisoidaan ja sitä johdetaan lain sään-

nösten mukaisesti. Jos yhtiöllä on toimitusjohtaja, hän hoitaa yhtiön juokse-

vaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

Tilintarkastajan hallinnon tarkastustyössä tarkastaja tutkii yhtiön hallituksen 

ja tarvittaessa johtoryhmien pöytäkirjat todetakseen onko tehdyt päätökset 

toteutettu ja onko säännöksiä ja määräyksiä yleensä noudatettu. 

Tilintarkastaja voi tarkastuksessaan kuitenkin puuttua mihin tahansa asiaan, 

mutta jotta vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä tarkastuskohteissa, on eri 

osapuolten, kuten sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuskomitean välinen 

yhteistyö hyödyllistä. Tilintarkastajan voidessa luottaa sisäisen tarkastuksen 

tasoon, on sillä ratkaiseva vaikutus tilintarkastuksen ongelmakohtiin. 

Luottamustilintarkastajien toiminta hyväksyttyjen tilintarkastajien rinnalla ei 

ole enää sallittua. Luottamustilintarkastajilla on usein kuitenkin ollut 

näkemyksiä ja kokemuksia sellaisista yhtiön toimialaan liittyvistä erityis-

kysymyksistä, joista ammattitilintarkastajilla ei ole ollut vastaavaa koke-

musta. Lisäksi luottamustilintarkastajat joissain tapauksissa ovat ammatti-

tilintarkastajaa paremmin kyenneet tarkastelemaan asioita “tuoreista” 

näkökulmista. Ratkaisuna luottamustilintarkastajien poisjäännille on joissain 

tapauksissa nähty tilintarkastuskomitean perustaminen. Komitean toiminta 

on lakisääteistä tilintarkastusta täydentävää toimintaa, joka muodostuu sekä 

sisäisen tarkastuksen että johtamisen valvonnan elementeistä. Oikean ja 

riittävän kuvan muodostamiseksi konsernin taloudellisesta tilasta on 

yhteistyö tilintarkastuskomitean ja muiden valvontaorgaanien kanssa 

tilintarkastajalle hyödyllistä. Tilintarkastuskomitean raportointi on SOK:ssa 
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koettu erityisen hyviksi ja kantaa ottaviksi tilintarkastajien määrämuotoisten 

raporttien rinnalla. Ja vaikka tilintarkastuskomiteaan ja – valiokuntaan 

liittyvässä kirjoittelussa ei tilintarkastajan jäsenyyttä pidetä suositeltavana, 

on kohdeyrityksen näkemyksen mukaan tilintarkastajan jäsenyydellä byro-

kratiaa vähentävä vaikutus. 

4.6.2 Yhteistyö merkittävä apukeino ongelmien ehkäisyssä 

Edellä on kappaleissa 3.2 ja 4.1.1 kuvattu kohdeyrityksen näkemyksen 

mukaisia konsernitilinpäätöksen laadinnan haasteita käytännössä sekä 

teoriaan peilaten. Haastavimpia kohtia niin laatijoille kuin tarkastajille ovat 

muun muassa konsernin sisäisten liiketapahtumien, keskinäisten saamisten 

ja velkojen sekä keskinäisen osakeomistuksen eliminointi sekä oman ja 

vapaan oman pääoman erottaminen. Edelleen konsernirakenteeseen 

liittyvät erityisliiketoimet, kuten konsernin sisäiset yrityskaupat taikka 

konserniavustuksen käyttö, voivat hankaloittaa tarkastusta, mikäli 

periaatteita ei ole selkeästi dokumentoitu. Vastaavasti konsernitilin-

päätöksen laadintaan vaikuttavat lakimuutokset voivat osaltaan vaikeuttaa 

tilinpäätöksen laadintaa, jos siirtymäaika jää pieneksi. Yhteistyöllä eri 

osapuolten välillä voidaan merkittävästi helpottaa konsernitilinpäätöksen 

laadintaa ja näin ollen konsernitilinpäätöksen oikeellisuudesta varmistu-

minen myös helpottuu, kun tarkastaja voi todeta konsernissa käytössä 

olevat yhtenäiset tilipuitteet sekä yhteiset ja lainmukaiset ohjeet. Merkitystä 

on myös tarkastajan käsityksellä siitä, onko konsernitilinpäätöksen 

laadinnan kanssa tekemisissä olevien henkilöiden ammattitaito ajan tasalla, 

sillä tilintarkastajan pitää kiinnittää huomiota myös siihen mahdollisuuteen, 

että suhteellisen pienillä virheillä saattaa yhteenlaskettuna olla olennainen 

vaikutus tilinpäätökseen. Tällä on suoraan merkitystä myös tarkastustyöhön 

käytettävään aikaan jo pelkästään tilintarkastajan apulaisten ohjaamisessa 

ja valvonnassa. Kun arvioitu olennaisen virheen tai puutteen riski kasvaa, 

tilintarkastaja yleensä ohjaa ja valvoo toimeksiantotiimin jäseniä enemmän 

ja aikaisemmin ja käy heidän tekemäänsä työtä läpi yksityis-



  70 

kohtaisemmin.118 Tilikauden aikana suoritettavalla jatkuvalla tarkastuksella 

sekä yhteistyöllä saadaan kiireiseen tilinpäätöstarkastukseen helpotusta. 

Varsinkin tilinpäätöstä koskevat tarkastustoimet vaativat suurissa yrityksissä 

yleensä paljon työaikaa, joten esimerkiksi sisäisen tarkastajan 

osallistuminen tarkastukseen on perusteltua muun muassa siksi, että 

tilintarkastuksen kustannukset pysyisivät suunnitellulla tasolla. 

Tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan välisessä työnjaossa pyritään 

mahdollisimman tehokkaaseen tarkastus-käytäntöön tehtävien oikeiden 

painotusten avulla.119 

Konsernin tilintarkastuksessa on monia ongelmakohtia, joiden oikeelli-

suuden varmistaminen pelkästään ulkoisen tilintarkastuksen voimin on 

erittäin aikaa vievää, kallista ja jossain määrin jopa mahdotonta. Tehokkaal-

la yhteistyöllä voidaan merkittävästi pienentää tilintarkastukseen käytet-

tävää aikaa sekä parantaa tilintarkastustyön laatua, kun tarkastaja voi luot-

taa esimerkiksi yhtiön sisäisiin kontrolleihin ja sisäisen tarkastuksen raport-

tien sisältöön. Laadukkaan tilintarkastustyön merkittävimpiä edellytyksiä on 

myös tiedon saanti kulloinkin kyseessä olevasta tarkastuskohteesta. 

Yhteistyö ja aktiivinen kommunikointi eri osapuolten välillä parantaa myös 

ajantasaisen tiedon kulkua.  

Tilintarkastuksen sekä sisäisen tarkastuksen riippuvuus on saanut viime 

vuosina paljon huomioita kirjoittelussa, mutta kohdeyrityksen näkemyksen 

mukaan tällä alueella ei ole havaittu ongelmakohtia taikka epäselvyyksiä, 

eikä aihe noussut esiin myöskään kohdeyrityksessä suoritetuissa haastatte-

luissa.  

4.7 Uuden tilintarkastuslain muutokset konsernin tilintarkastuksen 

ongelmakohtiin 

Eduskunta hyväksyi 6.2.2007 hallituksen esityksen uudeksi tilintarkastus-

                                            
118 Kaisanlahti, 2006, s. 35 - 36 
119 Marttila, 1998, s. 243 
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laiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Uusi tilintarkastuslaki tuli voimaan 

1.7.2007 ja uudistuksen tarkoituksena on syventää tilintarkastusta sekä 

ammattimaistaa tilintarkastusinstituutiota.120 

4.7.1 Tilintarkastuslain keskeiset muutokset 

Uuden tilintarkastuslain myötä kansainvälinen tilintarkastuskäytäntö tuli 

lähemmäksi suomalaista tilintarkastuskäytäntöä ja kansainväliset standardit 

säätelevät hyvän tilintarkastustavan kera suomalaisia työkäytäntöjä.121 Yksi 

keskeisimmistä muutoksista tilintarkastuslaissa on kansainvälisten tilin-

tarkastusstandardien liittäminen lakiin. Tilintarkastuslain 3. luvun 13 §:n mu-

kaan tilintarkastuksessa on noudatettava kansainvälisiä tilintarkastus-

normistoja. Kansainväliset säännökset ovat olleet esikuvina myös moniin 

muihin tilintarkastuslakiin tehtyihin keskeisiin muutoksiin122. 

Yksi keskeisimmistä tilintarkastuslain muutoksista kohdistui tilintarkastuk-

sen näkyvimpään tuotteeseen, tilintarkastuskertomukseen.123 Muutokset 

perustuvat kansainvälisten standardien lisäksi Euroopan unionin tilinpäätös-

direktiivin (78/660/ETY) ja konsernitilinpäätösdirektiivin (83/349/ETY) 

modernisointiin. Lain uudistuksen myötä tilintarkastuskertomuksesta poistui 

lausunnot tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapaudesta sekä voiton-

jaosta.124 Kertomuksessa on kuitenkin otettava kantaa, jos johto on 

vahingonkorvausvelvollinen yhtiötä kohtaan tai jos voitonjakoesitys ei ole 

kunnossa125. Lisäksi tilintarkastuskertomuksessa tulee yksilöidä sen 

kohteena oleva tilinpäätös sekä ilmoitettava, mitä tilinpäätössäännöstöä on 

tilinpäätöksen laatimisessa noudatettu. Tilintarkastuskertomuksessa on 

myös ilmoitettava kansainvälisten tilintarkastusstandardien noudattami-

sesta. 

                                            
120 Nevalainen, 2007, s. 4  
121 Saarinen, 2007, s. 4 
122 Tuokko, 2007, s. 37 
123 Saarinen, 2007, s. 4 
124 Kaisanlahti, 2003, s. 12 
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Tilintarkastajan riippuvuutta koskevaa säännöstöä terävöitettiin EU:n 

suositusten mukaisesti. Riippumattomuus ja esteellisyys eroavat luonteel-

taan toisistaan ja tämä kaksijakoisuus säilytettiin myös uudistuneessa 

laissa. Merkittävin muutos on lakiin lisätty määräys siitä, että tilintarkastajan 

on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä, jos 

edellytykset riippumattomaan tilintarkastukseen puuttuvat. Edelleen laki 

säätää milloin on ryhdyttävä riippumattomuutta turvaaviin varotoimiin, jolloin 

kieltäytyminen tai luopuminen ei välttämättä ole tarpeen.126 

Ennen tilintarkastuslain uudistusta laissa ei ollut nimenomaista säännöstä 

laadunvarmistuksesta, vaan sitä koskevat velvoitteet johdettiin hyvästä tilin-

tarkastustavasta. Uudessa tilintarkastuslaissa on selventäviä säännöksiä 

keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarien tilintar-

kastusvaliokuntien tehtävästä valvoa tilintarkastajien laadunvarmistusta. 

Säännöksillä implementoitiin Suomessa EU-komission laadunvarmistukses-

ta antaman suosituksen vaatimus siitä, että kaikkien lakisääteisiä tilintar-

kastuksia suorittavien henkilöiden tulee olla varmistusjärjestelmän alaisia.127   

Merkittäviä muutoksia uudessa tilintarkastuslaissa ovat myös tilintarkastus-

velvollisuuden poistuminen pieniltä yhtiöiltä sekä maallikkotilintarkastajien 

väistyminen. Jos tilintarkastaja valitaan, tulee hänen uuden tilintarkastuslain 

mukaan aina olla auktorisoitu tilintarkastaja.128  

4.7.2 Ongelmakohtiin vaikuttavien muutosten analysointi 

Tilintarkastuksen suorittamisen kannalta tärkeä asia on kansainvälisten ISA 

- tarkastusstandardien liittäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä. 

Kansainväliset tilintarkastusstandardit ovat olleet tilintarkastajien käytössä 

jo KHT-yhdistyksen suosituksina, mutta laki uudistuksen myötä niistä tuli 

sitovia. Standardit ovat kehittyneet viime vuosina huomattavan yksityis-

                                                                                                                          
125 Tuokko, 2007, s. 37 
126 Kaisanlahti, 2003, s. 8 
127 Kaisanlahti, 2003, s. 12 
128 Tuokko, 2007, s. 34 
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kohtaisiksi, mikä lisää tilintarkastajien työkuormaa. Käytännössä esimerkiksi 

työpaperit on laadittava siten, että kansainväliset normit täytetään. Tämä ei 

välttämättä ole huono asia, mutta työpapereiden määrä ja käytetty aika 

tulee todennäköisesti kasvamaan. Tämä nostaa kustannuksia, mutta 

lisääntyneestä ajankäytöstä ei asiakas saa lisähyötyä.129 Tilintarkastajien 

työtä arvioidessa tulisi kuitenkin kiinnittää huomio ensi sijassa 

tarkastustyöhön kokonaisuutena.130  

Tilintarkastuslain uudistuksessa tilintarkastuskertomusta koskevat oleelli-

simmat muutokset aikaisempaan lakiin verrattuna olivat tilinpäätöksen 

laatimisessa ja tilintarkastuksessa noudatettujen normistojen mainitseminen 

sekä tilinpäätöksen vahvistamista, tuloksen käsittelyä ja vastuuvapautta 

koskevien lausuntojen poisjääminen.131 Tilintarkastajan kannalta muutos on 

ristiriitainen. Karrikoidusti voidaan sanoa, että muutoksen myötä tilin-

tarkastaja voi ”jättää huomioimatta” kaikki visaisimmat hallintoon ja yhtiön 

hoitoon liittyvät kysymykset. Tämä lienee hyvä asia tilintarkastajan oman 

vastuun kannalta, sillä tilintarkastajan vastuu ei nyt laukea niin helposti kuin 

aikaisemmin.132 Edelleen uuden lain mukaisen tilintarkastuskertomuksen 

yksi oleellisimmista muutoksista entiseen nähden on tilinpäätöksen laatijoi-

den vastuiden ja tilintarkastajan vastuiden nimenomainen korostaminen.133 

Uuteen tilintarkastuslakiin ei sisällytetty tilintarkastajan vastuunrajoituksia, 

vaan tilintarkastajan vastuu määräytyy vahingon korvausoikeuden periaat-

teiden mukaisesti. Jos tarkastus tai raportointi on puutteellista, saattaa 

tilintarkastajan vastuu aktualisoitua ja tilintarkastaja joutua vahingon-

korvausvelvolliseksi. Tilintarkastusuudistuksen alla käytiin keskustelua siitä, 

tulisiko lakiin ottaa joitain vastuun rajoituksia. Pääsääntöisesti tilintarkasta-

jan vastuu on katettu vastuuvakuutusten kautta, mutta merkittävät oikeu-

                                            
129 Tuokko, 2007, s. 37 
130 Koskinen, 2006, s. 5 
131 Riistama, 2007 (a), s. 10 
132 Tuokko, 2007, s. 37 
133 Riistama, 2007 (a), s. 10 
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denkäynnit tilintarkastajia vastaan ovat kuitenkin vaikeuttaneet vakuutustur-

van saantia ja lisäksi niin sanotun rajoittamattoman tilintarkastajavastuun on 

katsottu jopa rajoittavan kilpailua.134 

Riippumattomuussäännöksiin liittyvien lakimuutosten taustalla oli pyrkimys 

terävöittää lainsäädäntö EU:n suosituksien mukaiseksi. Nyt voimassa 

olevassa laissa säädetään esimerkkitilanteista, jolloin tilintarkastajan on 

ainakin ryhdyttävä varotoimiin. Yhtenä kohtana on tilintarkastajan oma 

toiminta, mikä korostaa tilintarkastajan erityistä varovaisuutta konsultointi-

tehtävien vastaanottamisessa. Joissain tapauksissa kohdeyrityksessä olisi 

tilintarkastajilta odotettu enemmän ohjausta, mutta muutoin ei 

haastatteluissa riippumattomuusteemaan liittyvät aiheet noussut esiin.  

 

                                            
134 Blumme´, 2005, s. 8 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Viime vuosien aikana on maailmalla paljastunut useita suuria tilinpäätöksiin 

liittyviä väärinkäytöksiä. Väärinkäytökset ovat puhututtaneet paljon sekä 

nostaneet mukaan keskusteluun yritysjohdon vastuun lisäksi myös 

tilintarkastuksen roolin tämän tyyppisissä tapauksissa. Seurauksena tästä 

on ympäri maailmaa pyritty muuttamaan tilintarkastuslakeja ja normeja, jotta 

ne vastaisivat paremmin tilintarkastukselle asetettuja yhä kovenevia 

vaatimuksia ja odotuksia. Myös Suomessa pyrittiin tilintarkastuslain 

uudistamisella syventämään tilintarkastusta ja vastaamaan näihin vaati-

muksiin.  

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa ja analysoida konsernin 

tilintarkastuksen ongelmakohtia kohdeyrityksen näkökulmasta sekä 

analysoida tilintarkastuslain uudistuksen vaikutuksia ongelmiin. Tavoit-

teeseen pääsemiseksi lähestyttiin ensin konsernin tilintarkastuksen teoriaa 

aihepiiriin liittyvän viitekehyksen kartoittamiseksi ja tämän jälkeen selvitettiin 

kohdeyrityksen näkemys ongelmakohdista. Tutkielman syventämiseksi 

peilattiin kohdeyrityksen näkemystä uudestaan tilintarkastuksen doktriiniin ja 

lopuksi analysoitiin tilintarkastuslain uudistuksen vaikutusta tutkimuk-sessa 

esiin nousseihin ongelmakohtiin. 

Valtaosa kirjallisuudessakin esillä olleista konsernin tilintarkastukseen 

liittyvistä ongelmakohdista tunnistettiin myös kohdeyrityksessä. Kohde-

yrityksessä tilintarkastukseen ja muuhun valvontaan liittyvin haasteisiin oli 

pystytty vastaamaan pääosin tehokkaalla yhteistyöllä eikä tilintarkastuslain 

uudistuksella ollut juuri vaikutusta ongelmakohtiin. Muiden kohdeyrityksen 

liiketoimintaan vaikuttaneiden lakimuutosten vaikutuksia ei tässä tutkimuk-

sessa tutkittu, mutta joillain yhtiölainsäädännön muutoksilla on saattanut 

olla vaikutuksia myös kohdeyrityksen näkemyksen mukaisiin ongelma-

kohtiin. 

Vastuu yhtiön taloudellisesta tilasta ja ennen kaikkea sen oikeasta 

esittämisestä kuuluu yritysjohdon lisäksi tilintarkastajalle. Konsernin tilin-
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tarkastusprosessiin sisältyy monia haasteellisia kohtia, jotka vaikeuttavat 

oikean taloudellisen tilan esittämistä ja tämän tiedon oikeellisuuden 

varmistamista. Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että edellä 

mainittujen tehtävien suorittaminen edellyttää konsernissa eri osapuolien 

välillä tehtävää yhteistyötä. Erityisesti konsernin tilintarkastus- ja valvonta-

prosesseihin osallistuvien tahojen yhteistyö on tarpeellista.  

Tilintarkastajilta tultaneen vaatimaan yhä enemmän kannanottoja tarkasta-

mansa yhteisön johdon tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä tekemiin 

arvionvaraisiin ratkaisuihin. Harkinnan osuus työssä on kasvamassa ja näin 

ollen myös riskit ja vastuu kasvavat. Vahingonkorvausvastuuta ei 

Suomessa tilintarkastuslain uudistuksessa rajoitettu, vaikka työhön liittyvien 

taloudellisten riskien toteutumisesta tilintarkastajat joutuvat vastaamaan 

aivan eri tavoin kuin useimmat tarkastettavistaan. Nämä vastuunjako 

kysymykset yritysjohdon ja tilintarkastajan välillä sekä tilintarkastajan 

rajoittamattoman vastuun tarkastelu ovat mielenkiintoisia tutkimuskohteita 

tulevaisuudessa. 

Tilintarkastuskirjoittelussa on ollut voimakkaasti esillä myös tilintarkastajien 

riippumattomuuden varmistaminen ja yhtenä riippumattomuuden vaara-

tekijänä on nähty tilintarkastajan kyky vastustaa yritysjohdon painostusta 

ristiriitatilanteissa. Tähän kykyyn vastustaa painostusta on nähty vaikut-

tavan asiakkaan ja tilintarkastajan välinen tasapaino ja tähän tasapainoon 

puolestaan vaikuttavat inhimillisten tekijöiden lisäksi muun muassa tilin-

tarkastuskomiteat. Mielenkiintoista olisi tutkia syvemmin tätä asiakkaan ja 

tilintarkastajan välistä tasapainoa sekä tilintarkastuskomitean merkitystä 

tilintarkastajan riippumattomuuteen. 
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