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The primary objective of this study was to examine the structure and 
functionality of cooperation between internal and external auditing. The 
research studied the working relationship from the viewpoint of the external 
auditor, since the external auditor is seen to play a crucial role in the 
development of co-operation. The secondary objective of the study was to 
examine the involvement of internal auditing in the audit process and, 
consequently, to clarify how the professional criteria for internal auditing affect 
cooperation. The empirical data for the study was collected in semi-structured 
interviews, performed in spring 2014. The interviewees were three KHT 
auditors (auditors approved by the Central Chamber of Commerce). 

The interview results were analyzed by gathering themed units from 
transcripts of interviews. The research results suggest that use of the work 
and results of internal audits in external auditing will depend primarily on how 
reliable the external auditor considers the internal audit. The external auditor's 
assessment of the reliability of internal auditing is affected by the 
professionalism, independence, objectivity and care of the internal auditors. 
During the study, it was observed that the external auditor's experience of 
benefits in cooperation were associated primarily with savings in time as well 
as in obtaining additional information and certainty. The challenges are by 
nature usually problems of independence and communication. 
 
	  
	  
	  
 
 



	  
	  

ALKUSANAT 
 

Tämän tutkimuksen tekeminen on ollut todella opettavainen ja 

mielenkiintoinen prosessi. Löydettyäni hyvän ja kiinnostavan graduaiheen, 

starttasi aikaa vievä, mutta motivoiva tutkimusmatka. Pelkkää yksinäistä 

puurtamista gradun teko ei kuitenkaan ole ollut ja motivaatioon sekä hyvään 

tekemisen fiilikseen ovat vaikuttaneet monet tärkeät tahot. 

Haluankin nyt jakaa kiitokseni Teille kaikille, jotka olette minua 

tutkimusprosessini aikana avustaneet ja tukeneet. 

 

Ensimmäiseksi haluan kiittää haastateltaviani, jotka mahdollistivat 

tutkimukseni toteuttamisen. Olen todella kiitollinen siitä, että käytitte aikaanne 

graduhaastatteluihini vuoden kiireisimpänä aikana. Kiitokset kuuluvat myös 

tutkimukseni ohjaajille Satu Pätärille ja Jaana Sandströmille, joilta olen saanut 

hyviä vinkkejä, ohjeistusta ja neuvoja tutkimusprosessin aikana. 

Erityiskiitokset ohjaajalleni Sadulle rakentavista ja kannustavista palautteista 

gradun teon aikana.  Lisäksi haluan kiittää työkavereitani ja esimiestäni, jotka 

ovat joustaneet aikataulujen kanssa, kun olen matkannut Lappeenrantaan 

hoitamaan graduasioita.  

 

Lopuksi haluan vielä kiittää ystäviäni ja perhettäni heidän tuestaan koko 

yliopistourani aikana.  

 

Nyt kohti uusia haasteita hyvällä fiiliksellä siitä, että työ on valmis! 

 

Maria Strandberg 

 

Helsingissä 

28.7.2014 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 
	  
Tilintarkastaja on organisaation ulkopuolinen toimija, kun taas sisäinen tarkastaja 

työskentelee organisaation sisällä, mistä johtuen heidän välillä vallitsee huomattava 

näkökulmaero. Tilintarkastajat suorittavat yhteisön ulkoista, lakisääteistä valvontaa, 

jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisön julkisuuteen annettavan taloudellisen 

informaation oikeellisuus ja riittävyys. Sisäinen tarkastus puolestaan valvoo yrityksen 

sisäisen toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Sisäisen tarkastuksen 

tavoitteena on varmentaa johdolle annettavan yhteisön toimintoja koskevan 

informaation oikeellisuus ja riittävyys. Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen 

näkökulmaerosta huolimatta, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan tarkastuskohteet 

ovat osittain päällekkäisiä, mikä korostaa osapuolten yhteistyön järkevyyttä 

resurssien tehokkaan käytön kannalta (Riistama 2006). Kuviossa 1 on esitetty 

tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan sijoittuminen suhteessa organisaatioon ja sen 

eri osiin. Sisäinen tarkastus on hallituksen alainen toimija sekä johdon kumppani. Se 

vastaa yrityksen sisäisistä johtamis- ja hallintojärjestelmään sekä riskienhallintaan 

liittyvistä arviointi- ja varmennuspalveluista. Lisäksi se voi suorittaa konsultointia. 

Sisäinen tarkastus tuottaa johdolle tietoa järjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta, 

prosessien tehokkuudesta ja niiden tarkoituksenmukaisuudesta, raportoinnin 

luotettavuudesta ja ajantasaisuudesta sekä säädösten noudattamisesta. Lisäksi 

riskienhallintajärjestelmien arviointi on noussut tärkeään asemaan. (Holopainen et al. 

2006, 16; 2010, 84-86) 

 

Aiemmin sisäinen tarkastus toimi yleisesti talousjohtajan tai muun ylimmän johdon 

alaisuudessa. Nykyään raportointi suoraan tarkastusvaliokunnalle on kasvattanut 

suosiotaan, sillä sen katsotaan vahvistavan sisäisen tarkastuksen objektiivisuutta ja 

riippumattomuutta (Balkaran 2008, 23). Jamesin (2003) tutkimuksessa havaittiin, että 

luotonantajat uskoivat niiden yksiköiden, jotka raportoivat suoraan 

tarkastusvaliokunnalle, pystyvän ehkäisemään väärinkäytöksiä paremmin kuin 

yksiköiden, jotka raportoivat ylimmälle johdolle. 
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KUVIO 1 Tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen asema organisaatiossa (Riistama 2006) 

Tilintarkastajan näkökulmasta eräänä merkittävimpänä yhteistyön etuna on sisäisen 

tarkastuksen asiantuntijuus tarkastuskohteen prosesseihin, menettelytapoihin ja 

toimintaympäristöön liittyen (Schneider 2009). Tilintarkastajalta edellytetään vankkaa 

toimialatuntemusta ja perehtyneisyyttä tarkastuskohteeseen, jotta hän kykenee 

arvioimaan toimeksiantonsa tilintarkastusriskin mahdollisimman tarkasti (ISA 315). 

Lisäksi tilintarkastajalla täytyy olla näkemystä tarkastuskohteen ja sen toimialan 

tulevaisuuden kehityksestä, jotta hän pystyy arvioimaan yrityksen liiketoimintariskejä 

ja niiden vaikutusta yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuteen. (ISA 570 ISA 570 – 

Epävarmuus toiminnan jatkuvuudesta KHT-yhdistys 2009, 513) 

 

Sisäinen tarkastus voi asiantuntijuudellaan ja tietoudellaan auttaa huomattavasti 

ulkoista tarkastusta, sillä tilintarkastajan on mahdotonta saavuttaa samantasoista 

tietämystä organisaation ulkopuolisena toimijana. Sisäisten tarkastajien 

tehtäväalueena on organisaation sisäisen valvonnan arvioiminen ja kehittäminen, 

Näin ollen tilintarkastajat voivatkin saada omien arvioidensa tueksi arvokasta tietoa 

sisäisen valvonnan rakenteesta ja tehokkuudesta. Esimerkiksi olennaisen 
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virheellisyyden riskiä arvioidessa, tilintarkastajan on mahdollista tehdä sisäisille 

tarkastajille tiedusteluja, joiden avulla hän voi kerätä arviointinsa kannalta tarpeellista 

tietoa. (Halonen & Steiner 2010, 157) Sisäinen tarkastus on myös merkittävä tuki 

tilintarkastajille väärinkäytösriskin arvioinnissa. KPMG:n tekemän tutkimuksen 

mukaan, yritysjohto uskoo väärinkäytösten paljastuvan todennäköisemmin sisäisen 

tarkastuksen tai muun organisaation henkilöstön (47 %) kuin tilintarkastajien (9 %) 

toimesta (KPMG 2009).  

 

Sisäisen tarkastuksen hyödyntämistä ja luotettavuuden arviointia tilintarkastajan 

näkökulmasta on tutkittu Suomessa melko vähän suhteessa ulkomailla tehtyihin 

tutkimuksiin. Yhdysvalloissa sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen yhteistyötä on tutkittu  

1980-luvulta lähtien. Yhdysvaltojen lisäksi aiheesta on tehty empiirisiä tutkimuksia 

muun muassa Malesiassa, Iso-Britanniassa ja Australiassa. Reinstein, Lander ja 

Gavin (1984) tutkivat sisäisen tarkastuksen hyödyntämisen koko prosessia sekä 

luotettavuuden edellytyksiä. Heidän mukaan tilintarkastajan tulee jo tilintarkastuksen 

aikaisessa vaiheessa päättää, aikooko hän luottaa sisäiseen tarkastukseen. 

Tilintarkastajan tulee tutustua edellisen vuoden tilintarkastuksen tuloksiin sekä 

sisäisen tarkastuksen toimintoon harkitessaan luottamuksen edellytyksiä. 

Tilintarkastajan tulee selvittää vähintään sisäisen tarkastuksen resurssien 

kohdistaminen suhteessa riskin arviointiin sekä tutkia sisäisen tarkastuksen 

raportteja toiminnan laajuuden toteamiseksi. 

Tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen yhteistyö vaatii Reinsteinin et. al. (1984) 

mukaan muun muassa yhteisiä tapaamisia, aikataulujen yhteensovittamista, toisen 

osapuolen kysymyksiin vastaamista sekä sopimista sisäisen tarkastuksen 

raportoinnin muotoseikoista. Sisäisen tarkastuksen suorittaman työn jälkeen 

tilintarkastajan tulee itsenäisesti testata sisäisen tarkastuksen työtä ja arvioida sen 

luotettavuutta. Tällä tavoin tilintarkastaja varmistaa, että sisäisen tarkastuksen 

tarkastusohjelman mukaiset toiminnot on suoritettu, toimintojen tulokset täsmäävät 

työpapereiden kanssa, johtopäätökset ovat asianmukaisia ja dokumentaatiota 

vastaavia sekä työpapereissa esitetyt havainnot on raportoitu. 

Tilintarkastajan toimintaa ohjaavat tilintarkastusalan standardit ja suositukset ovat jo 

vuosikymmenten ajan mahdollistaneet tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan 
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yhteistyön. Tieteellinen tutkimus ei kuitenkaan ole kyennyt löytämään yhdenmukaista 

näkemystä ulkoisen tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen välisestä suhteesta. 

Osa tutkimuksista on osoittanut, että investoinnit yrityksen sisäisen tarkastuksen 

toimintoon ja sen laatuun, vähentävät tilintarkastustyön määrää pienentäen samalla 

tarkastuksesta aiheutuvia kustannuksia (Schneider 2009). Osa tilintarkastusalan 

tutkimuksista on puolestaan tuonut esiin näkemyksen, jonka mukaan yrityksen 

panostus sisäiseen tarkastukseen lisää ulkoisen tilintarkastuksen kuluja, mikä indikoi 

tilintarkastustyön määrän kasvua. Tällöin sisäisen tarkastuksen voidaan todeta 

täydentävän tilintarkastajan työtä, mutta ei kuitenkaan korvaavan sitä (Niemi etc. 

2010; Hay etc. 2008). Aikaisempien tutkimustulosten ristiriitaisuus luo näin ollen 

mielenkiintoisen tutkimuskohteen. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma ja rajaukset 
 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää niitä kriteerejä, joiden perusteella tilintarkastaja 

arvioi sisäisen tarkastuksen laatua ennen kuin tilintarkastaja tekee päätöksen luottaa 

siihen, että voi hyväksikäyttää sisäisen tarkastajan tekemää työtä. Tutkimuksessa 

keskitytään tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan väliseen suhteeseen 

tilintarkastajan näkökulmasta. Tämä on perusteltua siksi, että tilintarkastaja arvioi 

itsenäisesti tarvittavan tilintarkastusmäärän havaitun yrityskohtaisen 

tilintarkastusriskin perusteella (KHT-yhdistys 2009, 425). Tämä tarkoittaa, että 

sisäisen tarkastuksen henkilöstö ei suoranaisesti pysty vaikuttamaan suoritettavan 

tilintarkastuksen määrään. Tutkimustavoitteen kannalta syventyminen tilintarkastajan 

näkökulmaan, tarjoaa tällöin paremman selitysvoiman kuin sisäisen tarkastuksen 

ulottuvuus. 

Laadunarviointiin vaikuttavia tekijöitä arvioidaan kolmen sisäisen tarkastuksen 

ammattisuosituksista ilmenevän kriteerin: objektiivisuuden, pätevyyden ja työn 

laadun kautta. Tarkasteltavaksi lisäteemaksi otetaan mukaan myös tietojärjestelmät. 

 

Tutkimusongelma: 

Sisäisen tarkastuksen laatuun vaikuttavat tekijät tilintarkastajan näkökulmasta 

 

Tutkimuskysymykset: 
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- Mitkä ovat kriteerit, joiden perusteella tilintarkastaja arvioi sisäisen 

tarkastuksen laatua ennen kuin tekee päätöksen hyväksikäyttää sisäisen 

tarkastajan tekemää työtä? 

- Miten sisäisen tarkastuksen ammattisuositusten kriteerit vaikuttavat 

laadunarvioinnissa?  

- Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan 

väliseen yhteistyöhön liittyy? 

 

Tutkimus on rajattu koskemaan KHT-tilintarkastajia, jotka työskentelevät isoissa 

tilintarkastusyhteisöissä Suomessa. Edellä esitetyt tutkimuksen tavoitteet ja 

tutkimusongelmat rajaavat osaltaan tutkimusaluetta. Ajallisesti tutkimus on rajattu 

tapahtuvan joulukuun 2013 ja kesäkuun 2014 välillä. 

 

Teoreettisesti tutkimus on rajattu tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan välistä 

yhteistyötä käsittelevään kirjallisuuteen ja aikaisempaan tutkimukseen. Lisäksi 

keskitytään tutkimuksiin ja kirjallisuuteen, jotka käsittelevät sisäisen tarkastuksen 

laatua ja sen arvioimista tilintarkastajan näkökulmasta käsin. Tutkimuksesta on 

rajattu ulkopuolelle syvempi teoriakatsaus tilintarkastuksesta ja sisäisestä 

tarkastuksesta, koska se ei ole tarpeellista tämän tutkimuksen kannalta. 

	  

1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 
 

Tavoitteena oli tehdä haastatteluja kaikissa neljässä isossa tilintarkastusyhteisössä, 

jotka ovat Deloitte, EY, KPMG ja Pwc. Lopulta kuitenkin vain kahdesta 

tilintarkastusyhteisöstä saatiin haastattelut. Haastattelujen kohderyhmäksi valittiin 

KHT-tutkinnon suorittaneita tilintarkastajia, jotta haastateltavien riittävästä 

tilintarkastuskokemuksesta voitiin varmistua. KHT-tilintarkastajalla tarkoitetaan 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymää tilintarkastajaa 

(Alakare et. al. 2008, 33).  

 

Lisäksi ennen haastattelujen toteuttamista varmistettiin, että haastateltavilla on myös 

aikaisempaa kokemusta työskentelystä sisäisten tarkastajien kanssa. 

Harkinnanvarainen näyte on tutkimustavoitteen kannalta perusteltua, sillä se 
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mahdollistaa syventymisen sekä tilintarkastajien mielipiteisiin että näkemyksiin 

sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen suhteesta. Kvalitatiivisesti suuntautuneessa 

tutkimuksessa harkinnanvaraisella näytteellä pyritään tilastollisen yleistettävyyden 

sijaan ymmärtämään tutkimuksen kohteena olevaa tapahtumaa syvällisemmin ja 

tutkimaan sen yksityiskohtia. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 59) 

Haastattelumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu teemahaastattelu. Tutkimuksen 

aiheen kannalta on perusteltua käyttää tutkimusmenetelmänä teemahaastattelua, 

sillä se mahdollistaa keskustelunomaisen haastattelutilanteen, joka etenee 

etukäteen suunniteltujen kysymysten varassa, mutta kuitenkin niin että 

kysymysjärjestystä ja -muotoa on mahdollista säädellä haastattelukohtaisesti 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 36). Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, jotta 

haastatteluaineisto on mahdollista analysoida mahdollisimman tarkasti ja kattavasti. 

1.4 Teoreettinen viitekehys 
	  
Tämän tutkimuksen teoria pohjautuu aiempaan tutkimukseen tilintarkastajan ja 

sisäisen tarkastajan tekemästä yhteistyöstä. Tutkimuksen olennaisimman 

teoreettisen viitekehyksen muodostaa sisäisen tarkastuksen laadunarviointi 

tilintarkastuksessa sekä tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen yhteistyöhön 

liittyvät mahdollisuudet ja haasteet. Tutkimuksen empiriaosuudessa tilintarkastajien 

haastatteluista esille nousseita asioita tarkastellaan tämän viitekehyksen rajoissa 

kuten alla oleva kuvio 2 havainnollistaa.  
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KUVIO 2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 
	  
Tutkimus muodostuu sekä teoreettisesta että empiirisestä osasta. Ensimmäisessä 

luvussa esitellään tutkimuksen taustaa, määritellään tutkimusongelma sekä 

asetetaan tutkimuksen tavoitteet. Tämän lisäksi luvussa käydään läpi tutkimuksessa 

käytettävä tutkimusmetodologia ja esitetään tutkimuksen rakenne. Toisessa luvussa 

käydään läpi lyhyesti tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen teoreettista taustaa 

sekä esitetään katsaus aikaisemmista tutkimuksista. Lisäksi luvussa esitellään 

sisäisen tarkastuksen ulkoistamiseen liittyviä hyötyjä ja haasteita. Kolmannessa 

luvussa syvennytään tarkemmin sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen välisen 

yhteistoiminnan teoreettiseen taustaan. Kappaleen alussa käydään läpi molempien 

tarkastajatahojen ammattisuositusten sisältö. Tämän jälkeen tutkitaan erityisesti 

ammatinsuosituksiin perustuen ensin koordinointitapoja ja sitten yhteistyötapoja. 

Koordinointitavoissa esitellään terminologiaa, menetelmiä ja tarkastustekniikkaa 

sekä tutkitaan tarkastajien tapaamisiin, työpapereiden ja raporttien jakamiseen 

liittyviä suosituksia. Yhteistyötavoista esitellään ammattisuosituksissa ja 

kirjallisuudessa esitettyjä mahdollisia toimintatapoja. Lisäksi kappaleessa käydään 

läpi tarkastustyön laatua ja sen vaikutuksia niin tilintarkastuksen kuin sisäisen 

tarkastuksen näkökulmasta. Neljännessä luvussa käydään läpi teemahaastattelua ja 

Tilintarkas-
tuksen ja 
sisäisen 

tarkastuk-
sen 

yhteistyö 
	  

Yhteistyön  
mahdolli-

suudet	  

 
 

Sisäisen   
tarkastuk-

sen 
laadunarvi-

ointi 
tilintarkas-

tajan 
työssä	   Yhteistyön  

haasteet	  
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aineiston analyysiä. Lisäksi esitetään haastattelututkimuksen tulokset eli 

tilintarkastajien näkemykset yhteistyöstä ja sisäisen tarkastuksen tekemän työn 

hyödynnettävyydestä. Viidennessä luvussa esitetään johtopäätökset sekä pohditaan 

tutkimuksen luotettavuutta ja jatkotutkimusaiheita. 
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2 TILINTARKASTUKSEN JA SISÄISEN TARKASTUKSEN 
LÄHTÖKOHDAT 
 

2.1 Tilintarkastuksesta yleisesti 
	  
	  
Tilintarkastus-käsitteellä tarkoitetaan Kansainvälisen Tilintarkastajaliiton (The 

International Federation of Accountants, IFAC) mukaan jonkin talousyksikön 

toiminnastaan ja taloudestaan antaman tiedon riippumatonta tutkimista, jonka 

tavoitteena on ilmaista käsitys tilinpäätöksestä tai siihen rinnastettavasta 

informaatiosta (Tomperi 2009, 8). Tilintarkastuslaissa määritellään, että tilintarkastus 

pitää sisällään yhteisön ja säätiön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, 

toimintakertomuksen sekä hallinnon tarkastuksen (TTL 11§). Suomessa 

tilintarkastus on lähtökohtaisesti laillisuusvalvontaa (Riistama 2000, 65) ja siitä 

säädetään erityisesti tilintarkastuslaissa. Tilintarkastuslaissa määritellään muun 

muassa tilintarkastuksen kohteet, tilintarkastusvelvollisuus, tilintarkastajan raportointi 

ja annetaan muita tilintarkastajan tehtäviä koskevista säännöksiä. Tilintarkastuslain 

ensimmäisen luvun 1 §:n mukaan tilintarkastuslakia sovelletaan kirjanpitovelvollisen 

yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen sekä muuhun toimintaan, joka laissa tai 

asetuksessa määritellään tilintarkastajan tehtäväksi. Tilintarkastajalla tarkoitetaan 

henkilöä, joka suorittaa edellä mainittua tehtävää. Tilintarkastuslain ensimmäisen 

luvun 2 §:n mukaan tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin tai 

Kauppakamarin hyväksymä luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisö. 

 

Hyvä tilintarkastustapa nähdään tilintarkastusalalla usein tilintarkastajan työtä ja 

toimintaa ohjaavana yleisenä tapanormistona. Tilintarkastuslaissa määritellään, että 

tilintarkastajan on suoriuduttava tehtävistään ammattitaitoisesti, rehellisesti, 

objektiivisesti ja huolellisesti ottaen samalla huomioon kaikessa toiminnassaan 

yleisen edun toteutumisen. Tilintarkastajaa koskee myös salassapitovelvollisuus 

tilintarkastuksen aikana esiin tulleista asioista, ellei kyseessä ole julkisesti saatavilla 

olevat tiedot. Suomessa Keskuskauppakamarin hyväksymien tilintarkastajien 

yhdistys (KHT-yhdistys) valvoo hyvän tilintarkastustavan toteutumista. (Deloitte 

2012) Tilintarkastajan ammatillisuus perustuu tilintarkastusta ja tilinpäätösraportointia 

koskevien lakien, ohjeiden ja suositusten tuntemiseen sekä kykyyn tulkita näitä 

määräyksiä tilannekohtaisesti. (Niemi et. al. 2009, 46-49) 



	  
	  

18	  

 

Tilintarkastajien ammattietiikkaa pidetään lainsäädännön ja valvonnan lisäksi 

olennaisena osana tilintarkastajan riippumattomuuden turvaamisessa. KHT-

yhdistyksellä on pitkät perinteet hyvän tilintarkastuksen kehittämistyöstä Suomessa. 

KHT-yhdistys on antanut suosituksia, jotka koskevat hyvää tilintarkastus- ja 

tilintarkastajatapaa. Suositukset noudattavat pitkälti IFAC:in tilintarkastusta koskevia 

standardeja. KHT-yhdistyksessä aloitettiin vuonna	   1998 projekti IFAC:in eettisten 

ohjeiden (Code of Ethics for Professional Accountants) kääntämiseksi ja 

muokkaamiseksi Suomeen sopiviksi. Uudet eettiset ohjeet hyväksyttiin yhdistyksen 

vuosikokouksessa vuonna 2000. Eettisiä ohjeita täydennettiin vuonna 2002 KHT- 

yhdistyksen vuosikokouksessa vuonna 2002 koekäyttöön hyväksytyllä uudella 

riippumattomuutta koskevalla luvulla, joka pohjautuu IFAC:in vuonna 2001 

hyväksymään riippumattomuusohjeistukseen. Nämä IFAC:lta parin vuoden hiomista 

vaatineet riippumattomuutta koskevat eettiset ohjeet hyväksyttiin lopullisesti KHT-

yhdistyksen vuosikokouksessa vuonna 2003. Tilintarkastuslain uudistuksen 

yhteydessä KHT-yhdistys julkaisi myös uuden, täsmällisemmän käännöksen IFAC:n 

eettisistä ohjeista, joka tuli voimaan vuonna 2007. (KHT-yhdistys 2009, 5)	  

	  

Yritysten ja yksityishenkilöiden, jotka käyttävät tilinpäätösinformaatiota hyväkseen, 

on pystyttävä luottamaan siihen, että tilintarkastaja suorittaa tehtävänsä 

objektiivisesti (Saarikivi 1999, 48-49). Näin ollen tilintarkastuksen oletetaan olevan 

riippumatonta. Saarikivi (1999,46) määrittelee riippumattomuuden olevan vapautta 

sellaisista riippuvuussuhteista, joiden uskotaan vaikuttavan tilintarkastajan kykyyn 

toimia objektiivisesti. Myös tilintarkastuslaissa pyritään turvaamaan vaatimus 

tilintarkastajan riippumattomuudesta. Tilintarkastuslain neljännen luvun 24 §:ssä 

säädetään, että tilintarkastajan on oltava riippumaton tilintarkastusta suorittaessaan 

ja järjestettävä toiminta riippumattomuuden turvaavalla tavalla. Tilintarkastuksen 

objektiivisuuden ja uskottavuuden vaatimus on korostunut entisestään 2000-luvun 

alkupuolella yhdysvaltalaisissa isoissa listayrityksissä tapahtuneiden laajojen 

talousskandaalien myötä, esimerkkinä sähköyhtiö Enronin tapaus. Tämän 

seurauksena vuonna 2002 voimaan tulleessa SOX-laissa vaatimus 

riippumattomuudesta huomioidaan luettelona tilintarkastajalta kielletyistä palveluista 

ja EU:n tilintarkastusdirektiivissä tilintarkastajalta edellytetään jopa ehdotonta 
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riippumattomuutta, jolloin tilintarkastajalta kielletään lisäpalvelujen tarjoaminen kuten 

esimerkiksi liikkeenjohdon konsultointi (Lohi 2004, 11). Lisäksi KHT-yhdistys (2009, 

50) on antanut ohjeita riippumattomuudesta eettisissä ohjeissaan (luku 290). Erona 

SOX-lakiin on se, että eettisissä ohjeissa riippumattomuuden vaatimus ei ole 

ehdoton. Riippumattomuus tulee arvioida sen perusteella, mitä ulkopuolinen ei 

kohtuudella pitäisi hyväksyttävänä. 

 

Saarikivi (1999, 46-47) toteaa, että riippumattomuus ilmenee kahdessa eri 

muodossa, jotka ovat tosiasiallinen riippumattomuus ja riippumattomuuden ulkoinen 

kuva. Tosiasiallisella riippumattomuudella tarkoitetaan yleensä sitä, että 

tilintarkastaja muodostaa käsityksensä itsenäisesti kiinnittäen huomiota kaikkiin 

niihin asioihin, joilla on tarkastuksen kannalta merkitystä. Tosiasiallinen 

riippumattomuus yhdistetään tilintarkastajan mielentilaan ja henkiseen 

asennoitumistapaan tarkastustilanteessa. Näkyvällä riippumattomuudella 

tarkoitetaan puolestaan sitä, että tilintarkastaja välttää sellaisia seikkoja ja 

olosuhteita, joiden johdosta ulkopuolinen tarkastelija voisi kaikkeen olennaiseen 

tietoon perehdyttyään todeta, että tilintarkastajan rehellisyys, objektiivisuus tai 

ammatillinen varovaisuus on vaarantunut. Näkyvässä riippumattomuudessa on 

kysymys riippumattomuuden ulkoisesta kuvasta. 

 

2.2 Sisäinen tarkastus osana valvontajärjestelmää 

	  
Sisäinen tarkastus on muusta yhteisön organisaatiosta riippumaton valvontafunktio, 

joka auttaa yhteisöä valvomalla ja tarkastamalla sen toimintoja. Sisäisen 

tarkastuksen tavoitteena on tehostaa yhteisön toimintaa ja auttaa sitä toimimaan 

tarkoituksenmukaisesti. Saavuttaakseen päämääränsä sisäinen tarkastus tuottaa 

tarkastamistaan toiminnoista raportteja, arvioita ja analyysejä yhteisön jäsenille. 

Päämäärä pitää sisällään laadukkaan sisäisen valvontajärjestelmän ylläpitämisen ja 

kehittämisen kustannustehokkaasti. Sisäisen tarkastuksen rooli on toisin sanoen 

löytää yhteisöstä asioita, jotka toimivat ja erityisesti asioita, jotka eivät toimi. Tällä 

tavoin toimimalla sisäinen tarkastaja voi auttaa kehittämään yhteisön toimintoja 

tehokkaiksi ja tarkoituksenmukaisiksi. (Anderson 1994, 65; The Institute of Internal 

Auditors Inc. 1997, 11) 
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Sisäinen tarkastus ei ole tilintarkastuksen tavoin lakisääteinen funktio, vaan sellaisen 

perustaminen yhtiöön on vapaaehtoista. Sisäinen tarkastus vaatii suhteellisen paljon 

resursseja, joten sisäisen tarkastuksen toimintoja on yleensä vain suurissa 

yrityksissä. Sisäinen tarkastus on osa yhteisön sisäistä valvontajärjestelmää ja 

sisäiset tarkastajat toimivat yhteisön hallituksen ja johdon alaisina muusta 

organisaatiosta riippumattomina sisäisen valvonnan asiantuntijoina. Tässä roolissa 

sisäiset tarkastajat tuottavat informaatiota yrityksen tehtävien suorittamisen 

tarkoituksenmukaisuudesta sekä sisäisen valvontajärjestelmän tehokkuudesta ja 

riittävyydestä. Sisäisen tarkastuksen tulee olla osa yhteisön toimintoja ja 

organisaatiota. Sen tulee myös toimia yhteisön hallituksen ja ylimmän johdon 

määrittelemän strategian ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Koska sisäinen 

tarkastus ei ole lakimääräinen toiminto, sen toiminta ei tilintarkastuksen tavoin 

pohjaudu lakiin, vaan sisäisen tarkastuksen kansainvälisiin ammattistandardeihin. 

Ammattistandardeissa on määritelty sisäisen tarkastuksen ammatilliset johtamis- ja 

toimintaperiaatteet. (Halla 1999, 216; 2000, 5; Hannukkala 1999, 57; Koivu 1995, 

468-469; 2000, 48; Marttila 1999, 13; The Institute of Internal Auditors Inc. 1997, 11) 

The Institute of Internal Auditors (IIA) on kehittänyt sisäisen tarkastuksen 

ammattistandardit sisäisen tarkastuksen ammatilliseen käyttöön. (Sisäiset tarkastajat 

ry) Nämä standardit palvelevat sekä IIA:n jäseniä että suurempaa yhteisöä, jota 

palvelee sisäiset tarkastajat. Standardit tarjoavat vertailukohdan, jota vastaan 

voidaan mitata yksittäisen sisäisen tarkastajan ja koko sisäisen tarkastuksen 

toiminnan tasoa ja laatua. Standardien tavoitteena on parantaa tarkastuksen 

suorittamista, yhdenmukaistaa sisäistä tarkastusta maailmalla ja parantaa sisäisen 

tarkastuksen laatua. (Buttery et al.1993, 8-13) 
 

Ammattistandardit ovat vain yksi osa sisäisen tarkastuksen ammatillisen käytännön 

viitekehyksestä. Muita viitekehyksen osatekijöitä ovat sisäisen tarkastuksen 

määritelmä, eettiset säännöt, käytännön ohjeet sekä kehitys- ja työvälineet. Sisäisen 

tarkastuksen ammattistandardien tarkoituksena on kuvata ne perusperiaatteet, 

joiden mukaan sisäistä tarkastusta tulee harjoittaa. Ammattistandardien tulee myös 

määrittää viitekehys moninaisten lisäarvoa tuottavien sisäisen tarkastuksen tehtävien 

suorittamiselle ja edistämiselle. Standardien tarkoituksena on myös luoda pohja 

sisäisen tarkastuksen tuloksen mittaamiselle sekä edistää parempien 
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organisatoristen ja toiminnallisten prosessien kehittämistä. Ammattistandardit 

jakautuvat taulukon 1 mukaisesti kolmeen ryhmään, joita ovat ominaisuusstandardit, 

toteutustapastandardit ja soveltamisstandardit. Ominaisuusstandardit kuvaavat 

sisäiseltä tarkastukselta ja sisäiseltä tarkastajalta edellytettäviä ominaisuuksia. 

Toteutustapastandardit kuvaavat sisäisen tarkastuksen työn luonteen ja määrittävät 

ne laatuvaatimukset, joihin vertaamalla näistä tehtävistä suoriutumista voidaan 

arvioida. Soveltamisstandardit määrittävät, kuinka edellisiä standardeja sovelletaan 

erilaisiin tehtäviin. Soveltamisstandardit löytyvät ominaisuus- ja 

toteutustapastandardien yhteydessä erikseen arvioinnin ja varmistuksen sekä 

konsultoinnin osalta. Eettisten sääntöjen tarkoituksena on edistää sisäisen 

tarkastuksen ammattietiikkaa. Sisäisten tarkastajien odotetaan noudattavan ja 

vaalivan periaatteita ja käyttäytymissääntöjä, jotka on jaoteltu neljään pääryhmään. 

Nämä ryhmät ovat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja ammattitaito. 

Painottamalla näitä asioita toiminnassaan, sisäinen tarkastaja menestyy sisäisen 

tarkastuksen määritelmän mukaisissa tehtävissään. Sisäisen tarkastuksen 

ammatilliseen viitekehykseen kuuluvat myös käytännön ohjeet sekä kehitys- ja 

työvälineet. Käytännön ohjeet liittyvät usein tiettyyn ominaisuus- tai 

toteutustapastandardiin. Ne on tarkoitettu ohjeiksi käytännön tilanteisiin ja niiden 

noudattamista suositellaan erityisesti. Viitekehyksen osa-alueista kehitys- ja 

työvälineet sisältävät toimintatapamalleja, tietoja markkinoilla olevista 

tarkastusohjelmista, tutkimusraportteja sekä koulutustapahtumaesittelyjä. Näitä 

tietoja kerätään IIA:n kotisivuille. 
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TAULUKKO  1  Ammatillisen käytännön viitekehys (Hannukkala 2002, 37) 

                                 Ammatillisen käytännön viitekehys 

  Ominaisuusstandardit 

• Tarkoitus, toimivalta ja 
vastuu 

• Riippumattomuus ja 
objektiivisuus 

• Ammattitaito ja 
ammatillinen huolellisuus 

• Laadunvarmistus- ja 
kehittämisohjelma  

  

Konsultointi 

 

 

Soveltamisstandardit 

Arviointi ja varmistus 

 

 

Soveltamisstandardit 

 

 Toteutustapastandardit 

• Sisäisen tarkastuksen 
johtaminen 

• Työn luonne 
• Tehtävän suunnittelu 
• Tehtävän toteutus 
• Tulosten raportointi 
• Kehittämistoimenpiteiden 

seuranta 
• Johdon hyväksymät riskit 

 

  

  

                                                 Käytännön ohjeet 

                                                Kehitys ja työvälineet 

 

2.3 Corporate governance -yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä  
 
Corporate governance -järjestelmien merkitys on korostunut 2000-luvun 

tilinpäätösskandaalien myötä, ja yritysten valvonnan tehokkuuteen ja sisäisiin 

kontrolleihin kiinnitetään huomiota entistä enemmän (Carcello et. al. 2005, 118). 

Corporate governance voidaan suomentaa muun muassa johtamis- ja hallintotavaksi 

tai hallinnointi- ja ohjausjärjestelmäksi. Usein käytetään kuitenkin englanninkielistä 

termiä. Sisäisten tarkastajien kansainvälisen ammattijärjestön IIA:n määrittelyn 

mukaan corporate governance on prosessien ja rakenteiden yhdistelmä, jota hallitus 
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käyttää tiedottaakseen organisaatiota ja johtaakseen, toteuttaakseen ja 

seuratakseen organisaation toimintoja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Arvopaperimarkkinayhdistys ry. hallinnoi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ja 

osallistuu osakeyhtiöitä koskevien itsesäätelynormien laadintaan. 

Arvopaperimarkkinayhdistyksen mukaan corporate governance -järjestelmällä 

tarkoitetaan yleensä sellaista hallinnointi- tai ohjausjärjestelmää, joka määrittelee 

hallituksen ja palkittujen johtajien roolin, velvollisuudet ja heidän suhteensa 

osakkeenomistajiin. (Arvopaperimarkkinayhdistys ry 2010; Holopainen et. al. 2006, 

23-24) Holopainen et al. (2006, 24-25) esittävät myös OECD:n määritelmän, jonka 

mukaan organisaation johtamis- ja hallintotapa on omistajien, hallituksen, johdon ja 

muiden intressiryhmien välisten suhteiden verkosto. Johtamis- ja hallintotapa antaa 

kehyksen, jonka avulla organisaation päämäärät sekä keinot tavoitteiden ja 

toiminnan seuraamiseksi asetetaan. IIA:n mukaan corporate governance -

järjestelmän keskeiset toimijat (katso kuvio 4) ovat hallitus ja sen jäsenistä 

muodostettu tarkastusvaliokunta, ylin johto, toimitusjohtaja, sisäinen tarkastus sekä 

tilintarkastus. Näiden toimijoiden välillä pitäisi olla tehokas tiedonvälitys ja 

koordinoitua toimintaa. Corporate governance -järjestelmän kannalta katsoen 

sisäisen tarkastuksen tehtävänä on ohjauksen tukeminen. (Holopainen et al. 2006, 

23-25) 

 

	  
KUVIO 3 Neliyhteys ja toimijoiden tehokas vuorovaikutus (Holopainen et. al. 2006, 24.) 

Sisäinen 
tarkastus 

Hallitus ja 
tarkastus-
valiokunta 

Tilintarkas-
tus 

Toimiva 
johto ml. 

toimitusjoh-
taja 
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2.4 Sisäisen tarkastuksen ulkoistaminen 
	  
Sisäisen tarkastuksen ulkoistamista yhtiön omalle tilintarkastajalle on pidetty 

ongelmallisena, sillä sen on pelätty vaarantavan tilintarkastajan riippumattomuuden. 

Vuonna 2002 Yhdysvalloissa voimaan tulleen Sarbanes-Oxley-lain myötä sisäisen 

tarkastuksen ulkoistaminen yhtiön omalle tilintarkastajalle kiellettiin. Kieltoa 

perusteltiin ulkoistamisen aiheuttamilla uhilla tilintarkastajan riippumattomuudelle, 

koska sisäisestä tarkastuksesta ja muista oheispalveluista saatavat palkkiot olivat 

huomattavan suuria. Lisäksi tilintarkastajan tekemä arviointi sisäisestä valvonnasta 

pelättiin vaarantuvan, jos sisäistä tarkastusta hoitaneet henkilöt ovat tilintarkastajan 

työtovereita. Sarbanes-Oxley -laki ei kuitenkaan kiellä sisäisen tarkastuksen 

ulkoistamista muille palvelujentarjoajille eikä laki koske yksityisesti omistettuja 

yrityksiä. Suomessa sisäisen tarkastuksen järjestämistä koskevaa sääntelyä ei ole. 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan yritysten on selostettava, miten 

sisäinen tarkastus on järjestetty, mutta järjestämistä ei ole rajoitettu. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys ry 2010; Schneider 2008, 17-18) Sisäisen tarkastuksen 

aiheuttamaa uhkaa tilintarkastajan riippumattomuudelle on pidetty muita 

konsultointipalveluja suurempana, sillä se on yleensä luonteeltaan jatkuvaa toimintaa 

ja siitä saatavat palkkiot ovat muita konsultointipalkkioita suurempia. Sisäisestä 

tarkastuksesta aiheutuvat palkkiot ovat saattaneet olla jopa kymmenen kertaa 

tilintarkastuspalkkioita suurempia (Aldhizer, Cashell & Martin 2003, 40). 

 

Palvelujen yhteistarjontaa on kuitenkin perusteltu sen aiheuttamilla 

kustannussäästöillä. Yrityksen tilintarkastuspalkkiot voivat pienentyä, kun 

konsultointipalveluja ostetaan omalta tilintarkastajalta. Tilintarkastuspalkkioiden 

pienentyminen on seurausta siitä, että tilintarkastaja pystyy hyödyntämään 

konsultointitehtävissä saatuja tietoja tilintarkastusta suorittaessaan. Ulkoistamisen ja 

palkkioiden välisestä yhteydestä saatujen tietojen avulla voidaan paremmin arvioida 

sisäisen tarkastuksen ulkoistamisesta aiheutuvaa uhkaa tilintarkastajan 

riippumattomuudelle, koska suurten konsultointipalkkioiden menettämisen pelossa 

tilintarkastaja voi jättää raportoimatta havaitsemistaan virheistä. Tilintarkastuksen 

hinnoittelua tutkimalla saadaan myös tietoa tilintarkastusyhteisöjen kulurakenteista, 

voidaan ennustaa tulevaisuuden palkkioita sekä saadaan tietoa hinnoittelupolitiikasta 
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(Firth 1997, 511). Yrityksen omien sisäisten tarkastajien vastuu on rajoittunutta. 

Tämä johtuu työnantaja-työntekijä-suhteen luonteesta. Nykyisen lainsäädännön takia 

on vaikeampaa hakea korvauksia oikeusteitse työntekijältä kuin ulkopuoliselta 

palveluntarjoajalta. Tilintarkastuksen epäonnistuttua on taloudellisesti 

kannattavampaa hakea korvauksia palveluntarjoajalta, jolla on toimintaansa varten 

vastuuvakuutus kuin työntekijältä, jonka resurssit ovat huomattavasti vähäisemmät. 

(Caplan & Kirschenheiter 2000, 396) 

	  

2.4.1 Ulkoistamisen hyödyt 
 
Sisäisen tarkastuksen ulkoistamisesta saatuina hyötyinä pidetään kustannussäästöjä 

ja lisääntynyttä tehokkuutta. Ulkoistamisen avulla kiinteät palkkakustannukset 

saadaan muutettua muuttuviksi kustannuksiksi. Kun sisäinen tarkastus annetaan 

suurten tilintarkastusyhtiöiden hoidettavaksi, yritys pääsee hyötymään 

tilintarkastusyhteisöjen mittakaavaeduista johtuvista alhaisemmista kustannuksista. 

Tilintarkastusyhteisöt voivat tehdä kaikkien asiakkaidensa tarkastukset samoilla 

järjestelmillä. Yhteisöt ovat kehittäneet aikaa ja rahaa säästäviä 

tarkastusmenetelmiä. Tarkastustehtävät ovat tilintarkastusyhteisöjen ydinosaamista, 

joten tilintarkastusyhteisöt ovat valmiita investoimaan tarkastuksessa tarvittavaan 

teknologian kehittämiseen. Ulkoisella palveluntarjoajalla on käytössään laajemmat 

resurssit verrattuna yrityksen sisäiseen tarkastusyksikköön. Yleensä 

tilintarkastusyhteisöjen tarjoamat sisäisen tarkastuksen palvelut ovat edullisempia 

kuin yrityksen sisäinen tarkastusyksikkö. (Carey, Subramaniam & Ching 2006, 15; 

Schneider 2008, 18) Ulkoisen palveluntarjoajan avulla sisäisen tarkastuksen 

järjestäminen on helppoa ja nopeaa verrattuna sisäisen yksikön perustamiseen. 

Sisäisen tarkastuksen ulkoistamisella voidaan myös välttyä ylimääräisiltä 

henkilöstöresursseilta. Ulkoiselta palveluntarjoajalta voidaan ostaa palvelut 

erityistilanteissa tai tiettyinä ajanjaksoina. Tämä on hyödyllistä etenkin silloin, kun 

yrityksen oma sisäisen tarkastuksen henkilöstö ei kykene toteuttamaan 

tarkastussuunnitelmaansa, tai kun tarvitaan erityisosaamista, jota ei ole yrityksen 

omassa yksikössä. Ulkoistamisen avulla voidaan päästä tilanteeseen, jossa ei ole 

tarvetta yrityksen omalle sisäisen tarkastuksen yksikölle. Lisäksi ulkopuolelta tulevat 

sisäiset tarkastajat ovat mahdollisesti riippumattomampia ja objektiivisempia kuin 

yhtiön omat sisäiset tarkastajat. (Schneider 2008, 18; Selim & Yiannakas 2000, 216) 
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2.4.2 Ulkoistamisen haitat 
 
Ulkopuolisella sisäisellä tarkastajalla ei ole yhtä hyvää tietämystä yhtiön 

liiketoimintaprosesseista ja toiminnoista eikä myöskään yhtä hyvää verkostoa ja 

suhteita kuin yhtiön omalla sisäisellä tarkastajalla. Ulkoinen sisäinen tarkastaja on 

uskollinen ja kuuliainen omalle työnantajalleen tarkastuskohteena olevan yrityksen 

sijaan. Ulkoistamisen haittoja voivat olla myös ulkopuolisten asiantuntijoiden 

tulosvastuullisuus, joka saattaa nostaa tarkastuskuluja. Ulkopuolisten 

tarkastusyhtiöiden henkilökunta vaihtuu useammin, jolloin uusia asiantuntijoita on 

koulutettava jatkuvasti. Lisäksi oman sisäisen tarkastuksen yksikön puuttuessa 

yhtiön työntekijöillä ei ole mahdollisuutta kiertää oppimassa yhtiön sisäisistä 

kontrolleista ja laajentaa näkemystään ja tietämystään yhtiön eri toiminnoista, ja näin 

valmistautua tuleviin rooleihin yhtiössä. (Halla, Hätinen, Grönfors-Kallio, Malm, 

Kaisanlahti, Kontula & Väisänen 2003, 90; Scheider 2008, 20)  

 

Kun tilintarkastusyhteisö tai sen kanssa samaan ketjuun kuuluva yhteisö suorittaa 

sisäisen tarkastuksen palveluja tilintarkastusasiakkaalleen, voi aiheutua oman työn 

tarkistamisen uhka. Olennaista on suoritettavan työn luonne. Uhkaa ei aiheudu, jos 

sisäisen tarkastuksen palvelut eivät koske kirjanpitoa ja sen sisäisiä kontrolleja, 

taloudellisia järjestelmiä tai tilinpäätöstä. Jos sisäisen tarkastuksen palvelut ovat 

luonteeltaan laajempaa tilintarkastusta, ei kyseisen palvelun tarjoaminen heikennä 

tilintarkastajan riippumattomuutta. Kun tilintarkastusyhteisö avustaa 

tilintarkastusasiakkaan oman sisäisen tarkastustoiminnan toteuttamisessa tai hoitaa 

joitakin ulkoistettuja sisäisen tarkastuksen tehtäviä, tästä mahdollisesti aiheutuvaa 

oman työn tarkastamisen uhkaa voidaan vähentää varmistamalla, että asiakkaan 

toimivan johdon hoitama sisäisen tarkastuksen ohjaus ja valvonta ja itse sisäinen 

tarkastustoiminta on erotettu selkeästi toisistaan. Jos tilintarkastusasiakkaan 

sisäisestä tarkastustoiminnosta suoritetaan merkittävä osa, tästä voi aiheutua oman 

työn tarkastamisen uhka. Tilintarkastusyhteisön tulisi ottaa nämä uhat huomioon ja 

edetä varoen ennen tällaisten toimeksiantojen vastaanottamista. (KHT-yhdistys 

2009, 85) 
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2.5 Aiemmat tutkimukset  
	  
Seuraavaksi esitellään tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä aiempia tutkimuksia. 

Ne on jaoteltu kolmen teemaotsikon alle sen perusteella, minkälaista hyötyä sisäisen 

tarkastuksen tekemän työn hyödyntämisestä on havaittu olevan tilintarkastajille.  

Nämä kolme teemaotsikkoa on puolestaan valittu sen perusteella, että löydetyissä 

tutkimuksissa on pääasiassa selvitetty kyseisiin teemoihin liittyviä näkökulmia. 

2.5.1 Pätevyys, objektiivisuus ja suoritettu työ sisäisen tarkastuksen 
luotettavuuden määrittelijöinä 
	  
Tämän tutkimuksen kannalta merkittävin aiempi tutkimus on isobritannialaisten ja 

malesialaisten tutkijoiden vuonna 2004 julkaisema ”The reliance of external auditors 

on internal auditors”, jossa Haron, Chambers, Ramsi ja Ismail tutkivat sisäisen 

tarkastuksen luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Voidakseen määrittää 

mahdollisuuden luottaa asiakkaan sisäisiin kontrolleihin sekä luotettavuuden 

laajuuden tilintarkastajat arvioivat sisäisen tarkastuksen tehokkuutta. Haron et. al. 

(2004) tutkivat, mitkä Malesian sisäistä tarkastusta koskevassa 

tilintarkastusstandardissa MIA 610 mainitut kriteerit ovat merkittävimpiä 

tilintarkastajille sisäisen tarkastuksen luotettavuuden arvioinnissa. Malesian 

tilintarkastusstandardi 610 vastaa sisällöltään Suomen KHT-yhdistyksen 

tilintarkastussuositusta 610. (Malaysian Institute of Accountants (MIA) & Malaysian 

Institute of Certified Public Accountants (MICPA) 2000; Haron et. al. 2004) 

Haron et. al. (2004) tiivistää tilintarkastusstandardin 610 edellyttämät kriteerit 

kolmeen tekijään, joita ovat objektiivisuus, pätevyys ja suoritettu työ. Samojen 

tekijöiden vaikutusta tilintarkastajan luottamukseen sisäistä tarkastusta kohtaan on 

tutkinut myös Schneider jo vuosina 1984 ja 1985. Schneiderin (1984 & 1985) 

kriteerien valinta perustui Yhdysvaltojen hyväksyttyjen tilintarkastajien lautakunnan 

AICPA:n vuoden 1975 sisäistä tarkastusta koskevaan lausuntoon SAS No.9. 

Nykyinen vastaava sisäistä tarkastusta käsittelevä lausunto on SAS No.65, ja se on 

yhdenmukainen malesialaisen 610 standardin ja suomalaisen 610 suosituksen 

kanssa. (Schneider 1984 & 1985; Haron et. al. 2004.) 

Schneider (1984) tutki, miten tilintarkastajat yhdistelevät kolmea edellä mainittua 

sisäisen tarkastuksen tekijää arvioidessaan sisäisen tarkastuksen kokonaisuutta 
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sekä kuinka näitä tekijöitä painotetaan. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin 

kyselytutkimuksella kahdeksalle suurimmalle tilintarkastusyhteisölle Columbuksessa, 

Ohiossa. Empirian perustana oli jokaiseen kriteeriin liittyen viisi kysymystä, joiden eri 

yhdistelmistä muodostettuja case-tapauksia vastaajia pyydettiin arvioimaan. 

Arviointiin osallistui yhteensä 18 hyväksyttyä tilintarkastajaa, jotka työskentelivät 

tilintarkastusyhteisössä korkealla tasolla ja joiden asiakkailla oli sisäisen 

tarkastuksen toiminto. 

Gramling et. al. (2004) toteaa aikaisempien tutkimuksien löytäneen lukuisia eri 

kriteerejä, joiden avulla tilintarkastajat arvioivat sisäisen tarkastuksen laatua. 

Tilintarkastajat ovat käyttäneet tärkeimpinä arviointikriteereinä, esimerkiksi sisäisen 

tarkastuksen riippumattomuutta, objektiivisuutta, pätevyyttä ja kokemusta sekä 

kohdeorganisaation toimintojen ja prosessien tuntemusta. Tilintarkastajat ovat 

arvioineet sisäisen tarkastuksen pätevyyttä muun muassa suoritettujen sisäisen 

tarkastuksen CIA-ammattitutkintojen (Certified Internal Auditor) perusteella. 

Schneiderin (1984) tutkimuksen arvoasteikkoanalyysin perusteella tilintarkastajat 

pitävät sisäisen tarkastuksen suorittamaa työtä merkittävimpänä tekijänä. Toiseksi 

merkittävin Schneiderin mukaan on sisäisen tarkastuksen pätevyys, ja objektiivisuus 

on vähiten merkittävä. Schneider vertaa tutkimustuloksiaan Brownin (1982) 

suorittamaan vastaavanlaiseen varianssianalyysillä toteutettuun tutkimukseen, jonka 

tulokset tukevat sisäisen tarkastuksen työn suorittamista merkittävimmäksi tekijäksi. 

Brownin tutkimus kuitenkin osoitti objektiivisuuden pätevyyttä merkittävämmäksi, 

minkä Schneider totesi selittyvän erilaisella pätevyyden määrittelyllä. Schneider 

korostaakin tutkimustulosten olevan valideja ainoastaan, kun tutkimuksessa käytetyt 

muuttujat vastaavat todellisuudessa sisäisen tarkastuksen arvioinnissa käytettyjä 

tekijöitä. 

Omaan aiempaan tutkimukseensa perustuen Schneider (1985) tutki myöhemmin, 

missä määrin tilintarkastajat luottavat sisäisen tarkastuksen funktioon sekä 

minkälainen suhde tilintarkastajan päätöksellä luottaa sisäiseen tarkastukseen on 

sisäisen tarkastuksen vahvuuden arvioinnin kanssa. Samalla tutkittiin myös 

objektiivisuuden, pätevyyden ja suoritetun työn merkityksen suuruutta 

arviointiperusteisiin ja luottamuspäätöksiin. Tutkimuksen empiirinen osuus koostui 20 

tilintarkastajan arvioinnista hypoteettisen sisäisen tarkastuksen osastosta, jonka 
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rakennetta muunneltiin objektiivisuuden, pätevyyden ja suoritetun työn suhteen. 

Schneiderin (1985) tutkimukseen osallistuneet tilintarkastajat työskentelivät yhdessä 

kahdeksasta suurimmasta hyväksyttyjen tilintarkastajien yhteisöstä Atlantassa, 

Georgiassa. Tilintarkastajat olivat yhteisössä korkeassa asemassa ja heillä oli 

kokemusta sisäisen tarkastuksen toimintojen asiakkaista. Tutkimustulosten 

perusteella todettiin tilintarkastajien luottavan sisäiseen tarkastukseen melko paljon. 

Tutkimustulosten mukaan tilintarkastajat pitävät pätevyyttä ja suoritettua työtä lähes 

yhtä merkittävinä, ja objektiivisuutta vähemmän merkittävänä. 

Haronin et. al. (2004) tutkimuksessa objektiivisuutta, pätevyyttä ja suoritettua työtä 

mitataan kahdeksalla kysymyksellä, joista kaksi koskee objektiivisuuden, kaksi 

pätevyyden ja neljä suoritetun työn kriteerejä. Tämän tutkimuksen empiirisessä 

osuudessa käytetään näitä samoja kysymyksiä. Haronin et. al. (2004) empiriassa 

käytettiin perustana 64 malesialaisessa tilintarkastusyhteisössä työskentelevän 

tilintarkastajan vastauksia. Kysely rajattiin tilintarkastajiin, joiden asema yhteisössä 

oli partner-, manager- tai senior-tasoinen. 

Haronin et. al. (2004) tutkimuksen ensimmäisenä hypoteesina on, että sisäisten 

tarkastajien objektiivisuus ja pätevyys sekä heidän suorittamansa työ vaikuttavat 

tilintarkastajien päätökseen luottaa sisäiseen tarkastukseen. Luotettavuuden 

kriteerien lisäksi tutkitaan tilintarkastajien päätösten johdonmukaisuutta eli sitä 

tekevätkö he päätöksen yhdenmukaisesti samanlaisissa tilanteissa. Toisena 

hypoteesina tutkimuksessa on se, että tilintarkastajien päätöksenteossa on 

merkittävää vaihtelua, kun sama tapaus toistetaan. Kyselyyn osallistuneita 

tilintarkastajia pyydettiin arvioimaan kuusi case-tapausta, joista jokainen sisälsi 

yhden objektiivisuuden, pätevyyden tai suoritetun työn kriteereistä. Tilintarkastajien 

tuli vastata, kuinka luotettavaksi he arvioisivat sisäisen tarkastuksen tapauskohtaisen 

kriteerin perusteella. Arviointiasteikko oli seitsemänportainen, jossa huonoin arvo oli 

”täysin epäluotettava” ja paras ”täysin luotettava”. Tämän tutkimuksen empiirisessä 

osuudessa käytetään samaa arviointiasteikkoa. 

Haronin et. al. (2004) tutkimuksen tulosten mukaan merkittävimpiä tekijöitä ovat 

sisäisen tarkastuksen suoritettu työ ja pätevyys, mutta objektiivisuutta tilintarkastajat 

eivät pitäneet merkittävänä. Tutkimustulokset vastaavat siis Schneiderin (1984 & 
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1985) saavuttamia tuloksia. Samat kriteerit on havaittu merkittäviksi myös Tiessenin 

ja Colsonin (1990) sekä Malettan (1993) tutkimuksissa. Sitä vastoin Brown (1982) ei 

havainnut pätevyyttä merkittäväksi tekijäksi luottamuksen muodostamisessa. 

Haronin et. al. (2004) tutkimuksessa objektiivisuuden vähäisen merkityksen epäillään 

selittyvän sillä, että tilintarkastajat näkevät sisäisen tarkastuksen henkilöstön osana 

organisaatiota, jolloin objektiivisuus ei saavuta merkittävää asemaa. Aiemmista 

tutkimuksista ainoastaan Maletta (1993) on havainnut objektiivisuuden sekä 

pätevyyttä että suoritettua työtä merkittävämmäksi tekijäksi. Pätevyyden kriteereistä 

jatkuva, yrityksen toimintoihin perehdyttävä koulutus on Haronin et. al. (2004) 

tutkimuksen perusteella tilintarkastajien mielestä tärkeää, kun taas ammatillista 

pätevyyttä ei pidetä niinkään tärkeänä. Suoritetun työn kriteereistä merkittävin 

tutkimuksen mukaan on se, että sisäinen tarkastus suorittaa tyydyttävää seurantaa 

niitä toimintoja ja menetelmiä kohtaan, jotka tilintarkastajat ovat havainneet 

vajavaisiksi aiemmilla tilikausilla. 

Haronin et. al. (2004) tutkimuksen toinen hypoteesi hylätään tulosten perusteella. 

Korrelaatiotestin avulla havaittiin merkittävää yhtäläisyyttä toistamiseen erimuodossa 

esitetyn case-tehtävän suhteen tehdyssä kahdessa päätöksessä. Tulokset vastaavat 

Brownin (1982) ja Haronin (1996) tutkimustuloksia. 

TAULUKKO  2 Yhteenvetoa sisäisen tarkastuksen luotettavuuden määrittelijöihin liittyvistä 
tutkimuksista 

Kirjoittaja 

(t) 

Vuosi Tutkimusstrategia Keskeiset tulokset 

Brown 1982 Kvantitatiivinen 

tutkimus 

Sisäisen tarkastuksen tekemä työ on 
merkittävin sisäisen tarkastuksen 
luotettavuuden arvioinnissa 

Schneider 1984 Kyselytutkimus Sisäisen tarkastuksen tekemä työ on 
merkittävin tekijä sisäisen tarkastuksen 
luotettavuuden arvioinnissa. Objektiivisuus 
on vähiten merkittävä. 
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Schneider 1985 Kvantitatiivinen 

tutkimus 

Pätevyys ja suoritettu työ ovat lähes yhtä 
merkittäviä sisäisen tarkastuksen 
luotettavuuden arvioinnissa. Objektiivisuus 
on vähemmän merkittävä. 

Maletta 1993 Kvantitatiivinen 

tutkimus 

Objektiivisuus on pätevyyttä ja suoritettua 
työtä merkittävämpi tekijä sisäisen 
tarkastuksen luotettavuuden arvioinnissa. 

Gramling 2004 Kyselytutkimus Tärkeitä tekijöitä sisäisen tarkastuksen 
luotettavuuden arvioinnissa ovat 
riippumattomuus, objektiivisuus, pätevyys ja 
kokemus sekä kohdeorganisaation 
toimintojen ja prosessien tuntemus. 

 

Haron et. al. 2004 Case-tutkimus Merkittävimpiä tekijöitä ovat suoritettu työ ja 
pätevyys sisäisen tarkastuksen 
luotettavuuden arvioinnissa. Objektiivisuutta 
ei pidetty merkittävänä. 

 

2.5.2 Tarkastusvaliokunnan merkitys tilintarkastajan työlle 
	  
Tarkastusvaliokunnan vaikutusta tilintarkastajan työhön on tutkittu enemmän vasta 

viime vuosina. Tähän pääasiallisena syynä lienee se, että tarkastusvaliokunta on 

ollut olemassa pitkään vain harvoissa yrityksissä. Cohen, Krishnamorthy ja Wright 

(2002) havaitsivat tutkimuksessaan, että tilintarkastajat pitivät tarkastusvaliokunnan 

merkitystä vähäisenä ja pienempänä kuin ylemmän johdon tai koko johtokunnan. 

Keskusteluja tarkastusvaliokunnan tai johtokunnan kanssa pidettiin kuitenkin 

merkittävänä tekijänä tarkastusriskin arvioinnissa ja tarkastuksen suunnittelussa. 

Cohenin et. al. (2002) tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon 

tutkimuksen toteuttamisen ajankohta. Tarkastusvaliokunta on saavuttanut 

vakiintuneemman aseman vasta myöhemmin, pääosin kansallisten lainsäädäntöjen 

kautta, ja myöhemmissä tutkimuksissa tarkastusvaliokunnalla on havaittu 

merkittävämpi rooli. Sharma, Boo ja Sharma (2007) tutkivat yrityksen 

hallintojärjestelmien vahvuutta muuntelemalla, onko johtokunnan ja 

tarkastusvaliokunnan ominaisuuksilla, kokoontumiskerroilla sekä vuorovaikutuksella 

tilintarkastajan kanssa merkitystä tilintarkastajalle. Tutkimustulosten mukaan 
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asiakkaan hyvin rakennetut hallintojärjestelmät eli johtokunnan ja 

tarkastusvaliokunnan positiiviset ominaisuudet alentavat kontrolli- ja 

tilintarkastusriskiä sekä vähentävät suunniteltuja tarkastustunteja ja todellisen 

testauksen määrää. 

Stewart ja Munro (2007) tutkivat tarkastusvaliokunnan vaikutusta tilintarkastukseen 

australialaisten tilintarkastajien näkökulmasta. He tutkivat tarkastusvaliokunnan 

olemassaolon, tapaamisten määrän ja tilintarkastajan tapaamisiin osallistumisen 

vaikutuksia tilintarkastajan työhön. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa kehitettiin 

hypoteettinen yritys, johon on juuri perustettu tarkastusvaliokunta. 

Tarkastusvaliokunnan kokoontumistiheyttä ja tilintarkastajan kokouksiin 

osallistumisen määrää muunnellen tutkittiin vaikutusta tilintarkastusriskiin, 

tilintarkastuksen tehokkuuteen ja testaukseen, tilintarkastajan ja asiakkaan välisiin 

konflikteihin, tilintarkastuksen laatuun sekä tilintarkastuspalkkioihin. (Stewart & 

Munro 2007, 51-52) 

Stewartin ja Munron (2007) tutkimuksen taustalla on Australian pörssin Corporate 

Governance -neuvoston vuonna 2003 antama suositus, jonka mukaan kaikilla 

yrityksillä tulisi olla tarkastusvaliokunta (ASX Corporate Governance Council 2003). 

Pörssin listaussääntöjen mukaan tarkastusvaliokunta on pakollinen suurimman 500 

joukkoon kuuluville yrityksille (ASX 2004). Pienemmät yritykset saavat perustellusta 

syystä olla perustamatta tarkastusvaliokuntaa. Suurimman 300 joukkoon kuuluville 

yrityksille on lisäksi tarkastusvaliokuntaa koskevat erityiset listaussäännöt. Säännöt 

määräävät tarkastusvaliokunnalle vähintään kolme jäsentä, jotka eivät saa toimia 

yrityksessä johtotehtävissä ja joista suurimman osan tulee olla riippumattomia. 

Stewartin ja Munron (2007) tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kyselyllä, jossa 

tilintarkastajia pyydettiin arvioimaan tarkastusvaliokunnan vaikutusta heidän 

työhönsä tapauskohtaisesti. Lopullinen aineisto koostui vastauksista 75 partnerilta tai 

managerilta, jotka työskentelivät yhdessä Australian neljästä suurimmasta tai 

neljästä keskikokoisesta tilintarkastusyhteisöstä. Empiirisen tutkimuksen tulokset 

osoittavat, että tarkastusvaliokunnan olemassaolo alentaa merkittävästi havaittua 

tilintarkastusriskiä. Tutkimuksessa havaitaan myös tapaamistiheyden ja 

tilintarkastajan tapaamisiin osallistumisen vaikuttavan riskin alenemisen määrään. 

(Stewart & Munron 2007, 64) 
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Tilintarkastuksen tehokkuuteen Stewart ja Munron (2007) eivät havainneet 

tarkastusvaliokunnalla olevan suurta merkitystä. Tarkastusvaliokunnan ei havaittu 

myöskään vaikuttavan tilintarkastuksen testaukseen tai budjetoituihin työtunteihin 

alemman tason tilintarkastajille. Johdon ja partnereiden työtuntien sen sijaan 

odotetaan lisääntyvän jonkin verran, yhteisten tapaamisten määrästä riippuen. 

Tarkastusvaliokunnan odotetaan auttavan tilintarkastajaa johdon kanssa ilmenevien 

ristiriitojen ratkaisussa sekä parantavan tilintarkastuksen laatua, mutta näihin ei 

katsota tapaamisten määrällä tai tilintarkastajan osallistumisella olevan vaikutusta. 

TAULUKKO  3 Yhteenvetoa tarkastusvaliokunnan merkitys tilintarkastajan työlle liittyvistä 
tutkimuksista 

Kirjoittaja (t) Vuosi Tutkimusstrategia Keskeiset tulokset 

Cohen et. al. 2002 Haastattelututkimus Tarkastusvaliokunnan merkitystä pidettiin 
vähäisenä ja pienempänä kuin ylemmän 
johdon tai koko johtokunnan. Keskusteluja 
tarkastusvaliokunnan tai johtokunnan 
kanssa pidettiin kuitenkin merkittävänä 
tekijänä tarkastusriskin arvioinnissa ja 
tarkastuksen suunnittelussa. 

Sharma et. al.  2007 Kvantitatiivinen 

tutkimus 

Asiakkaan hyvin rakennetut 
hallintojärjestelmät eli johtokunnan ja 
tarkastusvaliokunnan positiiviset 
ominaisuudet alentavat kontrolli- ja 
tilintarkastusriskiä sekä vähentävät 
suunniteltuja tarkastustunteja ja todellisen 
testauksen määrää. 

Stewart et. al.  2007 Kyselytutkimus Tarkastusvaliokunnan olemassaolo 
alentaa merkittävästi havaittua 
tilintarkastusriskiä. Tapaamistiheys ja 
tilintarkastajan tapaamisiin osallistuminen 
vaikuttavat riskin alenemisen määrään. 

 

	  

2.5.3 Tilintarkastajan työn väheneminen sisäisen tarkastuksen hyödyntämisen 
seurauksena 
	  
Mikäli tilintarkastaja arvioi sisäisen tarkastuksen vahvaksi, tulee hänen harkita missä 

määrin hän siihen aikoo luottaa. Schneiderin (1985) tutkimuksessa havaittiin melko 

korkea johdonmukaisuuden aste tilintarkastajan arvioinnilla sisäisen tarkastuksen 
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vahvuudesta ja luottamuspäätöksen välillä. Aiemmissa tutkimuksissa tilintarkastajan 

arvioinnilla ja luottamuspäätöksillä on havaittu ristiriitaisia yhteyksiä (Gaumnitz, 

Nunamaker, Surdick & Thomas 1982). Luottamuspäätöksen lisäksi tilintarkastajan 

tulee päättää, kuinka paljon tilintarkastustyötä voidaan vähentää sisäisen 

tarkastuksen luotettavuuden perusteella. Schneiderin (1985) tutkimuksen mukaan 

tilintarkastajat vähentävät omaa tarkastustyötään keskimäärin 38 prosenttia tehtyään 

päätöksen luottaa sisäisen tarkastuksen työhön. Sisäisen tarkastuksen vahvuudesta 

riippuen tilintarkastajat arvioivat tarkastustyön vähenevän 7-77 prosenttia. 

Margheim (1986) jatkaa edelleen Schneiderin tutkimuksia siitä, vaikuttaako sisäisen 

tarkastuksen luotettavuus todellisuudessa tilintarkastuksen suorittamiseen. 

Margheim (1986) tutki aihetta case-tehtävillä, joissa hypoteettisen yrityksen sisäisen 

tarkastuksen luotettavuutta muunneltiin alhaiseksi tai korkeaksi. Luotettavuutta 

muunneltiin joko objektiivisuuteen tai pätevyyteen ja suoritettuun työhön liittyvillä 

tekijöillä. Pätevyyttä ja suoritettua työtä Margheim (1986) käsitteli yhtenä tekijänä 

välttääkseen epärealistisia yhdistelmiä, kuten alhaista pätevyyttä ja hyvää suoritettua 

työtä. Kysely kohdistettiin hyväksytyille tilintarkastajille kahdeksassa suurimmassa 

tilintarkastusyhteisössä. Tilintarkastajia pyydettiin tutustumaan case-tapauksiin ja 

niiden pohjalta täydentämään tilintarkastussuunnitelma työtuntien budjetoinnilla. 

Margheim (1986) havaitsi tutkimuksessaan tilintarkastajien vähentävän suunniteltuja 

tilintarkastustunteja, mikäli sisäiset tarkastajat ovat päteviä ja suoriutuvat työstään 

hyvin. Sisäisen tarkastuksen objektiivisuuden asteen perusteella tilintarkastajien ei 

havaittu muuttavan työskentelyään tilintarkastuksen yhteydessä. Myöskään sisäisten 

tarkastajien ja tilintarkastajien välistä vuorovaikutusta ei havaittu merkittäväksi. 

Tarkastustuntien vähentämisen kannalta tärkeäksi havaittiin, että sisäinen tarkastus 

on dokumentoinut aihealueella tekemänsä työn. 

Stein, Simunic ja O’Keefe (1994) tutkivat tilintarkastajan työtuntimäärään vaikuttavia 

tekijöitä. Eräänä mahdollisena vaikuttavana tekijänä tutkimuksessa oli sisäiset 

kontrollit ja sisäinen tarkastus. Tutkimuksessa havaittiin sisäisten kontrollien 

vaikuttavuuden työtuntimäärään riippuvan yrityksen toimialasta. Teollisuuden alalla 

sisäisillä kontrolleilla ei ollut havaittavaa vaikutusta tilintarkastukseen, kun taas 

rahoitusalalla sisäisten kontrollien vahvuus vaikutti merkittävästi hyödynnettäviin 

työtunteihin. Tutkimustulosten mukaan rahoitusalalla tilintarkastajien luottamus 
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sisäiseen tarkastukseen johtaa pienempään työtuntimäärään alemman tason 

tilintarkastajilla, mutta lisää korkeamman tason tilintarkastajien työtunteja.  

Felixin, Gramlingin ja Malettan (2001) tutkimuksessa havaittiin merkittävä yhteys 

sisäisen tarkastuksen toiminnon ja tilintarkastuksen työmäärän välillä. Mitä suurempi 

myötävaikutus sisäisellä tarkastuksella oli tilinpäätöstarkastukseen, sitä alemmaksi 

tilintarkastuspalkkio muodostui eli tilintarkastajan työmäärä väheni. Suurin merkitys 

sisäisen tarkastuksen tekijöistä havaittiin olevan sen laadulla. Lähtökohtariskin 

kasvaessa sisäisen tarkastuksen merkitys tilintarkastuksen apuna pienenee, kun 

taas merkitys yhteistyön välineenä kasvaa. 

Sisäisen tarkastuksen hyödyntämisen ja tilintarkastusvaliokunnan olemassaolon on 

havaittu myös lisäävän tilintarkastajien työtä. Goodwin-Stewart ja Kent (2006) 

perustelivat tulostaan sillä, että sisäiseen tarkastukseen paljon panostavat yritykset 

vaativat myös laadukkaampaa tilintarkastusta, samoin kuin tarkastusvaliokunnat. 

Tämän tyyppisten yritysten johtajat tiedostavat sekä sisäisen tarkastuksen että 

tilintarkastuksen merkittävän roolin vahvojen hallinto- ja ohjausjärjestelmien 

edellytyksenä, jolloin tilintarkastuksen kysyntä kasvaa 

Sisäisen tarkastuksen hyödyntämisen voidaan nähdä vaikuttavan tilintarkastajan 

työmäärään kahdella tavalla. Ensinnäkin tilintarkastuksen kysyntä kasvaa sisäisen 

tarkastuksen tai tarkastusvaliokunnan laatuvaatimusten myötä (Goodwin-Stewart & 

Kent 2006). Toisaalta taas sisäisen tarkastuksen hyödyntäminen vähentää 

tilintarkastajan työtunteja eli tarjonta on alhaisempaa (Schneider 1985, Margheim 

1986, Felix et. al. 2001). Stein et. al. (1994) havaitsi sisäisen tarkastuksen 

vaikutuksen tilintarkastajan työmäärään riippuvan sekä yrityksen toimialasta että 

tilintarkastajan asemasta tilintarkastusyhteisössä. 

Tehokas sisäinen tarkastus johtaa tutkimusten mukaan laadukkaampaan 

tilintarkastukseen, vaikka tilintarkastajien työmäärä ei alenisi. Palkkioiden muutokset 

riippuvat organisaation rakenteesta ja sisäisen tarkastuksen ominaisuuksista. Joka 

tapauksessa sisäisen tarkastuksen hyödyntäminen vähentää päällekkäistä 

resurssien käyttöä ja tehostaa näin organisaation toimintaa. Sisäisen tarkastuksen ja 

tilintarkastuksen yhteistyö tuottaa molemminpuolisesti hyödyttävää lisäinformaatiota 

ja on näin myös asiakkaalle hyödyksi. 
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TAULUKKO  4 Yhteenvetoa tilintarkastajan työn vähenemiseen liittyvistä tutkimuksista 

Kirjoittaja (t) Vuosi Tutkimusstrategia Keskeiset tulokset 

Gaumnitz et. 

al. 

1982 Kvantitatiivinen 

tutkimus 

Sisäisen tarkastuksen ja 
tilintarkastuksen käyttämän ajan 
arviointi tulisi jollain tavalla yhdistää, 
jotta voitaisiin suunniteltujen 
tilintarkastustuntien 
yhdenmukaisuutta. Sisäisen 
tarkastuksen vahvuudella ja 
tilintarkastustuntien lukumäärällä 
vallitsee käänteinen suhde 
 

Schneider 1985 Kvantitatiivinen 

tutkimus 

Tilintarkastajat vähentävät omaa 
tarkastustyötään keskimäärin 38 
prosenttia tehtyään päätöksen 
luottaa sisäisen tarkastuksen 
työhön. Sisäisen tarkastuksen 
vahvuudesta riippuen tilintarkastajat 
arvioivat tarkastustyön vähenevän 7-
77 prosenttia. 

Margheim 1986 Case-tutkimus Tilintarkastajat vähentävät 
suunniteltuja tilintarkastustunteja, 
mikäli sisäiset tarkastajat ovat 
päteviä ja suoriutuvat työstään 
hyvin. Sisäisen tarkastuksen 
objektiivisuuden asteen perusteella 
tilintarkastajien ei havaittu 
muuttavan työskentelyään 
tilintarkastuksen yhteydessä. 

Stein et. al.  1994 Kvantitatiivinen 

tutkimus 

Sisäisten kontrollien vaikuttavuus 
työtuntimäärään riippuu yrityksen 
toimialasta. 

Felix et. al. 2001 Kvantitatiivinen 

tutkimus 

Mitä suurempi myötävaikutus 
sisäisellä tarkastuksella on 
tilinpäätöstarkastukseen, sitä 
alemmaksi tilintarkastuspalkkio 
muodostuu eli tilintarkastajan 
työmäärä vähenee. 

Goodwin-

Stewart et. al. 

2006 Kvantitatiivinen 

tutkimus 

Sisäisen tarkastuksen 
hyödyntämisen ja 
tilintarkastusvaliokunnan 
olemassaolon on havaittu lisäävän 
tilintarkastajien työtä. 
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3 SISÄISEN TARKASTUKSEN JA TILINTARKASTUKSEN 
TEHTÄVÄT JA YHTEISTYÖ 
 

3.1 Sisäisen tarkastajan ja tilintarkastajan roolit 
 
Perusasetelmana suuren yrityksen tarkastustoiminnassa voidaan pitää sitä, että 

ulkoinen tarkastus painottuu lainmukaisuusvalvonnan sekä kirjanpidon ja 

tilinpäätöksen tarkastamisen suuntaan. Sisäisen tarkastuksen päätehtäväalue on 

puolestaan toimintojen tarkastus painopistesuuntana 

tarkoituksenmukaisuusvalvonta. Suurimmat erot ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen 

lähtökohdissa liittyvät lakisääteisyyteen, tarkastus- ja vastuunäkökulmaan sekä 

riippumattomuuteen. 

          	  
 

TAULUKKO  5 Sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen erot 

Arviointikriteeri Tilintarkastaja Sisäinen tarkastaja 

 Valitsija Yhtiökokous Yrityksen johto 

Säädöspohja Lakisääteinen/pakottava Vapaaehtoinen/pakollinen 

pörssiyhtiöissä 

Riippumattomuus Yhtiöstä Tarkastettavasta kohteesta 

Työn ajoittuminen Kertaluonteista/ajoittaista Jatkuvaa 

Työn kohdistuminen Tilinpäätös 
Tilikausi/-kaudet, 

nykyhetkeen asti 

Toiminta 
Menneisyys, nykyhetki, 

tulevaisuus 

 Riski Tilinpäätöksen virheellisyys / 
Tilintarkastusriski 
 

Tavoitteet jäävät 
saavuttamatta/ 
 Liikeriski 
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Taulukossa 5 esitetään sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen keskeisimpiä eroja. 

Sisäisen tarkastuksen tehtävistä määrää yrityksen johto ja ne vaihtelevat tarpeen 

mukaan, kun taas tilintarkastajan tehtävät ovat lakisääteisiä. Sisäinen tarkastus ei 

voi saavuttaa itsenäisyyden ja puolueettomuuden asteesta riippumatta samanlaista 

riippumattomuutta kuin mitä tilintarkastajalta vaaditaan, sillä sisäinen tarkastus on 

aina osa tarkastuskohdetta. Sisäisen tarkastuksen työn kohdistuminen voi olla 

luonteeltaan joko ennakoivaa ja ehkäisevää, todentavaa tai ohjaavaa. Ennakoivan 

valvonnan tavoitteena on estää epätoivottuja tapahtumia ja riskejä muun muassa 

tietojärjestelmien salasanoja ja ostotilausten hyväksyntää koskevien vaatimusten 

avulla. Ennakoivaan valvontaa kuuluvat myös organisaation arvot, 

toimintaperiaatteet, strategia ja tavoitteet. Todentavan valvonnan tehtävänä on tuoda 

esille ja korjata epätoivottuja tapahtumia. Ohjaava valvonta taas edesauttaa tai saa 

aikaan toivottuja tapahtumia. Tilintarkastuksessa puolestaan työn pääpaino on 

nykyhetkessä ja siinä ollaan kiinnostuneita yrityksen tilinpäätöksestä ja tilikausien 

tapahtumista. (KPMG 2008, 52) Tilintarkastajan tulee noudattaa ammatillista 

skeptisyyttä tilintarkastuksen suunnittelussa ja suorittamisessa sekä alentaa 

tilintarkastusriski sellaiselle hyväksyttävän alhaiselle tasolle, joka on yhdenmukainen 

tilintarkastuksen tavoitteiden kanssa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on puolestaan 

tuottaa kohtuullista varmuutta yhteisön niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka 

liittyvät taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen, toiminnan tehokkuuteen ja 

taloudellisuuteen sekä sovellettavien lakien ja määräysten noudattamiseen. Riskinä 

voidaan nähdä olevan epäonnistuminen näiden edellä mainittujen tavoitteiden 

saavuttamisessa. (KHT-yhdistys 2009, 58) 

 

Eroista huolimatta sisäinen tarkastaja ja tilintarkastaja käyttävät usein samanlaisia 

keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi, ja tietyt sisäisen tarkastuksen tekijät voivat olla 

hyödyksi tilintarkastajalle. Tilintarkastajalla on kuitenkin yksinomainen vastuu 

antamastaan lausunnosta, eikä sisäisen tarkastuksen hyödyntäminen vähennä 

tilintarkastajan vastuuta. (KHT-yhdistys 2009, 79) 

Taulukossa 6 verrataan keskenään tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen 

tehtäväkenttiä. Taulukossa on määritelty tarkastajien valtuuttaja, tehtävät ja 

tavoitteet sekä tapa, jolle ne suoritetaan. Taulukko on laadittu tarkastajajärjestöjen 

suosituksissaan antamien määritelmien mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen voidaan 
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tiivistetysti sanoa keskittyvän enemmän yrityksen toiminnan 

tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseen, kun tilintarkastus puolestaan tutkii, toimiiko 

yritys lain ja sen toimielinten päätösten mukaisesti. Taulukosta käy hyvin ilmi, kuinka 

molempien tarkastajien tehtävissä, tavoitteissa ja tehtävien suoritustavoissa on 

toisaalta suuria yhtäläisyyksiä ja toisaalta taas selkeitä eroja. Näiden yhtäläisyyksien 

ansiosta ja erojen vuoksi molemmat tarkastajatahot täydentävät toisiaan ja pystyvät 

yhteistoiminnallaan vaikuttamaan positiivisesti yrityksen sisäisen 

valvontajärjestelmän kehittämiseen. (Hannukkala 1998, 164)   

 
TAULUKKO  6 Tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen toimenkuvat ammattisuositusten 
perusteella (Hannukkala 1998, 166) 

                                                        TOIMENKUVA 

 SISÄINEN TARKASTUS TILINTARKASTUS 

Valtuuttaja Toimitusjohtaja (hallitus)  
 

Yhtiökokous  
 

Tehtävät ”Organisaation sisäisen 
valvontajärjestelmän 
riittävyyden ja tehokkuuden 
tutkiminen ja arviointi sekä 
tehtävien hoidon laadun 
arviointi”  
 

”Tarkastaa kirjanpitoa sekä 
tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteita, sisältöä ja 
esittämistapaa sen 
toteamiseksi, ettei tilinpäätös 
sisällä olennaisia virheitä tai 
puutteita”  
”Selvittää hallintoneuvoston ja 
hallituksen jäsenten sekä 
toimitusjohtajan toiminnan 
lainmukaisuutta osakeyhtiölain 
säännösten perusteella”  

Tavoitteet ”Sisäisen tarkastajan tulee,  
- tutkia taloudellisen ja 
operatiivisen tiedon 
luotettavuutta ja eheyttä sekä 
niitä keinoja, joilla tällainen tieto 
tunnistetaan, mitataan, 
luokitellaan ja raportoidaan;  
- tutkia ne menetelmät, joilla 
varmistetaan toiminnan ja 
raporttien kannalta merkittävien 
toimintaperiaatteiden, 
suunnitelmien, menetelmien, 
lakien ja määräysten 
noudattaminen sekä todeta, 
noudattaako organisaatio sitä;  
- tutkia ne menetelmät, joilla 
omaisuus turvataan ja 
soveltuvin osin varmistaa 
omaisuuden olemassaolo,  
- arvioida resurssien käytön 
taloudellisuutta ja tehokkuutta,  
- tutkia sekä jatkuvaa toimintaa 
että määräaikaisia projekteja 

”Tilinpäätöksen ja hallinnon 
tarkastuksella pyritään 
toteamaan, että:  
- tuloslaskelma on laadittu 
kirjanpitolain mukaisesti;  
- taseessa esitetyt varat ja velat 
ovat olemassa, ja ne on oikein 
arvostettu, yhtiö omistaa 
mainitut varat, ja sillä on 
taseessa esitetyt velat;  
- tuloslaskelman ja taseen tiedot 
perustuvat yhtiön kirjanpitoon;  
- tilinpäätöksessä on esitetty 
lain ja hyvän kirjanpitotavan 
edellyttämät tiedot;  
- tilinpäätös antaa 
kirjanpitolaissa tarkoitetulla 
tavalla oikeat ja riittävät tiedot 
yhteisön/säätiön toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta”  
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varmistuakseen siitä, että niiden 
tulokset vastaavat asetettuja 
päämääriä ja tavoitteita sekä 
selvittää, toteutetaanko ne 
suunnitellulla tavalla”  
 

Suoritustapa ”Jäsenen ja CIA:n pitää 
työssään noudattaa sellaisia 
toimintatapoja, jotka ovat 
sopusoinnussa sisäisen 
tarkastuksen 
ammattistandardien ja eettisten 
sääntöjen kanssa”  
 

”Hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti”  
 

 

Laadukas ja hyvin toimiva valvontajärjestelmä on käytännössä pakollinen, sillä 

nykypäivän yritystoiminta sisältää erittäin paljon suuria riskejä. Pätevät ja 

motivoituneet sisäiset tarkastajat sekä ammattitaitoiset ja riippumattomat 

tilintarkastajat ovat paras keino vakuuttua siitä, että yrityksen valvonnan 

kokonaisjärjestelmä on tehokas ja riittävä. Sekä sisäisellä että ulkoisella 

tarkastuksella on oma merkittävä osansa tässä kokonaisuudessa. Tilintarkastaja on 

yhtiökokouksen eli yrityksen omistajien valitsema laillisuusvalvoja, kun sisäinen 

tarkastaja puolestaan toimii yrityksen johdon alaisuudessa pyrkimyksenään parantaa 

yrityksen toimintojen tehokkuutta. Tilintarkastuksen suorittaman työn perusteella on 

melko vaikea tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä yrityksen tulevaisuudesta ja 

varsinkin antaa ohjeita vaadittavien toimenpiteiden suhteen, sillä tilintarkastus tutkii 

lähinnä tilinpäätöstä, jonka antamat tiedot ovat pääosin historiallisia. Olennaisinta 

sekä ulkoisen että sisäisen tarkastuksen toiminnassa on riippumattomuus eli 

objektiivisuus ja puolueettomuus. Tilintarkastajien tulee pystyä suorittamaan 

tilintarkastus riippumattomasti kun sisäisen tarkastuksen taas on oltava riippumaton 

muusta organisaatiosta ja tarkastettavista toiminnoista. (Hannukkala 1998, 167; 

Holopainen 1998, 58; Marttila 1998, 241; Vesalainen 1998, 411)  

 

3.2 Sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen yhteistyömuodot ja 
tehtävien painopistealueet 

 

3.2.1 Yhteistyömuodot 
 
Tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan tekemän yhteistyön muodot vaihtelevat paljon 

eri yritysten välillä. Suurissa yrityksissä niin ulkoisen kuin sisäisenkin tarkastuksen 
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tehtäväkenttä on yleensä laaja ja niiden tarkastamiseen vaadittavat resurssit ovat 

tästä johtuen hyvin suuria. Tällöin tarkastustyön tulee olla hyvin ohjeistettua, ja 

toiminnan koordinointi sellaisella tasolla, että tarpeettomat päällekkäisyydet 

pystytään välttämään. Tämä on mahdollista vain, jos tilintarkastuksen ja sisäisen 

tarkastuksen välinen yhteistyö on kitkatonta. (Marttila 1998, 242-243; Hannukkala 

1998, 164; Felix et al.1998, 22) 

Tarkastustehtävien prioriteetti ja yrityksen sisäiset tarpeet ovat määrittelevänä 

tekijänä yhteistyön painopistealueita valittaessa. Sekä tilintarkastus että sisäinen 

tarkastus hyötyvät tiiviistä yhteistyöstä huomattavasti. Tilintarkastajan arvioidessa 

tarkastuskohteen riskejä, lisää riippumaton ja asiantunteva sisäinen tarkastus 

tilintarkastajan luottamusta yrityksen sisäisiin kontrollijärjestelmiin. Sisäiselle 

tarkastukselle puolestaan tilintarkastajat ovat hyödyllinen ja objektiivinen 

yhteistyötaho. 

3.2.2 Sisäinen tarkastaja tilintarkastajan apulaisena 
 
Sisäisen tarkastajan toimimisella tilintarkastajan apulaisena tarkoitetaan sellaista 

tilannetta, jossa tilintarkastajat valvovat suoraan sisäisen tarkastajan toimintaa. 

Tilintarkastajien näkökulmasta tarkasteltuna tällainen tilanne on jossain määrin 

ongelmallinen, sillä tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että samassa ryhmässä 

tarkastustyötä tekee tarkastajia, joiden muodollinen riippumattomuus on erilainen. 

Kummankin tarkastajatahon objektiivisuus tarkastuksen kohteena olevia asioita 

kohtaan toimii kuitenkin yhdistävänä siteenä ja mahdollistaa käytännön yhteistyön. 

Tilintarkastusalan suosituksissa ei ole erikseen otettu kantaa tämänkaltaiseen 

yhteistoimintaan. Jotta sisäinen tarkastaja pystyy toimimaan tilintarkastajan 

apulaisena, tulee tällä olla riittävä asiantuntemus kulloinkin tarkastuksen kohteena 

olevista toiminnoista. Usein sisäisen tarkastuksen tuoma lisäarvo tilintarkastajan 

työhön pohjautuukin juuri yrityksen toimintojen sekä organisaation hyvään 

tuntemukseen. (Hannukkala 1998, 165) 

3.2.3 Sisäisen tarkastajan työn hyväksikäyttö tilintarkastuksessa 
	  
Sisäisten tarkastajien toteuttamien tarkastusten hyväksikäyttö tilintarkastajien omien 

tarkastustoimenpiteiden lisänä on tilintarkastusalan suositusten mukaan sallittua. 

Tilintarkastusalan suositukset antavat eräitä reunaehtoja sisäisen tarkastuksen 
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suoritettavaksi annettaviin tarkastustehtäviin liittyen. Sisäisen tarkastuksen 

tarkastustehtävien yleinen laatutaso pitää pystyä arvioimaan, ja lisäksi yksittäisten 

tarkastustoimenpiteiden asianmukainen hoitaminen täytyy varmistaa. Myös 

tarkastettavien toimintojen oleellisuus ja suhteellinen riski vaikuttavat sisäiselle 

tarkastukselle luovutettavien tarkastusten laajuuteen, ajoitukseen ja luonteeseen. 

(KHT-yhdistys – Föreningen CGR ry. 2009, 198-200) 

Sisäiselle tarkastukselle annettavista tarkastustehtävistä on hyvä sopia jo 

vuosittaista tarkastussuunnitelmaa tehtäessä. Tällöin pystytään parhaiten sopimaan 

muun muassa tarkastuskohteet, tarkastusten kattavuus ja käytettävät menetelmät. 

Samassa yhteydessä kannattaa sopia myös kuinka tarkastustoimenpiteet tullaan 

dokumentoimaan, milloin ne käydään läpi ja kenelle niistä raportoidaan. Jotta 

varmistutaan tarkastustoimenpiteiden asianmukaisesta hoitamisesta, tulee yhdessä 

sovitut määritykset laatia kirjallisina. Konkreettisesti yhteistoimintaa voidaan 

harjoittaa esimerkiksi toimintojen ja niihin liittyvien riskien kuvaamisessa ja 

yksittäisten sisäisten valvontajärjestelmien tehokkuuden arvioimisessa. Sisäisen 

tarkastuksen tehtäväksi sopii kuitenkin ehkä parhaiten joidenkin tilinpäätöserien 

rutiininomainen tarkastaminen. Näin tilintarkastajat voivat keskittyä kaikkein 

olennaisimpien toimintojen tarkastamiseen. Sisäisten tarkastajien tarkastettaviksi 

sopivat muun muassa käyttöomaisuus, vaihto-omaisuus, ostovelat ja 

myyntisaamiset, lainat rahoituslaitoksilta ja pankkisaamiset sekä vastuusitoumukset. 

(Hannukkala 1998, 168) 

3.2.4 Sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen yhteistoiminta 
 
Tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan tekemästä yhteistyöstä on hyötyä molemmille 

osapuolille. Tilintarkastajan arvioidessa tarkastuskohteen riskejä, lisää riippumaton ja 

asiantunteva sisäinen tarkastus huomattavasti tilintarkastajan luottamusta yrityksen 

sisäisiin kontrollijärjestelmiin. Tilintarkastajat ovat puolestaan hyödyllinen ja 

objektiivinen yhteistyötaho sisäiselle tarkastajalle. Organisaation näkökulmasta 

tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen yhteistyö voi pienentää myös 

tilintarkastajalle maksettavaa palkkiota. Schneider (2009, 41-53) toteaa 

tilintarkastuspalkkion pienenemisen olevan seurausta sisäisen tarkastuksen 

tilintarkastajia avustavasta työstä tai tilintarkastusriskin alenemisesta. 

Tilintarkastusriski voi pienentyä, kun sisäistä valvontajärjestelmää vahvistetaan 
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sisäisen tarkastuksen toiminnolla. Wallace (1984) on havainnut, että yritysten 

investoinnit sisäiseen tarkastukseen alentavat ulkoisen tarkastuksen kustannuksia 

erityisesti silloin, kun sisäisen tarkastuksen resursseja kohdistetaan tilintarkastajia 

avustavaan työhön. 

 

Myös Felix et. al. (2001) on todennut, että sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen 

työmäärän välillä on merkittävä yhteys. Heidän tekemänsä tutkimus osoitti, että 

sisäisen tarkastuksen myötävaikutus tilinpäätöstarkastukseen alentaa 

tilintarkastuksen palkkiota, sillä tilintarkastajan työmäärä vähenee. Mitä 

laadukkaampaa sisäisen tarkastuksen työ on, sitä enemmän sisäinen tarkastus voi 

avustaa tilintarkastajia tilinpäätöstarkastuksessa. Tarkastuskohteen toimintariskin 

kasvaessa sisäisen tarkastuksen merkitys tilintarkastajan apuna näytti tutkimuksessa 

kuitenkin pienenevän, kun taas yhteistyön merkitys muuten kasvoi. Ulkoisen ja 

sisäisen tarkastuksen yhteistyön vaikutuksesta tilintarkastuspalkkioon ei kuitenkaan 

olla empiirisessä tutkimuksessa yksimielisiä. Esimerkiksi Goodwin-Stewart ja Kent 

(2006) havaitsivat tutkimuksessaan, että sisäinen tarkastus nostaa ulkoisen 

tarkastuksen palkkiota.  

 

Yhteistyösuhteen merkittävänä haasteena on sisäisen tarkastuksen resurssien 

rajallisuus. Suomessa, missä yritykset ovat suhteellisen pieniä, on varsin yleistä, että 

sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhden tai parin hengen tiimi. Tällöin resurssien 

puutteellisuudesta johtuen sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen yhteistyö voi rajoittua 

ainoastaan tiedon vaihtoon osapuolten tekemistä havainnoista. Myös esimerkiksi 

johdon antamat toimeksiannot voivat työllistää sisäistä tarkastusta niin tiivisti, että 

sisäisen tarkastuksen resurssit eivät riitä tilintarkastajan näkökulmasta hyödyllisiin 

tarkastuskohteisiin. Lisäksi haasteita sisäisen tarkastuksen työn hyödyntämiseen 

voivat aiheuttaa sisäisen tarkastuksen henkilöstön poissaolot, jolloin 

tarkastussuunnitelman mukaiset tarkastukset lykkääntyvät tai peruuntuvat kokonaan. 

Myös osapuolten vuosisuunnitelmien eriaikaisuus voi estää sisäisen tarkastuksen 

työn hyödyntämisen tilintarkastuksessa. Ongelmia yhteistyösuhteeseen tuo myös 

avainhenkilöiden vaihtuvuus, minkä seurauksena yhteistyösuhteen rakentaminen 

täytyy aloittaa aina uudelleen. (Lind 2009) 
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Molemmilla ammattiryhmillä, tilintarkastajilla ja sisäisillä tarkastajilla, on omat sisäiset 

suosituksensa siitä, kuinka yhteistoiminta näiden kahden ryhmän välillä tulisi 

käytännön tasolla suorittaa. (Marttila 1998, 241-242) Tilintarkastajien näkökulman 

asiaan tuo KHT-yhdistys, joka laatii ja julkaisee säännöllisin väliajoin teosta 

Tilintarkastusalan suositukset. Tilintarkastusalan suosituksissa yhteistoimintaa 

lähestytään lähinnä tilintarkastuksen suunnittelun yhteydessä. KHT-yhdistyksen 

laatima suositus sisäisen tarkastuksen huomioon ottamiseen tilintarkastuksen 

suunnittelun yhteydessä pohjautuu Eurooppalaisen tilintarkastusorganisaation 

F.E.E:n (Féderation des Experts Compatbles Européens) ja kansainvälisen 

tilintarkastajajärjestön IFAC:n (International Federation of Accountants) antamiin 

samantapaisiin suosituksiin. Näiden järjestöjen laatimia suositusta on joiltakin osin 

muokattu vastaamaan paremmin Suomen tilintarkastusalan erityispiirteitä. Vertailun 

vuoksi myös Ruotsin KHT-yhdistystä vastaava järjestö FAR (Föreningen 

Auktoriserade  Revisorer on antanut oman suosituksensa (Inverkan av Intern 

revision) sisäisen tarkastuksen hyväksikäytöstä tilintarkastuksessa. (FARs 

Samlingsvolym 1988, 481-482; KHT-yhdistys – Föreningen CGR ry. 2009, 2;The 

Institute of Internal Auditors 1997, 7-9) 

  

Sisäisten tarkastajien ammattisuositusten laatimisesta ja julkaisemisesta vastaa 

kansainvälinen kattojärjestö IIA (The Institute of Internal Auditors). Sisäiset 

tarkastajat kutsuvat omia suosituksiaan ammattistandardeiksi. Suomessa 

ammattistandardien julkaisemisesta vastaa Sisäiset tarkastajat ry. Standardit on 

julkaistu Suomessa alkuperäiskielellä englanniksi, mutta myös käännettynä 

suomeksi. Teos julkaistiin vuonna 1997 ensimmäisen kerran suomenkielisenä 

laitoksena, Sisäisen tarkastuksen ammattistandardit nimisenä. Sisäisten tarkastajien 

suosituksissa tilintarkastajien ja sisäisten tarkastajien välistä yhteistoimintaa käydään 

läpi lähinnä sisäisen tarkastuksen osaston johtamiseen liittyvien asioiden 

yhteydessä. IIA edellyttää, että kussakin jäsenmaassa julkaistavat käännökset 

noudattavat kaikilta merkittäviltä osiltaan sen laatimia alkuperäisiä standardeja. Näin 

on myös Sisäiset tarkastajat ry:n julkaiseman suomenkielisen laitoksen kohdalla. 

Tämän ansiosta IIA:n jäsenmaissa, joita on runsaat sata, on suurelta osin 

yhteneväiset toimintamallit ja periaatteet sisäisessä tarkastuksessa. (The Institute of 

Internal Auditors 1997, 7-9) 
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Tilintarkastajien ammattisuosituksissa yhteistoiminta sisäisen tarkastuksen kanssa 

nostetaan esiin tilintarkastuksen suunnittelun yhteydessä. Tilintarkastajat eivät tosin 

puhu yhteistoiminnasta, vaan sisäisten tarkastajien työn hyväksikäytöstä. KHT-

yhdistys painottaakin, että vastuu tilintarkastuksen toimittamisesta hyvän 

tilintarkastustavan mukaisesti on yksin tilintarkastajan vastuulla. Tilintarkastajan 

vastuu tässä suhteessa on jakamaton. Tämän lisäksi suositus mainitsee tiettyjä 

sisäiseen tarkastukseen liittyviä arviointikohteita, jotka on otettava huomioon 

tilintarkastusta suunniteltaessa. Nämä asiakokonaisuudet ovat oleellisia harkittaessa 

sitä, missä määrin tilintarkastaja voi käyttää sisäisen tarkastuksen työtä hyväkseen 

omassa toiminnassaan. Tällaisia arvioinnin kohteina olevia asiakokonaisuuksia ovat 

sisäisen tarkastajan ammattitaito ja kokemus sekä sisäisen tarkastuksen 

organisatorinen asema. Sisäinen tarkastus ei koskaan voi olla täysin riippumaton 

yhtiön muista henkilöistä. Parhaimmassa tapauksessa se voi olla ylimmän johdon 

välittömässä alaisuudessa, mikä mahdollistaa osin muusta organisaatiosta 

riippumattoman tarkastuksen. Sisäisen tarkastuksen esteetön ja välitön 

raportointimahdollisuus on myös tärkeä arviointikohta tilintarkastajalle. 

Tilintarkastajalla on myös oltava mahdollisuus lukea sisäisen tarkastuksen raportit ja 

työpaperit. Lisäksi tulisi arvioida sisäisen tarkastuksen tehtävien sisältöä ja 

toteuttamistapaa. Tilintarkastajan tulee olla selvillä siitä, miten ammattitaitoisesti 

(esimerkiksi sopivia tarkastusmenetelmiä käyttäen) sisäinen tarkastus suorittaa 

tehtäväänsä.  

 

Koska sisäisen tarkastuksen toteuttamistapa vaihtelee suuresti eri yritysten välillä, 

on vaihtelu myös edellä mainittujen kokonaisuuksien osalta suurta. (KHT-yhdistys – 

Föreningen CGR ry. 2000, 198-200) Mikäli tilintarkastaja päättää soveltuvin osin 

hyödyntää sisäisen tarkastuksen työtä, tulee hänen ottaa huomioon yllä luetellut 

seikat oman työnsä suunnittelussa. Myös sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajan 

keskinäinen työnjako tulee tältä osin dokumentoida. Tilintarkastaja tekee yleensä 

johtopäätöksiä sisäiseltä tarkastukselta saamiensa raporttien ja muun informaation 

perusteella. Tarvittaessa tilintarkastajan tulee varmistaa johtopäätösten oikeellisuus 

sisäisen tarkastuksen työpapereiden ja/tai pistokoetarkastusten perusteella. 

Tilintarkastajan pitää erityisesti varmistua siitä, että sisäisen tarkastuksen tekemät 

tilitarkastuksen kannalta merkittävät havainnot epätavallisista tai poikkeuksellisista 
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asioista on asianmukaisesti selvitetty ja ratkaistu. (KHT-yhdistys – Föreningen CGR 

ry. 2000, 198-200)   

 

Myös sisäisen tarkastuksen ammattistandardit ovat yhteistoiminnan osalta 

suunnittelupainotteiset. Suosituksissa vastuu yhteistoiminnan suunnittelusta 

annetaan sisäisen tarkastuksen johtajalle. Tämän tulee huolehtia, että sisäisen 

tarkastuksen ja tilintarkastuksen välinen yhteistoiminta suunnitellaan riittävän 

tarkasti, jotta vältetään päällekkäisyydet ja taataan riittävä kattavuus. Sisäiset 

tarkastajat ry. on laatinut ammattistandardin tulkinnasta oman erillisen 

suosituksensa. Suosituksessa tarkastellaan tarkemmin yhteistoiminnan tarvetta ja 

sitä, millä tavoin se tulisi toteuttaa. (Institute of Internal Auditors 1997, 141)   

 

Tarkastajatahojen ammattisuositusten sisällöstä voidaan selkeästi havaita ulkoisen 

ja sisäisen tarkastuksen erilaiset lähtökohdat yhteistoimintaan. Tilintarkastajat eivät 

korosta niinkään yhteistoiminnan merkitystä, vaan näkevät sisäisen tarkastuksen 

tekemän työn lähinnä aineistona, jota he voivat käyttää hyväkseen suorittaessaan 

omaa lakimääräistä tilintarkastustaan. Sisäiset tarkastajat puolestaan näkevät 

yhteistoiminnan osana yhtiön sisäistä valvonnan kokonaisjärjestelmää. (Hannukkala 

1998, 165)   

3.3 Koordinointitavat  
 

Yhteistyösuhteen molemminpuolisena etua nähdään olevan päällekkäisen työn 

välttäminen (Schneider 2009). Tarkastustehtävien jakaminen on keskeinen osa 

yhteistyötä, sillä samojen kohteiden tarkastaminen kahteen kertaan, sekä 

tilintarkastajan että sisäisen tarkastajan toimesta, on tehotonta ja usein 

tarkastettavien osalta hämmentävää (Riistama 2006). Onnistunut yhteistyön 

koordinointi voi myös tehostaa tarkastustoimintaa, minkä seurauksena organisaation 

yleiskustannukset alenevat (Schneider 2009). 

 

Käytännön yhteistoiminta ja tarkastustyön yhteensovittaminen perustuvat suuressa 

määrin yhteisymmärrykseen terminologiasta, tarkastukseen käytettävistä 

menetelmistä ja tekniikasta. Paras keino yhteisen käsityksen luomiseksi näistä 

asioista on tutustuminen toisen tarkastajatahon laatimaan materiaaliin. Tärkeimmät 
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julkaisut ovat luonnollisesti tarkastajatahojen julkaisemat ammattisuositukset; 

Sisäisen tarkastuksen ammattistandardit ja Tilintarkastusalan suositukset. Näiden 

teosten tutkiminen auttaa tilintarkastajia ja sisäisiä tarkastajia yhteisymmärryksen 

syntymisessä ja edesauttaa yhteisten toimintatapojen löytämisessä. Näiden 

perusteosten lisäksi toisen tarkastajatahon muun ammattikirjallisuuden sekä 

kotimaisten ja kansainvälisten ammattilehtien seuraaminen on hyödyllistä. Myös 

molempien ammattikuntien järjestämät koulutustilaisuudet ja muu koulutusmateriaali 

auttavat ylläpitämään tietämystä toisen osapuolen tarkastusmenetelmien ja -

tekniikoiden kehittymisestä. (Anderson 1994, 65; Hannukkala 1998, 165)   

 

Reinstein, Lander ja Gavin (1984) tutkivat sisäisen tarkastuksen hyödyntämisen 

koko prosessia sekä luotettavuuden edellytyksiä. Reinstein, Lander ja Gavin (1984) 

tutkivat sisäisen tarkastuksen hyödyntämisen koko prosessia sekä luotettavuuden 

edellytyksiä. Heidän mukaansa tilintarkastajan tulee jo tilintarkastuksen aikaisessa 

vaiheessa päättää, aikooko luottaa sisäiseen tarkastukseen. Harkitessaan 

luottamuksen edellytyksiä, tilintarkastajan tulee tutustua edellisen vuoden 

tilintarkastuksen tuloksiin sekä sisäisen tarkastuksen toimintoon. Tilintarkastajan 

tulee selvittää vähintään sisäisen tarkastuksen resurssien kohdistaminen suhteessa 

riskin arviointiin sekä tutkia sisäisen tarkastuksen raportteja toiminnan laajuuden 

toteamiseksi. 

Tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen yhteistyö vaatii Reinsteinin et al. (1984) 

mukaan muun muassa yhteisiä tapaamisia, aikataulujen yhteensovittamista, toisen 

osapuolen kysymyksiin vastaamista sekä sopimista sisäisen tarkastuksen 

raportoinnin muotoseikoista. Sisäisen tarkastuksen suorittaman työn jälkeen 

tilintarkastajan tulee itsenäisesti testata sisäisen tarkastuksen työtä ja arvioida sen 

luotettavuutta. Tällä tilintarkastaja varmistaa, että sisäisen tarkastuksen 

tarkastusohjelman mukaiset toiminnot on suoritettu, toimintojen tulokset täsmäävät 

työpapereiden kanssa, johtopäätökset ovat asianmukaisia ja dokumentaatiota 

vastaavia sekä työpapereissa esitetyt havainnot on raportoitu. 

Tarkastajatahojen käyttämä termistö on suurelta osin yhteneväinen, mutta ulkoisen 

ja sisäisen tarkastuksen väliset erot periaatteellisella tasolla tuovat mukanaan 

suuriakin poikkeamia eräiden avaintermien määrittämiseen. Taulukossa 7 on esitetty 
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tarkastajatahon erilaiset tulkinnat kahdesta olennaisesta käsitteestä, 

riippumattomuudesta ja riskistä. 
 

TAULUKKO  7 Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen määritelmät riskille ja riippumattomuudelle 
(Hannukkala 1998, 67) 

Käsite Sisäinen tarkastus Tiintarkastus 

Riski ”Termi riski tarkoittaa 
todennäköisyyttä, että 
tapahtumalla tai toiminnalla 
on haitallinen vaikutus 
organisaatiolle”  
(Liiketoimintariski) 

 

”Suhteellinen riski tarkoittaa 
sitä riskiä, että tilintarkastaja 
antaa puhtaan 
tilintarkastuskertomuksen 
olennaisesti virheellisestä 
kirjanpidosta, tilinpäätöksestä 
tai hallinnosta”  
(Tilintarkastusriski) 

 

Riippumattomuus ”Sisäisten tarkastajien tulee 
olla riippumattomia niistä 
toiminnoista, joita he 
tarkastavat”  
 

”Tilintarkastajalla on oltava 
edellytykset riippumattoman 
tilintarkastuksen 
suorittamiseen”  
 

 

Sisäisen tarkastajan käsitys riskistä vastaa yleistä käsitystä liiketoimintaan liittyvästä 

riskistä, koska sisäisen tarkastajan tehtävänä on nimenomaan yrityksen 

liiketoiminnan tehokkuuden parantaminen. Sisäisen tarkastajan käsitys riskistä onkin 

tilintarkastajan vastaavaa käsitystä laajempi. Tilintarkastuksen yhteydessä puhutaan 

suhteellisesta riskistä eli tilintarkastusriskistä. Tällä riskillä tarkoitetaan lähinnä riskiä 

siitä, että tilintarkastaja antaa puhtaan tilintarkastuskertomuksen oleellisesti 

virheellisestä kirjanpidosta, tilinpäätöksestä tai hallinnosta. Tilintarkastajan 

suhteellisen riskin määrittelyssä voidaan käyttää apuna ensinnäkin havaitsemisriskiä 

(tarkastusriski), joka toteutuessaan aiheuttaa sen, ettei tilitarkastaja yritystä 

tarkastaessaan huomaan olennaista virhettä sen tilinpäätöksessä, kirjanpidossa tai 

hallinnossa. Toiseksi voidaan arvioida toimintariskiä, joka liittyy tarkastettavan 

yrityksen toimialaan, toiminnasta syntyviin tapahtumiin ja itse yrityksen toimintaan. 

Kolmanneksi voidaan käyttää apuna sisäisen valvonnan riskiä, joka liittyy siihen, että 

tarkastettavan yrityksen sisäisen valvonnan järjestelmä ei havaitse yrityksen 

toiminnassa syntyviä olennaisia liiketoimintariskejä. Poikkeuksia löytyy myös siitä, 

kuinka eri tarkastajatahot arvioivat riskejä. Sisäinen tarkastaja arvioi riskit osana 

vuosittaista suunnitteluaan ja tämän prosessin avulla valitaan yksittäiset 

tarkastettavat kohteet. Myös yksittäisen kohteen tarkastusohjelman osana on 

yritykselle vahingollisten toimintojen riskien arviointi. Tilintarkastajat puolestaan 
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laativat riskianalyysinsä pohjalta toimenpidesuunnitelman, jonka avulla he pyrkivät 

varmistumaan yrityksen sisäisen valvontajärjestelmän tehokkuudesta sekä 

kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Lisäksi tilintarkastajat voivat 

tarvittaessa käyttää tekemäänsä riskianalyysiä pohjana arvioidessaan edellytyksiä 

yrityksen toiminnan jatkuvuudelle. (Halla 2000, 5; Hannukkala 1998, 165)   

 

Erot riippumattomuus-käsitteen tulkinnassa ovat luonnolliset johtuen ulkoisen ja 

sisäisen tarkastuksen erilaisista lähtökohdista. Tilintarkastuslain ja KHT-yhdistyksen 

mukaan olennainen osa tilintarkastajan suorittamaa tarkastusta on hallinnon eli 

hallituksen ja toimitusjohtajan toimien lainmukaisuuden arviointi. Sisäinen tarkastus 

puolestaan ei määritelmällisesti pysty olemaan riippumaton arvioidessaan tai 

tarkastaessaan yrityksen hallinnon työtä. Tästä käy selkeästi ilmi kuinka ulkoisen ja 

sisäisen tarkastuksen tekemä työ täydentää toisiaan yrityksen sisäisen valvonnan 

arvioinnissa. (Karhulahti 1992, 195-196; Saarikivi 1999, 387-388) 

3.3.1 Säännölliset tapaamiset 

Keskinäisen yhteydenpidon tärkeyttä erityisesti yhteistoimintaa suunniteltaessa 

painotetaan molemmilla tarkastajatahoilla. Näin pystytään välttämään turhat 

päällekkäisyydet ja taataan tarkastuksen riittävä laajuus. Tilintarkastajat tuovat esille 

omassa suosituksessaan myös toisen osapuolen tiedottamisen tärkeyden. Kaikista 

asioista, jotka voivat vaikuttaa toisen tarkastajatahon työhön, tulisi tiedottaa 

avoimesti ja välittömästi. Eräs kriteeri, jolla tilintarkastajat arvioivat sisäistä 

tarkastusta onkin juuri se, pystyykö se raportoimaan tilintarkastajille esteettömästi ja 

viipymättä. 

Tiedottamisen ei pitäisi sisältää ainoastaan kirjallista raportointia, vaan siihen tulisi 

sisältyä myös suullista keskustelua. Myös ulkomaisen tytäryhtiön ja emoyhtiön 

sisäisen tarkastajan väliset säännönmukaiset tapaamiset ovat yleensä tarpeellisia. 

Välitön keskusteluyhteys, joka voi olla myös varsin vapaamuotoinen, on usein 

korvaamaton käytännön tarkastustyössä. Toisen osapuolen huomio on tällöin 

helpompi kiinnittää omasta mielestä olennaisimpiin tarkastushuomioihin ja näin on 

usein mahdollista keskustella tarkastettavan yrityksen sisäisestä valvonnasta 

kirjallisia raportteja laajemmin. (Engle 1999, 69; Mutanen 1983, 287) 
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3.3.2 Työpapereihin ja tarkastussuunnitelmiin tutustuminen 
 
Tarpeettomien päällekkäisyyksien välttämiseksi molemmat tarkastajatahot pitävät 

tärkeänä toisen osapuolen tarkastussuunnitelmiin tutustumista. 

Tarkastusvaltuutuksen perusteella tilintarkastajalla on luonnollisesti oikeus tarpeen 

vaatiessa saada käsiinsä sisäisten tarkastajien kaikki työpaperit ja tarkat 

tarkastussuunnitelmat. Jos tilintarkastaja käyttää omassa työssään hyväkseen 

sisäisen tarkastuksen raportteja ja havaintoja, tulee tämän tilintarkastusalan 

ammattisuositusten mukaan vahvistaa sisäisen tarkastuksen havaintojen 

oikeellisuus pistokokeiden tai/ja sisäisen tarkastuksen työpapereiden avulla. 

(Institute of Internal Auditors Inc. 1997, 147; PwC Audit Policy document 2001, 2)   

 

Sisäisten tarkastajien toiminnan lähtökohtana on, että yhteistoiminnan koordinointi 

tapahtuu sisäisen tarkastuksen päällikön toimesta. Tämä käy ilmi sisäisten 

tarkastajien ammattistandardeista, joiden mukaan sisäisen tarkastuksen päällikön 

tulee laatia sisäisen tarkastuksen tarkastusohjelma mahdollisuuksien mukaan niin, 

ettei se sisällä tarpeettomia päällekkäisyyksiä tilitarkastajien tarkastussuunnitelman 

kanssa. Yhteistoiminnan lähtökohtana on aina hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 

laadittu tilintarkastajien vuosittainen tarkastussuunnitelma. Sisäisen tarkastuksen 

päällikkö ottaa huomioon oman vuosisuunnitelmansa ja käyttää sitä lähtökohtana 

koordinoidessaan tarkastajien toimintaa. (Institute of Internal Auditors Inc. 1997, 147; 

PwC Audit Policy document 2001, 2) 

3.3.3 Tarkastuskertomuksen jakelu kummallekin osapuolelle 
 

Molempien ammattikuntien suositukset mainitsevat tarkastuskertomuksen jakelun 

yhtenä yhteistoiminnan muodoista. Tilintarkastajat antavat yrityksen johdolle 

laatimansa tarkastusraportit, -kertomukset tai -muistiot yleensä tiedoksi myös 

sisäiselle tarkastukselle. Samoin sisäisellä tarkastajalla on usein tapana jakaa omat 

tarkastuskertomuksensa, mahdolliset tarkastettavien vastaukset sekä 

seurantatarkastusraportit myös tilintarkastajille. Jos emoyhtiön sisäinen tarkastus 

suorittaa tarkastuksia ulkomaisissa tytäryhtiöissä, on tärkeää, että tarkastuksesta 

laadittavat muistiot raportoidaan tarkastettavan yrityksen tilintarkastajien lisäksi myös 

emoyhtiön tarkastajille. Tilintarkastajien ei-lakisääteiset, vapaamuotoiset raportit 

sekä sisäisten tarkastajien tarkastuskertomukset yrityksen johdolle edesauttavat 



	  
	  

51	  

molempia tarkastajatahoja parantamaan tarkastussuunnitelmien tekoa 

kohdentamista tulevaisuudessa. (Institute of Internal Auditors 1997, 147; KHT-

yhdistys – Föreningen CGR ry. 2000, 167) 

 

Tilintarkastajan lakimääräinen kirjallinen raportointi käsittää tilintarkastuslain mukaan 

tilintarkastuskertomuksen, tilintarkastuspöytäkirjan ja tilintarkastusmerkinnän. 

Tilintarkastuskertomus annetaan sille yrityksen elimelle, jolle on yhtiöjärjestyksessä 

annettu oikeus ja velvollisuus valita tilintarkastaja. Tilitarkastuspöytäkirja puolestaan 

osoitetaan sille, jonka tehtävänä on huolehtia yhteisön tai säätiön hallinnosta ja 

toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Nämäkin asiakirjat on oleellista antaa 

sisäisten tarkastajien nähtäväksi vaikka yrityksen toimitusjohtajan ja hallituksen työn 

tarkastaminen ja arvioiminen ei varsinaisesti kuulukaan sisäiselle tarkastukselle 

näiden välillä olevan riippuvuussuhteen takia. (Hannukkala 1998, 167) 

 

Sisäisten tarkastajien ammattistandardeissa mainitaan, että sisäisen tarkastuksen 

päällikön täytyy varmistaa asianmukaiset korjaus- ja jälkiseurantatoimenpiteet mikäli 

tilintarkastusraportissa ilmenee muistutettavaa. Yrityksen hallituksen ja ylimmän 

johdon tulee tosin ensin hyväksyä tilintarkastusraportissa esille tulleisiin asioihin 

liittyvät tarkoituksenmukaiset korjaustoimenpiteet. Tilintarkastajien vastuulla on 

luonnollisesti valvoa tilintarkastuskertomuksessa annettujen muistutusten ja 

tilintarkastuspöytäkirjassa esitettyjen huomautusten sekä muiden mahdollisesti 

annettujen suositusten pohjalta päätettyjen korjaustoimenpiteiden toteuttamista. 

Tilintarkastajien velvollisuutena on tilintarkastusalan suositusten mukaan myös 

huolehtia siitä, että tilintarkastuksen suhteen olennaiset sisäisen tarkastuksen 

havaitsemat epänormaalit ja/tai merkittävät seikat on asiaankuuluvalla tavalla 

selvitetty ja mahdollisuuksien mukaan myös ratkaistu. (Hannukkala 1998, 167) 

 

3.4 Työnjako ja tilintarkastusprosessi 
 

Tarkastusprosessia lähestytään lähinnä tilintarkastajan näkökulmasta, jolloin 

tarkastussuunnitelma voidaan tilintarkastusprosessin mukaisesti jakaa kolmeen 

vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa ottaessaan vastaan uuden toimeksiannon 

tilintarkastaja selvittää yrityksen perustiedot, varmistuu sen sisäisten kontrollien 
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toimivuudesta yleisellä tasolla sekä laatii tilikauden kattavan tilintarkastuksen 

yleissuunnitelman. Toinen vaihe käsittää tilikauden aikaisen tarkastuksen, eli siinä 

käydään läpi sisäisten kontrollien toimivuus perusteellisemmin, hallinnon toiminnan 

lain ja säädösten mukaisuus sekä juoksevan kirjanpidon oikeellisuus. Kolmas ja 

viimeinen vaihe käsittää tilinpäätöksen tarkastamisen ja tilintarkastajan raportoinnin 

eli tilintarkastuskertomuksen, tilinpäätösmerkinnän ja tilintarkastuspöytäkirjan. (Paul 

1988, 288-289) 

3.4.1 Perustiedot, sisäinen kontrolli ja yleissuunnitelma  
 
Tilintarkastajan tulee tutustua huolellisesti tarkastettavaan yritykseen 

valmistautuessaan uuteen tilintarkastustoimeksiantoon. Tutustuminen pitää sisällään 

perehtymisen yrityksen toimialaan, liiketoimintaan, yleiseen asioiden hoitoon ja 

luonnollisesti sisäiseen valvontajärjestelmään. Sisäinen tarkastus on osa yrityksen 

sisäistä valvonnan kokonaisjärjestelmää, joten myös sen kartoitus kuuluu 

tilintarkastajan tehtäviin tässä yhteydessä. Tilintarkastaja selvittää yleensä yrityksen 

sisäisen tarkastuksen osastosta ainakin seuraavat asiat: organisaatio 

(henkilökunnan määrä, vastuualueet ja osaaminen), organisatorinen asema (kenen 

alaisuudessa toimitaan ja riippumattomuustekijät), koulutus, palkkausjärjestelmä, 

kierto organisaatiossa, sisäisen tarkastuksen käyttämät työmenetelmät, raportointi 

sekä sisäisen tarkastuksen tekemän työn vaikutus yrityksen sisäisten kontrollien 

laatuun ja organisaatioon. (Paul 1988, 288-289) 

 

Sisäisen tarkastuksen kartoitus edellä mainittujen tietojen osalta on usein 

ensimmäisiä asioita, joita tilintarkastaja tekee aloittaessaan tarkastustyötä uudessa 

yrityksessä, sillä onnistunut yhteistyö sisäisen tarkastuksen osaston kanssa voi 

helpottaa tilintarkastajan omaa tarkastustehtävää erittäin paljon. Tämän vuoksi 

huolellinen tutustuminen sisäisen tarkastuksen toimintaan on ensiarvoisen tärkeää. 

(Paul 1988, 289; PwC Audit Policy document 2001, 1) Arvioidessaan yrityksen 

sisäistä tarkastusta tilintarkastajan tulisi huomioida muun muassa seuraavia asioita: 

riippumattomuus, resurssit, raportointi, dokumentointi ja laatukontrolli. (Paul 1988, 

289; PwC Audit Policy document 2001, 2) Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen 

yhteistyön kannalta on oleellisen tärkeää, että sisäisellä tarkastuksella on riittävän 

riippumaton asema organisaatiossa. Jotta tilintarkastaja pystyy luottamaan sisäisen 

tarkastuksen suorittamien toimenpiteiden tuloksiin, tulee sisäisen tarkastuksen toimia 
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suoraan hallituksen, toimitusjohtajan tai muun ylimmän johdon alaisuudessa. Myös 

sisäisen tarkastuksen oman työn objektiivisuuden kannalta on tärkeää, että se on 

riippumaton muusta organisaatiosta. Ennen kuin tilintarkastaja voi antaa sisäiselle 

tarkastukselle omia tarkastustehtäviä, tulee sisäisen tarkastuksen resurssien olla 

riittävät. Henkilökuntaa täytyy olla riittävästi tehtävien asianmukaiseen 

suorittamiseen, sillä täytyy olla tarvittava koulutus ja sen työmenetelmien tulee olla 

ajan tasalla. Raportoinnin osalta tulee varmistua siitä, että sisäinen tarkastus pääsee 

raportoimaan suoraan ylimmälle johdolle. Pelkän raportoinnin lisäksi on oleellista 

selvittää, johtavatko sisäisen tarkastuksen laatimat arviot ja suositukset tarvittaviin 

toimenpiteisiin ja onko jälkiseurannasta huolehdittu. Tilintarkastajan on myös syytä 

tarkastaa millä tavoin sisäinen tarkastus huolehtii suorittamiensa tarkastusten 

dokumentoinnista. Erityisen tärkeää on varmistaa, että sisäisen tarkastuksen 

laatimat tarkastusraportit vastaavat työpapereiden sisältöä. Kaiken edellä mainitun 

lisäksi tilintarkastajan kannattaa vielä tutkia sisäisen tarkastuksen arviointiin 

käytettävät laatukontrollit. Tilintarkastajan on kannattavaa pohtia onko sellaisia ja 

käytetäänkö niitä oikealla tavalla. (Paul 1988, 288-289) 

  

Saatuaan sisäisen tarkastuksen arvioinnin valmiiksi ja kerättyään kaiken tarpeellisen 

tiedon, tilintarkastajan tulee ottaa kaikki havaitsemansa seikat huomioon laatiessaan 

omaa tarkastussuunnitelmaansa. Tilintarkastajan on hyvä keskustella yrityksen 

ylimmän johdon kanssa tekemistään havainnoista. Keskustelussa tulisi käydä läpi 

tilintarkastajan arvio sisäisen tarkastuksen tasosta ja riippumattomuudesta, 

ilmenneet puutteet sekä mahdolliset yhteiset tarkastussuunnitelmat. Laatiessaan 

ensimmäistä yleisen tason tarkastussuunnitelmaa, voi tilintarkastaja koordinoida 

tiettyjä tarkastustehtäviä yhdessä sisäisen tarkastuksen kanssa. Sisäisen 

tarkastuksen ollessa kiinteä osa yrityksen organisaatiota, voidaan sillä olettaa olevan 

erinomainen käsitys yrityksen toiminnoista. Tämän vuoksi tilintarkastaja voi 

toimeksiannon alussa antaa sisäisen tarkastuksen tehtäväksi esimerkiksi selvittää 

osan yrityksen perustiedoista (esimerkiksi millä tavalla yritys toimii, asiakkaat, 

kilpailutilanne, organisaatio, omistussuhteet), selvittää osan yrityksen sisäisestä 

kontrollista (esimerkiksi kaaviomallin avulla selvittää eri laskentajärjestelmien 

toimivuus, kuten esimerkiksi osto- ja myyntirutiinit), suorittaa osan 

tarkastustoimenpiteistä vuoden aikana ja suorittaa osan tilinpäätöksen 

tarkastuksesta. (Paul 1988, 289; PwC Audit Policy document 2001, 2-3) 
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Koska sisäisellä tarkastuksella on luonnollisesti oma tarkastusohjelmansa, tulee 

tilintarkastajan ottaa se huomioon omissa suunnitelmissaan. Suunnitelmien 

noudattamisen kannalta on olennaista, että sisäiset tarkastajat ja tilintarkastajat 

pitävät jatkuvasti yhteyttä sekä kirjallisesti että epämuodollisesti keskustellen. 

Tarvittaessa tulee molempien osapuolten olla valmiita tekemään muutoksia omiin 

suunnitelmiinsa, jos se on yhteistoiminnan ja tarkastuskokonaisuuden kannalta 

tärkeää. (Mutanen 1983, 287) 

 

3.4.2 Sisäisen kontrollin ja kirjanpidon tarkastus 

  
Kun tarkastussuunnitelma ja tarvittavat selvitykset on saatu valmiiksi, ryhdytään 

suorittamaan varsinaisia tarkastustehtäviä, joiden perimmäisenä tarkoituksena on 

selvittää virheiden esiintymisen todennäköisyys tilinpäätöksessä. Tilintarkastajien 

lakimääräisiin tehtäviin kuuluu yrityksen toimintojen lainmukaisuuden tarkastus ja se 

sisältyy olennaisena osana jokaiseen tarkastusvaiheeseen. Saatuaan alustavan 

kuvan yrityksen toiminnoista, ulkoiset tarkastajat pyrkivät varmistamaan sisäisen 

valvontajärjestelmän toimivuuden. Tähän vaiheeseen sopii ehkä luontevimmin töiden 

jako ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen kesken. Yleensä yhteistoiminta tässä 

yhteydessä tarkoittaa sitä, että tilintarkastajat antavat sisäisen tarkastuksen 

tarkastettavaksi tiettyjä yksittäisiä toimintoja kuten ostot, myynti tai maksuliikenne. 

Sisäisen tarkastuksen suoritettua omat tarkastustoimenpiteensä tulee tilintarkastajan 

arvioida sen työ ennen kuin käyttää saatuja tuloksia tukemaan omia havaintojaan. 

(Paul 1988, 290) 

 

Arvioidessaan sisäisen tarkastuksen aikaansaannoksia tilintarkastajan on hyvä 

kiinnittää huomiota siihen, onko sisäinen tarkastus kartoittanut rutiinit riittävällä ja 

oikealla tavalla, jotta niistä voidaan tehdä objektiiviset johtopäätökset. Sisäisen 

tarkastuksen mahdollisesti käyttämät standardit, työmenetelmät kuten kaaviomallit ja 

kyselykaavakkeet auttavat lisäämään tilintarkastajan luottamusta saatuihin tuloksiin. 

Eräs tärkeimmistä tilintarkastajan tehtävistä on lisäksi varmistaa, ovatko sisäisen 

tarkastuksen aineistotestauksessa käyttämät oleellisuutta mittaavat kriteerit riittävällä 

tasolla. Kun juoksevan kirjanpidon ja sisäisen valvontajärjestelmän tarkastus on 



	  
	  

55	  

saatu suoritettua, tilintarkastaja laati yhteenvedon tarkastuksen senhetkisistä 

tuloksista. Tämän jälkeen hän laatii oman tarkastussuunnitelmansa tilinpäätöksen 

tarkastamista varten. Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus laativat yleensä molemmat 

omat raporttinsa hallitukselle tai ylimmälle johdolle sisäisen valvontajärjestelmän 

tarkastuksessa tehdyistä havainnoista ja mahdollisista korjaavista toimenpiteistä. 

(Paul 1988, 290; PwC Audit Policy document 2001, 2-3) 

3.4.3 Tilinpäätöksen tarkastus ja tilintarkastuskertomus  
 

Laatiessaan tarkastussuunnitelmaa tilinpäätöstä varten, tulee tilintarkastajan 

luonnollisesti ottaa huomioon kirjanpidon ja sisäisen valvontajärjestelmän 

tarkastuksessa esille tulleet seikat. Sisäisen valvonnan ja kirjanpidon 

tarkastustulosten kriittinen analysointi on olennaisen tärkeää, jotta tilinpäätöstä 

tarkastettaessa osataan painottaa oikeita alueita. Mitä tehokkaammaksi yrityksen 

sisäisen valvonnan kokonaisjärjestelmä on osoittautunut, sitä vähemmän 

tilintarkastajan tarvitsee tehdä aikaa ja resursseja vievää rutiininomaista 

aineistotarkastusta. Tällaiset oleellisuuteen liittyvät riskit on sisäistettävä molemmilla 

tarkastajatahoilla sekä ulkoisessa että sisäisessä tarkastuksessa. Myös 

tilinpäätöksen tarkastuksessa sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen välinen 

yhteistoiminta on resurssien käytön kannalta järkevää. Sisäisten tarkastusten 

työpanosta voidaan ehkä parhaiten hyödyntää erilaisten tilinpäätöserien aikaa 

vievissä rutiinitarkastuksissa. Siitä huolimatta, että tilintarkastaja on 

tarkastusprosessin aikana käyttänyt sisäisen tarkastuksen työtä hyväkseen ja 

käyttänyt sen havaintoja omien johtopäätöstensä tukena, on hänen vastuunsa 

tilintarkastuskertomusta annettaessa jakamaton. Tilintarkastaja ei enää siinä 

vaiheessa voi viitata minkään muun tahon suorittamiin toimenpiteisiin, vaan hän 

vastaa yksin lausumastaan. Tilintarkastaja voi tietysti aina laatia muita raportteja, 

suosituksia tai muistioita yrityksen hallitukselle tai johdolle tarkastuksen aikana ilmi 

tulleista asioista, joissa hän voi suoraankin viitata sisäisen tarkastuksen 

suorittamissa tarkastuksissa havaittuihin seikkoihin. (Paul 1988, 290; PwC Audit 

Policy document 2001, 1-3) 
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3.5 Tarkastustyön laatu ja sen varmistaminen 

 

3.5.1 Laadun määrittely ja laatu sisäisessä tarkastuksessa 
 
Laadun määrittämistä ja arviointia tulee tehdä kaikkien organisaation sisäisten 

toimintojen osalta. Organisaation sisällä eri yksiköt ovat usein toistensa asiakkaita. 

Myös palvelu tai tuote voi kulkea useamman yksikön läpi ennen kuin se päätyy 

loppuasiakkaalle. Näin ollen organisaation yksiköiden toisilleen tuottamat palvelut ja 

niiden laatu vaikuttavat myös asiakkaalle menevään lopputuotteeseen ja laatuvirhe 

missä tahansa organisaation yksikössä voi johtaa laatuvirheeseen lopputuotteessa. 

Palveluprosessien suunnittelu laatunäkökulma huomioiden on usein haasteellista. 

Organisaation toiminnan tukipalvelut ovat myös käytännössä palveluja, joten 

palveluprosessien laadukas toteuttaminen organisaation sisällä on tärkeää. 

Palveluprosessia suunniteltaessa on huomioitava, että palvelu luovutetaan usein 

tuotettaessa, joten ensikerralla onnistuminen ja virheiden minimointi on tärkeää. 

Lisäksi suunniteltaessa on järkevää pitää prosessit yksinkertaisina ja 

mahdollisimman immuuneina tahattomille inhimillisille virheille erityisesti suorissa 

asiakaskontakteissa. (Evans&Lindsay 2005, 332-333) 

Sisäinen tarkastus on organisaation sisäinen tukipalvelu. Laadun jälkikäteen 

seuranta on tärkeää mahdollisten virheiden huomioimisen ja toiminnan kehittämisen 

kannalta. Vielä tärkeämpiä ovat kuitenkin ennakoivat laadunvarmentamisen keinot, 

joiden avulla pyritään tekemään oikeita asioita oikealla tavalla. Sisäisten tarkastajien 

ammattijärjestön määrittämät standardit luovat ammatillisen käytännön perusteet, 

mutta todellista onnistumista määrittää asiakkaiden tyytyväisyys ja he eivät 

välttämättä tiedä mitään noudatettavista standardeista. Sisäisen tarkastuksen 

asiakkaat ovat tyytyväisiä kun sisäisen tarkastuksen kustannukset ovat samalla 

tasolla kuin sen tuottama lisäarvo organisaatiolle. (Kuuluvainen 2002, 4-6)  

 

Sisäisen tarkastuksen tehtävä on ohjata organisaation toimintaa, jolloin oikeiden 

havaintojen tekeminen oikea-aikaisesti on tärkeää. Ennakoivat 

laadunvarmentamisen toimenpiteet ovat siis tärkeitä toiminnan ohjauksen kannalta. 

Virheet ja ongelmat sisäisen tarkastuksen toiminnoissa voivat aiheuttaa ongelmia 
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organisaation toiminnanohjauksessa tai pahimmillaan ohjata organisaation toimintaa 

väärään suuntaan. (Kuuluvainen 2002, 4-6)  

 

Palvelualalla prosessien suunnittelun lisäksi laadun mittaamisessa on myös 

merkittäviä haasteita. Asiakkaiden yksilölliset tarpeet vaikeuttavat myös laadun 

mittareiden määrittämistä, joita vasten toteutuneen palvelun laatua voitaisiin mitata. 

Räätälöidyt palvelut vaativat myös laadun mittareiden räätälöimistä, jotta mitattu tieto 

olisi oikeaa. Lisäksi laadun mittaamisen ajankohdan määrittäminen on kriittistä, 

koska asiakkaalla on mahdollisesti vain muistikuva palvelusta joka voi vääristyä ajan 

mittaan. Sisäisten tarkastajien määrittämissä, jälkikäteen tehtävissä, 

laadunarvioinneissa tuleekin huomioida, että laadunmittariston tulisi olla myös 

osittain organisaatiokohtaista, koska sisäisen tarkastuksen tehtävänkuva ja tavoitteet 

voivat vaihdella eri organisaatioissa. Lisäksi laadunarvioinnin ajankohta määrittää 

osittain myös mitattavaa ajanjaksoa ainakin siltä osin, mitä tehdään mahdollisesti 

haastattelujen avulla mihin vaikuttavat yksilöiden mielikuvat. 

Laadun arvioiminen on palveluprosesseissa usein jälkikäteen tapahtuvaa arviointia. 

Epäonnistunutta palvelua ei kuitenkaan voida korvata yhtä helposti kuin rikkinäistä 

tavaraa. Tämän takia ennakoivat laadunvarmennuskeinot ovat kriittisiä. Ennakoiva 

laadunvarmennus on kuitenkin usein helpompaa tavaroiden suhteen, koska 

tarkistusvaiheessa on olemassa fyysinen tuote, jota voidaan verrata määritettyihin 

laatustandardeihin. Palvelualoilla ennakoivat laadunvarmennuskeinot ovat 

rajoitetumpia, mutta niiden kehittämiseen tulee panostaa sillä laadun jälkikäteen 

arvioiminen ei ainoastaan riitä. Lisäksi arviointitulosten perusteella tulee jatkuvasti 

kehittää toimintaa ja jatkuvalla seurannalla varmistaa, että kehitys etenee oikeaan 

suuntaan. 

Koska palveluiden ennakoivat laadunvarmennuskeinot ovat rajoitetumpia ja 

epäonnistuneen palvelun korvaaminen voi olla vaikeaa, tulee palvelualoilla panostaa 

rekrytoinnin onnistumiseen, koulutukseen ja laadunvarmennusohjelmien 

kehittämiseen. Jotta edellä mainittuja asioita voidaan kehittää, tulee 

palveluorganisaation panostaa ja sitoutua jo tapahtuneista asioista oppimiseen ja 

jatkuvaan kehitykseen puolueettoman arvioinnin pohjalta. Sisäisen tarkastuksen 

asiakkaana voidaan nähdä organisaation johto ja hallinto, jonka tukena sisäisen 
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tarkastuksen tulee toimia. Laatua voidaan tarkastella asiakaslähtöisesti, jossa 

asiakkaan tarpeet määrittävät palvelulle asetettuja tavoitteita ja palvelun laatua. 

Sisäistä tarkastusta voidaan käsitellä palveluna organisaatiolle sekä sen johdolle ja 

hallinnolle. 

Sisäisen tarkastuksen laatua ei siis voi lähestyä ainoastaan siten, että kunhan 

standardeja noudatetaan, niin tarkastus on laadukasta. Parempi lähestymistapa 

onkin se, miten sisäisen tarkastuksen tulisi palvella asiakastaan ja mistä laadukas 

palvelu muodostuu. Standardeilla ja eettisillä säännöillä tulee pyrkiä ennakoivasti 

tukemaan laadukkaan palvelun toteutumista. 

3.5.2 Sisäisen tarkastuksen laadun arviointi tilintarkastuksessa 
	  
Sisäinen tarkastus on ammatti, joka edellyttää pätevyyttä ja kyvykkyyttä. Pätevyys ja 

kyvykkyys koostuvat erilaisista osatekijöistä, joita ovat henkinen suorituskyky, 

koulutus, harjoittelu, ammattitutkinto, organisaation ja sen liiketoimintaympäristön 

tuntemus, kyky tuottaa toiminnaltaan lisäarvoa, tietolähteiden tunteminen, tilanteen 

ja saadun tietoaineiston objektiivinen arviointikyky. (Kuuluvainen 2002, 5)  

 
Pätevyyden tunnusmerkkejä ovat myös terveet arvostusperiaatteet ja itseluottamus. 

Arvostusperiaatteilla tarkoitetaan muun muassa sitä, että tarkastaja tietää minkä hän 

uskoo olevan oikeaa ja minkä väärää sekä hän uskaltaa toteuttaa näitä periaatteita 

kaikissa tilanteissa ja kaikkiin henkilöihin heidän organisatorisesta asemastaan 

riippumatta. Myös oikeanlainen asenne on tärkeää. Virheellisillä asenteilla voidaan 

pilata kaikki muut tuloksellisen toiminnan mahdollisuudet. (Salminen 1992, 239) 

 

Lisäksi sisäisellä tarkastajalla tulee olla hyvät ihmissuhdetaidot, koska ihmiset ovat 

tekojen takana ja sisäinen tarkastaja kohtaa jatkuvasti työssään mitä erilaisimpia 

ihmisiä mitä erilaisimmissa ympäristöissä. (Salminen 1992, 239) Mikäli tiintarkastaja 

aikoo hyödyntää sisäisen tarkastuksen tekemää työtä, on hänen käytännössä 

varmistettava sisäisen tarkastuksen pätevyys ja sen toiminnan objektiivisuus, vaikka 

sisäisellä tarkastajalta olisikin kaikki edellä mainitut ominaisuudet.  

 

Sisäisen tarkastuksen laatua arvioitaessa oikein asetetut kriteerit ovat 

välttämättömiä, jotta tulokset olisivat luotettavia ja työnlaadun vertailut pysyisi 
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vakaina ja jotta eri arviointien välinen vertailukelpoisuus säilyisi. Mikäli laatua arvioi 

joku organisaatioon kuulumaton ja riippumaton ammattilainen kuten tilintarkastaja, 

hän voi käyttää omia arviointimenetelmiään. Tärkeintä kuitenkin on, että arviointitulos 

pohjautuu tarpeeksi moniin arvioinnin osatekijöihin. (Marttila 1998, 262) 

 

The American Insitute of Certified Public Accountants (AICPA) on julkaissut 

tilintarkastusalan suosituksia teoksessaan ”Statement of Auditing Standards” (SAS). 

Näistä suosituksista erityisesti SAS 65 (The Auditor`s Consideration of the Internal 

Audit Function in the Audit of Financial Statements) – standardi, joka on julkaistu 

vuonna 1991, käsittelee tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen yhteistyön 

koordinointia sekä antaa tilintarkastajille ohjeita sisäisen tarkastuksen laadun 

arvioimiseen. 

 

Tilintarkastajan arvioidessa sisäistä tarkastustoimintoa luottamuspäätöksensä 

tekemiseksi hyväksikäyttää sisäisen tarkastuksen tekemää työtä, tulee 

tilintarkastajan SAS 65-standardin mukaan: 

 

- Arvioida yleisesti sisäisen tarkastustoiminnon asianmukaisuutta 

- Arvioida sisäisen tarkastajan objektiivisuus ja pätevyys 

- Arvioida ja testata sisäisen tarkastuksen työn tehokkuutta 

- Arvioida sisäiselle tarkastukselle teetetyn työn vaikutuksia tilintarkastajan 

suorittamalle tilinpäätöstarkastukselle 

(Sawyer, Dittenhofer & Scheiner 2003, 1280) 

 

Näistä etenkin sisäisen tarkastajan objektiivisuus, pätevyys sekä työn tehokkuus 

ovat tekijöitä, joilla voidaan sanoa olevan suora yhteys sisäisen tarkastuksen 

toiminnan laatuun. Toki toiminnon yleinen asianmukaisuus on välttämätöntä, mutta 

sen voidaan usein katsoa toteutuvan, kun edellä mainitut tekijät toteutuvat. Sisäisellä 

tarkastuksella teetetyn työn vaikutukset tilintarkastuksen toteuttamiseen eivät 

puolestaan kuvaa sisäisen tarkastuksen laatua, vaan ainoastaan ohjaavat 

tilintarkastajaa luottamuspäätöksensä tekemisessä ja omien tarkastustoimenpiteiden 

luonteen, ajoituksen ja laajuuden suunnittelussa, eikä niillä siten ole merkitystä 

tämän tarkastelun kannalta. Seuraavassa osiossa käydään läpi näiden 
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arviointikohteiden sisältöä SAS 65-standardin mukaan ja pyritään 

havainnollistamaan laadun osatekijöitä ja niitä mittaavia kriteerejä kuvin.  

 

Sisäisen tarkastuksen yleistä asianmukaisuutta arvioidessaan tilintarkastajan tulisi 

perehtyä ainakin sisäisen tarkastuksen organisatoriseen statukseen, joka kuvaa 

toiminnon riippumattomuutta ja objektiivisuutta. Tilintarkastajan tulisi myös varmistua 

siitä, että toiminta on standardien, sääntöjen ja ohjeiden mukaista, joka puolestaan 

kuvaa toiminnan uskottavuutta. Tiedonsaantioikeuksien ja -rajoitusten selvittämisellä 

voidaan määritellä toiminnan laajuus. Myös sisäisen tarkastuksen 

vuosisuunnitelmaan sekä toimintaohjeeseen tulisi perehtyä ja arvioida niiden 

toteutumistasoa. (AICPA 1991, 1-2) 

 

Sisäisen tarkastuksen yleisen asianmukaisuuden varmistaminen ei yleensä vaadi 

varsinaisia tarkastustoimenpiteitä. Toiminnan asianmukaisuus on seikka, jonka 

kokenut tilintarkastaja voi havaita hyvinkin nopeasti. Tarkastustoiminnon 

objektiivisuuden ja pätevyyden sekä tarkastustyön laadun osalta, tilintarkastaja 

joutuu kuitenkin tekemään selvityksiä ja suorittamaan arviointia, jotta hän voi 

varmistua niiden riittävästä tasosta. 

 
Sisäisen tarkastuksen pätevyys 
 
Sisäisen tarkastajan pätevyyttä arvioidessaan tilintarkastaja voi perustaa arvionsa 

seuraaville kriteereille:  

• Koulutustasot ja ammatillinen kokemus 

• Ammattitutkinto ja jatkuva ammatillinen koulutus 

• Tarkastusperiaatteet, -ohjelmat ja -käytännöt 

• Käytännöt tarkastajien määrittämiseksi eri toimeksiantoihin 

• Valvonta ja tarkastajien toimeksiantojen analysointi 

• Työpapereiden, raporttien ja suositusten laatutaso 

• Arvio tarkastajien tehokkuudesta yleensä  (AICPA 1991, 2-3) 

 

Kuviossa 4 kuvataan sisäisen tarkastuksen pätevyyden arvioimiseen liittyviä asioita, 

joita tilintarkastajan tulisi miettiä tehdessään yhteistyötä sisäisen tarkastajan kanssa. 
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KUVIO 4 Sisäisen tarkastajan pätevyyshierarkia (Chambers 1996,434) 

 

Sisäisen tarkastuksen objektiivisuus 
 
Tilintarkastaja voi perustaa arvionsa sisäisen tarkastajan objektiivisuudesta 

seuraaville kriteereille: 

 

Sisäisen tarkastajan 
pätevyys 

Yleinen 
kelpoisuus 

Jatkuva koulutus 

Ammatillinen 
kokemus 

Koulutustausta 

Sisäiset 
koulutusohjelmat 

Yritys- ja toimialatuntemus 

Tarkastusalan tuntemus 

Ammattitutkinto 

Tuki jatkokoulutukseen 

Sisäisen 
tarkastajan ohjaus 

ja valvonta 

Vastuunjaon periaatteet 

Tarkastusten suunnittelu 

Tarkastusmenetelmien ja 
työpapereiden analysointi 
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• Tarkastusjohtajan organisatorinen asema raportoinnillisesti ja hallinnollisesti – 

vastaako sisäinen tarkastus henkilölle, jolla on riittävä status varmistamaan 

raporttien ja suositusten asianmukainen käsittely. vai vastaako sisäinen 

tarkastus suoraan ja säännöllisesti hallitukselle, tarkastuskomitealle tai 

omistajajohtajalle. Valvooko hallitus, tarkastuskomitea tai omistajajohtaja 

tarkastusjohtajan nimittämistä/erottamista 

• Periaatteet, joilla varmistetaan sisäisen tarkastajan objektiivisuus – periaatteet 

sisäisen tarkastajan työn estämiseksi alueilla, joissa heidän 

riippumattomuutensa saattaa vaarantua sukulaissuhteen takia tai alueilla, 

joilla hän on itse työskennellyt tai tulee mahdollisesti työskentelemään 

• Hallituksen ja ylimmän johdon tuki sisäisen tarkastuksen toiminnolle – onko 

yrityksen johto ja hallitus ymmärtänyt sisäisen tarkastuksen merkityksen 

organisaation toiminnalle ja tukevatko he sen toimintaa. (AICPA 1991, 3) 

 

Kuviossa 5 kuvataan sisäisen tarkastuksen objektiivisuuden arvioimiseen liittyviä 

asioita, joita tilintarkastajan tulisi miettiä tehdessään yhteistyötä sisäisen tarkastajan 

kanssa. 
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KUVIO 5 Sisäisen tarkastuksen objektiivisuushierarkia (Chambers 1996,435) 

Jotta sisäiset tarkastajat pystyvät suorittamaan tehtävänsä puolueettomasti ja 

objektiivisesti, tulee heidän olla riippumattomia tarkastuksen kohteina olevista 

toiminnoista. Sisäinen tarkastus ei voi saavuttaa sille asetettuja tavoitteita ellei se ole 

riippumaton. Riippumattomuus on myös ainoa keino varmistaa, että sisäisen 

tarkastuksen suorittama arviointityö on oikeudenmukainen ja tasapuolinen. Riittävä 

riippumattomuuden taso saavutetaan vain jos sisäinen tarkastus on riippumaton 

yrityksen muusta henkilökunnasta ja linjajohdosta ja se voi raportoida 

havainnoistaan, suosituksistaan sekä niiden noudattamisesta suoraan yrityksen 

hallitukselle ja ylimmälle johdolle. Sisäisellä tarkastuksella täytyy myös olla riittävät 

oikeudet saada tarkastettavakseen kaikki työnsä kannalta oleellinen materiaali sekä 

sillä tulee olla rajoittamaton valtuutus tarkastusten suorittamiseen ja 

tarkastusalueiden määrittämiseen. Objektiivisuus ja riittävä asema organisaatiossa 

ovat parhaat keinot riippumattomuuden saavuttamiseen. (Hannukkala 2000, 31; 

Ihalainen 1995, 451-452; Koski-af Schulten 1998, 495; Marttila 1998, 25; Niinisalo 

1995, 25; Pickett 1997, 58; The Institute of Internal Auditors 1997, 13) 

Sisäisen tarkastuksen 
objektiivisuus 

Sisäisen 
tarkastajan 

riippumattomuus 

1

Sisäisen 
tarkastuksen 

organisatorinen 
asema 

Tietojensaanti- ja 
tarkastusoikeus kaikkiin 
yrityksen toimintoihin 

Vapautus tehtävistä, jossa 
riippumattomuus vaarantuu 

Organisaatiotaso, jolle 
sisäinen tarkastus raportoi 
hallinnollisesti 

Organisaatiotaso, jolle 
sisäinen tarkastus raportoi 

havainnoistaan 

Parannusehdotusten ja 
suositusten käsittely 

Avoin 
kommunikointiyhteys 

hallitukseen tai 
tarkastuskomiteaan 

Ylimmän johdon 
tuki sisäiselle 
tarkastukselle 

Tietojensaanti- ja 
tarkastusoikeus kaikkiin 
yrityksen toimintoihin 

2
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Tarkastaessaan yrityksen toimintoja sisäisen tarkastuksen tulee olla objektiivinen. 

Ollakseen objektiivisia sisäisten tarkastajien tulee pystyä suoriutumaan tehtävistään 

puolueettomasti ja asiallisesti. He eivät saa antaa muiden henkilöiden mielipiteiden 

vaikuttaa arvioihinsa, eli heidän asenteensa tulee olla riippumaton. Säilyttääkseen 

objektiivisuutensa sisäiset tarkastajat eivät saa turvautua työn laatua heikentäviin 

kompromisseihin ja heidän täytyy luottaa täysin tekemäänsä työhön. Tilanteita, 

joissa sisäisten tarkastajien riippumattomuus ja mahdollisuus objektiiviseen 

arviointiin heikentyy, tulee välttää. Mahdolliset ennakkokäsitykset ja eturistiriidat 

tulee ottaa huomioon jo tehtäviä jaettaessa. Lisäksi sisäisen tarkastuksen johdon 

tulee toimia aktiivisesti, jotta eturistiriitojen ja ennakkoasenteiden muodostumista 

voidaan välttää. Sisäisten tarkastajien tulee myös itse toimia oma-aloitteisesti ja 

pyrkiä välttämään tilanteita, joissa ennakkoasenteet ja eturistiriidat voivat heikentää 

tarkastuksen laatua. Tällaisista tilanteista tulisi aina raportoida sisäisen tarkastuksen 

johtajalle. Mahdollisuuksien mukaan sisäisten tarkastajien tulisi säännöllisin väliajoin 

vaihtaa tarkastamiaan toimintoja. (Alho 1995, 209; Ihalainen 1996, 202; Kankaanpää 

1993, 188; Ratliff et al. 1996, 60- 61; The Institute of Internal Auditors Inc. 1997, 34-

35)   

 

Jotta sisäiset tarkastajat pystyisivät säilyttämään objektiivisuutensa, tulisi heidän 

välttää normaalien operatiivisten tehtävien hoitamista. Jos yrityksen ylin johto tai 

hallitus määrää sisäisen tarkastuksen henkilökuntaa suorittamaan operatiivisia 

tehtäviä, tulee johdon ymmärtää, että tarkastajat eivät tällöin toimi varsinaisessa 

roolissaan näitä tehtäviä suorittaessaan. Objektiivisuuden säilyminen vaarantuu 

luonnollisesti myös silloin, jos sisäinen tarkastaja joutuu tarkastamaan sellaista 

toimintoa, josta tämä on ollut vastuullinen tai johon tällä on ollut määräysvalta 

aiemmin. Tämä seikka tulee huomioida raportoitaessa tarkastuksen tuloksista. 

Myöskään jostain muualta yrityksen sisältä sisäiseen tarkastukseen siirtyvien 

henkilöiden ei tulisi ainakaan välittömästi tarkastaa niitä toimintoja, joissa he ovat 

aiemmin työskennelleet. Tämä saattaa aiheuttaa objektiivisuuden heikentymistä ja 

jos tällainen toimeksianto annettaan, tulee se ottaa huomioon tarkastustyötä 

valvottaessa ja tarkastuksen tuloksia analysoitaessa. Tarkastuksen tulokset tuleekin 

analysoida riittävän kriittisesti ennen johdolle annettavaa tarkastuskertomusta. Näin 
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pystytään varmistumaan tarkastustyön objektiivisuudesta. (The Institute of Internal 

Auditors 1997, 35) 

 

Sisäinen tarkastaja ei vaaranna omaa objektiivisuuttaan sillä, että hän arvioi 

käyttöönotettavia prosesseja tai suosittelee uusia kontrolleja sisäisiin 

valvontajärjestelmiin. Valvontajärjestelmien luominen tai käyttäminen ei kuitenkaan 

kuulu sisäisen tarkastuksen toimenkuvaan kuten ei myöskään uusien prosessien 

suunnittelu. Tällaiset tehtävät ovat omiaan vaarantamaan sisäisen tarkastuksen 

objektiivisuuden. Koska sisäinen tarkastuksen kohteena ovat itse toiminnot, eivät 

niitä tekevät ihmiset, on tärkeää, että asiat ja niistä vastuussa olevat henkilöt 

pystytään pitämään erillään. Tämä on suositeltavaa erityisesti silloin, jos sisäisen 

tarkastuksen tulokset aiheuttavat ristiriitoja organisaation sisällä. Sisäisten 

tarkastajien onkin pysyteltävä tarkastettavissa toiminnoissa syntyvien 

henkilökohtaisten näkemyserojen ulkopuolella, jotta he pystyvät säilyttämään 

objektiivisuutensa. (Hannukkala 1999, 60-61; The Institute of Internal Auditors 1997, 

35)	  	   

 

Henkilö, jonka alaisuudessa sisäisen tarkastuksen päällikkö työskentelee, tulee olla 

sellaisessa asemassa, että hänen valtuutensa riittävät varmistamaan 

tarkastusraporttien asiallisen käsittelyn ja sen, että tarkastusraporteissa annetut 

suositukset johtavat riittäviin toimenpiteisiin. Hänen tulee myös pystyä turvaamaan 

tarkastustoiminnan riittävä laajuus sekä varmistamaan sisäisen tarkastuksen 

riippumattomuus. Sisäisellä tarkastuksella tulee siis olla sellainen 

organisaatioasema, että tarkastusten menestyksellinen suorittaminen on 

mahdollista. Jotta sisäisen tarkastuksen riippumattomuus muusta organisaatiosta 

pystytään varmistamaan ja tarkastusraporttien asianmukainen käsittely turvaamaan, 

olisi suotavaa, että sisäiset tarkastajat toimisivat suoraan hallituksen alaisuudessa. 

Tästä huolimatta sisäisen tarkastuksen esimiehenä toimii useimmiten toimitusjohtaja 

tai tämän alaiset, sillä heillä on usein hallitusta enemmän kiinnostusta sisäisen 

tarkastuksen toimintaa kohtaan ja myös enemmän aikaa käytettävissään sen 

seuraamiseen. Yhtä tärkeää kuin pelkkä organisaatioasema on se, että sisäinen 

tarkastus raportoi ylimmälle johdolle ja hallitukselle riittävästi tekemistään 

tarkastuksista, suosituksistaan ja siitä ovatko annetut suositukset johtaneet riittäviin 

toimenpiteisiin. Luonnollisesti on myös tärkeää, että hallitus ja johto luottavat 
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sisäiseen tarkastukseen. Lisäksi hallituksen tulee säännöllisin väliajoin varmistua 

siitä, että sisäisellä tarkastuksella on käytettävissään riittävät ja tarpeelliset 

voimavarat tehtäviensä suorittamiseen ja että se on pysynyt riippumattomana 

tarkastuksen kohteina olevista toiminnoista ja että se tekee niitä asioita, joita varten 

se on perustettu. (Dunn 1996, 275; Hannukkala 2000, 32; Karhulahti 1992, 195; 

Kosonen 1992, 493; Ratliff et al. 1996, 59)   

 

Sisäisten tarkastajien on saatava yrityksen hallituksen ja ylimmältä johdolta riittävästi 

tukea, jotta he pystyvät suoriutumaan tehtävistään menestyksellisesti. Tämä on 

myös perusedellytys sujuvaan yhteistyöhön yrityksen muun organisaation kanssa. 

Hallituksen ja sisäisen tarkastuksen päällikön välisen viestinnän tulee olla 

säännöllistä, jotta riippumattomuus ja molempien tahojen tietämys ajankohtaisista 

asioista säilyy. Lähtökohtana säännölliselle kommunikaatiolle on sisäisen 

tarkastuksen päällikön osallistuminen hallituksen kokouksiin. Tämä koskee tosin vain 

sellaisia kokouksia, joissa käsitellään sisäisen tarkastuksen kannalta oleellisia 

asioita. Suulliset ja kirjalliset raportit yhdessä hallituksen kokouksiin osallistumisen 

kanssa mahdollistavat riittävän tietojenvaihdon sekä sisäisen tarkastuksen sen 

hetkisestä toiminnasta että sen tulevaisuudensuunnitelmista. Sisäisen tarkastuksen 

päällikön tulisikin tavata yrityksen hallitus henkilökohtaisesti ainakin kerran 

vuodessa. Hallituksen tulisi lisäksi olla mukana päättämässä kun sisäisen 

tarkastuksen päällikköä nimitetään tai erotetaan. (The Institute of Internal Auditors 

1997, 25-27)   

 

Ulkoisen oikeutuksen sisäisen tarkastuksen työlle antaa ensisijaisesti sen 

organisatorinen asema. Sisäisen tarkastuksen olisi kuitenkin kyettävä ansaitsemaan 

olemassaolonsa oikeutus organisaatiossa onnistuneella yhteistyöllä muun 

organisaation kanssa. Pelkkä organisaatioasema tai johdon valtuutus eivät riitä 

menestykselliseen tarkastustyöhön. Vaikka sisäinen tarkastus työskenteleekin 

ylimmän johdon tai hallituksen välittömässä alaisuudessa, on sen tavoitteena koko 

organisaation ja siinä työskentelevien henkilöiden etu. Ylimmän johdon antamalla 

valtuutuksella kiristäminen tai sen mukaantulolla uhkaaminen eivät auta sisäisen 

tarkastuksen työtä millään tavalla. Koska tarkastusraportit toimitetaan yleensä vain 

tarkastettavien esimiehille, tulisi sisäisten tarkastajien pystyä antamaan jonkinlaista 

konkreettista apua myös itse tarkastettaville. Tällainen apu voi olla sisällöltään 
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esimerkiksi tarkastusta varten laadittujen valmiiden lomakkeiden toimittaminen, joista 

on hyötyä myös tulevaisuudessa täsmäytystyössä. Sisäisen tarkastajan tulee 

muistaa auttaessaan organisaation jäseniä, että näin toimiessaan hän ei koskaan 

saisi vaarantaa omaa riippumattomuuttaan. (Hannukkala 1999, 60-61)  

 
Sisäisen tarkastuksen työn tehokkuus 
 
Tilintarkastajan tulisi arvioida seuraavia kriteerejä testatessaan sisäisen 

tarkastuksen tekemää työtä ja varmistaessaan sen tehokkuutta.  

 

• Työn laajuus on asianmukainen ja varmistaa tavoitteiden 

saavuttamisen 

• Tarkastusohjelmien ja -tekniikoiden tarkoituksenmukaisuus 

• Työpapereiden dokumentoinnin riittävyys niin, että niistä selviää tehty 

työ, valvonta ja toiminnan analysointi 

• Johtopäätökset ovat tilanteeseen nähden asianmukaisia 

• Raportit ovat samassa linjassa tehdyn työn kanssa (AICPA, 1991, 6) 

 

Kuviossa 6 kuvataan sisäisen tarkastuksen tehokkuuden arvioimiseen liittyviä 

asioita, joita tilintarkastajan tulisi miettiä tehdessään yhteistyötä sisäisen tarkastajan 

kanssa. 
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KUVIO 6 Sisäisen tarkastuksen työn tehokkuushierarkia (Chambers 1996,436) 

Näiden laatukriteerien mukaisuus ei vaadi sisäiseltä tarkastajalta, joka toimii sisäisen 

tarkastuksen ammattistandardien mukaisesti, erityisiä lisäpanostuksia. SAS 65-

standardin laatukriteerit olisi voitu yhtä hyvin ottaa sisäisen tarkastuksen 

ammattistandardeista. Näin ollen SAS 65-standardin vaatimuksia voitaisiin kutsua 

nimellä ”IIA:n standardien mukaisuus”. (Sawyer, Dittenhofer&Scheiner 2003, 1282) 

Suurin osa laadun osatekijöistä mittaa juuri sitä, miten tarkastustyössä on noudatettu 

olemassa olevia ohjeita ja suosituksia. Osa laadun osatekijöistä mittaa kuitenkin 

tarkastustyön tehokkuutta. Tehokkuutta mitattaessa helpoimmin ja varmasti 

yleisimmin käytettävät erilaisia määriä koskevia mittareita, joissa toteutunutta 

toimintaa verrataan budjetoituun toimintaan. Eräitä mahdollisia toiminnan 

tehokkuutta kuvaavia mittareita ovat: 

 

• Tehtyjen tarkastusprojektien määrä verrattuna suunniteltuun määrään 

Sisäisen tarkastuksen työn 
tehokkuus 

Sisäisen 
tarkastajan ohjaus 

ja valvonta 

Tarkastusten 
laajuus 

Tarkastusteknii-
koiden luonne 

Tarkastustyön 
dokumentointi 

Vastuunjaon periaatteet 

Tarkastuksiin käytetty     
aika 

Tarkastuskohteiden määrä 

ATK-avusteiset 
tarkastustekniikat 

Otantatekniikat 

Työpapereiden määrä ja laatu 

Raportoinnin kattavuus ja 
laatutaso 

Tarkastusmenetelmien ja 
työpapereiden analysointi 

Tarkastusten suunnittelu 
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• Hallinnollisten töiden osuus kokonaistyöajasta 

• Julkaistujen raporttien määrä 

• Tehtyjen toimenpide-ehdotusten määrä 

• Toimenpiteisiin johtaneiden suoritusten määrä 

• Toteutuneet kustannukset verrattuna budjetoituihin (Hyrsky 1992, 327) 

 

Laadun tärkeimpiä osatekijöitä ovat kuitenkin jatkuva kouluttautuminen ja 

asiantuntemuksen ylläpito, auktorisointi, riippumattomuus, monipuolinen 

tilintarkastuskokemus sekä asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan tunteminen. (Niemi 

2000, 57) 

 

Suositukset ja ohjeet eivät anna suoraan vastauksia siihen, miten edellä mainittuja 

kriteerejä tulisi arvioida. Tilintarkastusalan suositukset ohjaavat tilintarkastajaa 

tutustumaan ainakin sisäisen tarkastuksen edellisen vuoden tarkastuksiin ja 

selvittämään, miten sisäinen tarkastus kohdistaa tarkastusresurssinsa suhteessa 

tilintarkastajien riskianalyyseihin. Tarkastusten riittävä laajuus tulisi varmistaa 

tutustumalla tarkastusraportteihin. Tarkastushenkilökunnan pätevyys tulisi arvioida 

tutustumalla heidän koulutustaustaansa ja selvittämällä onko heillä ammattitutkintoa 

suoritettuna. Mitään tiettyä arviointikeinoa laatukriteerien arviointiin ei yleisen teorian 

puitteissa kuitenkaan esitetä, vaan arviointi jätetään tilintarkastajan omaan 

harkintaan.	  

 

Sisäisen tarkastuksen laatutaso ei ole kuitenkaan ainoa tekijä, joka vaikuttaa 

tilintarkastajan luottamuspäätökseen. Sisäisen tarkastuksen laatutason ohella myös 

tilintarkastuskohteiden olennaisuus, tilintarkastusriskin suuruus sekä 

tilintarkastusevidenssin pohjalta tehtyjen johtopäätösten subjektiivisuus vaikuttavat 

tilintarkastajan päätökseen. Kun tarkastuskohteiden olennaisuus, tarkastusriski tai 

johtopäätösten subjektiivisuus kasvaa, samalla lisääntyy myös tarve tilintarkastajan 

itse suorittamille testeille. Alueilla, joilla riski on suuri, tilintarkastajan tulee luottaa 

pääasiassa vain omaan työhönsä ja subjektiivisiin näkemyksiinsä. Tällaisten 

tekijöiden ja niiden vaikutusten arviointi ei ole yleensä kovin yksinkertaista, eikä 

siihen ole mitään erityistä keinoa. Arviointi perustuu näissäkin tilanteissa pitkälti 

tilintarkastajan omaan harkintaan. Näiden tekijöiden ohella myös 
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toimintaympäristöön liittyvät tekijät, kuten yrityksen koko ja toimintariski sekä 

tilintarkastuspalkkio saattavat vaikuttaa tilintarkastajan luottamuspäätökseen ja 

arvioon sisäisen tarkastuksen tasosta.  

 

Aikaisempia tutkimuksia eri kriteerien vaikutuksista tilintarkastajan muodostamaan 

arvioon sisäisestä tarkastuksesta on tehty muutamia (Taulukko 8). Useimmiten 

tutkimukset ovat osoittaneet kolmen ammattistandardeissa mainitun kriteerin 

(pätevyys, objektiivisuus ja työn laatu) vaikuttavan merkittävästi tilintarkastajan 

arvioon ja luottamuspäätökseen. Jotkut tutkimukset ovat pyrkineet selvittämään, 

millä näistä kolmesta kriteeristä on suurin vaikutus. 

 
TAULUKKO  8  Aikaisempia tutkimuksia sisäisen tarkastuksen laadusta (Edge & Farley 1991, 
72, muokattu) 

TUTKIMUS MUUTTUJIEN 

SUHTEELLINEN MERKITYS 

YLEISTETTÄVYYS 

Abdel-Khalik, 

Snowball & Wragge  

(1983) 

Taso, jolle sisäinen tarkastus 

raportoi, on merkittävin 

kriteeri 

Matala 

Brown (1983) Hallitsevat kriteerit ovat 

riippumattomuus ja 

aikaisemman tarkastustyön 

laatu 

Korkea 

Schneider (1984) Työn laatu on merkittävin, 

sitten pätevyys ja sitten 

objektiivisuus 

Korkea 

Schneider (1985a) Pätevyys ja työn laatu ovat 

yhtä merkittäviä, 

objektiivisuus on vähemmän 

merkittävä 

Keskitaso 

Schneider (1985b) Työn laatu on merkittävin, 

sitten pätevyys ja sitten 

objektiivisuus 

Hyvä 

Margheim (1986) Pätevyys ja työn laatu ovat 

yhdessä merkittäviä 

- 

Edge & Farley (1991) Pätevyys, ammatillinen 

huolellisuus ja aikaisemman 

tarkastustyön laatu 

Korkea 
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3.6 Teoreettiset lähtökohdat empiiriselle osuudelle 
	  
	  
Sisäisen tarkastuksen merkitys on korostunut niin yksityisellä kuin julkisella 

sektorilla. Syynä tähän on se, että organisaatioiden hallitukset ja muut sidosryhmät 

ovat hyvin kiinnostuneita toimintojensa tehokkuudesta ja annettujen ohjeistuksien 

noudattamisesta. Lisäksi nykyään monet organisaatiot ovat hajauttaneet 

toimintojansa, jolloin sisäisen tarkastuksen tarve kasvaa, jotta johto ja hallitus 

saisivat tietää mahdollisimman paljon organisaation toiminnan tehokkuudesta. 

Ulkoinen tilintarkastus ei organisaation toimintojen tehokkuuteen paneudu, vaan se 

on jäänyt sisäisen tarkastajan tehtäväksi. Organisaatioiden on itse järjestettävä 

sisäinen valvontansa, jonka tilintarkastaja voi tarkastaa ja antaa siihen liittyen 

tarvittaessa suosituksia. Tilintarkastajaa kiinnostaa sisäisestä valvonnasta erityisesti 

sisäisten kontrollien toimivuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että organisaation kontrollit 

eivät päästä läpi olennaisia virheitä, mitkä eivät kuulu organisaatioon tai mitkä voivat 

vaarantaa sen toiminnan. Tilintarkastajien työtä ohjaavat tiukasti tilintarkastuslaki ja 

tilintarkastusalanstandardit sekä suositukset. Puolestaan sisäisten tarkastajien 

työtehtävää ei ole samalla tavoin laissa määritelty. Tämän takia sisäisen 

tarkastuksen työ on laadultaan ja sisällöltään huomattavasti vaihtelevampaa kuin 

tilintarkastus. Tämä voi hankaloittaa sisäisen tarkastuksen työn hyödyntämistä 

tilintarkastuksen näkökulmasta. 

 

Jokainen organisaatio päättää järjestääkö se itse vai ostaako se sisäisen 

tarkastuksen toimintoja organisaation ulkopuolelta. Sisäisellä tarkastuksella voidaan 

kuitenkin saada huomattavaa lisäarvoa organisaation toiminnalle. Lisäksi ylin johto ja 

hallitus saavat tietoa siitä, kuinka organisaation prosessit toimivat. Nykyään 

organisaatiot tuottavat omia toimintojaan niin ulkopuolisten kuin sisäisten 

tarpeidensa takia usein ulkoistamalla eli toiminnot suoritetaan ostopalveluina. 

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen organisaatioissa vaihtelee ja sen järjestämiseen 

on olemassa kolme erilaista järjestämistapaa. Vaihtoehtoina ovat oma yksikkö 

organisaation sisällä, kokonaan ulkopuolelta hankittu tai osittain ulkopuolelta 

hankittu. Sisäisen tarkastuksen järjestämistapaan liittyy yleensä pohdittavia asioita, 

jotka koskevat muun muassa toimintoon liittyviä kustannuksia ja ennen kaikkea 
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sisäisen tarkastajan riippumattomuuden säilymistä. Sisäisen tarkastajan 

riippumattomuus on ehto luotettavalle tarkastukselle ja vaikuttaa myös siihen, onko 

tilintarkastajan mahdollista hyödyntää sisäisen tarkastajan tekemää työtä.  

 

Organisaation liiketoiminnan ymmärtäminen nähdään perusedellytyksenä sisäisen 

tarkastuksen tehokkaalle toteuttamiselle. Tämä edellyttää sisäiseltä tarkastukselta 

jatkuvaa ja säännöllistä kommunikointia sekä yhteydenpitoa organisaation johdon ja 

henkilöstön kanssa. Tärkeää on myös seurata yleisesti organisaation toimialaa ja 

siinä tapahtuvia muutoksia. Sisäisen tarkastuksen tuleekin olla jatkuvasti ajan tasalla 

ja reagoida organisaatiossa sekä toimialalla tapahtuviin muutoksiin. Näin ollen 

sisäinen tarkastaja voidaan nähdä tärkeänä tietolähteenä tilintarkastajan tutustuessa 

tarkastuskohteeseensa sekä tarkastuskohteen toimialaan ja toimintaympäristöön. 

Yhteistyö sisäisen tarkastajan kanssa voi siis auttaa tilintarkastajaa muodostamaan 

käsitystä tarkastuskohteesta ja auttaa varsinaisessa tarkastustyössä.  

 

Kuviossa 7 esitetään teoreettiset lähtökohdat tutkimuksen empiiriselle osuudelle. 

Empiirisessä osuudessa käydään aiempien tutkimusten kautta esille nousseita 

sisäisen tarkastajan ominaisuuksia, jotka vaikuttavat tilintarkastajan tekemään 

arvioon siitä, voiko hän luottaa sisäisen tarkastajan tekemään työhön. Nämä  

ominaisuudet ovat objektiivisuus, pätevyys ja työn laatu. Empiirisessä osuudessa 

tarkastellaan myös aiempaan kirjallisuuteen pohjautuen tilintarkastajan ja sisäisen 

tarkastajan yhteistyön tekemistä tilinpäätösprosessin eri vaiheissa. Lisäksi 

empiirisessä osuudessa peilataan sisäisen tarkastajan ja tilintarkastajan yhteistyön 

muotoja ja tehtävien painopistealueita sekä työnjakoa kansainvälisiin 

tilintarkastusstandardeihin.  
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KUVIO 7 Teoreettiset lähtökohdat empiiriselle osuudelle 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Sisäisen 
tarkastajan 
objektiivi-

suus, 
pätevyys ja 
työn laatu	  

Tilinpäätös-
prosessi	  

 
 

Yhteistyö-
muodot ja 
tehtävien 

painopiste-
alueet	  

Työnjako 	  
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4 SISÄISEN TARKASTUKSEN VAIKUTUS TILINTARKASTUKSEEN  
	  

4.1 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 
 

Haastattelumenetelmäksi on valittu puolistrukturoitu teemahaastattelu. Tutkimuksen 

aiheen kannalta on perusteltua käyttää tutkimusmenetelmänä teemahaastattelua, 

sillä se mahdollistaa keskustelumaisen haastattelutilanteen. Teemahaastattelu 

etenee etukäteen suunniteltujen kysymysten varassa, mutta kuitenkin niin että 

kysymysjärjestystä ja -muotoa on mahdollista säädellä haastattelukohtaisesti 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 36). 

 

Tutkimuksen aiheeseen liittyvät aikaisemmat tutkimukset (katso esimerkiksi 

Schneider 1985, Goodwin-Stewart et. al. 2006; Hay et. al. 2006; Niemi et. al. 2010) 

ovat keskittyneet tutkimaan sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen välistä 

suhdetta pääasiassa kvantitatiivisin menetelmin. Näiden tutkimusten tulosten 

ristiriitaisuudesta johtuen, tilastollisen tutkimuksen toistamisen ei nähty tuottavan 

lisäarvoa tämän tutkimuksen aiheeseen eikä palvelevan tutkimuksen tavoitetta. 

Tämän tutkimuksen pyrkimyksenä on saada syvällistä tietoa sisäisen tarkastuksen ja 

tilintarkastuksen yhteistyöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä selvittämällä aihetta 

tilintarkastajan näkökulmasta. Teemahaastattelu ei edellytä haastateltavilta tiettyä 

kokeellisesti tuotettua yhteistä kokemusta, vaan menetelmä korostaa haastateltavien 

yksilöllisiä tulkintoja ja määritelmiä tutkittavista asioista (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48). 

Lisäksi teemahaastattelumenetelmän avulla on mahdollista saada paljon sellaista 

tutkimustietoa, joka voi jäädä tilastollisesti suuntautuneissa menetelmissä tutkijalta 

huomaamatta (Hirsjärvi & Hurme 2008, 35). 

 

Teemahaastattelumenetelmässä haastattelukertojen määrä tai aiheen käsittelyn 

syvyys ei ole keskeistä vaan olennaisinta on se, että haastattelu etenee tiettyjen 

teemojen varassa yksityiskohtaisten kysymysten sijaan (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48). 

Tämän tutkimuksen haastattelut muodostuivat viidestä teemasta, jotka oli avattu 

tarkempiin yksittäisiin kysymyksiin (Liite 1). Haastatteluteemat olivat tilintarkastuksen 

ja sisäisen tarkastuksen yhteistyön rakenne, sisäisen tarkastuksen vaikutus 

tilinpäätösprosessiin, yhteistyöhön vaikuttavat sisäisen tarkastuksen ominaisuudet, 

yhteistyön vaikutukset ja muut mahdolliset yhteistyöhön vaikuttavat tekijät. 
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Tehdyissä haastatteluissa käytiin ennalta suunniteltujen teemojen mukaiset 

kysymykset vapaamuotoisesti läpi kysymysjärjestyksen kuitenkin vaihdellessa 

haastattelukohtaisesti. Kaikissa haastatteluissa kaikkia kysymyksiä ei ollut tarpeen 

edes esittää, vaan vastaukset tulivat esille jo haastateltavan itse kertomana. Mikäli 

haastateltava halusi puhua enemmän jostain teemasta, keskityttiin haastattelussa 

siihen, koska pyrkimyksenä oli saada haastateltava puhumaan mahdollisimman 

vapaasti pientä ohjailua lukuun ottamatta. Näin ollen jokainen haastattelu muodostui 

ainutlaatuiseksi, ja jokaisessa haastattelussa painottui eri osa-alue tilintarkastajan 

omien mieltymysten mukaisesti. 

Tutkimuksen aineisto pyrittiin keräämään haastattelemalla KHT-tilintarkastajia 

Suomen neljästä johtavasta tilintarkastusyhteisöstä, joista käytetään nimitystä Big 

four -yhteisöt. Nämä tilintarkastusyhteisöt ovat Deloitte, EY, KPMG ja PwC. Kaikkien 

tilintarkastusyhteisöjen HR-osastoille lähetettiin sähköpostilla saatekirje (liite 2) ja 

pyydettiin heidän kauttaan sopivia haastateltavia. HR-osasto puolestaan välitti 

haastattelupyynnön eteenpäin tilintarkastustiimeille, joiden kautta sopivat 

haastateltavat löytyivät. Tavoitteena oli tehdä haastatteluja kaikissa neljässä 

tilintarkastusyhteisössä, mutta lopulta vain kahdesta tilintarkastusyhteisöstä saatiin 

haastattelut. Kevät haastattelujen toteuttamisajankohtana aiheutti haasteita sopivien 

haastateltavien löytämiselle, koska tilintarkastajilla on keväisin vuoden kiireisin 

ajanjakso ja monet eivät halua ottaa silloin mitään ylimääräistä tekemistä perustyön 

lisäksi. Myös KHT-tutkinnon suorittamisvaatimus ja kokemus sisäisen tarkastuksen 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä vaikuttivat haastatteluajankohdan lisäksi siihen, miksi 

haastateltavien määrä jäi vähäiseksi.  

Haastattelujen kohderyhmäksi valittiin KHT-tutkinnon suorittaneita tilintarkastajia, 

jotta haastateltavien riittävästä tilintarkastuskokemuksesta voitiin varmistua. Lisäksi 

ennen haastattelujen toteuttamista varmistettiin, että haastateltavilla oli myös 

aikaisempaa kokemusta työskentelystä sisäisten tarkastajien kanssa. 

Harkinnanvarainen näyte on tutkimustavoitteen kannalta perusteltua, sillä se 

mahdollistaa syventymisen sekä tilintarkastajien mielipiteisiin että näkemyksiin 

sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen suhteesta. Kvalitatiivisesti suuntautuneessa 

tutkimuksessa harkinnanvaraisella näytteellä pyritään tilastollisen yleistettävyyden 

sijaan ymmärtämään tutkimuksen kohteena olevaa tapahtumaa syvällisemmin ja 
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tutkimaan sen yksityiskohtia. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 59) 

Haastatteluja tehtiin kolme kappaletta ja ne toteutettiin ajalla 24.2-21.3.2014. 

Haastattelupyynnöt lähetettiin sähköpostitse. Haastateltaville toimitettiin 

haastatteluteemat ennakkoon sähköpostilla, mutta itse haastattelukysymyksiä ei 

paljastettu etukäteen. Tällä tavoin haluttiin varmistaa se, että haastateltavat puhuvat 
mahdollisimman vapaasti haastattelutilanteessa ilman että vastauksia olisi mietitty 

ennakkoon. Haastattelut tehtiin kunkin tilintarkastusyhteisön neuvottelutiloissa eri 

puolilla Helsinkiä ja ne olivat kestoltaan tunnin pituisia. Kaikki haastattelut 

nauhoitettiin ja litteroitiin.  

  

TAULUKKO  9 Haastateltavien taustatietoja 

Tilintarkastaja Ikä Ammattinimike Asema Työkokemus 

tilintarkastusalalta 

Koulutus Kokemus 
sisäisen 
tarkastuksen 
kanssa 
työskentelystä 

A 53 KHT-

tilintarkastaja 

KHT 30 vuotta KTM 30 vuotta 

B 39 KHT-

tilintarkastaja 

Partner 15 vuotta KTM 15 vuotta 

C 43 KHT-

tilintarkastaja 

Senior 

Manager 

14 vuotta KTM 14 vuotta 

 

Taulukossa 9 esitellään haastateltujen KHT-tilintarkastajien taustatiedot. Kuten 

taulukosta havaitaan haastateltaville on yhteistä samanlainen koulutustausta eli he 

ovat kaikki kauppatieteiden maistereita. Lisäksi kaikki ovat suorittaneet KHT-

tilintarkastajatutkinnon. Kaikilla haastateltavilla on pitkä yli 10 vuoden työkokemus 

tilintarkastusalalta ja he ovat melkein suoraan valmistumisensa jälkeen päätyneet 

töihin tilintarkastusalalle. Haastateltavilla on lisäksi vankka kokemus sisäisen 

tarkastuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. He ovat tehneet sisäisen tarkastuksen 

kanssa yhteistyötä koko työuransa ajan.  

4.2 Aineiston analyysi 
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Tutkimusaineiston analyysissa edetään Eskolan ja Suorannan (2008, 150) esittämän 

analyysitekniikan avulla, jossa aineiston purkamisen jälkeen aineisto koodataan ja 

siirrytään sen jälkeen varsinaiseen analyysiin. Koodauksessa tekstimassasta 

seulotaan esille tutkimusongelman kannalta olennainen materiaali. Tässä vaiheessa 

on mahdollista käyttää apuna teemahaastattelurunkoa, jonka avulla tekstiaineistosta 

erotellaan haastatteluteemojen mukaisia kohtia. Hirsjärvi ja Hurme (2008, 173) 

käyttävät vastaavasta analyysitekniikasta nimeä teemoittelu, jota he pitävät 

luontevana etenemistapana teemahaastatteluaineiston analysoimisessa. 

Teemoittelulla tarkoitetaan tekstiaineistossa esiintyvien keskeisten aiheiden 

ryhmittelyä, jotka ovat yhteisiä usealle haastattelulle. Huomiota kiinnitetään myös 

aineistossa ilmeneviin eroavaisuuksiin ja toistuviin seikkoihin, jotka tuntuvat 

olennaisilta tutkimusongelmaa ajatellen.  

 

On tärkeää huomata, että analyysin kaksi viimeistä vaihetta, koodaus ja analyysi, 

eivät todellisuudessa etene suoraviivaisesti edellä kuvatussa järjestyksessä eikä 

vaiheita pysty selkeästi erottamaan toisistaan erillisiksi vaiheiksi. Vaiheet ovat 

osittain päällekkäisiä ja niissä liikutaan edestakaisin. Esimerkiksi jo 

koodausvaiheessa tutkijan voidaan todeta tekevän analyysia, sillä hän jäsentelee 

tekstiä ja poimii sieltä keskeisiä kohtia oman näkemyksensä mukaisesti. 

Analyysivaihe eroaa kuitenkin koodauksesta siinä, että analyysivaiheessa tutkija 

tekee tulkintoja jo kertaalleen luokitellusta datasta (Eskola & Suoranta 2008, 150). 

 

Tutkimustulokset muodostuvat kolmen tehdyn haastattelun kautta saaduista 

vastauksista. Haastateltavista käytetään jaottelua A-C aakkosten ensimmäisten 

kirjainten mukaan. Haastatteluaineistosta nostettiin esiin muutamia tutkijan mielestä 

kuvaavia sitaatteja, joilla pyritään sekä havainnollistamaan tutkimusaineistoa että 

elävöittämään tekstiä. Sitaattien avulla on tarkoitus saada tilintarkastajien 

näkemykset ymmärrettävämmin esille lukijaa ajatellen ja tuoda tilintarkastuksen ja 

sisäisen tarkastuksen suhdetta lähemmäksi käytännön tasoa, joka muuten jää 

helposti teoreettiseksi tilintarkastusstandardi-referaatiksi. Sitaatit samoin kuin 

litteroitu tekstiaineisto kirjoitettiin sanatarkasti siten kuin haastateltava on itse asian 

sanonut. 
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4.3 Luottamus tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen yhteistyön 
perustana  

4.3.1 Yhteistyön lähtökohdat 
 
KHT-yhdistyksen antaman tilintarkastussuosituksen 610 mukaan, tilintarkastuksen ja 

sisäisen tarkastuksen yhteistyön lähtökohtana on ulkoisen tilintarkastajan tekemä 

arvio sisäisen tarkastuksen toimista, ja niiden vaikutuksesta ulkoiseen 

tilintarkastukseen. Haastatteluissa mukana olleiden tilintarkastajien antamat 

ohjeistukset työskentelystä sisäisen tarkastuksen kanssa pohjautuvat suoraan ISA-

standardeihin, joista KHT-yhdistys on antanut Suomessa vastaavat 

tilintarkastusstandardit ja suositukset. Näin ollen haastateltujen tilintarkastajien 

ohjeistukset ovat keskenään pääperiaatteiltaan samanlaisia. ISA-standardit ovat 

virallisena lähtökohtana yhteistyön tekemiselle. Kaikki haastateltavat olivat yhtä 

mieltä siitä, että ISA-standardien antama ohjeistus tilintarkastuksen ja sisäisen 

tarkastuksen tekemästä yhteistyöstä on riittävä, koska ohjeistus antaa hyvät raamit 

yhteistyön tekemiselle määrittelemällä millaista se ideaalitilanteessa voisi olla. 

Haastateltavien mielestä tilintarkastajalla on vastuu tilinpäätöksen tarkastuksesta, 

vaikka sisäisen tarkastuksen apu onkin tervetullutta. Vastuu yhteistyön tekemisestä 

on tilintarkastaja B:n mielestä kuitenkin loppujen lopuksi sekä tilintarkastajilla että 

sisäisillä tarkastajilla: 

”Et sit se on kuitenkin kiinni sitte molemmista tahoista, et miten halutaan 

edetä.” (Tilintarkastaja B) 

ISA-standardien antamien ohjeiden ja tilintarkastajien omien tarkastusmanuaalien 

antamien ohjeiden lisäksi yhteistyön tekemisestä ei tilintarkastajien mukaan ole 

olemassa mitään muuta ohjeistusta. Tilintarkastaja A totesi tilintarkastajien omien 

tarkastusmanuaalien ohjeiden olevan samanlaisia ISA-standardien antamien 

ohjeiden kanssa: 

“Et näähän [ISA-standardit] on ne ohjenuorat. No, mitä tietenkin meidän 

tarkastusmanuaalit, ne perustuu näihin [ISA-standardit]. Et ne 

tarkastusmanuaalit ei silleen eroa ISA-standardien ohjeista. Et ei oo mitään 

varsinaista muuta.” (Tilintarkastaja A)  

Käytännön tasolla tilintarkastajat perustavat työnsä tilintarkastusyhteisönsä luomiin 

vakiomallisiin työpapereihin, joissa tilintarkastajan on arvioitava sisäisen 
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tarkastuksen hyödynnettävyyttä omassa tarkastustyössään. Tilintarkastajan on 

dokumentoitava työpapereihin oman arviointinsa johtopäätökset ja selitettävä, miten 

hän on arvioinut sisäisen tarkastuksen työn laadukkuuden ja luotettavuuden. 

Laadukkaan sisäisen tarkastuksen toteutuminen vaatii aktiivisuutta myös 

hallitukselta ja ylimmältä johdolta, jotta sisäiselle tarkastukselle taataan riittävät 

toimintaresurssit, ja jotta heidän riippumaton asema organisaatiossa varmistetaan 

sekä hyväksytään yleisesti. Sisäisen tarkastuksen laadunarviointiin vaikuttavia 

tekijöitä selvitettiin tilintarkastajien haastatteluissa kolmen sisäisen tarkastuksen 

ammattisuosituksista ilmenevän kriteerin: objektiivisuuden, pätevyyden ja työn 

laadun kautta.   

4.3.2 Objektiivisuus 
	  
Luottamuksen arvioinnissa tilintarkastaja lähtee yleensä liikkeelle sisäisen 

tarkastuksen asemasta organisaatiossa, jolla varmistetaan sisäisen tarkastuksen 

riippumattomuus. Riippumattomuus tarkoittaa, ettei sisäisillä tarkastajilla ole heidän 

objektiivisuuttaan vaarantavia merkittäviä eturistiriitoja (Holopainen etc. 2006, 75). 

Toisin sanoen sisäinen tarkastus toimii organisaation johdon alaisuudessa, mutta 

sen on varmistettava riittävä objektiivisuus tarkastuskohteisiinsa nähden. 

Käytännössä tilintarkastajat arvioivat sisäisten tarkastajien roolia ja heidän 

raportointisuhteitaan organisaatiossa. Tilintarkastaja A:n mukaan riippumattomuus 

on tärkeä asia, kun tekee päätöstä siitä, voiko sisäisen tarkastajan tekemää työtä 

hyödyntää. Mikäli hän toteaa sisäisen tarkastajan riippumattomuuden vaarantuneen, 

hän tekee varsinaisen tarkastustyön itse: 

“Kyllä se [riippumattomuus] on yks näitä teemoja, jotka standardienkin 

mukaan pitää ottaa huomioon. Et senhän tietää jo mihin 

organisaatiolaatikkoon ne kuuluu, et kuka on niiden esimies ja miten se ketju 

menee. Jos totee, et se ei oo riippumaton, niin sillon mä kyl kattoisin, et me 

silloin tehdään enemmän ite, eikä käytetä niit [sisäisiä tarkastajia].” 

(Tilintarkastaja A)  

Tilintarkastajien mukaan riippumattomuuden toteaminen on useimmiten helppoa ja 

se tulee ikään kuin automaattisesti havaittua organisaatiorakennetta tarkasteltaessa. 

Tilintarkastaja B:n mukaan sisäisen tarkastuksen asema ja raportointisuhteet 
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hahmottuvat tilintarkastajalle organisaatiorakenteen kautta:  

“No, se tulee näistä rakenteista ja raportointivastuista tehtyy ja katsottua. Et 

kyl se organisaatiorakenne oikeestaan kertoo mikä se funktio on.” 

(Tilintarkastaja B)  

Tilintarkastajat kertoivat haastatteluissa kohdanneensa hyvin vähän tai ei lainkaan 

sisäisen tarkastuksen riippumattomuusongelmia. Tilintarkastaja B mainitsi esimerkin 

riippumattomuusongelmasta ja sen vaikutuksesta yhteistyön tekemiseen, vaikka hän 

ei ollut itse sellaiseen tilanteeseen joutunut: 

”Oon esimerkkejä jostain ainakin kuullu, et on sisäisiä tarkastuksia, jotka on 

talousjohdon alaisuudessa, niin siin on vähän vaikee sit yhtään mitään 

yhteistyötä sen pohjalta alkaa tekee.” (Tilintarkastaja B) 

Sisäisten tarkastajien ammattistandardien mukaan (IIA 1100) sisäisellä 

tarkastuksella tulee olla riittävän riippumattomuuden varmistamiseksi suora ja 

rajoittamaton keskusteluyhteys organisaation ylimpään johtoon ja hallitukseen. 

Lisäksi sisäisillä tarkastajilla tulee olla mahdollisuus kahdenkeskisiin tapaamisiin 

tarkastusvaliokunnan kanssa ilman toimitusjohtajan läsnäoloa. Haastateltujen 

tilintarkastajien mukaan nykypäivänä suora raportointiyhteys on varmistettu lähes 

jokaisessa julkisesti listatussa yhtiössä.  

4.3.3 Pätevyys 
	  
Tilintarkastajien on kiinnitettävä huomiota myös sisäisen tarkastuksen tekniseen 

osaamiseen ja huolellisuuteen määritellessään sisäisen tarkastuksen luotettavuutta 

(ISA 610). Tilintarkastajat kertoivat keskittyvänsä arvioinnissa sisäisen tarkastuksen 

osaamiseen, kokemukseen ja taustaan, sekä suhteuttavan niitä kunkin sisäisen 

tarkastajan vastuulla oleviin tarkastusosa-alueisiin. Tilintarkastaja B painotti sisäisen 

tarkastajan osaamistaustan ja ammattitaidon merkitystä tilanteessa, jossa 

tilintarkastaja miettii millaisia asioita hän antaa sisäisen tarkastajan tarkastettavaksi:  

”No, se riippuu hirveesti sen sisäisen tarkastuksen osaamisesta ja 

ammattitaidosta…joissain tilanteissa…rajoittuu ihan tällaisiin mekaanisiin 

asioihin…pankkisaamisten oikeellisuus.” (Tilintarkastaja B)  
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Kaikki tilintarkastajat olivat yhtä mieltä siitä, että kaupallisesta koulutustaustasta on 

selvä hyöty sisäisen tarkastajan tehtävässä, mutta pelkkä koulutus ei kuitenkaan 

riitä. Sisäisen tarkastajan kokemus- ja osaamistaustalla on tilintarkastajien mielestä 

kuitenkin huomattava vaikutus siihen, kuinka pätevä sisäinen tarkastaja tosiasiassa 

on. Tilintarkastaja A:n mielestä sisäisellä tarkastajalla tulisi olla ymmärrystä 

tilinpäätöksistä ja niiden sisällön tulkinnasta, jolloin tilintarkastaja saisi enemmän 

hyötyä yhteistyön tekemisestä: 

”Et jos ei oo osaa edes lukee tilinpäätöksiä ja ymmärrä miten ne syntyy ja 

tälleen ni sithän sul ei oo semmosta roolii, mikä ois meille hyödyllinen. Et se 

on enemmän…mikä sul on tausta.” (Tilintarkastaja A) 

Tilintarkastaja A totesi kuitenkin, että kaupallisen alan koulutusnimikkeellä ei ole 

merkitystä sisäisen tarkastajan pätevyyden kannalta. Hänen mielestään ei ollut eroa 

havaittavissa siinä, oliko sisäinen tarkastaja suorittanut tradenomin vai KTM:n 

tutkinnon. Sisäisen tarkastajan pätevyyteen vaikutti enemminkin se, millaisia 

pääainevalintoja hän oli tehnyt opiskellessaan kaupallista alaa: 

”Vaikuttaahan tietenkin se koulutuskin siihen, et missä se peruslähtökohta 

on…mut se on…enemmän se, et ootko lukenu markkinointii vai laskentaa, niin 

mä luulen, et sil on iso vaikutus.” (Tilintarkastaja A)  

Koulutus- ja osaamistaustan lisäksi haastatteluissa nousi esiin sisäisen tarkastajan 

motivaation ja asenteen merkitys. Tilintarkastajat korostivat sitä,	   että koulutus- ja 

osaamistaustalla ei ole mitään merkitystä, jos sisäiseltä tarkastajalta puuttuu 

kiinnostus tekemäänsä työtä kohtaan. Näin ollen tilintarkastajat odottavatkin 

pätevältä sisäiseltä tarkastajalta myös sisäistä halua ja motivaatiota. Tällä tavoin 

sisäinen tarkastaja ymmärtäisi paremmin kokonaisuuksia ja pystyisi myös 

asianmukaisesti dokumentoimaan niitä. Tilintarkastaja C korosti erityisesti sisäisen 

tarkastajan dokumentaatiotaidon tärkeyttä, jotta sisäinen tarkastaja toimisi 

asiantuntevasti: 

”Et se vaatii myös dokumentaatiota, et se ei oo vaan istua siellä ja pyöritellä 

peukaloita, vaan heidän täytyy myös dokumentoida asioita…ja se voi olla 

semmonen, minkä mä oon monesti huomannu niillä, jotka aloittaa…niin 

sisäinen tarkastus on tullut yllätyksenä, et se on niin paljon dokumentaatiota.” 
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(Tilintarkastaja C) 

Sisäisten tarkastajien suorittamilla ammattitutkinnoilla nähtiin positiivinen vaikutus 

sisäisen tarkastajan pätevyyden kannalta. Tilintarkastajat olivat sitä mieltä, että 

yhteistyön tekemiseen tulee enemmän varmuutta mukaan, kun sisäisellä 

tarkastajalla on hankittu kompetenssia oman alansa tutkintojen kautta. 

Ammattitutkintojen suorittamisen nähtiin olevan yhteydessä sisäisen tarkastajan 

systemaattiseen työotteeseen ja metodologian erinomaiseen hallitsemiseen. 

Tilintarkastaja C huomautti kuitenkin, että ammattitutkinnon olemassaololla ei ole 

kaikissa tapauksissa merkitystä, vaan enemminkin sisäisen tarkastajan 

osaamistasolla: 

”Mutta en mä sanois, että jos on hyvä sisäinen tarkastaja, jolla ei oo niiku sitä 

tutkintoa, mutta tekee loistavaa työtä, ymmärtää asiat, on loistavat havainnot, 

niin sillon se tutkinto ei niinkun…oo niin paljon merkitystä.” (Tilintarkastaja C)  

Haastatteluissa tilintarkastajia pyydettiin kuvailemaan kolmella adjektiivilla omasta 

mielestään pätevää sisäistä tarkastajaa, jonka työtä voisi kuvitella hyödyntävänsä. 	  

TAULUKKO  10 Pätevän sisäisen tarkastajan ominaisuudet 

	   Tilintarkastaja A Tilintarkastaja B Tilintarkastaja C 
Aktiivinen  X  
Reipas  X  
Systemaattinen X X X 
Riippumaton X   
Objektiivinen  

 
 
 

 
X 

Ammattitaitoinen X  X 

Itsenäinen X   

	  
Taulukossa 10 esitetään adjektiiveja, joilla haastatellut tilintarkastajat kuvailivat 

heidän mielestään pätevää sisäistä tarkastajaa. Taulukon perusteella voidaan 

havaita, että kaikki haastateltavat pitivät systemaattisuutta tärkeänä ominaisuutena 

sisäiselle tarkastajalle. He perustelivat vastaustaan muun muassa sillä, että sisäinen 

tarkastaja osaa järjestelmällisesti dokumentoida asiat raporteissaan ja etenee 

tarkastustyössään loogisesti. Muiden adjektiivien osalta mielipiteet näyttivät 

hajaantuvan. Toisaalta samoja adjektiiveja olisi mahdollisesti tullut enemmän, jos 

tilintarkastajien olisi annettu käyttää kuvailussa enemmän kuin kolme adjektiivia. 
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Myös haastateltavien suurempi määrä olisi saattanut tuoda lisää yhtäläisyyksiä. 

Taulukossa kuvatuista adjektiiveista objektiivinen, riippumaton ja ammattitaitoinen 

ovat sellaisia, jotka on mainittu myös sisäisen tarkastuksen ammattisuosituksissa. 

Tästä voidaan päätellä, että edellä mainitut adjektiivit ovat tärkeitä sisäisen 

tarkastajan ominaisuuksia ja tilintarkastajat todennäköisesti myös hyödyntävät 

tällaisia ominaisuuksia omaavien sisäisten tarkastajien työtä. Tilintarkastaja C käytti 

teflon-vertausta kuvaillessaan pätevän sisäisen tarkastajan ominaisuuksia: 

”Sisäisen tarkastajan tulisi olla objektiivinen eli niin sanottu teflon…tulee tuoda 

esiin havaitut puutteet, vaikka tarkoittaisi johtavassa asemassa olevan 

henkilöön liittyviä havaintoja ja kyseessä oleva henkilö yrittää "siloitella" 

havaintoja tai niiden esille tuomista.” (Tilintarkastaja C)	  	  

Tilintarkastajalta edellytetään vankkaa toimialatuntemusta ja perehtyneisyyttä 

tarkastuskohteeseen, jotta hän kykenee arvioimaan toimeksiantonsa 

tilintarkastusriskin mahdollisimman tarkasti (ISA 315). Lisäksi tilintarkastajalla täytyy 

olla näkemystä tarkastuskohteen, ja sen toimialan tulevaisuuden kehityksestä, jotta 

hän pystyy arvioimaan yrityksen liiketoimintariskejä, ja niiden vaikutusta yrityksen 

liiketoiminnan jatkuvuuteen (ISA 570) 

Sisäinen tarkastus voi asiantuntijuudellaan ja tietoudellaan auttaa huomattavasti 

tilintarkastusta, sillä tilintarkastajan on mahdotonta saavuttaa samantasoista 

tietämystä organisaation ulkopuolisena toimijana. Haastatteluista kävi ilmi, että 

sisäisen tarkastajan toimiala- ja yritystuntemuksella on positiivista vaikutusta 

sisäisen tarkastajan pätevyyteen. Tilintarkastaja B kuvasi asiaa käytännössä siten, 

että yritys- tai toimialatuntemuksen puuttuessa, ei tarkastuskaan onnistu toivotulla 

tavalla: 

 “Se muotoutuu yleensä niin, et jos ei oo sitä tuntemusta, niin ei sit kyl 

semmosta tarkastustakaan tehdä…mihin sitä vaaditaan. Tai jos tehdään, niin 

eihän siit tuu mitään. Sen näkee kyl sit saman tien…et tota oli ihan turha 

tarkastus.” (Tilintarkastaja B) 

4.3.4 Työn laatu 
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Luottamuksen tasoa määriteltäessä, tilintarkastajan tulee arvioida sisäisen 

tarkastuksen organisatorisen aseman lisäksi, sen suorittamien toimeksiantojen 

luonne ja laajuus. Haastateltujen tilintarkastajien mukaan sisäisen tarkastuksen 

tehtävät vaihtelevat paljon organisaatiosta toiseen, riippuen organisaation omista 

tarpeista. Myös organisaation koko, toisin sanoen sisäisten tarkastajien määrä 

vaikuttaa siihen, kuinka laajoja tarkastuksia sisäisen tarkastuksen on mahdollista 

toteuttaa. Tilintarkastajien on kiinnitettävä huomiota myös sisäisen tarkastuksen 

tekniseen osaamiseen ja huolellisuuteen määritellessään sisäisen tarkastuksen 

luotettavuutta (ISA 610). Lisäksi tilintarkastajat ottavat huomioon, miten 

organisaation tietojärjestelmäympäristö tukee sisäisten tarkastajien työtä sekä 

arvioivat sisäisten tarkastajien tekemien raporttien tasoa. Tilintarkastaja C kertoi 

varmistavansa aina tietyt asiat ennen kuin tekee päätöksen hyödyntää sisäisen 

tarkastajan tekemää työtä. Hän kiinnittää huomiota erityisesti sisäisen tarkastajan 

ammattitaitoon, dokumentointitapaan ja siihen, miltä työn lopputulos näyttää: 

“Ensinnäkin sisäisen tarkastajan kompetenssi…et oikeesti mikä se 

kompetenssi on ja onks se riittävän kokenut huomaamaan ehkä mahdolliset 

ongelmatilanteet tai muuta vastaavaa. Sitte toinen asia…miten heidän 

dokumentaatiotaso…pystyykö sitä käyttämään hyödyksi ja hyödyntämään. Ja 

toki sitten se…mitä he ovat tehneet…no se tulee ehkä toisena, että mitä he 

ovat tehneet. Että koskiko se ollenkaan niitä osa-alueita, mitkä on meille 

olennaisia vaiko ei. Et noi kolme kohtaa ehkä lyhykäisyydessään.” 

(Tilintarkastaja C) 

Kaikki tilintarkastajat olivat samaa mieltä siitä, että he käyvät läpi ainakin kerran 

sisäisten tarkastajien tekemät raportit. Ne antavat yleensä hyvän yhteenvedon 

sisäisen tarkastuksen tekemästä työstä ja lisäävät myös yleistä ymmärrystä 

tarkastuskohteesta, vaikka raporttia ei sellaisenaan päätettäisikään hyödyntää. 

Tilintarkastaja A:n mukaan osa sisäisen tarkastajan tekemistä raporteista tulee 

luettua vain läpi, jotta tilintarkastaja voisi hahmottaa tarkastuskohteensa paremmin:  

”Ja sitte jos taas on semmosia raportteja, jossa on erityyppisii muita 

prosesseja…ne vaan lukee läpi…sellaista yleistä ymmärrystä siit yhtiöstä, joka 

ei suoraan tavallaan anna sulle evidenssiä tiettyyn tarkastusobjektiiviin tai 

semmoseen tarkastusasiaan.” (Tilintarkastaja A)  
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Tilintarkastajat kiinnittävät raporteissa ensimmäiseksi huomiota yleensä siihen, 

missä laajuudessa raportti on tehty eli miten pitkästä ajanjaksosta on kyse sekä onko 

raportti tarpeeksi kattava kaiken kaikkiaan. Sen jälkeen tilintarkastajat käyvät läpi 

tarkemmin sisäisten tarkastajien tekemät havainnot ja johtopäätökset. Lisäksi he 

pohtivat, antaako raportti tarpeeksi tukea omaan tarkastustyöhön. Tilintarkastaja C:n 

mukaan kaikki sisäisen tarkastajan tekemät raportit käydään läpi samalla tavalla kuin 

tilintarkastajienkin tekemät raportit: 

”Et kaikki periaatteessa pitäis käydä ilmi ihan samalla lailla kuin meidänkin 

raporteissa…tai sanotaan niin, että jos me hyödynnämme heidän työtä…niin 

sillon siitä pitäis käydä kyllä nämä ilmi…onks se sitten työpaperin vai raportin 

muodossa, niin noi on kuitenkin ne seikat.” (Tilintarkastaja C)  

Haastatteluista kävi ilmi, että tietotekniikka on vahvasti mukana yhteistyön 

tekemisessä. Haastateltavien mukaan sisäisten tarkastajien antamat raportit ovat 

useimmiten sähköisessä muodossa, esimerkiksi pdf-tiedostona tai cd-levyllä, jonka 

kautta tilintarkastaja saa ne käyttöönsä. Tilintarkastaja C kuitenkin kertoi, että erään 

tarkastuskohteen yhteydessä sisäinen tarkastus toimittaa kaikki raportit ja muut 

dokumentit omaan tietojärjestelmäänsä, jonka kautta tilintarkastaja saa ne 

käyttöönsä: 

”Niillä on dokumentoitu se järjestelmään, johon meillä on pääsy ja josta me 

päästään katsomaan, mitä he ovat tehneet itse asiassa.” (Tilintarkastaja C)	  	  

	  

Haastatteluissa selvitettiin raporttien ja työpapereiden ohella myös tilintarkastajien 

tietämystä sisäisten tarkastajien käyttämistä tekniikoista, tietojärjestelmistä ja 

terminologiasta. Tilintarkastajien tietämys edellä mainituista asioista vaihteli hyvin 

paljon. Tilintarkastaja C tuntui olevan hyvin perillä sisäisen tarkastuksen käyttämästä 

terminologiasta, koska se oli kuulemma melko samanlaista tilintarkastuksen kanssa. 

Sen sijaan sisäisen tarkastuksen käyttämät tekniikat ja tietojärjestelmät jäivät hänellä 

arvailujen varaan: 

”Suht mun mielestä hyvä, koska pitkältihän se on…ne mitä mä oon nähny, niin 

samoja…ei siinä mitään poikkeavuuksia, jos miettii terminologiaa siinä 

mielessä kauheesti oo eroavaisuuksii verrattuna meidänkin 

sanastoon…järjestelmistä mä en tiedä, mitä ne käyttää siellä, se mun täytyy 

myöntää…niillä voi olla olla…monesti ne on heillä excelissä tehtyjä, word:issä 
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tehtyjä ja sitten he arkistoi ne tiettyyn paikkaan. Tai se voi olla ihan 

paperilla…mappiin laittaa ja tälleen.” (Tilintarkastaja C)  

Muilla haastateltavilla puolestaan ei ollut varmaa tietoa sisäisen tarkastuksen 

käyttämästä terminologiasta ja tekniikoista, mutta tietojärjestelmien he uskoivat 

olevan pitkälti täysin samanlaisia kuin tilintarkastuksessa. Tilintarkastaja B arveli 

sisäisen tarkastuksen käyttämien tilastointi- ja testausmenetelmien olevan 

yhdenmukaisia tilintarkastuksen vastaavien menetelmien kanssa: 

”Näist työvälineistä…teknilliset tällaiset tilastointi- tai testausaineistot tai 

testaustyökalut ni ne on varmaan pitkälti samoja kuin mitä meilläkin on 

käytössä itsellämme.” (Tilintarkastaja B) 

4.4 Tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen yhteistyöhön vaikuttavat 
tekijät 
 

4.4.1 Yhteistyösuhde 
 
Haastattelussa tilintarkastajilta kysyttiin myös sitä, millaisena he hahmottavat 

tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan yhteistyösuhteen. Rinnakkaiselossa 

tilintarkastuksella ja sisäisellä tarkastuksella on molemmilla omat erilliset 

tavoitteensa, joihin ne pyrkivät itsenäisesti. Samoin riskianalyysit, 

tarkastussuunnitelmat ja varsinainen tarkastustyö toteutetaan molempien 

tarkastajatahojen osalta erillisinä ja toisistaan erottuvina toimintoina. Päinvastaista 

tilannetta on haastattelukysymyksissä kuvattu yksinkertaisesti sanalla yhteistoiminta. 

Yhteistoiminnalle on tyypillistä, että tilintarkastus ja sisäinen tarkastus määrittelevät 

yhdessä yrityksen tarkastustarpeet sekä odotukset ja työskentelevät yhdessä näiden 

saavuttamiseksi. Lisäksi tilintarkastuksella ja sisäisellä tarkastuksella on yhteinen 

tehtävä sisältäen kirjanpidon ja tilinpäätöksen, hallinnon, laillisuus- sekä 

tietojärjestelmätarkastukset. Näiden kahden vaihtoehdon välille 

haastattelukysymyksiin lisättiin kaksi eriasteista yhteistyön muotoa, joita kuvaavat 

sanat koordinaatio ja integraatio. Koordinaatio-tilanteessa osapuolet työskentelevät 

itsenäisesti kehittäen itse omat riskianalyysinsä, mutta jakavat tietoa niistä toisilleen. 

Vaikka tarkastussuunnitelmia koordinoidaankin jossain määrin, on tilintarkastaja 

yleensä se, joka päättää missä ja milloin yhteistyö tapahtuu, jos yhteistyötä yleensä 

esiintyy. Tilanteessa, jota tässä yhteydessä kutsutaan integraatioksi, osapuolet ovat 

yhteistyössä, mutta yhteistyö ei vielä täytä yhteistoiminnan tunnusmerkkejä. 
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Integraatiota kuvaavia seikkoja on, että tilintarkastajat ja sisäiset tarkastajat jakavat 

riskianalyysit ja tarkastussuunnitelmat sekä tekevät laajamittaista yhteistyötä 

kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen yhteydessä.  

 

Haastattelussa tilintarkastajia pyydettiin valitsemaan edellä mainituista 

tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen välistä suhdetta kuvaavista tilanteista 

heidän mielestään kuvaavin vaihtoehto. Tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen 

yhteistyösuhde on monitahoinen ilmiö, minkä vuoksi sen tarkastelu karkeasti 

yksinkertaistetuilla malleilla on haasteellista. Yhteistyösuhteen monimutkaisesta 

luonteesta antaa viitteitä se, että haastateltujen tilintarkastajien oli vaikea määrittää 

yksiselitteisesti sisäisen tarkastuksen vaikutusta heidän työhönsä, vaikka kaikilla 

heistä oli jo pitkä kokemus työskentelystä sisäisten tarkastajien kanssa. 

Tilintarkastajien mukaan yhteistyösuhde voi olla luonteeltaan sekoitus kaikkia 

vaihtoehtoja riippuen tilanteesta, joten heidän mielestään tuntui vaikealta valita vain 

yksi vaihtoehto. Kaksi kolmesta haastateltavasta oli sitä mieltä, että useimmissa 

tapauksissa yhteistyösuhde muistuttaa yhteistoimintaa. Tilintarkastaja B korosti 

yhteisen tavoitteen merkitystä tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan välisessä 

yhteistyössä. Hänen mukaansa sisäinen tarkastaja ja tilintarkastaja pyrkivät 

saavuttamaan yhteistyötä tekemällä saman päämäärän eli palvelemaan 

tarkastettavaa yhtiötä mahdollisimman asiantuntevasti ja huolellisesti: 

”Joo, mä valkkaisin nelosen…yhteistoiminnan…koska kaikki mitä me tehdään 

ja mitä sisäinen tarkastus tekee, niin kyllähän ensisijainen tavoite on palvella 

sitä yritystä itsessään, jolloin…vaikka meillä…ulkoisessa 

tarkastuksessa…pätee nää kaikki riippumattomuus ja muut eettiset kuviot, niin 

kuitenkin yhteinen tavoite on, että prosessit ja luvut ja asiat mitkä 

tilinpäätöksestä ilmenee…ne on oikein…se on kaikkien intressissä.” 

(Tilintarkastaja B) 

Tilintarkastaja A:n näkemys tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan yhteistyösuhteen 

luonteesta erosi muista huomattavasti. Hänen mielestään yhteistyösuhde muistutti 

useimmiten rinnakkaiseloa tai koordinaatiota, koska yhteistoiminta vaatisi hänen 

mielestään paljon pidemmälle vietyä luottamusta tilintarkastuksen osalta sisäisen 

tarkastuksen tekemää työtä kohtaan: 
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“Mut tälleen yleisesti se on ykkönen ja kakkonen, mitkä on yleisimmät.” 

(Tilintarkastaja A)  

Tilintarkastaja A:n eriävä näkemys yhteistyösuhteen luonteesta saattaa johtua siitä, 

että hän on ollut tarkastamassa lähinnä pieniä yhtiöitä, joissa myös sisäisen 

tarkastuksen yksiköt ovat kooltaan pieniä, koostuen tavallisesti vain sisäisen 

tarkastuksen johtajasta. Pienissä yhtiöissä sisäisellä tarkastuksella on usein vähäiset 

resurssit kohdistaa tarkastuksiaan tilintarkastajia hyödyttävällä tavalla, koska 

sisäisen tarkastajan fokus voi painottua enemmän operatiivisen toiminnan 

tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden tarkastamiseen. 

4.4.2 Kommunikointi ja yhteydenpito 
	  
Yhteistyön onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää sopia tiedonvälityksestä 

tilintarkastajien ja sisäisten tarkastajien välillä. Tilintarkastusstandardissa 610 

ohjeistetaan tilintarkastajia pitämään kokouksia säännöllisin väliajoin tilikauden 

aikana, ja heidän tulee ilmoittaa sisäiselle tarkastukselle tietoonsa tulleista 

merkittävistä seikoista, joilla voi olla vaikutusta sisäiseen tarkastukseen. Sisäisen 

tarkastuksen tulee puolestaan antaa omat raporttinsa ulkoisen tarkastuksen käyttöön 

ja tiedottaa merkittävistä havainnoista, joilla voi olla vaikutusta tilintarkastajan 

työhön. Tehdyissä haastatteluissa tilintarkastajat korostivat sujuvan ja nopean 

tiedonkulun merkitystä tehokkaan yhteistyön saavuttamiseksi sisäisen tarkastuksen 

kanssa. Kaikkien haastateltujen tilintarkastajien kuvaukset tiedonvälityksestä 

tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen välillä olivat yhteneväisiä ja pohjautuivat 

annettuun tilintarkastussuositukseen 610. Kaikki haastatellut tilintarkastajat 

mainitsivat keskeisenä kriteerinä sisäisen tarkastuksen työn hyödynnettävyydelle 

avoimen ja säännöllisen kommunikaation tilintarkastajien ja sisäisen tarkastuksen 

välillä.  

Tilintarkastajien näkökulmasta on erittäin tärkeää, että sisäisellä tarkastuksella on 

mahdollisuus kertoa avoimesti organisaation niin hyvistä kuin huonoistakin asioista. 

Käytännössä tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen palaverien ja tapaamisten 

säännöllisyys näyttää olevan hyvin toimeksiantokohtaista. Säännöllisiä ennalta 

sovittuja tapaamisia on yleensä noin kolme kertaa vuodessa, mutta tarpeen mukaan 

järjestettävät tapaamiset nostavat tapaamismäärää lähemmäksi 5-10 kertaa 
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vuodessa. Keväällä tilintarkastusprosessin suunnitteluvaiheessa työn koordinointi 

tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen välillä tapahtuu yhteisissä palavereissa. 

Samoin tilintarkastuksen toteutusvaiheessa, joka sijoittuu ajallisesti yleensä syksyyn, 

osapuolet pitävät erillisiä palavereja, joissa vaihdetaan tarkastushavaintoja puolin ja 

toisin sekä käydään läpi, esimerkiksi sisäisen tarkastuksen toteuttamien 

toimenpiteiden keskeiset havainnot ja tarkastuksen toteutustapa. 

Tilinpäätösvaiheessa vuoden alussa tilintarkastajat ja sisäiset tarkastajat tapaavat 

vielä yhteisessä palaverissa tarkistaakseen, onko vielä jotain seikkoja joilla on 

mahdollisesti vaikutusta tilinpäätökseen. Tapaamisten välillä yhteydenpitoa 

hoidetaan aktiivisesti puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Parhaimmillaan 

yhteydenpito on jatkuvaa, mistä esimerkkinä tilintarkastaja C mainitsi heidän 

tarkastustiiminsä olevan aktiivisesti yhteydessä asiakasyrityksensä sisäisiin 

tarkastajiin aina tarpeen mukaan. Hänen mukaansa yhteydenpito sisäisiin 

tarkastajiin ei ole sidottu pelkästään tiettyihin, harvoihin tapaamiskertoihin, vaan 

yhteydenpito tapahtuu aina tarvittaessa läpi ympäri vuoden: 

“Se kommunikaatio on yleensä avointa…tiedetään…ympäri vuoden…et ei se 

oo silleen, et sovitaan palaveri huhtikuussa ja seuraavan kerran meillä on 

marraskuussa, vaan…jos tulee jotain mieleen, niin mä kommunikoin sitten ja 

oon yhteydessä.” (Tilintarkastaja C) 

Eräänä merkittävänä kommunikointiväylänä tilintarkastajat mainitsivat epävirallisen 

yhteydenpidon. Ääritapauksissa tilintarkastajien ja sisäisten tarkastajien yhteydenpito 

toimii hyvin formaalisti tarkastusvaliokunnan välityksellä, jolloin yhteydenpito 

keskittyy muutamaan säännölliseen kokoukseen vuodessa ja mahdollisesti 

työpapereiden vaihtoon. Toisessa ääripäässä on tilanne, missä tilintarkastajat ja 

sisäiset tarkastajat tuntevat toisensa, ja osa tiedonvaihdosta toimii ilman välikäsiä 

virallisten kommunikointikanavien ulkopuolella. Tällöin yhteistyö voi olla tiiviimpää ja 

hedelmällisempää, sillä tällöin tarkastushavainnoista saattaa nousta enemmän 

keskustelua. Lisäksi tilintarkastajat pystyvät rakentamaan paremman käsityksen 

sisäisen tarkastuksen toiminnasta ja osaamisesta. Myös sisäisillä tarkastajilla on 

pienempi kynnys kysyä tilintarkastajien mielipiteitä tarkastusosa-alueisiin ja 

menetelmiin liittyen. Epävirallisissa keskusteluissa voi lisäksi nousta esiin yksittäisiä 

tarkastushavaintoja, jotka saattavat epäolennaisuudessaan hukkua työraportteihin, 



	  
	  

90	  

mutta niillä voi kuitenkin olla merkitystä kokonaisuuden ja tulevan liiketoiminnan 

kannalta. 

4.4.3 Tilintarkastuspalkkio 
 

Koska Suomessa tilintarkastusalalla on kova kilpailu, yksi keskeisistä kriteereistä 

tilintarkastajan valinnassa on tilintarkastuspalkkion määrä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

tilintarkastusyhteisön etujen mukaista on hyödyntää luotettavaa sisäistä tarkastusta. 

Mikäli tilintarkastajat voivat lisätä tarkastustehokkuutta sisäistä tarkastusta 

hyödyntämällä, vaikuttaa se yrityksen maksamaan tilintarkastuspalkkioon 

pienentävästi joissain määrin. Kuten haastatteluissa pohdittiin, organisaation ylin 

johto ja hallitus ovat kiinnostuneita sisäisen tarkastuksen vaikutuksista, sillä hyvin 

toimiva ja laadukas sisäisen tarkastuksen toiminto on merkittävä kustannuserä 

organisaatiolle. Näin ollen tarkastusvaliokunta haluaa usein sisäisen ja ulkoisen 

tarkastuksen tekevän yhteistyötä, koska molempien osapuolten tavoitteet ovat niin 

samansuuntaisia. 

Haastatellut tilintarkastajat olivat kaikki sitä mieltä, että tilintarkastuspalkkiolla on 

vaikutusta yhteistyöhön. Tilintarkastuspalkkio on saatettu useimmiten jo 

tarjousvaiheessa sopia, jolloin on määritelty, että tietty määrä työstä toteutetaan 

sisäistä tarkastusta hyödyntäen. Organisaation näkökulmasta yhtenä keskeisenä 

hyötynä sisäisestä tarkastustoiminnosta on sen positiivinen vaikutus 

tilintarkastuspalkkioihin. Tilintarkastaja A totesi sisäisen tarkastuksen vaikuttavan 

tilintarkastajan työn laajuuteen ja määrään vähentävästi, millä on usein suoranainen 

vaikutus tilintarkastuspalkkioihin: 

”Vaikuttaahan se tietenkin siihenkin, et jos joku pystyy tekeen osan meidän 

työstä, niin kyllähän se sillon alenee. ” (Tilintarkastaja A) 

 

4.5 Sisäinen tarkastus ulkoistettuna palveluna vs. organisaation sisällä 
 

Organisaation sisällä toimivan sisäisen tarkastuksen funktion etuna tilintarkastajat 

näkivät olevan sisäisten tarkastajien asiantuntevan näkemyksen ja ymmärryksen 

organisaation sisäisestä toiminnasta, jota tilintarkastajilla tai ulkoistetulla sisäisillä 
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tarkastajilla ei ole. Tällainen sisäinen tarkastaja tuntee pitkän työsuhteensa vuoksi 

organisaation erittäin hyvin ja näkee usein jo silmämääräisesti katsottuna, missä 

mahdollisia riskejä on. Tilintarkastaja B korosti organisaation sisällä toimivan 

sisäisen tarkastuksen etuja verrattuna ulkoistettuun sisäisen tarkastuksen 

toimintoon. Hänen mukaansa yhteistyötä sisäisen tarkastuksen kanssa helpottaa se, 

että sisäisen tarkastuksen toiminto on tuttu entuudestaan: 

”Mut et jos ne pitää lokeroida, niin kyllähän se on sillon selvää, et semmonen 

nk. in house sisäinen tarkastus on parempi. Et siel on jatkumaa ja tunnetaan, 

muistetaan vielä mitä tehtiin kolme vuotta sitten…on ehkä samat henkilöt ja 

osittain samat taustat siinä niin kyllähän se helpottaa sitä yhteistä tekemistä.” 

(Tilintarkastaja B) 

Organisaation sisällä tapahtuvista asioista ja henkilösuhteista saatava tieto on 

arvokasta ulkoisille toimijoille, ja se jää haastateltujen tilintarkastajien mukaan 

puuttumaan silloin, kun palvelu on ulkoistettu. Tilintarkastaja C koki organisaation 

sisällä olevan sisäisen tarkastuksen toiminnon helpommin lähestyttäväksi ja 

kommunikoimisen helpommaksi kuin tilanteessa, jossa sisäinen tarkastus on 

ulkoistettu. Hänen mielestään ulkoistetun sisäisen tarkastuksen toiminnon kanssa 

kommunikointi on virallisempaa ja tapaamiset tulee sopia etukäteen, josta aiheutuu 

lisätyötä: 

”Et kun käy siellä [yrityksessä] niin voi käydä tervehtimässä….sanomassa hei, 

et miten menee…et vähän semmosta ei niin formaalia voi tää 

kanssakäyminen olla. Sillon, kun se on ulkoistettu, niin sillon pitää aina sopia 

palaverit…ei se hankaloita, ei sitä niin voi sanoa, mut se vaatii enemmän 

järjestelyjä yksinkertaisesti.” (Tilintarkastaja C)  

Toisaalta ulkoistettujen sisäisten tarkastajien uskotaan olevan erittäin 

ammattitaitoisia. Työn laadussa kuten dokumentoinnin tasossa tilintarkastajat eivät 

havainneet merkittävää eroa siinä, oliko sisäinen tarkastus organisaation sisällä vai 

ulkoistettu palvelu. Pikemminkin sillä oli tilintarkastajien mukaan merkitystä, että 

sisäinen tarkastusta toteuttavat henkilöt olivat päteviä ja riippumattomia.  

Tilintarkastajilta kysyttiin myös, olivatko he havainneet toimialakohtaisia eroja siinä, 

milloin sisäinen tarkastus on ulkoistettu ja milloin puolestaan se toimii organisaation 
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sisällä. Haastatteluista tuli esille pankki- ja vakuutusala, jossa sisäinen tarkastus 

toimii pääsääntöisesti aina organisaation sisällä. Tilintarkastajat perustelivat 

näkemystään pankki- ja vakuutusalan erityissääntelyllä, jonka takia sisäinen 

tarkastus on tarkoituksenmukaista pitää organisaation sisällä. Tilintarkastaja B oli 

huomannut valvontaympäristön tehokkuuden korostumisen tietyntyyppisillä 

toimialoilla: 

”Mut varmaan just nää alueet mis on rahaa ja jotain jos on muita hyödykkeitä, 

jotka lähtee helposti kävelemään, niin kylhän niihin perinteisesti on satsattu 

vähän enemmän et se valvontaympäristö on parempi niissä.” (Tilintarkastaja 

B) 

Pankki- ja vakuutusalalla sisäisen tarkastuksen toiminnot ovat yleensä myös hyvin 

suuria verrattuna muihin toimialoihin, joissa sisäistä tarkastusta saattaa joissain 

yrityksissä hoitaa vain yksi henkilö. Tilintarkastajat näkivät isommat sisäisen 

tarkastuksen toiminnot järkevämpinä yhteistyön tekemisen kannalta. Tilintarkastaja B 

totesi sisäisen tarkastajan työn hyödynnettävyyden olevan sidoksissa siihen miten 

paljon sisäisellä tarkastajalla on käytettävissään aikaa nimenomaan sisäisen 

tarkastuksen työtehtäviin. Hänen mukaansa yksin työskentelevä tai osa-aikainen 

sisäinen tarkastaja ei omien työtehtäviensä lisäksi ehdi käyttää aikaa yhteistyön 

koordinointiin, jolloin yhteistyön tekeminen tällaisessa tilanteessa voi olla vähäistä: 

 

”Jollain tavalla skaalautuu tää hyödynnettävyys, et jos on hirveen pieni 

organisaatio, mis on vaan yks sisäinen tarkastaja tai puolikas tai joku 

ulkoistettu 20 % niin eihän siihen kahteenkymmeneen prosenttiin hirveesti 

tavallaan mahdu koordinointityötä ja yhteistyötä, et se on aika suppeaksi 

määritelty se tarkastus että katotaan just sitä ja sit ollaan ulkona taas, et se 

varmastikin.” (Tilintarkastaja B) 

Haastatteluista kävi ilmi, että tilintarkastajat olivat myös törmänneet tapauksiin, joissa 

sisäinen tarkastaja toimi osa-aikaisesti hoitaen myös muita tehtäviä sisäisen 

tarkastuksen ohella. Tilintarkastajat olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että 

kokoaikainen sisäinen tarkastaja on yhteistyön kannalta parempi, koska sisäisellä 

tarkastajalla on silloin parempi tuntemus ja tietämys asioista sekä hän hahmottaa 

myös oman toimenkuvansa paremmin kuin tilanteessa, jossa hän hoitaa sisäisen 

tarkastuksen ohella muitakin työtehtäviä. 



	  
	  

93	  

4.6 Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastusprosessiin 
	  
Kaikista tilintarkastajien haastatteluista nousi selkeästi esiin se, että sisäisen 

tarkastuksen osallistumismahdollisuus tilintarkastusprosessiin on merkitsevintä 

suunnittelu- ja toteuttamisvaiheessa. Tarkastustoimenpiteiden toteuttamisvaiheessa 

yhteistyö on erityisen aktiivista tilikauden aikaisessa tarkastuksessa, kun taas 

tilinpäätöstarkastuksessa se on huomattavasti rajallisempaa. Tilintarkastajat kokivat 

tilinpäätöstarkastuksen olevan selkeästi heidän työnsä ydinaluetta. 

Tilintarkastusprosessin päättämisvaiheeseen sisäinen tarkastus ei pysty 

osallistumaan, sillä päättämisvaiheessa tilintarkastaja keskittyy kerätyn 

tilintarkastusevidenssin arviointiin ja sen perusteella olennaisen virheellisyyden 

riskitason määrittämiseen. Tilintarkastajat kuitenkin totesivat haastattelussa, että 

sisäisen tarkastuksen osallistuminen tilintarkastusprosessiin on hyvin yrityskohtaista, 

ja se vaihtelee paljolti sisäisen tarkastuksen resurssien mukaan. Pienemmissä 

yhtiöissä sisäisen tarkastuksen yksiköt ovat suhteellisen pieniä, missä pienimmillään 

saattaa olla ainoastaan sisäisen tarkastuksen johtaja. Tällöin sisäisen tarkastuksen 

palveluja ostetaan tarpeen mukaan yhteisön ulkopuolelta, esimerkiksi big four- 

yhteisöiltä. Pienissä yhtiöissä sisäisellä tarkastuksella on vähäiset resurssit 

kohdistaa tarkastuksiaan tilintarkastajia hyödyttävällä tavalla, sillä sisäisen 

tarkastajan fokus voi painottua enemmän operatiivisen toiminnan 

tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden tarkastamiseen. Toisaalta esimerkiksi 

pankkitoimialalla yli sadasta sisäisestä tarkastajasta muodostuva sisäisen 

tarkastuksen toiminto ei ole harvinainen johtuen pankkitoiminnan erityissäätelystä. 

Tilintarkastaja A:n mukaan sisäisen tarkastuksen toiminnot ovat pankkialalla 

kooltaan suuria, koska pankkiala on tarkkaan säädeltyä. Tästä johtuen 

tilintarkastajien on oltava tarkkana, että oma osaaminen organisaation prosessien 

tuntemisessa ei heikkene. Tärkeää onkin, että tilintarkastaja säilyttää ymmärryksen 

toimeksiannon perusliiketoimintaan, joka esimerkiksi pankkialalla on hyvin spesifiä: 

 

”Niillä pankkialalla on suuremmat sisäisen tarkastuksen organisaatiot 

yleensä…koska heillehän ei saa tulla mitään virheitä. Niillä on nää isoimmat 

sisäisen tarkastuksen toiminnot ja ne kattoo tietenkin kaikkii tämmösii kontrolli-

asioita ja muita kans siellä….väärinkäytöksiä varmaan ja tämmöstä.” 

(Tilintarkastaja A)  
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Tällöin tilintarkastajilla ja sisäisillä tarkastajilla on selkeä sopimukseen perustuva 

työnjako, jossa sisäisen tarkastuksen tehtäväkenttään kuuluu esimerkiksi prosessien 

tarkastus ja kontrollitestaukset. Selkeästä työnjaosta huolimatta tilintarkastajat ovat 

kokonaisvastuussa tilinpäätöksen oikeellisuudesta, minkä vuoksi heidän tulee käydä 

sisäisten tarkastajien tekemä työ tarkasti läpi. 

4.6.1 Tilintarkastusprosessin suunnitteluvaihe 
 
Tilintarkastuksen suunnitteluvaiheessa tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan 

yhteistyö on tiiviimmillään. Sisäinen tarkastus tekee oman tarkastussuunnitelmansa 

usein jo edellisvuoden loppupuolella, kun taas tilintarkastajat tekevät oman 

tarkastussuunnitelmansa keväällä maalis-toukokuussa. Viimeistään tässä vaiheessa 

tilintarkastajat käyvät sisäisten tarkastajien tarkastussuunnitelman läpi, tutustuen 

heidän aikatauluunsa ja suunniteltujen tarkastusten laajuuteen. Lisäksi tilintarkastajat 

katsovat, sisältyykö suunnitelmaan sellaisia olennaisia osa-alueita, joita he voisivat 

omassa tarkastuksessaan hyödyntää.  Mikäli tilintarkastaja huomaa sisäisen 

tarkastuksen kohdistaneen paljon tarkastustoimenpiteitään hänen kannaltaan 

olennaiseen tarkastusosa-alueeseen ja pystyy varmistumaan sisäisen tarkastuksen 

suorittaman työn luotettavuudesta, voi tilintarkastaja jättää tämän osa-alueen 

kyseisenä tilikautena tarkastamatta. Tällöin hän voi palata siihen tulevana tilikautena. 

Tilintarkastaja C:n mukaan kummallakin taholla on aluksi omat 

tarkastussuunnitelmansa koskien tarkastuskohdetta. Tämän jälkeen tilintarkastaja 

tutustuu sisäisen tarkastajan tekemään suunnitelmaan ja pohtii, kannattaako 

yhteistyön tekeminen ja jos kyllä, niin missä asioissa: 

“He [sisäinen tarkastus] tekee oman suunnitelman ja sitten kun me tehdään 

meidän suunnitelma, niin me katsotaan, et mitä he ovat suunnitelleet ja miten 

me voidaan sitä hyödyntää. Yleensä se menee niinpäin…et heillä on oma 

agenda, jonka perusteella he valitsevat alueensa ja sitten me katotaan, että 

miten sitä pystytään hyödyntämään. Siinä se yhteistyö tulee…et mitä me 

pystytään hyötymään siitä, mitä he ovat aatelleet tehdä.” (Tilintarkastaja C) 

Suunnitteluvaiheessa tilintarkastaja käy läpi kaikki osa-alueet ja kohdistaa 

resurssinsa sen mukaan, mitä kyseisenä tilikautena on pakko tarkastaa, ja mitkä 

osa-alueet on mahdollista rullata yli tai tarkastaa pienemmällä työpanoksella. 
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Lopullinen sisäisen tarkastuksen työn hyödyntämispäätös tehdään kuitenkin vasta 

tarkastusvaiheessa, koska tilintarkastajien täytyy arvioida sisäisen tarkastuksen 

tekemien raporttien ja työpapereiden luotettavuus sekä käyttökelpoisuus. Kun 

sisäinen tarkastaja toimittaa tekemänsä tarkastusraportin tilintarkastajille, käydään 

se yleensä vielä yhdessä seikkaperäisesti läpi. Tilintarkastajan täytyy muodostaa 

käsitys sisäisen tarkastuksen raportista, mikä tarkoittaa syventymistä raporttiin 

pelkän silmämääräisen lukemisen sijaan. Tilintarkastajan on kyettävä hahmottamaan 

tarkastuksen toteutustapa ja se, miten sisäinen tarkastaja on päässyt kyseisiin 

johtopäätöksiin. Raportin luotettavuuden varmistamiseksi tilintarkastajan on 

ymmärrettävä, mitä sisäinen tarkastus on tehnyt, ja miten se on sen tehnyt sekä 

lisäksi erottaa, onko tarkastus ollut huolellista vai näennäistä. Tilintarkastaja C kuvasi 

hyvän ja asianmukaisen raportin ominaisuuksia kertomalla esimerkin värien 

käyttämisestä olennaisten ja huomiota vaativien asioiden hahmottamisessa. Värien 

avulla tilintarkastaja pystyy hahmottamaan selkeämmin raportista, millaisia asioita 

sisäinen tarkastaja pitää tärkeinä ja missä mahdolliset riskialueet ovat: 

“Semmonen, kun on hyvin jäsennelty raportti, josta näkee, mitkä ne ongelmat 

on…sanotaan nyt vaikka tämmösessä värimaailmassa kuvattuna…et jos on 

pystyny ottamaan raportissa esiin sen, et mikä on hyvin hoidettu…ne on 

merkattu vihreellä vaikka, keltaisella semmoset, missä tarvitaan ehkä 

parannuksia ja punaisella semmosia, mitkä on oikeesti riskialueita, missä on 

suuria ongelmia…että se raportti on rakennettu niin, että siitä helposti 

näkee…sillon siitä saa sen kuvan, että he ovat itekin miettineet asioita niin 

kuin ymmärtäneet sen, mitä ovat tehneet yksinkertaisesti. Et hyvin jäsennelty 

raportti…sisältö asianmukainen, niin tottahan toki se tukee enemmän sitä, että 

sitä pystyis hyödyntämään sitte.” (Tilintarkastaja C) 

Tilintarkastajan ensisijaisena tehtävänä on varmistaa se, onko tilinpäätös olennaisilta 

osin oikein sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot. Näin ollen tilintarkastajat 

keskittyvät tarkastuksessa olennaisiin tase-eriin ja olennaisiin prosesseihin sekä 

niiden toiminnan luotettavuuteen. Mikäli sisäisen tarkastuksen suunnitelman 

mukainen työ liittyy näihin osa-alueisiin, voivat tilintarkastajat näiltä osin hyödyntää 

sisäisen tarkastuksen tekemää työtä. Tilintarkastaja C kuitenkin huomautti, että 

sisäisen tarkastuksen työkenttä on hyvin laaja. Tämä tarkoittaa sitä, että sisäisten 
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tarkastajien tarkastustoimenpiteisiin sisältyy myös paljon sellaista työtä, jota 

tilintarkastajien ei kannata niiden epäolennaisen luonteensa vuoksi hyödyntää. 

Tilintarkastaja C:n mukaan myös sisäisen tarkastajan tekemän tarkastustyön 

aikaulottuvuus saattaa erota huomattavasti mistä johtuen yhteistyön tekeminen ei 

välttämättä ole hyödyllistä tilintarkastajan näkökulmasta katsottuna: 

“Mehän tarkastetaan vuotta ja sisäinen tarkastaja…sillähän voi olla niin, että ei 

se sitä vuotta tarkasta, se kattoo jotkut tietyt transaktiot esimerkiksi joltain 

tietyltä aikakaudelta. Ja jos se on se aikakausi heidän plänin mukaan vaikka 

edellisen vuoden puolestavälistä tän vuoden kolme ensimmäistä 

kuukautta…niin sillonhan se työ ei välttämättä hyödytä meitä, koska meidän 

pitäis saada varmuus koko vuodesta.” (Tilintarkastaja C) 

4.6.2 Tilintarkastustoimenpiteiden toteuttamisvaihe 
 
Tilikauden aikaisessa tarkastuksessa sisäisen tarkastuksen rooli on merkittävä 

haastateltujen tilintarkastajien mukaan. Tilikauden aikaisessa tarkastuksessa 

tilintarkastaja suorittaa kontrollitestauksia ja liiketapahtumien aineistotarkastusta, 

joiden tulosten perusteella hän määrittää tarvittavat tilinpäätöstarkastuksen 

toimenpiteet ja niiden laajuuden. Organisaation sisäinen valvontaympäristö vaikuttaa 

tilintarkastajan arvioon tilinpäätökseen sisältyvästä olennaisen virheen riskistä. Jos 

sisäisen tarkastuksen funktio on ammattitaitoinen ja asiantunteva, tulee sisäisen 

valvonnan heikkoudet tilintarkastajien tietoisuuteen suoraan heidän kauttaan. 

Sisäisellä tarkastuksella oleva sisäpiiritieto on arvokas tiedonlähde tilintarkastajille, 

sillä se auttaa tilintarkastajia tarkastuskohteiden ja -toimenpiteiden suunnittelussa. 

Sisäisen tarkastuksen antaman informaation avulla tilintarkastajat pystyvät 

kohdentamaan tarkastustoimenpiteitään kriittisille alueille ja havaitsemaan osa-

alueita, joissa lisätarkastus on tarpeen. Tilintarkastaja B totesi sisäisen tarkastuksen 

olevan tärkeä tietolähde yhtiössä tapahtuvista asioista. Hänen mukaansa sisäisen 

tarkastajan tietämystä kannattaa hyödyntää yhteistyön tekemisessä: 

“Ni kylhän tää sisäinen tarkastus on tärkee tietolähde ylipäätään et mitä siel 

talossa tapahtuu ja mitä mahdollisia riskejä siellä talossa liikkuu ja miten ne on 

huomioitu. Et kyl se on varmastikin se kaikkein positiivisin asia et se funktio 

toimittaa…tai me saadaan sitä tietoa sitä kautta laajemminkin.” (Tilintarkastaja 
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B) 

Luotettavan sisäisen tarkastuksen olemassaolo tehostaa tilintarkastajien 

ajankäyttöä, sillä heidän tarvitsee kohdistaa huomattavasti vähemmän omia 

resurssejaan puutteiden ja riskien havaitsemiseen muodostaessaan käsitystä 

organisaation kontrolliympäristöstä. Tehokkaaksi havaittu kontrolliympäristö 

vähentää myös aineistotarkastuksen määrää, mikä helpottaa tilintarkastajan työtä. 

Tilintarkastaja A totesi yhteistyön vaikuttavan selkeästi omaan työhönsä ajan 

säästön kautta. Hänen mukaansa sisäinen tarkastaja pystyy auttamaan 

tilintarkastajaa kiireaikoina esimerkiksi luonteeltaan mekaanisessa täsmäytystyössä, 

jolloin tilintarkastajalle jää enemmän aikaa kontrollitestauksiin ja 

aineistotarkastuksiin: 

“Et just kiireaikaan saattaa sisäinen tarkastus niiku tehdä jotain semmost, 

mitä…et jos ne vaik täsmäyttää kaikki pankkitilit tai jotain ja sit saa kaikki 

tämmöset enemmän rutiinihommat…niin meil säästyy aikaa enemmän 

niihin…mis on kriittisempii juttuja.” (Tilintarkastaja A) 

Tilintarkastajan havaitessa sisäisen tarkastuksen työssä puutteita ja sen 

luotettavuuden ollessa heikko, alentaa se koko sisäisen valvonnan luotettavuutta. 

Puutteet yhtiön sisäisessä valvontajärjestämisessä, antaa tilintarkastajalle merkkejä 

siitä, että lisätarkastustoimenpiteet ovat tarpeen. Tilintarkastajan täytyy varmistua, 

että sisäisen tarkastajan tekemä työ on tarpeeksi perusteellista. Tilintarkastaja A 

korosti tilintarkastajan vastuuta omasta työstään, joka ei vähenny sisäisen 

tarkastajan tekemää työtä hyödyntämällä. Hänen mukaansa tilintarkastajan tulee 

varmistua siitä, että sisäisen tarkastajan tekemä työ on tehty kattavasti ja että 

tilintarkastaja saa sitä kautta tarvitsemansa tiedot: 

“Tietenkin tilintarkastajalla on kuitenkin vastuu, et sä saat ne kaikki mitä sä 

tarvitset…et sunhan pitää ite aina kattoa, et kaikki tulee katettua. Et sit kun sä 

oot saanu niiden työn…et jos ei oo riittävää, niin sun pitää sitte tehdä ite 

lisää…täydentää ja sellasta. ” (Tilintarkastaja A)  

Koska useimmissa tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen yhteistyötapauksissa 

sisäisen tarkastuksen tehtäväkenttään sisältyy keskeisesti prosessien läpikäynti ja 

niiden kontrollientestaukset, muodostuu tilintarkastajien luottamus tase-erien 
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oikeellisuudesta pitkälti sisäisten tarkastajien työraporttien pohjalta. Esimerkiksi 

henkilöstökulujen oikeellisuus tilinpäätöksessä voi pohjautua sisäisen tarkastuksen 

tekemään prosessitarkastukseen ja kontrollitestaukseen, josta tehdyn raportin 

perusteella tilintarkastaja voi varmistua, että prosessit toimivat asianmukaisella 

tavalla, ja että kontrollit ovat tehokkaita. Tämä perusluottamus toimii tilintarkastajan 

lähtökohtana, kun hän toteuttaa tilinpäätöstarkastusta. Tilintarkastaja B kuvasi 

sisäisen tarkastuksen vastuualueeksi nimenomaan perusprosessit, jotka ovat 

luonteeltaan mekaanisia ja suhteellisen selkeitä tarkastettavia: 

“Myynnit, henkilöstöt ja ostot…ne on niitä perusprosesseja, missä on 

vakiintuneet käytännöt ja monesti kontrollilähestymistavalla tarkastusta 

tehdään, niin ne on varmastikin ihan otollisia alueita sisäisellekin 

tarkastukselle.” (Tilintarkastaja B) 

Myös erilaisissa arvostuskysymyksissä, kuten varaston tai saamisten arvostuksissa 

ja muissa sisäisissä erissä, kuten sisäisten lainojen ja niihin liittyvien korkojen 

tarkastamisessa, sisäinen tarkastus voi olla apuna tilinpäätöstarkastuksessa. 

Sisäisen tarkastuksen panos edellä mainituissa erissä on kuitenkin riippuvainen siitä, 

minkä toimialan yhtiö on kyseessä. Tilintarkastaja C:n mukaan sisäisen tarkastajan 

työn painopistealueet ovat erilaisia riippuen siitä, millaisella toimialalla yritys toimii. 

Hän mainitsee esimerkkinä yhtiön, joka keskittyy tuotantoon. Hänen mielestään 

sisäinen tarkastaja keskittyy tällöin jo omissa suunnitelmissaan tietynlaisiin 

riskialueisiin:  

“Toi on hyvin yhtiökohtainen…yhtiön toimialasta riippuen ja siitä, jos yhtiö on 

tuotannon yhtiö, niin sillon yleensäkin nämä vaihto-omaisuus ja varasto on… 

myös sisäisen tarkastajan scopissa, koska se on yleensäkin sellanen riskialue 

niillä, koska nekin pyrkii tekemään sen riskipainotteisesti heidän 

suunnitelmissaan.” (Tilintarkastaja C) 

Tilikauden aikaisessa tarkastuksessa sisäinen tarkastus voi olla suuresti avuksi 

esimerkiksi kontrollien testauksissa, jolloin tilintarkastus voi pienentää omia 

testausmääriään. Tällöin tilintarkastajat voivat itse keskittyä enemmän analyyttiseen 

tarkastukseen, mikä tarkoittaa konkreettisten tositteiden läpikäynnin sijaan 

tilastollista analyysia ja vertailevaa lukuanalyysia. Syvälle menevän yksityiskohtaisen 
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tarkastuksen väheneminen nopeuttaa huomattavasti tilintarkastusprosessia. 

Tilintarkastaja B kertoi hyödyntävänsä sisäistä tarkastusta erityisesti mekaanisten 

asioiden tarkastamisessa. Hänen mielestään erilaisten aineistojen sisältämien 

lukujen täsmäyttäminen on hyvä esimerkki siitä, mitä sisäinen tarkastaja voi tehdä 

helpottaakseen tilintarkastajan työtä: 

“Et tota joissain tilanteissa se…rajoittuu ihan tällaisiin mekaanisiin asioihin, 

että…vaikka pankkisaamisten oikeellisuus…sisäinen tarkastus ja heidän 

joukkonsa täsmäyttelee sitä omaa kirjanpitoa johonkin ulkopuolisiin 

vahvistuksiin, jolloin se on semmosta mekaanista työtä, jolloin verrataan kahta 

lukua, et onks ne samat…se saattaa joissain pankeissa olla aika 

työntäyteinenkin harjoitus, kun niitä tilejä siellä on enemmänkin…se vie paljon 

aikaa.” (Tilintarkastaja B) 

Kaikki haastatellut tilintarkastajat olivat yhtä mieltä siitä, että sisäisen tarkastajan 

osaaminen ja ammattitaito vaikuttavat huomattavasti siihen minkälaisten 

tilinpäätöserien ja toimintojen tarkastamisessa sisäistä tarkastajaa hyödynnetään. 

Tilintarkastajien yleinen mielipide oli se, että he suosivat mekaanisten ja helppojen 

erien antamista sisäisten tarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastaja C oli sitä 

mieltä, että mitä monimutkaisemmista tilinpäätöseristä oli kyse, niin sitä vähemmän 

hän antaisi sellaisia eriä sisäisen tarkastajan katsottavaksi: 

”Et semmoset [tilinpäätöserät] missä…monimutkaisuus, arvionvaraisuus…niin 

en antais heille vaan pitäisin itsellä. Enemmän sellaiset rutiininomaiset, helpot 

niin niitä vois miettiä sisäisen tarkastuksen tehtäväks siinä tapauksessa.” 

(Tilintarkastaja C)  

Tilintarkastaja C kertoi hyödyntävänsä sisäisellä tarkastajalla olevaa sisäistä 

informaatiota tarkastuskohteesta ja antaisi sisäisen tarkastajan käydä läpi joitakin 

tilinpäätöksessä olevia liitetietoja: 

”Jos nyt mietitään mitä ne vois tehdä… tilinpäätöksessä on ehkä tiettyjä 

liitetietojen läpikäymisiä kuten osakkeenomistuksia, osakeomistuksen 

jakaumaa…mahdollisesti lähipiiritransaktiot ja tommoset, missä vaaditaan 

sisäistä informaatiota.” (Tilintarkastaja C) 
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Haastatteluissa tuli esille myös, että valtavien sopimusaineistojen läpikäyminen ja 

niiden yhteydessä laajojen pistokokeiden sekä otosten tekeminen annetaan yleensä 

sisäisen tarkastajan tehtäväksi.  

 

Puolestaan erien, joihin liittyy harkinnanvaraisuutta, monimutkaisuutta tai ovat 

tilintarkastusriskin kannalta kriittisiä, tarkastamisen tilintarkastajat haluavat pitää 

itsellään, eivätkä halua hyödyntää sisäistä tarkastusta tarkastusprosessissa. 

Tilintarkastaja C mainitsi esimerkkinä tilintarkastajien itsellään pitämistä eristä IFRS 

7-rahoitusinstrumentit ja IAS 19-eläke-etuudet, jotka ovat muutenkin luonteeltaan 

haasteellisia, joten niitä tilintarkastajat eivät välttämättä antaisi sisäisen tarkastuksen 

tarkastettavaksi. 

4.7 Yhteistyön vaikutukset 
 

4.7.1 Hyödyt  
 
Tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen yhteistyön vaikutuksia kartoitettiin 

haastatteluissa tilintarkastajan ja tarkastuskohteen näkökulmista. Tilintarkastajan 

näkökulmasta katsottuna lähes jokaisessa keskustelussa yhteistyön hyödyistä 

keskeisimpänä asiana nousi esille sisäisen tarkastuksen rooli tiedonlähteenä ja 

keskustelukumppanina. Tilintarkastajat kokivat sisäisellä tarkastuksella olevan 

runsaasti organisaation sisäistä tietoa, joka on hyödyllistä tilintarkastajien työn 

kannalta. Sisäisellä tarkastuksella on erittäin hyvä tietämys organisaatiosta, sen 

operatiivisesta toiminnasta ja ongelmakohdista sekä siellä työskentelevistä ihmisistä 

toisin kuin tilintarkastajilla, jotka ovat organisaation ulkopuolisia henkilöitä. Sisäisellä 

tarkastuksella todettiin olevan myös paljon hiljaista tietoa, joka ei tulisi 

tilintarkastajien tietoisuuteen ilman sisäistä tarkastusta. Tilintarkastaja C korosti 

sisäisen tarkastajan roolia tärkeänä tiedonlähteenä, kun tilintarkastaja tutustuu 

tarkastuskohteeseensa: 

“Sieltä saa enemmän tietoa siitä yrityksestä, siitä että onko siellä 

jotakin…semmosia hyviä ajatuksia…et mitä vois tehdä ja mitä vois enemmän 

kattoa…ja ihan vaan muuten tietää, että onks sillä ollu jotain ongelmia tai 

muuta vastaavaa, mikä voi nousta riskiksi jossain vaiheessa.” (Tilintarkastaja 

C) 
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Sisäinen tarkastus on erittäin tärkeä tiedon lisälähde tilintarkastajille ja luotettava 

keino hankkia enemmän varmuutta ja evidenssiä siitä, että yhtiö todella hoitaa 

asiansa asianmukaisella tavalla. Tilintarkastajat saavat sisäiseltä tarkastukselta 

lisätukea tarkastukseensa myös silloin, kun sisäinen tarkastaja ei voi vähäisten 

resurssien tai osittain puutteellisen luotettavuuden vuoksi tarkastusmäärällisesti 

tukea tilintarkastajia. Tilintarkastaja A huomautti, että vaikka sisäinen tarkastaja 

todettaisiin riippumattomaksi tahoksi, voi hänen tekemästään työstä saada kuitenkin 

lisävarmistusta omalle tehdylle tarkastustyölleen: 

“Jos totee, et se ei oo riippumaton, niin sillon mä kyl kattoisin, et me silloin 

tehdään enemmän ite, eikä käytetä niit [sisäisiä tarkastajia]. Jos me katotaan, 

niin se voi olla tavallaan lisänä…et meil on tavallaan jo riittävä 

tarkastusdokumentaatio itsessään…niin et se on tavallaan tämmöstä 

ekstravarmistusta vaan tai jotain mitä otetaan vaan siihen päälle, et jos 

tietää…et siihen ei vois enää luottaa. “ (Tilintarkastaja A)  

Keskusteluissa nousee usein esiin arvokasta tietoa, josta tilintarkastajat saavat 

lisätukea tarkastuksilleen, vaikka he eivät voi jättää omaa tarkastustaan vähemmälle. 

Tilintarkastaja A mainitsi yhteistyön tekemisestä koituvan myös ajallista säästöä 

tilintarkastajille. Hän kertoi sisäisen tarkastuksen olevan suureksi hyödyksi 

tilinpäätöstarkastuksessa etenkin pörssiyhtiöissä, joissa tilinpäätöksien pitää 

valmistua nopeassa aikataulussa. Tiukkojen aikataulujen vuoksi tilintarkastajat 

hyödyntävät mielellään toimivaa yhteistyösuhdetta sisäisen tarkastuksen kanssa. 

Tällöin sisäinen tarkastus voi palvella tilintarkastajien aikataulupainetta avustamalla 

tilinpäätöksen läpikäynnissä kuitenkin niin, että tilintarkastajat käyvät sisäisen 

tarkastuksen tekemän työn läpi ja saavat heidän työpaperinsa. Sisäinen tarkastus 

voi avustaa tilintarkastajaa olennaisten työläiden tilinpäätöserien tarkastamisessa, 

jolloin tarkastustoimenpiteitä toteutetaan ikään kuin rinnakkain. 

4.7.2 Haasteet 
	  
Tilintarkastajien kokemukset yhteistyön haasteista olivat vähäisiä. Keskeisimpänä 

haasteena yhteistyölle tilintarkastajat kokivat olevan luottamuksen puute, mikä 

ilmenee esimerkiksi sisäisen tarkastuksen riippumattomuuden tai kommunikoinnin 

rajoittuneisuutena tai ammattitaidon heikkoutena. Tilintarkastaja B koki yhteistyön 
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haasteina erityisesti sisäisen tarkastajan ja tilintarkastajan väliset 

kommunikaatiohaasteet, joita saattaa aiheutua varsinkin tilanteissa, joissa 

tarkastustiimit ovat kooltaan suuria: 

“Et nää haasteet liittyy sillon…niihin kompetensseihin, et mitä se sisäinen 

tarkastus voi ja haluaa tehdä ja näihin kommunikaatio…et jos on isompia 

tiimejä varsinkin ni sitten on aika montakin ihmistä meidänkin 

suunnalta…tarkastusyhteisöltä…ja sitten sieltä sisäisen tarkastuksen 

toiminnosta. Ennen kun kaikki ymmärtää toisiaan, niin siinä menee oma 

aikansa. ” (Tilintarkastaja B) 

Yhteistyön nähtiin olevan haasteellista myös silloin, kun sisäisen tarkastuksen työn 

laajuus ja tarkastustoimenpiteiden luonne eroaa merkittävästi tilintarkastuksen 

tarkastustoimenpiteistä. Tällöin sisäisen tarkastuksen toiminta ei tue tilintarkastajien 

työtä eivätkä he näin ollen koe saavansa sisäistä tarkastuksesta merkittävää hyötyä 

omaa tarkastustaan ajatellen. Tilintarkastaja A kertoi, että välillä yhteistyön haasteet 

voivat liittyä tilanteeseen, jossa joku odottaa, että tilintarkastaja käyttää hyödyksi 

sisäisen tarkastajan tekemää työtä, mutta tilintarkastaja itse on kuitenkin eri mieltä 

työn hyödynnettävyydestä: 

“Haasteet voi olla, et joku odottaa et me hyödynnettäis niiden [sisäisen 

tarkastuksen] työtä, mut se ei kuitenkaan oo sellasta työtä, mitä me oikeesti 

pystytään [hyödyntään], niin sehän pitää osata selittää. Eihän voi sanoo, et se 

on huonoo työtä, mut se ei vaan oo sen tyyppistä…mitä meille käy.” 

(Tilintarkastaja A)	  	  

TAULUKKO  11 Yhteistyön hyödyt ja haasteet 

Yhteistyön hyödyt Yhteistyön haasteet 

Sisäinen tarkastus 

tiedonlähteenä 

Luottamuksen puute 

Sisäinen tarkastus 

keskustelukumppanina 

Riippumattomuuden 

puute 

Sisäinen tarkastaja apuna 

kiireaikana 

Ammattitaidon puute 
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Taulukossa 11 esitetään hyötyjä, joita tilintarkastajat kokevat saavansa yhteistyön 

tekemisestä sisäisen tarkastajan kanssa. Tilintarkastajien mielestä sisäinen 

tarkastus on hyvä tiedonlähde ja keskustelukumppani. Lisäksi sisäisen tarkastajan 

tekemä työ hyödyttää tilintarkastajia erityisesti kiireaikoina. Taulukossa esitetään 

myös haasteita joita tilintarkastajat kokevat yhteistyön tekemisestä aiheutuvan. 

Suurimmat haasteet liittyvät siihen, että sisäisen tarkastajan tekemään työhön ei voi 

syystä tai toisesta luottaa, jolloin yhteistyön tekeminen on vaikeaa. Lisäksi haastetta 

yhteistyöhön tuovat sisäisen tarkastajan puutteellinen riippumattomuus ja 

ammattitaito, jotka omalta osaltaan hankaloittavat yhteistyön tekemistä tai estävät 

sen jopa kokonaan.   

4.8 Yhteistyön kehitys- ja tulevaisuudennäkymät 
 

4.8.1 Yhteistyössä tapahtuneet muutokset 
	  
Kaikki haastatellut olivat yhtä mieltä, että yhteistyössä ei ole vuosien saatossa 

tapahtunut merkittäviä muutoksia suuntaan tai toiseen, vaan se on pysynyt 

suhteellisen stabiilina. Tilintarkastaja A ei ollut havainnut, että yritykset olisivat 

lisänneet tai vähentäneet sisäisten tarkastajien määrää: 

”Mä kyl sanon, et se on pysyny aika vakiona…en mä ois ainakaan huomannu 

et mitkään yhtiöt ois alkanu kasvattaakaan sisäisen tarkastuksen osastoja 

entisestään tai pienentyny tai…et se on  pysyny silleen samana.” 

(Tilintarkastaja A) 

Tilintarkastaja B puolestaan mainitsi yhteistyön hiukan lisääntyneen, koska 

yhteistyötä tekemällä pyritään tehostamaan toimintaa ja saavuttamaan samalla 

kustannussäästöjä. Hän oli havainnut myös sukupolven vaihdoksen vaikuttavan 

siihen, että yhteistyön tekemisessä tapahtuu muutoksia: 

”Ja kokoajanhan tapahtuu kuitenkin sitä, että semmoset…jos on ihan tosi 

vakiintuneet toimintamallit niin tulee eläköitymisiä ja sitä kautta 

uusiutumistakin ja sitte yleensä siinä on kyllä semmonen, että nuoremmat 

ikäpolvet katsoo ehkä vähän avarammin näitä asioita.” (Tilintarkastaja B) 
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4.8.2 Kehitystoiveet 
 

Kaikki haastatellut tilintarkastajat toivoivat yhteistyön sisäisen tarkastuksen kanssa 

olevan jatkossakin mahdollisimman avointa puolin ja toisin, jotta kummatkin 

osapuolet tietäisivät paremmin missä vaiheessa mennään ja miten prosessi etenee. 

Tilintarkastajien mielestä avoimuuden tärkeys korostuisi erityisesti tilanteissa, joissa 

sisäinen tarkastus on havainnut jotain, jolla saattaa olla vaikutusta tilintarkastukseen 

ja sitä kautta tilintarkastajien työhön. Tilintarkastajat mainitsivat yhteydenottotavoista 

puhelimella soittamisen tai yhteisen palaverin, joiden avulla sisäiset tarkastajat 

voisivat kertoa havainnoistaan. Tilintarkastaja B korosti sisäisen tarkastajan aktiivista 

otetta yhteistyön tekemiseen, jotta yhteistyölle asetetut tavoitteet olisi mahdollista 

saavuttaa: 

”Mut ihannetilanne meidän kannalta on semmonen aktiivinen ote siinä 

sisäisessä tarkastuksessa…ni se on tärkeetä sillon, et he on aktiivisii…jotta se 

yhteistyö varmistetaan, et oikeesti päästään sinne mihin halutaan.”  

(Tilintarkastaja B )  

Haastattelussa kysyttiin myös tilintarkastajien mielipidettä siitä, millaisella tasolla 

(kuinka laadukasta sisäinen tarkastus on) he näkevät sisäisen tarkastuksen olevan 

Suomessa sekä pörssiyhtiöissä että ei-pörssiyhtiöissä. Tilintarkastajia pyydettiin 

arvioimaan tasoa asteikolla 1-5, jossa 1 on heikko ja 5 on erinomainen. Kaksi 

kolmesta tilintarkastajista oli sitä mieltä, että pörssiyhtiöissä sisäinen tarkastus toimii 

erittäin hyvin ja he antaisivat arvosanaksi 4. He perustelivat näkemystään sillä, että 

sisäiset tarkastajat ovat useimmiten ammattitaitoisia ja seuraavat alan kehitystä sekä 

pyrkivät tekemään kaiken kaikkiaan mahdollisimman laadukasta työtä. Tilintarkastaja 

C oli puolestaan eri mieltä muiden kanssa ja hänen mielestään sisäinen tarkastus 

pörssiyhtiöissä jää tasolle 2-3, jos tarkastellaan asiaa nimenomaan tilintarkastajan 

näkökulmasta. Hän painotti sitä, että sisäinen tarkastus voi muuten toimia 

organisaation kannalta erittäin hyvin, mutta tilintarkastaja kokee yhteistyösuhteen 

vaikeaksi ja sen takia numero jää kokonaisuudessaan heikommaksi. Ei-

pörssiyhtiöiden tasoa Suomessa mietittäessä kaikki tilintarkastajat antaisivat 

numeroa alemman arvion kuin pörssiyhtiöiden kohdalla. Kaksi kolmesta 

tilintarkastajista antaisi numeron 3 ja tilintarkastaja C päätyisi numeroon 2.  

4.8.3 Tulevaisuudennäkymät 
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Haastatellut tilintarkastajat lähtivät arvioimaan yhteistyön tulevaisuutta varovaisesti. 

Yhteistyön tulevaisuuden kehityksen todettiin olevan pitkälti riippuvainen yhteistyön 

nykyisestä tasosta. Muutama tilintarkastajista totesi olevansa tyytyväinen 

yhteistyöhön sisäisen tarkastuksen kanssa nykyisissä toimeksiannoissaan, eivätkä 

uskoneet, että merkittäviä muutoksia yhteistyössä tapahtuisi tulevina vuosina. 

Yleisesti katsoen tilintarkastajat kuitenkin huomauttivat, että kommunikaation 

lisääntyminen vielä entisestään sisäisen tarkastuksen kanssa on tärkeää, sillä se 

tukee molempien osapuolten toimintaa. 

Keskusteluissa tilintarkastajien kanssa tuli esille myös pohdintaa siitä, kuinka pitkälle 

tilintarkastajien ja sisäisten tarkastajien yhteistyön on mahdollista kehittyä. 

Tilintarkastajien ja sisäisten tarkastajien tavoitteiden erilaisuus pitävät osapuolet 

ainakin toistaiseksi täysin erillisinä funktioina. Lisäksi tilintarkastajien keskeinen 

ominaisuus, riippumattomuus, asettaa tietynlaisen rajan yhteistyölle sisäisen 

tarkastuksen kanssa. Tilintarkastaja B ideoi, että sisäisen tarkastuksen toimintoon 

voisi yhdistää tilintarkastuksen osaamista, jotta yhteistyö voisi lisääntyä entisestään. 

Tällöin hänen mielestään laskenta- ja tilintarkastusosaaminen olisi myös sisäisen 

tarkastuksen puolella riittävää: 

“Jotta me oikeesti vielä enemmän voitais hyödyntää sitä…se pitäis toimii just 

niin päin, että siellä sisäisessä tarkastuksessakin ois KHT:n tyyppistä taustaa 

omaavia henkilöitä, joil ois laskenta- ja tilintarkastusosaamista” (Tilintarkastaja 

B)  

Tilintarkastaja C puolestaan oli havainnut sisäisen tarkastuksen toiminnon 

käyttöönoton lisääntyneen erityisesti tietyntyyppisissä yrityksissä: 

”Vaikka kodinelektroniikka tai tämmönen, niin siellä voi olla, et sisäinen 

tarkastus ajankohtaiseksi, koska siinä voi käydä niin että tavaravirta menee 

toisella lailla kuin miten yhtiö on sen ajatellu...ja siinä voi olla kaikkea 

muutakin, mitkä vaikuttaa. Mutta niissä on huomannu kans, et niihin on tullu 

sisäisiä tarkastuksia tai sisäisen tarkastuksen toimintoa.” (Tilintarkastaja C) 
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TAULUKKO  12 Yhteistyön kehitystoiveet ja tulevaisuudennäkymät 

Yhteistyön 

kehitystoiveet 

Yhteistyön 

tulevaisuudennäkymät 

Lisää avoimuutta 

molemminpuoliseen 

kommunikointiin  

Sisäinen tarkastus 

lähentyy kohti 

tilintarkastusta 

Tehokkaampaa 

tiedottamista asioista 

molemmin puolin 

Kommunikaatiosta tulee 

entistä aktiivisempaa 

Aktiivisempaa 

työskentelyotetta 

sisäiseltä tarkastajalta 

Sisäisen tarkastuksen 

toiminnon lisääntyminen 

riskitoimialoilla 

 

Taulukossa 12 esitetään kehitystoiveita ja tulevaisuudennäkymiä, joita tilintarkastajat 

kertoivat haastatteluissa. Kehitystoiveet liittyvät enimmäkseen tehokkaampaan ja 

avoimempaan kommunikointiin sisäisen tarkastajan ja tilintarkastajan välillä. 

Tilintarkastajat toivoivat sisäiseltä tarkastajalta myös aktiivisempaa työskentelyotetta. 

Taulukossa esitetään myös yhteistyön tulevaisuudennäkymiä, jotka liittyvät sisäisen 

tarkastuksen toiminnon kasvuun erityisaloilla ja sisäisen tarkastuksen lähentymisen 

tilintarkastusta kohti. 

4.9 Haastatteluiden yhteenveto 
	  
Tilintarkastajien haastatteluiden perusteella tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan 

yhteistyön lähtökohtana ovat kansainväliset tilintarkastusstandardit (ISA-standardit), 

johon tilintarkastajien omat tarkastusmanuaalit pohjautuvat. Koska yhteistyön muoto 

on vain tilintarkastajien ja sisäisten tarkastajien työtä ohjaavien standardien ja 

suositusten puitteissa suuntaa antavasti standardisoitua, jättää se runsaasti 

vapauksia yhteistyön osapuolille päättää yhteistyön rakenteesta. Haastatteluissa 

selvitettiin sisäisen tarkastuksen laadunarviointiin vaikuttavia tekijöitä kolmen 

sisäisen tarkastuksen ammattisuosituksista ilmenevän kriteerin: objektiivisuuden, 

pätevyyden ja työn laadun kautta.  Objektiivisuuteen liittyen tilintarkastajat kokivat 

sisäisen tarkastajan riippumattomuuden olevan keskeisin tekijä pohdittaessa 
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yhteistyön aloittamista ja sisäisen tarkastajan työhön luottamista. Pätevyyden osalta 

tilintarkastajien näkemyksissä korostuivat sisäisen tarkastajan koulutustausta ja 

ammattitaito, mutta myös sisäisen tarkastajan asenteella ja motivaatiolla oli 

merkittävä vaikutus yhteistyön tekemiseen. Työn laadun osalta tilintarkastajat 

korostivat sisäisen tarkastajan laatimien raporttien ja työpapereiden merkitystä sekä 

niiden sisällön selkeyttä ja loogisuutta.  

Tilintarkastajien mielestä tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan yhteistyösuhteen 

luonne vaihtelee tilanteesta riippuen. Tilintarkastajat kokivat kuitenkin 

yhteistyösuhteen muistuttavan eniten yhteistoimintaa, mutta myös rinnakkaiselo ja 

koordinaatio saivat kannatusta. Tilintarkastajat korostivat sujuvan ja aktiivisen 

kommunikaation tärkeyttä yhteistyön tekemisessä. Tilintarkastajat mainitsivat 

epävirallisen yhteydenpidon eräänä tärkeänä kommunikointiväylänä, koska sitä 

kautta saattaa tulla esille tärkeitä tarkastushuomioita ja -havaintoja. Tilintarkastajan 

ja sisäisen tarkastajan yhteistyön tuloksena on mahdollista muodostua hyvää 

keskustelua, joka palvelee kaikkia osapuolia, sekä tilintarkastajia että sisäisiä 

tarkastajia itseään kuin myös organisaatiota. Yhteisissä keskusteluissa herää usein 

ajatuksia siitä, miten tarkastusta on mahdollista kohdentaa jatkossa vielä paremmin 

ja löytää aihealueita, joista voi olla hyötyä organisaatiollekin. Tilintarkastajat ja 

sisäiset tarkastajat voivat tehtyjen tarkastusten perusteella antaa, esimerkiksi 

suosituksia organisaation prosessien kontrollien kehittämiseksi, ja nostaa näin 

kokonaisuudessaan yhteisön sisäisen valvonnan tasoa ja laatua sekä raportoinnin 

luotettavuutta. Myös organisaation maineriskin kannalta yhteistyön hyödyllisyys tulee 

esille. Tehokkaan yhteistyön avulla organisaatiot haluavat varmistua, ettei heidän 

toiminnassaan ole tikittäviä pommeja, jotka mahdollisesti laukaisisivat riskejä ja 

aiheuttaisivat yhteisön maineen menetyksen. Tilintarkastajien mielestä 

tilintarkastuspalkkiolla on merkitystä yhteistyön tekemiseen ja tilintarkastuspalkkio 

aleneekin yleensä, mikäli yhteistyötä päätetään tehdä. Toisaalta 

tarjouskilpailutilanteessa, jossa kyseessä on uusi toimeksianto, tilintarkastajien voi 

olla vaikea tietää tarpeellisissa määrin sisäisen tarkastuksen luotettavuustasoa, jotta 

he voisivat arvioida tulevan yhteistyön laajuuden. Täten sisäisen tarkastuksen 

vaikutusta tilintarkastajan työmäärään on hankala arvioida niin luotettavasti, että 

tilintarkastuspalkkiota voisi sen perusteella alentaa. Luotettavan sisäisen 

tarkastuksen olemassaolo ei siis välttämättä konkreettisesti pienennä 
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tilintarkastuspalkkiota, koska tilintarkastajien tilintarkastustehtävään kohdistuvan 

tuntimäärän vähentyessä sisäisen tarkastuksen myötävaikutuksesta, tilintarkastajien 

budjetista ylijääneet työtunnit voidaan kohdistaa toimeksiannossa muunlaiseen 

tarkastus- tai varmennustyöhön. Tällöin euromääräistä pienenemistä 

tilintarkastuspalkkiossa ei synny, vaan organisaatio saa tilintarkastajilta työtunteja 

esimerkiksi lisätarkastuksiin tai selvityksiin.  

Organisaation ylin johto ja hallitus ovat kiinnostuneita sisäisen tarkastuksen 

vaikutuksista, sillä hyvin toimiva ja laadukas sisäisen tarkastuksen toiminto on 

merkittävä kustannuserä organisaatiolle. Näin ollen tarkastusvaliokunta haluaa usein 

sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen tekevän yhteistyötä, koska molempien osapuolten 

tavoitteet ovat niin samansuuntaisia. Tilintarkastajien mielestä organisaation sisällä 

oleva sisäisen tarkastuksen toiminto on yhteistyön kannalta ulkoistettua toimintoa 

parempi ja tehokkaampi vaihtoehto, koska kommunikaatio ja tiedonvälitys sujuvat 

tässä vaihtoehdossa helposti ja nopeasti. Tilintarkastajan hyödyntäessä sisäistä 

tarkastusta, on omana yksikkönä järjestetty sisäinen tarkastus paras vaihtoehto 

varmasti sen takia, että se takaa yleensä helpomman kommunikoinnin, 

työpapereiden saamisen, raporttien läpikäymisen ja saatavuuden. Lisäksi 

tilintarkastaja voi varmistua samalla siitä, että sisäinen tarkastaja tuntee 

organisaation toimintatavat ja sen ydintoiminnot. Tämä havainto on yhdenmukainen 

Ahokkaan (2012) näkemyksen kanssa, jonka mukaan tilintarkastajan hyödyntäessä 

sisäisen tarkastuksen työtä olennaisena osana näyttelee sisäisen tarkastuksen laatu 

ja tarkastajien yhteistyön mahdollistaa sujuva kommunikointi koko vuoden ajalta. 

Ahokkaan (2012) mukaan organisaation oma sisäisen tarkastuksen yksikkö on 

hyödyllisempi kuin ulkoistettu osapuolten kommunikoinnin sujumisen kannalta.  

Myös kokoaikainen sisäinen tarkastaja koettiin yhteistyön tekemistä edesauttavana 

tekijänä verrattuna osa-aikaiseen tai ostopalveluna toteutettuun sisäiseen 

tarkastukseen. Tällöin sisäinen tarkastaja pystyy kiinnittymään sisäisen tarkastajan 

tehtäväänsä syvällisemmin kuin tilanteessa, jossa hänellä on muitakin työtehtäviä 

hoidettavanaan. Toisaalta ulkoistetut sisäiset tarkastajat ovat yleensä myös erittäin 

ammattitaitoisia ja organisaation ulkopuolelta ostettuihin palveluihin saatetaan 

luottaa jopa enemmän. Tämä saattaa johtua siitä, että yleensä ulkopuolisen palvelun 

tuottajana on joku niin sanotuista big four- yhtiöistä, joiden tarkastusmenetelmät ovat 
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keskenään hyvin samanlaisia ja luotettavia. Toisaalta toisen kilpailevan big four- 

yhtiön tuottama sisäinen tarkastuspalvelu voi aiheuttaa kynnystä tai jäykkyyttä 

tilintarkastajien ja ulkoisten sisäisten tarkastajien väliseen kommunikointiin. Tällöin 

molemmat osapuolet saattavat olla varovaisia kommunikoinnissaan, etteivät he tule 

vahingossa paljastaneeksi liike- tai toimintatapasalaisuuksiaan kilpailijalleen. 

 

Tilintarkastajien mielestä sisäisen tarkastuksen osallistumismahdollisuus 

tilintarkastusprosessiin on merkittävintä suunnittelu- ja toteuttamisvaiheessa. 

Päättämisvaihe puolestaan on täysin tilintarkastajien omalla vastuulla. 

Tilintarkastajat kokivat sisäisen tarkastajan vastuualueeksi nimenomaan 

perusprosessit, jotka ovat luonteeltaan mekaanisia ja suhteellisen selkeitä 

tarkastettavia. Tilintarkastajat halusivat puolestaan pitää itsellään sellaisten erien 

tarkastamisen, joihin liittyy harkinnanvaraisuutta, monimutkaisuutta tai ovat 

tilintarkastusriskin kannalta kriittisiä. Tällaisessa tilanteessa tilintarkastajat eivät 

halua yleensä hyödyntää sisäistä tarkastusta tarkastusprosessissa. Koska 

tilintarkastajat ovat päävastuussa tilinpäätöksen oikeellisuudesta ja organisaation 

hallinnon tarkastamisesta, heidän on tarpeen vaatiessa pystyttävä todentamaan 

ulkopuoliselle se, mihin heidän tilintarkastuslausuntonsa perustuu, vaikka 

käyttäisivätkin hyödykseen sisäisen tarkastuksen työtä. 

 

Haastatteluiden perusteella voidaan havaita, että tilintarkastajan 

päätöksentekoprosessi koskien sisäisen tarkastajan työn hyödyntämistä etenee 

yleensä tietyssä järjestyksessä. Päätöksentekoprosessi muistuttaa KHT-yhdistyksen 

antamissa suosituksissa esiintyvää prosessikuvausta. Kuviossa 8 havainnollistetaan 

sitä, kuinka sisäisen tarkastuksen hyödyntäminen tilintarkastuksessa konkreettisesti 

tapahtuu. Ensin tilintarkastajan tulee tehdä päätös siitä, hyödyntääkö hän sisäisen 

tarkastajan tekemää työtä vai ei. Jos tilintarkastaja päättää hyödyntää sisäisen 

tarkastajan työtä, hän määrittelee millaista vaikutusta sillä on omaan työhönsä. Sen 

jälkeen tilintarkastaja kohdistaa tilintarkastustoimenpiteitä sisäisen tarkastajan 

tekemään työhön, jotta hän voi varmistua siitä, että voi hyödyntää sisäisen 

tarkastajan tekemää työtä. Lopuksi tilintarkastaja dokumentoi johtopäätökset. 
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KUVIO 8 Sisäisen tarkastuksen työn hyödyntäminen tilintarkastuksessa (KHT-yhdistys 2012, 
264.) 

 

Keskeisimpinä haasteina yhteistyön tekemisessä tilintarkastajat mainitsivat sisäisen 

tarkastajan riippumattomuuden tai ammattitaidon puuttumisen. Haasteista ehkä 

suurimpana voidaan nähdä sisäisen tarkastajan riippumattomuus, koska tällaisessa 

tilanteessa tilintarkastajat eivät halua hyödyntää sisäisen tarkastajan tekemää työtä 

ja yhteistyötä ei näin ollen pääse syntymään. Tilintarkastajien mielestä 

riippumattomuus  on tärkeä asia, joka tulee varmistaa ennen yhteistyön aloittamista 

ja se tulee esille myös tilintarkastajien kuvaillessa pätevän sisäisen tarkastajien 

ominaisuuksia. Näin ollen riippumattomuuden puuttuminen koetaan suureksi 

haasteeksi yhteistyön tekemistä ajatellen.   

 

Mahdollisia haasteita yhteistyön tekemiseen voi aiheuttaa myös rotaatio eli 

tilintarkastajan pakollinen vaihtaminen. Tilintarkastuslain 27 §:n mukaan 

tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto saa olla enintään 

seitsemän vuotta. Mikäli tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, ainoastaan 

päävastuullisen tilintarkastajan vaihto on kuitenkin riittävä toimenpide. Yhteistyön 
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kannalta päävastuullisen vaihtaminen, osan tarkastustiimistä pysyessä samana, on 

usein koko tilintarkastusyhteisön vaihtamista parempi vaihtoehto kaikille osapuolille. 

Tällöin kokemuksen kautta opittu tieto organisaatiosta ja sisäisen tarkastuksen 

työtavoista säilyy tilintarkastustiimissä eikä tilintarkastajien tarvitse aloittaa 

tutustumista yritykseen ja sen avainhenkilöihin aivan alusta. Uuden toimeksiannon 

haltuun ottaminen vie aina oman aikansa, koska tilintarkastajien on esimerkiksi 

luotava uudet prosessikuvaukset, rakennettava tehokkaat kommunikointisuhteet ja 

tutustuttava organisaation ihmisiin ja eri kohteisiin. Lisäksi tilintarkastajille kehittyy 

parempi käsitys organisaation sisäisten tarkastajien osaamisesta, minkä 

seurauksena he pystyvät arvioimaan sisäisten tarkastajien luotettavuustason 

helpommin ja varmemmin.  

	  

Tilintarkastussuhteen keston myötä yhteistyö voi lähentyä, kun osapuolet oppivat 

tuntemaan toisensa ja toimintamuoto sekä kommunikointisuhteet vakiintuvat. 

Pörssiyhtiöiden tilintarkastajaa koskeva rotaatiokäytäntö voi olla yhteistyön 

haasteena erityisesti silloin, kun kilpailutuksen seurauksena koko 

tilintarkastusyhteisö vaihdetaan. Uuden toimeksiannon haltuun ottaminen ja 

yhteistyösuhteen rakentaminen sisäisten tarkastajien kanssa vie oman aikansa, sillä 

tilintarkastajan on aloitettava sisäisen tarkastuksen luotettavuuden arviointi ja 

kommunikointisuhteen rakentaminen täysin alusta. Tilintarkastajien rotaation lisäksi 

oman haasteensa ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen yhteistyösuhteeseen tuo 

henkilövaihdokset. Esimerkiksi sisäisen tarkastajan siirtyminen eläkkeelle aiheuttaa 

muutoksia yhteistyöhön, koska uudella sisäisellä tarkastajalla on yleensä omat 

näkemyksensä asioiden järjestämisestä ja hoitamisesta. Samalla eläkkeelle siirtyvän 

sisäisen tarkastajan mukana organisaatiosta siirtyy pois merkittävä määrä hiljaista 

tietoa.  

 

Toisaalta henkilövaihdoksissa on olemassa myös positiiviset puolensa, sillä uusi 

sisäinen tarkastaja voi tuoda mukanaan uusia hyviä käytäntöjä. Tällöin myös 

vakiintuneet henkilösuhteet tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan välillä saavat 

muutosta, koska liian kaverillisiksi muuttuneet suhteet voivat muodostua haitalliseksi 

objektiivisuuden heikentyessä. Uudessa toimeksiantosuhteessa sisäisen 

tarkastuksen luotettavuustason arviointi saattaa olla haastavaa ja vaatii 

huomattavasti enemmän tilintarkastajilta, koska he eivät tunne sisäisiä tarkastajia 
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entuudestaan ja työpapereiden sekä keskusteluiden kautta tutustuminen vie 

runsaasti aikaa. Tilintarkastajien kannattaisi hyödyntää aiemmasta pitkästä 

yhteistyösuhteesta sisäisen tarkastuksen kanssa opitut toimivat työtavat uuteen 

toimeksiantoonsa. Parhaiden käytäntöjen kopioiminen uusiin toimeksiantoihin 

helpottaa osittain yhteistyösuhteen rakentumista ja estää kertaalleen tehtyjen 

virheiden toistamisen. Huolimatta hyväksi todetuista työskentelytavoista 

tilintarkastajien on kuitenkin muodostettava itselleen ymmärrys jokaisesta sisäisen 

tarkastuksen funktiosta erikseen, koska tapoja sisäisen tarkastuksen järjestämiseen 

on lähes yhtä paljon kuin on organisaatioitakin. Ammattistandardeissa tuodaan esille 

sisäisen tarkastus toiminnon erilaisuus toimintaympäristöstä ja organisaatiosta 

riippuen. Organisaation toimintaympäristö voi olla hyvinkin erilainen riippuen sen 

maantieteellisestä sijainnista, maakohtaisesta lainsäädännöstä ja tavoista. 

Organisaatiot puolestaan eroavat tarkoitukseltaan, kooltaan ja rakenteeltaan. 

Kaikki nämä eroavaisuudet vaikuttavat siihen, miten sisäinen tarkastus kussakin 

ympäristössä toteutetaan.  

Tilintarkastajat olivat sitä mieltä, että yhteistyössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia 

suuntaan tai toiseen viime vuosien aikana. Viime vuosien aikana voidaan kuitenkin 

havaita, että sisäisten tarkastajien lukumäärä on kasvanut organisaatioissa samoin 

kuin sisäisen tarkastustoiminnon yleistyminen myös muissa kuin julkisesti 

noteeratuissa yhtiöissä. Sisäinen tarkastus on aikaisemmin ollut tietoisesti 

suhteellisen pienessä roolissa, ja tilintarkastaja on tehnyt ikään kuin laajennettua 

valvontatarkastusta. Nykyään erityisesti listatuissa yhtiöissä johto useimmiten 

haluaa, että organisaatiossa on oma, itsenäinen ja riittävän kompetenssin omaava 

sisäisen tarkastus, joka luo lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa.  

Tilintarkastajat toivovat yhteistyöhön lisää avoimuutta ja kommunikaatiota, jotta 

molemmat osapuolet olisivat paremmin selvillä toistensa tekemisistä. Avoimen 

kommunikaation saavuttaminen tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen välillä on 

selkeä kehitysalue myös sellaisissa yhteistyösuhteissa, joissa yhteistoimintaa on 

tehty jo pitkään. Tasapainoisen yhteistyösuhteen rakentaminen on ensiaskel 

avoimeen kommunikaatioon. Kommunikaation ohella yhteistyötä saattaa parantaa 

sisäisen tarkastuksen resurssien lisääminen. Sisäisen tarkastustoiminnon 

laajentaminen mahdollistaa sisäisten tarkastajien edellytyksen tehdä enemmän 
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laajoja tarkastustehtäviä, jolloin yhteistyöstä on konkreettisesti enemmän hyötyä 

myös tilintarkastajille organisaation saaman lisäarvon ohella. Sisäisen tarkastuksen 

resurssien lisääminen on kuitenkin organisaation sisäinen asia, johon tilintarkastajat 

eivät voi suoraan vaikuttaa. Tilintarkastajien tietämystä sisäisen tarkastajan 

tekemästä työstä ja mahdollisuuksista hyödyntää sisäisen tarkastajan tekemää työtä 

tulisi lisätä, jotta yhteistyön tekemisestä saataisiin luonnollinen osa 

tilintarkastusprosessia. Myös sisäisen tarkastajan tietämystä tilintarkastajan työstä ja 

tilintarkastusprosessista tulisi kasvattaa, jotta sisäinen tarkastaja pystyisi tarjoamaan 

apuaan ja tietojaan enemmän tilintarkastajalle.   

Tällä hetkellä kaikki tilintarkastajat eivät välttämättä ole selvillä yhteistyön tuomasta 

lisäarvosta omalle työlleen. Yhteistyön tekeminen voisi helpottaa tilintarkastajien 

työtaakkaa erityisesti alkukevään kiireaikana. Molempien osapuolten olisikin 

hyödyllistä tutustua toistensa tekemään työhön syvällisemmin. Esimerkiksi 

tilintarkastajille voitaisiin järjestää koulutustilaisuuksia, joissa kerrottaisiin sisäisen 

tarkastuksen toiminnosta ja yhteistyömahdollisuudesta. Kuitenkin tilintarkastajat 

arvioivat sisäisen tarkastuksen olevan erittäin hyvällä tai hyvällä tasolla Suomessa 

niin pörssiyhtiöissä kuin ei-pörssiyhtiöissäkin. Sisäisen tarkastuksen saamiin hyviin 

arvioihin saattaa vaikuttaa se, että sisäisten tarkastajien suorittamat ammattitutkinnot 

ovat yleistyneet ja sisäiset tarkastajat ovat myös tietoisempia esimerkiksi työtään 

ohjaavista ammattistandardeista Sisäisen tarkastuksen ammattimaistuminen voi 

ilmetä laadukkaampana työnä, mikä puolestaan parantaa sisäisten tarkastajien työn 

luotettavuutta tilintarkastajan näkökulmasta.  
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

5.1 Yhteenveto 
 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen 

yhteistyön rakennetta ja toimivuutta. Yhteistyösuhdetta pohdittiin tutkimuksessa 

tilintarkastajan näkökulmasta, sillä tilintarkastajan nähdään toimivan ratkaisevassa 

asemassa yhteistyön kehittymisen kannalta. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia 

sisäisen tarkastuksen osallistumista tilintarkastusprosessiin ja sitä kautta selvittää 

miten sisäisen tarkastuksen ammattisuositusten kriteerit vaikuttavat yhteistyön 

tekemiseen. Samalla kartoitettiin mahdollisia yhteistyösuhteeseen vaikuttavia 

tekijöitä. Tutkimusaineisto pohjautui pitkälti yhteistyösuhdetta sääteleviin 

tilintarkastusalan standardeihin ja suosituksiin sekä sisäisten tarkastajien 

ammattistandardeihin. Lisäksi aineistona käytettiin haastatteluista kerättyä 

materiaalia. Haastattelut tehtiin kolmelle KHT-tilintarkastajalle, jotka edustavat 

Suomen johtavia tilintarkastusyhtiöitä. Haastatteluiden avulla pyrittiin saamaan tietoa 

tilintarkastajien näkemyksistä koskien sisäisen tarkastuksen työn hyödyntämistä 

tilintarkastuksessa.  

Tutkimuksessa tuli esille, että kansainväliset ISA-standardit ovat lähtökohtana 

tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen yhteistyölle, mutta yhteistyön tarkempi 

sisältö ja eteneminen muotoutuvat omanlaisekseen riippuen tarkastuskohteesta ja 

yhteistyötahoista. Tilintarkastaja ja sisäinen tarkastaja tekevät yhteistyötä 

enimmäkseen tilintarkastusprosessin suunnitteluvaiheessa ja 

tarkastustoimenpiteiden toteuttamisvaiheessa. Tilinpäätöstarkastuksessa sisäisen 

tarkastuksen työn hyödyntäminen on puolestaan paljon rajallisempaa kuin kauden 

aikaisessa tarkastuksessa, koska tilintarkastajat kokevat tilinpäätöksen 

tarkastamisen olevan selkeästi heidän työnsä keskeisintä toimenkuvaa. 

Tilintarkastusprosessin päättämisvaihe on kokonaan tilintarkastajan omaa 
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tarkastusaluetta ja yhteistyön tekeminen sisäisen tarkastajan kanssa ei ole tällöin 

tarkoituksenmukaista. Tutkimuksessa havaittiin, että tilintarkastajan kokemat hyödyt 

yhteistyön tekemisestä liittyvät lähinnä ajansäästöön sekä lisätiedon ja -

varmistuksen saamiseen. Haasteet puolestaan ovat yleensä luonteeltaan 

riippumattomuus- ja kommunikointiongelmia. 

Tutkimuksessa huomattiin, että organisaation koolla ja toimialalla on merkittävä 

vaikutus sisäisen tarkastuksen suuruuteen ja yhteistyön tiiviyteen tilintarkastajien 

kanssa. Esimerkiksi finanssialan yrityksissä sisäisellä tarkastuksella on selkeä 

roolinsa. Suurimmassa osassa yksityissektorin yrityksiä yhteistyö on tällä hetkellä 

kuitenkin pääasiassa yrityskohtaista riippuen osittain vastuullisen tilintarkastajan 

halusta hyödyntää sisäisen tarkastuksen osaamista.  

5.2 Tutkimustuloksista keskustelu 
	  
Tutkimuksessa havaittiin, että sisäisen tarkastuksen työn ja osaamisen 

hyödyntäminen tilintarkastuksessa riippuu ensisijaisesti siitä, miten luotettavaksi 

tilintarkastaja arvioi sisäisen tarkastuksen. Tilintarkastajan arvioon sisäisen 

tarkastuksen luotettavuudesta vaikuttaa sisäisten tarkastajien ammattitaito, 

riippumattomuus, objektiivisuus ja huolellisuus. Mikäli tilintarkastaja toteaa sisäisen 

tarkastuksen täyttävän vaadittavan luotettavuuden, voi hän hyödyntää sisäisen 

tarkastuksen työtä omassa työssään. Tulokset osoittavat, että sisäisen tarkastajan 

objektiivisuus ja riippumattomuus ovat keskeisessä osassa, kun tilintarkastaja arvioi, 

voiko sisäisen tarkastajan tekemään työhön luottaa. Tämä on yllättävää, koska 

aiemmissa tutkimuksissa muun muassa Schneider (1985) ja Haron etc. (2004) 

sisäisen tarkastajan objektiivisuus nähtiin vähemmän merkittävänä tekijänä 

verrattuna pätevyyteen ja työn laatuun. Tulokset ovat puolestaan yhteneväisiä 

Malettan (1993) tekemän tutkimuksen kanssa, jossa sisäisen tarkastajan 

objektiivisuus havaittiin merkittävämmäksi tekijäksi kuin pätevyys ja työn laatu. 

Aiemmissa tutkimuksissa muun muassa Gramling etc. (2004) korostui sisäisen 

tarkastajan ammattitutkintojen (CIA-ammattitutkinnot) merkitys sisäisen tarkastajan 

pätevyyden arvioimisessa. Tulosten perusteella ammattitutkinnoilla ei ollut suurta 

merkitystä sisäisen tarkastajan pätevyyttä arvioitaessa, vaan pikemminkin sisäisen 

tarkastajan työhistorialla ja kokemuksella oli merkitystä. Tämä voi mahdollisesti 

johtua siitä, että CIA-ammattitutkinto on kansainvälinen ja sen suorittaminen on ollut 
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mahdollista Suomessa vasta vuodesta 1991 alkaen. Näin ollen se ei välttämättä ole 

kovin tunnettu pitkän työhistorian tehneiden tilintarkastajien keskuudessa.  

Tulokset osoittavat, että sisäisen tarkastuksen osallistuminen tilintarkastusprosessiin 

on hyvin yrityskohtaista ja siihen vaikuttaa keskeisesti sisäisen tarkastuksen 

resurssit sekä organisaation omat tarpeet. Tämä oli odotettua aiemmista 

tutkimuksista muun muassa Stein etc. (1994) saatujen tulosten perusteella. 

Tutkimuksessa havaittiin, että laadukkaan sisäisen tarkastuksen toteutuminen vaatii 

aktiivisuutta sekä ylimmältä johdolta että hallitukselta. Tällä tavoin sisäiselle 

tarkastukselle taataan riittävät toimintaresurssit, ja että heidän riippumaton asema 

organisaatiossa varmistetaan ja hyväksytään yleisesti. Tarkastusvaliokunnan rooli ja 

merkitys ei tullut tutkimuksessa esille, joka on yllättävää, koska aiemmissa 

tutkimuksissa muun muassa Stewart etc. (2007) havaittiin, että tarkastusvaliokunnan 

olemassaolo alentaa merkittävästi tilintarkastusriskiä.  

Tutkimuksessa havaittiin, että sisäisen tarkastustoiminnon koko riippuu 

organisaation koosta, toimialasta sekä liiketoiminnan maantieteellisestä 

jakautumisesta. Tulokset osoittavat, että suurissa tarkastuskohteissa, joissa myös 

sisäisen tarkastuksen koko on huomattavasti suurempi kuin pienissä 

organisaatioissa, on sisäisellä tarkastuksella paremmat edellytykset suorittaa 

tarpeeksi laajoja tarkastuksia, joista myös tilintarkastus hyötyy. Pienissä 

tarkastuskohteissa voi olla ainoastaan yksi sisäinen tarkastaja, jolloin yhteistyö 

tilintarkastuksen kanssa on luonnollisesti rajallisempaa, mutta ei kuitenkaan 

poissuljettua. Luotettava ja ammattitaitoinen sisäinen tarkastaja toimii myös pienissä 

organisaatioissa tilintarkastajan tietolähteenä organisaation toimintaa koskien ja 

samalla keskustelukumppanina, joka tarvittaessa avustaa tilintarkastajaa 

liiketoiminnan ja toimintaympäristön syvätuntemusta vaativissa tarkastusosa-

alueissa. Tutkimuksessa tuli ilmi, että erityisesti finanssialalla kuten pankeissa 

sisäisen tarkastuksen toiminto on yleensä kooltaan hyvin suuri, koska finanssiala on 

tarkkaan säädeltyä. Muita toimialojen tai yritysten välisiä eroavaisuuksia ei 

tutkimuksessa havaittu. Aiemmissa tutkimuksissa puolestaan eri toimialojen väliset 

eroavaisuudet eivät nousseet esille yhteistyöhön vaikuttavana tekijänä, mutta 

sisäisen tarkastustoiminnon koon havaittiin vaikuttavan yhteistyön tekemiseen muun 

muassa Felix (1998) ja Hannukkala (1998) tutkimuksissa.  
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Tulokset osoittavat, että tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen on mahdollista 

tehdä yhteistyötä tilintarkastusprosessin suunnitteluvaiheessa ja 

tarkastustoimenpiteiden toteuttamisvaiheessa. Tämä tutkimustulos on yhteneväinen 

muun muassa Paul (1988) tutkimuksen kanssa. Tuloksista käy ilmi, että yhteistyö 

hyödyttää tällöin tilintarkastajaa merkittävästi, koska kyseiset vaiheet ovat 

tilinpäätösprosessin kokonaisuuden kannalta kaikista työläimpiä. Tutkimuksessa 

havaittiin, että tilinpäätöstarkastuksessa sisäisen tarkastuksen työn hyödyntäminen 

on huomattavasti rajallisempaa kuin kauden aikaisessa tarkastuksessa, koska 

tilintarkastajat kokevat tilinpäätöksen tarkastamisen olevan selkeästi heidän työnsä 

keskeisintä toimenkuvaa. Tämä tulos on yllättävä, koska aiempien tutkimusten muun 

muassa Felix (2001) perusteella olisi voinut olettaa, että tilintarkastaja hyödyntää 

sisäisen tarkastajan tekemää työtä kaikissa tilintarkastusprosessin vaiheissa. Näin 

ollen aiempien tutkimusten perusteella onkin havaittu, että mitä laadukkaampaa 

sisäisen tarkastuksen työ on, sitä enemmän sisäinen tarkastus voi avustaa 

tilintarkastajia tilinpäätöstarkastuksessa. Tutkimustulokset osoittavat, että 

tilintarkastusprosessin päättämisvaiheessa tilintarkastaja raportoi 

tarkastushavaintonsa yhteisön hallintoelimille ja antaa tilintarkastuskertomuksen. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että tässä vaiheessa tilintarkastaja työskentelee itsenäisesti, 

koska yhteistyö sisäisen tarkastuksen kanssa ei ole tarkoituksenmukaista. Tämä 

havainto on yhteneväinen aiempien tutkimusten muun muassa Paul (1988) kanssa. 

Tulokset osoittavat, että tilintarkastajat suosivat pääsääntöisesti yhteistyösuhdetta, 

jossa sisäinen tarkastus toimii ikään kuin tärkeänä taustatukena tilintarkastuksessa. 

Tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen 

yhteistyösuhde on luonteeltaan sellaista, että tilintarkastajat kokevat sisäisen 

tarkastuksen antavan lisävarmuutta tilintarkastajan havainnoille. Toisin sanoen 

sisäinen tarkastus toimii tilintarkastusta täydentävänä tekijänä. Tutkimuksesta kävi 

ilmi, että sisäisen tarkastuksen tietämys antaa tilintarkastajille esimerkiksi tukea 

analyyttiseen tarkastukseen, sillä tieto auttaa heitä ymmärtämään paremmin, 

heijastavatko tilinpäätösluvut todella niiden taustalla olevaa liiketoimintaa. Samalla 

tilintarkastaja saattaa kuitenkin hyödyntää sisäisen tarkastuksen suorittamaa 

tarkastusta osana omaa työtään. Tulosten perusteella tilikauden aikaisessa 

tarkastuksessa sisäinen tarkastus voi esimerkiksi suorittaa prosessien kuvausta ja 

kontrollien testausta alhaisen riskin tarkastusosa-alueissa, jolloin tilintarkastaja voi 
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vähentää kontrollitestauksen määrää. Tulokset vahvistivat aiempien tutkimusten 

muun muassa Paul (1988) näkemystä siitä, että sisäisen tarkastajan työpanosta 

voidaan hyödyntää eniten erilaisten tilinpäätöserien rutiininomaisissa tarkastuksissa. 

Tilintarkastajat voivat näin ollen keskittyä enemmän analyyttisen tarkastuksen 

tekemiseen, mikä nopeuttaa huomattavasti tilintarkastusprosessia yksittäisten 

tapahtumien testauksen vähentyessä. 

Riskiperusteisen tilintarkastuksen lähtökohtana on se, että tilintarkastaja muodostaa 

käsityksen tarkastuskohteesta ja sen sisäisestä valvontaympäristöstä sekä 

toimintaympäristöstä. Sisäisten tarkastajien tehtäväalueena on organisaation 

sisäisen valvonnan arvioiminen ja kehittäminen, minkä vuoksi tilintarkastajat saavat 

heiltä arvokasta tietoa sisäisen valvonnan rakenteesta ja tehokkuudesta oman 

arvionsa tueksi. Tulokset ovat yhteneväisiä aiempien tutkimusten muun muassa 

Hannukkala (1998) kanssa. Tulosten mukaan jo pelkästään luotettavan sisäisen 

tarkastusfunktion olemassaolo antaa tilintarkastajalle viitteitä tarkastuskohteen 

kontrolliympäristön luotettavuudesta ja vaikuttaa tällä tavoin tilintarkastajan 

muodostamaan kokonaiskäsitykseen olennaisen virheen tai puutteen riskistä. 

Tilintarkastajan tehokkaaksi todentama kontrolliympäristö antaa mahdollisuuden 

luottaa sisäiseen valvontaan sekä organisaation sisäisesti tuottamaan 

tilintarkastusevidenssiin. Tilintarkastajan työtehtävä kevenee, kun tilinpäätöksen 

pohjalla olevat prosessit ja järjestelmät ovat lähtökohtaisesti kunnossa. Lisäksi 

sisäiseltä tarkastukselta saatu informaatio yrityksen operatiivisesta toiminnasta ja 

sisäisen valvonnan heikkouksista auttaa tilintarkastajaa kohdentamaan tarkastusta 

merkittäville riskialueille. Tutkimuksessa havaittiin, että sisäisen tarkastajan osaamis- 

ja kokemustaustalla on myös merkitystä yhteistyösuhteen toimivuuteen ja 

työmäärään. Tutkimus vahvisti aiempien tutkimusten muun muassa Schneider 

(1985) ja Margheim (1986) käsitystä siitä, että tilintarkastajat vähentävät 

tilintarkastustyötunteja, mikäli sisäiset tarkastajat ovat päteviä ja suoriutuvat työstään 

hyvin.  

Tulokset osoittavat, että tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan yhteistyösuhteen 

toimivuuteen vaikuttaa merkittävästi osapuolten välinen vuorovaikutus, sisäisen 

tarkastajan osaamis- ja kokemustausta sekä yritys- ja toimialatuntemus. Tämä on 

yhteneväinen aiemman kirjallisuuden muun muassa Chambers (1996) kanssa, jossa 
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esitetään erilaisia kriteerejä, joiden perusteella tilintarkastajan tulisi arvioida sisäistä 

tarkastajaa pohtiessaan yhteistyön aloittamista. Myös sisäisen tarkastajan 

oikeanlaisen asenteen kuten reippaan työotteen ja ahkeran luonteen merkitys 

yhteistyön sujuvuuden kannalta nousi esille tutkimuksessa. Tutkimuksessa kävi ilmi, 

että pätevän sisäisen tarkastajan ominaisuuksia useimmiten ovat muun muassa 

aktiivinen, systemaattinen ja reipas.  Tämä vahvistaa aiempien tutkimusten muun 

muassa Salminen (1992) käsitystä siitä, että sisäisen tarkastajan virheellisellä 

asennoitumisella on mahdollista pilata tuloksellisen ja tehokkaan yhteistyön 

edellytykset. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että tehokkaan, molempia osapuolia 

hyödyttävän yhteistyösuhteen kriittisenä tekijänä on avoin keskusteluyhteys, jolloin 

osapuolet voivat kommunikoida myös virallisten kommunikointiväylien ulkopuolella. 

Näin ollen tiedottamisen ei pitäisi sisältää ainoastaan kirjallista raportointia, vaan 

myös suullisen keskustelun tulisi kuulua sen piiriin. Tämä oli odotettavissa aiempien 

tutkimusten muun muassa Engle (1999) ja Mutanen (1983) perusteella, joissa on 

havaittu suullisen kommunikoinnin auttavan tarkastushavaintojen läpikäymisessä.  

Tulokset vahvistivat näkemystä myös siitä, että tilintarkastajalla on viime kädessä 

vastuu tekemästään työstä, joten sisäisen tarkastuksen hyödyntäminen ei vähennä 

vastuuta kokonaistyöstä. Tämä näkemys on täysin yhteneväinen Tilintarkastajan 

KHT-yhdistyksen antamien suositusten kanssa, joissa korostetaan tilintarkastajan 

kokonaisvastuuta tekemästään työstä. Tulokset ovat yhteneväisiä myös aiempien 

tutkimusten muun muassa Felix etc. (2001) kanssa siitä, että yhteistyön tekeminen 

vaikuttaa tilintarkastuspalkkioon sitä alentavasti, koska tilintarkastukseen käytettävät 

työtuntimäärät vähenevät yhteistyön tekemisen kautta.  

5.3 Tutkimuksen kontribuutio 
 

Sisäisellä tarkastajalla ja tilintarkastajalla on yhtenäinen tavoite. Kummankin 

osapuolen suorittama tarkastus edustaa hyvin toteutettuna puolueettoman 

asiantuntijan käsitystä tarkastuskohteen tilasta. Kummankin osapuolen tavoitteena 

on myös esittää kohteelle mahdollisia suosituksia kehittämistoimenpiteiksi. 

Tarkastuksen osapuolten tehdessä työtä samojen tavoitteiden pohjalta, on 

yhteistyön sujuminen parhaalla mahdollisella tavalla tärkeää. Suositeltavaa onkin, 

että tilikauden aikana keskusteluyhteys säilyy. Tällä tavoin kaikki tarkastuksen 
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kannalta tärkeät asiat tulevat otettua huomioon. Yhteistyön saumattomuus on 

tärkeää myös tarkastettavan organisaation näkökulmasta. Tarkastettavan 

organisaation osalta on tarpeetonta, tehotonta ja joissakin tapauksissa 

tarkastettavien kannalta hyvinkin hämmentävää, jos samoja kohteita tarkastetaan 

kahteen kertaan kummankin osapuolen toimesta. 

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että objektiivisuus ja riippumattomuus ovat tärkeitä 

sisäisen tarkastajan ominaisuuksia, jotka vaikuttavat yhteistyön tekemiseen. ISA 610 

standardin mukaan tilintarkastaja on itse henkilökohtaisesti vastuussa keräämästään 

evidenssistä, mitä hän tilintarkastuksessa käyttää. Mikäli tilintarkastaja hyödyntää 

sisäisen tarkastuksen tekemää työtä, on hänen silloin myös luotettava sisäiseen 

tarkastukseen. Luottamiseen liittyy oleellisesti myös sisäisen tarkastuksen 

riippumattomuus sekä objektiivisuus. Sisäisen tarkastuksen organisoimisella voi olla 

suuri merkitys siihen, luottaako tilintarkastaja siihen. Ostopalveluina järjestetty 

sisäinen tarkastus saattaa olla hieman riippumattomampi kuin omana yksikkönä 

järjestetty, mutta toisaalta omana yksikkönä järjestetty sisäinen tarkastus tuntee 

organisaation paremmin. Pitkissä asiakassuhteissa luottamusta asiakkaan sisäiseen 

tarkastajaan voidaan rakentaa vuosien ajan, jolloin luonnollisesti myös luottamus 

kasvaa. Pitkät asiakassuhteet voivat rakentaa parempaa luottamusta tilintarkastajan 

ja sisäisen tarkastajan välillä. Tällöin tilintarkastaja voi käyttää hyödykseen sisäisen 

tarkastajan työtä helpommin.  

Sisäisen tarkastustoiminnon yleistymisen ja ammattimaistumisen seurauksena 

tilintarkastajilla voi tulevaisuudessa olla mahdollisuus laajentaa yhteistyön kenttää. 

Tutkimalla onnistuneita yhteistyösuhteita, joissa sekä tilintarkastus että sisäinen 

tarkastus aidosti hyötyvät toistensa osaamisesta ja kykenevät koordinoimaan 

tarkastustyönsä molempia kannattavalla tavalla, olisi ehkä havaittavissa myös toisia 

organisaatioita palvelevia malleja. Mielenkiintoisena vaihtoehtona voisi olla, että 

hyväksi koetut käytännöt tiivistettäisiin tilintarkastusyhteisön yleiseksi ohjeistukseksi. 

Lisäksi on kiinnostavaa nähdä, miten ISA-standardien tilintarkastuksen ja sisäisen 

tarkastuksen välistä yhteistyötä sääntelevien normien uudistaminen vaikuttaa 

yhteistyön tekemiseen tulevaisuudessa.  

Tilintarkastaja ja sisäinen tarkastaja tarkastavat organisaatioissa osittain samoja 

toimintoja, joten yhteistyö näiden kahden osapuolen välillä hyödyttää organisaatiota 
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kokonaisuudessaan. Toimivalla yhteistyöllä voidaan tunnistaa yrityksen ongelma-

alueet entistä paremmin, ja näin tuottaa lisäarvoa organisaatiolle. Resurssien 

oikealla kohdistamisella vältetään turhaa päällekkäistä työtä, tehostetaan sekä 

sisäisen tarkastuksen että tilintarkastuksen toimintaa ja mahdollisesti vähennetään 

tilintarkastajan työmäärää.  

5.4 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimusehdotukset 
 

Tutkimuksen luotettavuuden voidaan uskoa olevan hyvä tällä aineistolla. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että haastateltujen tilintarkastajien näkemykset 

sisäisten tarkastajien osallistumismahdollisuuksista tilintarkastusprosessiin olivat 

hyvin samansuuntaisia. Tämä oli odotettavissa, koska sekä tilintarkastuksen että 

sisäisen tarkastuksen yhteistyötä ohjaillaan molempien ammattistandardeissa.  

Tutkimuksen eräänä rajoitteena on aineiston koko, joka on hyvin pieni. Kevät 

haastattelujen toteuttamisajankohtana osoittautui haastateltavien löytämisen 

kannalta haasteelliseksi johtuen tilintarkastajien vuoden kiireisimmästä 

ajankohdasta. Moni aiheesta kiinnostunut tilintarkastaja ei pystynyt 

aikataulupaineiden vuoksi osallistumaan tutkimukseen. Lisäksi aineiston pienuuteen 

saattaa vaikuttaa se, että kaikilla KHT-tutkinnon suorittaneilla tilintarkastajilla ei 

välttämättä ole kokemusta sisäisen tarkastajan kanssa tehtävästä yhteistyöstä.  

Tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen yhteistyösuhdetta olisi hyödyllistä tutkia 

myös sisäisten tarkastajien näkökulmasta. Sisäisten tarkastajien näkemykset omasta 

roolistaan ja mahdollisuuksistaan tukea ja täydentää niin sisäistä valvontaympäristöä 

kuin tilintarkastusta voisi kehittää yhteistyösuhdetta entistä tehokkaammaksi ja 

molempia osapuolia hyödyttäväksi. Aihetta voisi tutkia esimerkiksi isomman sisäisen 

tarkastuksen toiminnon vs. yhden sisäisen tarkastajan näkökulmasta. Tutkimuksen 

rajallisen pituuden vuoksi sisäisten tarkastajien näkemystä ei kuitenkaan voitu ottaa 

osaksi tätä tutkimusta. Tämä olisi kuitenkin mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe, sillä 

se antaisi molemmille osapuolille arvokasta lisätietoa toistensa toiminnasta. 

Tilintarkastajien haastatteluiden perusteella voidaan havaita, että yhteistyön 

onnistuminen on osittain kiinni myös osapuolten omasta tahdosta ja motivaatiosta. 

Tutkimustieto voisi näin ollen vähentää tilintarkastajien ja sisäisten tarkastajien 

mahdollisia ennakkokäsityksiä toisiaan kohtaan sekä samalla voitaisiin löytää uusia 
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yhteistyömahdollisuuksia. 
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LIITTEET 
 

 

Liite 1. Tilintarkastajan haastattelu 

Taustat: 
	  

-‐ Ikä ja koulutus 
-‐ Työkokemus, kuinka pitkään toiminut alalla 
-‐ Toimenkuva organisaatiossa 
-‐ Työkokemus yhteistyöstä sisäisen tarkastuksen kanssa 
-‐ Minkä tyyppisiä asiakkaita (esim. oletko keskittynyt tietyntyyppisillä toimialoilla 

toimivien yritysten tarkastamiseen) 
	  
	  
Läpikäytävät teemat: 
	  
	  
TILINTARKASTUKSEN JA SISÄISEN TARKASTUKSEN YHTEISTYÖN 
RAKENNE 
 
 

- Ohjeistus työskentelystä sisäisen tarkastuksen kanssa  
- Tiedonvälitys  
- Tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan yhteistyösuhteen luonne 
- Mahdolliset muutokset yhteistyösuhteessa 

 
SISÄISEN TARKASTUKSEN VAIKUTUS TILINPÄÄTÖSPROSESSIIN 
 
 

- Tilintarkastustoimenpiteiden suunnittelu, toteuttaminen ja päättäminen  
- Tilinpäätöserät ja perusteet sille, että annetaan sisäisen tarkastajan 

tarkastettavaksi 
- Sisäisen tarkastajan tekemän työn panos seuraavissa toiminnoissa: myynti ja 

myyntisaamiset, henkilöstö ja palkkaus, ostot (myös investoinnit ja maksatus), 
vaihto-omaisuus ja varasto, rahoituksen hankinta ja takaisinmaksu, 
pankkivastuut ja –saatavat, tytäryritykset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

 
 
 
 
YHTEISTYÖHÖN VAIKUTTAVAT SISÄISEN TARKASTUKSEN OMINAISUUDET 
 

1) Objektiivisuus 
 

- Hallituksen ja ylimmän johdon tuki  
 
- Organisatorinen asema  

 
- Avoin kommunikaatioyhteys hallitukseen  

 
- Rajaton tietojensaanti- ja tarkastusoikeus  

 
- Periaatteet riippumattomuuden turvaamiseksi  

 
- Sisäinen tarkastus organisaation sisällä/ulkoistettuna palveluna 

 
- Sisäisen tarkastuksen organisointi yrityksen sisällä  

 
2) Pätevyys 

 
- Koulutustausta  
 
- Ammattitutkinto  
	  
- Ammatillinen kokemus  

 
- Yritystuntemus  

 
- Toimialatuntemus  

 
- Pätevän tilintarkastajan kriteerit  

 
3) Työn laatu 

 
- Vastuujaon periaatteet  
 
- Tarkastustyön ohjaus 

  
- Tarkastustyön valvonta 

	  	  
- Tarkastusten suunnittelu 

 
- Tarkastusten laajuus  

	  
- Tarkastustekniikoiden luonne 
  



	  
	  

- Työpapereiden määrä ja laatu 
  

- Raportoinnin kattavuus ja laatu  
 
YHTEISTYÖN VAIKUTUKSET 
 

- Yhteistyön hyödyt  
 

- Yhteistyön haasteet  
 

- Yhteistyön mahdollisuudet 
  

- Sisäisen tarkastuksen työn hyödyntäminen  
 

- Sisäisen tarkastuksen työn hyödyntämättä jättäminen  
 

- Tilintarkastuspalkkio  
 
 
 
MUUT MAHDOLLISET YHTEISTYÖHÖN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
 

- Corporate governance suositukset  
- Toimiala  
- Tilintarkastussuhteen kesto  
- Yhteistyön kehitys ja tulevaisuudennäkymät  
- Miten arvioisit sisäisen tarkastuksen tasoa Suomessa? 

a) Pörssiyhtiöissä 
b) Ei pörssiyhtiöissä 

(asteikolla 1= heikko, 5= erinomainen) 
 

- Millaisena näet sisäisen tarkastuksen osaston roolin tarkastamassanne 
yrityksessä, onko toimialakohtaisia eroja havaittavissa 

 
- Miten sisäisen tarkastuksen arvoa tilintarkastukselle voitaisiin parantaa ja sitä 

kautta luottamustanne sisäisen tarkastuksen työhön? 
 

- Miten selvitetään tarkastettavan yrityksen sisäisen tarkastuksen laatua ja sitä 
kautta mahdollisuutta sen hyödynnettävyyteen tilintarkastuksessa, vaikuttaako 
jopa asiakashankintaan/hinnoitteluun 

 
- Mitä muuta haluat sanoa aiheesta 

 
	  
 

 

 



	  
	  

Liite 2. Saatekirje haastateltaville 

Arvoisa vastaanottaja, 

Olen neljännen vuoden laskentatoimen maisteriopiskelija Lappeenrannan 

teknillisestä yliopistosta. Olen tekemässä pro gradu -tutkimusta sisäisen 

tarkastuksen ja tilintarkastuksen välisestä yhteistyöstä ja sisäisen tarkastuksen 

laadusta tilintarkastuksessa. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää niitä kriteerejä, joiden perusteella 

tilintarkastaja arvioi sisäisen tarkastuksen laatua ennen kuin tilintarkastaja tekee 

päätöksen luottaa siihen, että voi hyväksikäyttää sisäisen tarkastajan tekemää työtä. 

Tutkimuksessa keskitytään tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen väliseen 

suhteeseen tilintarkastajan näkökulmasta.  Laadunarviointiin vaikuttavia tekijöitä 

arvioidaan kolmen sisäisen tarkastuksen ammattisuosituksista ilmenevän kriteerin: 

objektiivisuuden, pätevyyden ja työn laadun kautta. Tarkasteltavaksi lisäteemaksi 

otetaan mukaan myös tietojärjestelmät. Tutkimuksen ohjaajana toimii laskentatoimen 

professori Satu Pätäri Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. 

Tutkimuksen aineisto kerätään haastattelemalla KHT-tilintarkastajia Suomen neljästä 

johtavasta tilintarkastusyhteisöstä (Deloitte, Pwc, EY ja KPMG). Haastattelu on 

luonteeltaan puolistrukturoitu teemahaastattelu ja siihen olisi hyvä varata aikaa noin 

1 tunti. Haastatteluajankohdasta ja -paikasta voidaan sopia joustavasti aikataulunne 

mukaan. Haastattelurungon näette sähköpostin liitteenä. Tallennan haastattelut 

nauhurilla haastatteluaineiston analysointia varten tutkimuksen luotettavuuden 

takaamiseksi. Haluan korostaa, että haastatteluaineisto käsitellään ehdottoman 
luottamuksellisesti, eikä yksittäisen haastateltavan henkilöllisyys tule missään 
vaiheessa esille. 

Pyydän, että vastaatte haastattelupyyntööni mahdollisimman pian. Tutkimuksen 

onnistumisen kannalta juuri teidän panoksenne on erittäin tärkeä. Mikäli teillä on 

kysymyksiä tutkimuksesta, pyydän ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen 

puhelimitse tai sähköpostilla. 

Kiitos jo etukäteen arvokkaasta tutkimusavustanne! 



	  
	  

Ystävällisin terveisin,  

Maria Strandberg 

Laskentatoimen maisteriopiskelija 

Puh: 040-7469486 e-mail: maria.strandberg@lut.fi 

	  
 

 

 

 

 

	  
 
 


