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Tutkielman tavoitteena on tutkia, miten sähköisen taloushallinnon kehitys 

on vaikuttanut tilintarkastukseen ja miten se näkyy ammattilehtien kirjoitte-

lussa vuosina 2003-2013. Alatavoitteina tutkitaan, mitä sähköisen talous-

hallinnon kehityksen tuomia hyötyjä ja haasteita on havaittu tarkastellussa 

suomalaisessa sekä kansainvälisessä ammattilehtikirjoittelussa tilintarkas-

tuksen näkökulmasta. Kyseessä on laadullinen tutkimus ja tutkimusmeto-

dologiana käytetään sisällönanalyysia. Tietokoneavusteisten tilintarkas-

tuksen tekniikoiden kehityksen seurauksena tekniikoita voidaan kehittää 

kohti jatkuvaa tilintarkastusta. Kannettavien tietokoneiden ja pilvipalvelui-

den seurauksena tilintarkastuksesta on tullut enemmän ajasta ja paikasta 

riippumatonta. XBRL:n avulla tietojen vertailtavuus, luotettavuus ja tark-

kuus ovat parantuneet. Haasteina voidaan nähdä tilintarkastajien IT-

taitojen kehittämisen tarve sekä asiakkaan ja tilintarkastusyhteisön tietojär-

jestelmien yhteensopivuus. Hyvätkin ohjelmistot voivat altistaa väärinkäy-

töksille, jolloin tarvitaan uusia innovatiivisia tekniikoita väärinkäytösten ha-

vaitsemiseen. Tutkielman empiirisen osion luotettavuus perustuu ammatti-

lehtien artikkeleiden kirjoittajien näkökulmiin. Tilintarkastusalan kehittymi-

nen tulevaisuudessa on kiinni kehittyvän tekniikan lisäksi asenteista.  
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The objective of this study is to examine how the development of electro-

nic accounting has affected audit and how it appears in the writings in pro-

fessional journals during the years 2003-2013. The sub objective exa-

mines the benefits and challenges of the development of the electronic 

accounting from the audit point of view observed in the Finnish and inter-

national professional magazine writings. This is a qualitative study and the 

applied research methodology is content analysis. As a result of the deve-

lopment of computer-assisted audit techniques, the technologies can be 

developed towards continuous auditing. As a consequence of mobile 

computing and cloud services, audit has become more independent of 

time and place. The use of XBRL improves comparability of data, as well 

as reliability and accuracy. The challenges include the need for IT skills 

development for auditors, as well as the interoperability of the information 

systems between the client and the audit firm. Even the most sophistica-

ted software can be exposed to fraud, so there is a need for new innovati-

ve techniques for fraud detection. The reliability of the empirical part of the 

thesis is based on the authors' perspectives in the professional journals. 

The future development of the auditing sector depends on the emergence 

of new technology as well as attitudes.   
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LYHENNELUETTELO 

ACL-ohjelma = atk-avusteinen ohjelma tilintarkastukseen (Audit Command 

Language) 

AICPA = American Institute of Certified Public Accountants  

ASP-palvelu = standardin sovellusohjelmiston sopimuspohjainen käytön 

vuokraaminen internetin välityksellä (Application Services Provider) 

”Batch” = analyyttista tarkastusta helpottava toimenpideketju 

CA = jatkuva varmennus (Continuous Assurance) 

CAAT = tietokoneavusteiset tilintarkastuksen tekniikat (Computer-Assisted 

Audit Techniques) 

CPA= Certified Public Accountant 

EDI = organisaatioiden välinen tiedonsiirto (Electronic Data Interchange) 

ERP = toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning)  

GAS = Generalized Audit Software 

PCAOB = Public Company Accounting Oversight Board  

SaaS = etäkäyttöjärjestelmän vuokraus (Software as a Service) 

SEC = Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvova elin (Securities and 

Exchange Commission) 

SEPA = yhtenäinen euromaksualue (Single Euro Payments Area) 

XBRL = eXtensible Business Reporting Language 

XBRL GL = koodausjärjestelmä, jolla voidaan tehdä kirjanpitotiedoista 

yleisluontoisia organisaatiossa alkaen alkuperäisestä liiketoimesta ja päät-

tyen tilintarkastettuun tilinpäätökseen (XBRL Global Ledger) 

XML = Extensible Markup Language 
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1. JOHDANTO 

1.1 Taustaa 
 

Tilintarkastusala kohtaa monia haasteita tällä hetkellä, ja yksi niistä on 

sähköisen taloushallinnon vaikutus tilintarkastukseen. Tilintarkastuksen 

sähköistämisessä on sekä hyviä että haasteellisia puolia. Nykyinen kirjan-

pitolaki mahdollistaa sähköisen säilytyksen tasekirjaa lukuun ottamatta, 

olettaen kuitenkin tietojen olevan luotettavalla tavalla tallennettu, jotta tieto 

ei vahingossa muuttaisi muotoaan. Entistä edullisempi sähköinen talous-

hallinto mahdollistaa sen, että kaiken kokoiset yritykset voivat ottaa käyt-

töön sähköiset menetelmät. Kehitys1980-luvun mikrosiruista 2000-luvun 

käteviin kuvankäsittelyohjelmiin ja alati nopeutuvaan tietoliikenteeseen 

ovat helpottaneet sähköisiin sovelluksiin siirtymistä. (Lähdesmäki, Tilintar-

kastus 4/2010, 26-29) 

Paperiton kirjanpito sai alkunsa tietotekniikan kehittymisestä ja internetin, 

EDI:n (Electronic Data Interchange) ja sähköpostin lisääntyneestä käytös-

tä johtuen. Myös arkistoinnissa saatiin aikaan kehitystä. Yritysten kansain-

välistyminen tarkoitti lisääntynyttä tarvetta paperittomaan kommunikointiin. 

Kustannusten aleneminen ja turhan byrokratian karsiminen olivat houkut-

timina tehokkaan paperittoman kirjanpidon kehittämiselle. (Vahtera & Sal-

mi 1998, 8-9)   

Globalisaation, tietoteknisten investointien ja nopean teknologisen kehi-

tyksen takia yritysmaailma muuttuu yhä nopeampaan tahtiin. Tietojärjes-

telmiin panostetaan yrityksissä kuin yhteiskunnassakin. (Do Céu 2010, 

103) Tällä hetkellä valloillaan oleva sähköinen taloushallinto on jossain 

paperittoman kirjanpidon ja digitaalisen taloushallinnon välimaastossa. 

Verkkolaskutuksen yleistyessä saatetaan ottaa askel myös digitaaliseen 

aikakauteen. Verkkolaskuja on helppo arkistoida, ne on helppo tarkastaa 

ja hyväksyä. Sähköinen taloushallinto kehittyy jatkuvasti tietotekniikan ke-

hittymisen mukana ja ilmiöstä keskustellaan taloushallinnon ammattilais-

tenkin keskuudessa. Sähköistä taloushallintoa voidaan hyödyntää esimer-
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kiksi laskutuksen monessa vaiheessa, kuten laskun laatimisessa, laskun 

lähettämisessä asiakkaalle, kirjanpidossa ja arkistoinnissa. Taloushallin-

non digitalisoiminen tarkoittaa kuitenkin vastapainona esimerkiksi osaavaa 

henkilöstöä ja resursseja uusiin ohjelmistoihin. (Länsiluoto, Tilintarkastus 

5/2012, 53) 

Tiedon kasvava määrä ja reaaliaikaiset internetin kautta tapahtuvat järjes-

telyt tilintarkastusalalla ovat edellyttäneet miettimään tilintarkastuksen 

merkitystä ja toteutusta. Perinteisen tilintarkastuksen jälkikäteiset lausun-

not ovat vanhentunutta käytäntöä verrattuna mahdollisesti tulevaisuuden 

täysin automatisoituun digitaaliseen aikaan. Taloudellisen raportoinnin ja 

tilintarkastusjärjestelmän puutteet ovat osoittaneet Enronin kaltaisten 

skandaalien seurauksena tarpeen toimivalle ja tehokkaalle tilintarkastuk-

selle. (Alles, Tostes, Vasarhelyi & Riccio 2006, 212)  

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset  

Tutkielman tavoitteena on tutkia, miten sähköisen taloushallinnon kehitys 

on vaikuttanut tilintarkastukseen ja miten se näkyy ammattilehtien kirjoitte-

lussa vuosina 2003-2013. Työn alatavoitteina on selvittää 

- Mitä sähköisen taloushallinnon kehityksen hyötyjä ja haasteita on 

havaittu suomalaisessa ammattilehtikirjoittelussa tilintarkastuksen 

näkökulmasta, sekä 

- Mitä sähköisen taloushallinnon kehityksen hyötyjä ja haasteita on 

havaittu kansainvälisessä ammattilehtikirjoittelussa tilintarkastuksen 

näkökulmasta. Tuovatko tarkastellut kansainväliset ammattilehdet 

lisää olennaista informaatiota verrattuna suomalaisiin ammattileh-

tiin? 

Tutkielma rajataan koskemaan sähköisen taloushallinnon kehityksen vai-

kutuksia tilintarkastuksessa. Tässä tutkielmassa tarkastellaan tarkemmin 

kirjanpidon tarkastusta sekä myynti- ja ostotoiminnon tarkastusta. Palkka-, 

ja rahoitustoiminnon sekä tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastukset rajataan 

pois tutkielmasta.  



9 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja –aineisto 
 

Tutkielman empiirisessä osiossa käytetään aineistona yritystalouden am-

mattilehtiä. Tutkielman ulkopuolelle jätetään kirjallisen materiaalin aineis-

tonkeruussa muut joukkotiedotuksen tuotteet, kuten elokuvat, radio- ja tv-

ohjelmat. Aineiston haussa tavoitteena oli löytää artikkeleita, jotka sopivat 

aiheeseen sähköisen taloushallinnon kehityksen vaikutukset tilintarkastuk-

sessa. Aineiston tutkimiseen käytetään ammattilehtiä Tilisanomat ja Tilin-

tarkastus-Revision, joka on muuttanut nimensä vuodesta 2013 lähtien Ba-

lanssi-nimiseksi lehdeksi. Tilisanomista käytiin läpi vuodet 2003-2013, Ti-

lintarkastus-Revision-lehdestä vuodet 2003-2012 sekä Balanssi-lehdestä 

vuosi 2013. Kansainvälisistä lehdistä tarkastellaan vuosien 2003-2013 ar-

tikkeleita Accountacy- ja Journal of Accountancy-lehdistä. Kyseessä on 

laadullinen tutkimus ja tutkimusmetodologiana käytetään sisällönanalyy-

sia.  

1.4 Tutkielman teoreettinen viitekehys 

IT-teknologian käyttö voi vaikuttaa suoraan tilintarkastuslausuntoon ja sitä 

kautta tilintarkastuksen tehokkuuteen. Tilintarkastusprosessit ovat muuttu-

neet tietotekniikan seurauksena, ja tilintarkastajat käyttävät tietotekniikkaa 

hyväkseen esimerkiksi analyyttisissa menettelyissä, tilintarkastusraporttien 

kirjoittamisessa, internetin hakutoiminnoissa ja otannoissa. Tilintarkastajat 

kokevat monet sovellukset yhtä tärkeinä, mutta käyttävät joitain sovelluk-

sia harvoin, kuten esimerkiksi väärinkäytösten arviointia. Myös tilintarkas-

tajien IT-tukihenkilöiden käyttö vaihtelee tilintarkastusyhteisön koon mu-

kaan. (Janvrin, Bierstaker & Lowe 2008, 1) 

Tutkielmassa otetaan tilintarkastukseen liittyvä näkökulma ja miten säh-

köisen taloushallinnon kehityksen vaikutukset näkyvät tilintarkastuksessa. 

Tutkielmassa keskitytään erityisesti sähköisen taloushallinnon kehityksen 

aikaansaamiin asioihin, jotka ovat edistäneet tilintarkastuksen tehostumis-

ta kohti jatkuvaa tilintarkastusta ja tilintarkastuksen automatisoimista. 

Myös sähköisen taloushallinnon kehityksen aikaansaamia tilintarkastuk-
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seen liittyviä hyötyjä ja haasteita tarkastellaan. Ammattilehdet sisältävät 

tilintarkastuksen ja taloushallinnon ammattilaisten käsityksiä valikoiduista 

aiheista. Tutkielman tavoitteena tarkastellaan, miten sähköisen taloushal-

linnon kehitys on vaikuttanut tilintarkastukseen ja miten se näkyy ammatti-

lehtien kirjoittelussa vuosina 2003-2013. Ammattilehdistä on tarkoitus etsiä 

uusia näkökulmia tilintarkastusalan ammattilaisilta. Kymmenen vuoden 

ajanjakso kattaa uusimmat tiedot sähköisen taloushallinnon kehityksen 

tuomista mahdollisuuksista tilintarkastuksessa.  

Tutkimustehtävinä tarkastellaan, mitä sähköisen taloushallinnon kehityk-

sen hyötyjä ja haasteita on havaittu suomalaisessa ammattilehtikirjoitte-

lussa tilintarkastuksen näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan, mitä hyötyjä ja 

haasteita kansainväliset ammattilehdet tuovat lisää tarkasteluun verrattuna 

kansallisiin ammattilehtiin tilintarkastuksen näkökulmasta. Tilintarkas-

tusammattilaisten työn muutos tapahtuu teknologian kehityksen ja positii-

visen asenteen kautta. Hyödyt ja haasteet kertovat olennaisen tiedon tar-

kasteltavan asian nykytilasta, ongelmista ja kehityskohteista. Artikkelit jae-

taan tutkijan valitsemiin teemoihin, jotka on koottu artikkeleista saatujen 

tietojen perusteella. Sisällönanalyysi sopii artikkeleiden aineiston objektii-

viseen tarkastelemiseen tavoitteena kuvailla tutkittavaa ilmiötä. Lisää si-

sällönanalyysista kerrotaan kappaleessa 4.2. 

1.5 Tutkielman rakenne 
 

Ensimmäisessä luvussa johdannossa käsitellään tutkielman taustaa, tut-

kimusongelma, tavoitteet ja rajaukset sekä tutkimusmenetelmät ja –

aineisto. Lisäksi luku käsittelee tutkielman teoreettisen viitekehyksen ja 

tutkielman rakenteen. Toinen luku käsittelee tilintarkastuksen käsitettä, 

prosesseja ja laadunvarmistusta. Kappaleet koostuvat tilintarkastuksen 

tavoitteesta, sääntelystä ja hyvästä tilintarkastustavasta. Tilintarkastuksen 

prosessit -kappaleessa käsitellään tilintarkastuksen suunnittelua, toteutus-

ta, päättämistä sekä tilintarkastusprosessien haasteita.  Lopuksi käsitel-

lään tilintarkastusdokumentaatiota, laadunvarmistusta sekä aikaisempia 

tutkimuksia.  
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Tutkielman kolmannessa luvussa tarkastellaan sähköisen taloushallinnon 

kehityksen tuomia vaikutuksia tilintarkastuksessa. Luvussa tarkastellaan 

ensin sähköistä taloushallintoa käsitteenä sekä tilintarkastukseen liittyviä 

tekniikoita. Sen jälkeen käsitellään sähköisen taloushallinnon tuomia hyö-

tyjä, haasteita ja edellytyksiä tilintarkastuksessa. Hyötyjä ovat tilintarkas-

tuksen nopeutuminen ja kustannustehokkuus, tilintarkastuksen laadun pa-

raneminen sekä aikaan ja paikkaan sitoutumaton tarkastus. Lisäksi hyö-

tyinä luvussa käsitellään jatkuvaa tilintarkastusta ja XBRL-kieltä. Haasteita 

ovat tilintarkastajien IT-osaaminen, asiakkaan ja tilintarkastusyhteisön jär-

jestelmien yhteensopivuus. Myös jatkuvan tilintarkastuksen, XBRL:n ja 

pilvipalveluiden haasteita tarkastellaan. Toimivan sähköisen taloushallin-

non edellytykset tilintarkastuksen näkökulmasta liittyvät tietotekniikkaan, 

tietoturvallisuuteen ja väärinkäytösten ehkäisyyn, joita tarkastellaan kap-

paleessa 3.4.  

Neljännessä luvussa tutkitaan sähköisen taloushallinnon kehityksen vaiku-

tuksia tilintarkastukseen ammattilehtikirjoittelussa vuosina 2003-2013. En-

sin käsitellään tutkimusaineistoa ja tutkimusmenetelmiä, jonka jälkeen siir-

rytään tarkastelemaan kappaleessa 4.3 sähköisen taloushallinnon kehi-

tyksen hyötyjä ja haasteita tilintarkastuksessa suomalaisissa ammattileh-

dissä. Kappaleet on jaettu artikkelien perusteella teemoihin, joita ovat tilin-

tarkastuksen suunnittelu, tilintarkastuksen toteutus, tietojärjestelmät ja tie-

totekniikka, XBRL sekä tietoturvallisuus ja väärinkäytökset. Lopuksi kap-

paleessa 4.3.6 esitetään yhteenveto käsiteltyjen teemojen hyödyistä ja 

haasteista taulukkomuodossa. Suomalaisten artikkelien käsittelyn jälkeen 

siirrytään kansainvälisiin artikkeleihin kappaleessa 4.4. Artikkeleiden pe-

rusteella teemat on jaettu neljään eri aiheeseen, joita ovat tilintarkastuksen 

automaatio, sähköiset järjestelmät, XBRL sekä tietoturvallisuus ja väärin-

käytökset. Tarkasteltujen kansainvälisten ammattilehtien artikkeleiden 

teemojen hyödyistä ja haasteista esitetään yhteenveto kappaleessa 4.4.5. 

Lopuksi luvussa 5 yhteenvedossa ja johtopäätöksissä vastataan tutkimus-

kysymyksiin ja keskustellaan tutkimustuloksista. 
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2. TILINTARKASTUKSEN KÄSITE, PROSESSIT JA 

LAADUNVARMISTUS 

2.1 Tilintarkastuksen tavoite 
 

Suomessa tilintarkastuksen tavoitteena on lausunnon antaminen siitä, an-

taako tilinpäätös ja toimintakertomus oikean ja riittävän kuvan tarkastuk-

sen kohteen taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksesta. Lisäksi tie-

tojen tulee olla ristiriidattomia. Myös hallinnon kohdalla tarkastetaan, toi-

miiko hallinto yhteisölain mukaisesti. Suomessa tilintarkastuksen kohteena 

on tilinpäätös, kirjanpito ja hallinnon tarkastus, kun taas ISA-standardit 

keskittyvät tilinpäätöksen tarkastamiseen. (KHT-yhdistys 2012, 14). 

Tilintarkastuksen tavoitteena on myös tilinpäätöksen käyttäjien luottamuk-

sen lisääminen. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, antaako tilinpäätös 

oikean ja riittävän kuvan standardien ja eettisten vaatimusten mukaisesti. 

Oikea ja riittävä tilintarkastus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että johdolla olisi 

vähemmän vastuuta. (KHT-yhdistys 2010, 243)  

Tilintarkastuksen tarkoituksena on myös pääomamarkkinoiden toiminnan 

sekä yrityksen prosessien ja toimintaperiaatteiden mahdollistaminen. Laki-

sääteisen tilintarkastuksen lisäksi myös tilintarkastajan ammattitaitoisuus 

vaikuttaa tilintarkastuksen luotettavuuteen ja antaa tilinpäätöksen käyttäjil-

le varmuutta investoida yritykseen. (Carrington 2010, 669). Sääntelyn li-

sääntyminen johtuu viimeaikaisten pääomamarkkinoihin kohdistuneista 

kriiseistä, ja erityisesti oikeaan raportointiin kiinnitetään tarkemmin huo-

miota. Myös luotettavuus tilintarkastuksessa on tärkeää kansainvälisesti-

kin maasta riippumatta.  

Tilintarkastaja huolehtii eri sidosryhmien intresseistä ja tilintarkastajan tu-

lee osoittaa olevansa luottamuksen arvoinen yhtiökokouksen valitessa 

tilintarkastajan. Tärkein tavoite on antaa oikean kuvan antava tilintarkas-

tuskertomus. Tilintarkastuskertomuksesta ovat kiinnostuneita monet tahot, 

kuten sijoittajat, tavarantoimittajat, viranomaiset ja velkojat. Yleisen edun 
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huomioonottaminen kuuluu tilintarkastajan olennaisiin tehtäviin, mikä hei-

jastuu tilintarkastajan ammattieettisten periaatteiden vaatimuksissa. Pienet 

yritykset on kuitenkin vapautettu tilintarkastuspakosta yhteiskunnallisen 

hyödyn vähäisyyden takia. (Alakare, Koskinen, Reinikainen, Sedig & Si-

mola 2008, 17)  

2.2 Tilintarkastuksen sääntely ja hyvä tilintarkastustapa 
 

Hyvä tilintarkastustapa sisältää keinoja ja periaatteita, jotka ohjaavat ja 

säätelevät tilintarkastajan toimintaa. Ammattieettisiin periaatteisiin kuulu-

vat esimerkiksi objektiivisuus, rehellisyys ja huolellisuus. Keinot ovat työ-

menetelmiä, joita ammattihenkilöt käyttävät työssään. Työmenetelmät 

muuttuvat tilintarkastuksessa jatkuvasti, joten lainsäädäntöön ei voida sää-

tää yksityiskohtaisia ohjeita tilintarkastukseen liittyen. Hyvän tilintarkastus-

tavan keskeisimpiin lähteisiin kuuluvat lait ja asetukset. (Halonen & Steiner 

2010, 32) 

Etiikka kuuluu tilintarkastajan työnkuvaan ammatillisten periaatteiden rin-

nalla. Hyvä tilintarkastustapa kuuluu hyvän tavan käsitteisiin muun muas-

sa hyvän kirjanpitotavan tai hyvän liiketavan ohella. Aiemman vuoden 

1994 tilintarkastuslain mukaisesti hyvä tilintarkastustapa voidaan rinnastaa 

hyvään asianajajatapaan. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 147) 

Tilintarkastuslautakunnan (TILA), valtion tilintarkastuslautakunnan (VALA), 

tuomioistuinten ja viranomaisten päätökset ja kannanotot, tilitarkastus-

standardit, alan ammattikirjallisuus ja sekä havainnot ammattihenkilöiden 

yleisen toiminnan huolellisuudesta ohjeistavat hyvää tilintarkastustapaa.  

Kansainvälisesti hyvän tilintarkastustavan käsitteen ja sisällön määrittele-

vät ammatissaan toimivat tilintarkastajat. Suomessa KHT-yhdistys antaa 

standardeja, ohjeita ja suosituksia, jotka koskevat hyvää tilintarkastusta-

paa. (Halonen & Steiner 2010, 31-32)  

Vastuu tilinpäätöksen laatimisesta kuuluu yhteisön johdolle, joka varmistaa 

oikeiden ja riittävien tietojen antamisen. Jos tilintarkastaja on noudattanut 

tilintarkastuksessaan hyvää tilintarkastustapaa, mutta tilinpäätös osoittau-
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tuu myöhemmin virheelliseksi eikä tilintarkastaja ole voinut paljastaa ky-

seisiä virheitä tai puutteita tarkastuksessa, on vastuu yhteisön johdolla. 

Jos tilintarkastaja on suorittanut tilintarkastuksen hyvän tilintarkastustavan 

vastaisesti tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, tilintarkastaja 

saattaa olla vahingonkorvausvelvollinen virheellisyyksistä johtuen. (Aho & 

Vänskä 1996, 65) 

Hyvä tilintarkastajatapa ja hyvä tilintarkastustapa ovat käsitteinä hyvin lä-

hellä toisiaan. Hyvä tilintarkastajatapa voidaan sisällyttää hyvään tilintar-

kastustapaan termien ymmärtämisen helpottamiseksi. Hyvä tilintarkastaja-

tapa painottaa eettistä näkökulmaa ja ammattihenkilöiden huolellista toi-

mintaa. Hyvä tilintarkastustapa taas kuvaa enemmän käytännön puolta, eli 

miten on toimittava erilaisissa tilintarkastuksen tilanteissa.  Tilintarkastus-

lain 20 § ja 26 § määrittävät hyvän tilintarkastajatavan sisältöä. (Horsman-

heimo & Steiner 2008, 147) 

Aho ja Vänskä (1996) määrittelevät hyvää tilintarkastustapaa hyvän tilin-

tarkastajatavan lisäksi käytettäväksi seuraavissa tilanteissa: 

- Kirjanpidon ja tilintarkastuksen sekä hallinnon tarkastuksessa, 

- Muussa toiminnassa, joka kuuluu lain tai asetusten mukaan tilintar-

kastajan tehtäviin, sekä 

- Tilintarkastajan muussa toiminnassa.  

Halosen ja Steinerin (2010, 39) mukaan hyvää tilintarkastustapaa määrit-

tävät hyvin esimerkiksi kansainvälisen tilintarkastajajärjestön IFAC:n (In-

ternational Federation of Accountants) IAASB-komitean (International Au-

diting and Assurance Board) toimeksiantostandardit. Lisäksi KHT-

yhdistyksen standardit ja suositukset, jotka on mukautettu IFAC:n stan-

dardeista kansalliseen lainsäädäntöön ja olosuhteisiin, antavat hyvän läh-

teen tarkasteltaessa hyvää tilintarkastustapaa.  

Hyvä tilintarkastustapa on tapaoikeutta. Tilintarkastajan täytyy noudattaa 

hyvää tilintarkastustapaa tilintarkastuslain mukaisesti, ja se koskee kaik-

kea tilintarkastajan toimintaa. Hyvä tilintarkastustapa voidaankin määrittää 
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toimintana, jota huolellinen ammattihenkilö noudattaa ja miten hän suorit-

taa työtään.  Hyvän tilintarkastustavan kuten muidenkin tapaoikeuksien 

jatkuva kehittyminen vaikuttaa siihen, ettei hyvää tilintarkastustapaa ole 

määritelty tilintarkastuslaissa. (Aho & Vänskä 1996, 81) Aho ja Vänskä 

mainitsevat hyvän tilintarkastajatavan sisältävän ohjeet tilintarkastajan re-

hellisyydestä, riippumattomuudesta, ammattitaitoisuudesta ja vaitiolovel-

vollisuudesta. Hyvää tilintarkastajatapaa voidaan tarkastella myös IFAC:n 

lausuntojen ja suositusten kautta.   

Hyvää tilintarkastustapaa sovelletaan sekä lain mukaisiin tehtäviin että 

sopimukseen perustuviin tehtäviin. Tilintarkastuslain 13 § mukaisesti tilin-

tarkastajan on noudatettava säätiön ja yhteisön hyvää tilintarkastustapaa. 

Tilintarkastuslain 22 § on yleissäännös hyvän tilintarkastustavan noudat-

tamiselle, jossa kehotetaan noudattavaan hyvää tilintarkastustapaa silloin, 

kun suoritetaan lakisääteisiä tehtäviä. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 

146-147) 

Hyvän tilintarkastustavan määrittelyn on hyödyllistä monesta syystä. Tilin-

tarkastuslain tarkoituksena on määritellä tilintarkastukselle tavoite, eli luo-

da asianmukainen tilintarkastuskertomus. Tilintarkastajien tavoitteena on 

luoda käytäntö, jolla tavoite saavutetaan. Tilintarkastajien ja viranomaisten 

lisäksi eri sidosryhmät voivat tarkistaa tilintarkastajan mukaisen toiminnan 

asianmukaisuuden ja velvoitteiden noudattamisen hyvän tilintarkastusta-

van käsitteen avulla. Tilintarkastuslaista puuttuu osa tilintarkastajan velvol-

lisuuksista, koska käytännön tarkastustyö ja tavat muuttuvat ajan kulues-

sa. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 147) 

Ammattikirjallisuus toimii ohjaavana apuna tilintarkastajille, mutta ei kui-

tenkaan ole yhtä sitovaa kuin tilintarkastuslaki. Tilintarkastajana voi siis 

noudattaa hyvää tilintarkastustapaa ja olla samalla noudattamatta ammat-

tikirjallisuutta. Ammattikirjallisuuden sisältö tulee tilintarkastuksen auktori-

teeteilta, joilla on tilintarkastajille tärkeä rooli. Koska hyvä tilintarkastustapa 

muuttuu ajan mukana, ammattikirjallisuutta tärkeämpänä voidaan pitää 

huolellisten ammattihenkilöiden käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa. Tilan-
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teita on kuitenkin arvioitava yksittäistapauksin, joten huolellisten ammatti-

henkilöidenkään käyttäytymiseen samaistuminen ei takaa tilintarkastajalle 

hyvän tilintarkastustavan noudattamista. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 

147-149) 

2.3 Tilintarkastuksen prosessit 

2.3.1 Suunnittelu 

 

Tilintarkastuksen suunnitteluvaihe on suurimmaksi osaksi tilintarkastus-

kohteen ja tilintarkastuksen riskien arvioimista, jotta voidaan tunnistaa ti-

linpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit. Riskiperusteiseen tilintar-

kastukseen kuuluu kokonaisvaltainen yrityksen toimenkuvan ymmärtämi-

nen: liiketoiminta, toimintaympäristö ja sisäinen valvonta. Tilintarkastaja 

käyttää riskien tunnistamisessa omaa harkintaa, joten kokenut tilintarkas-

taja toimii tässä asiassa suurena apuna. Riskienarviointiin käytetään tilin-

tarkastustiimiä, joiden tarkoituksena on keskustella mahdollisista väärin-

käytöksistä ja muista havainnoista sekä sopia jatkotoimenpiteistä. ISA-

standardi 315 ”Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioi-

minen yhteisöstä ja sen toimintaympäristöstä muodostetun käsityksen 

avulla” on laajalti käytetty standardi suunnitteluvaiheessa. (Halonen & 

Steiner 2010, 54-57) 

Tilintarkastusriski tarkoittaa sellaista riskiä, jossa tilintarkastaja antaa vää-

ränlaisen tilinpäätöslausunnon tilinpäätöksen ollessa olennaisesti virheelli-

nen. Tilintarkastusriski voidaan jakaa havaitsemisriskiin (tilintarkastaja ei 

havaitse virheellisyyttä) ja olennaisen virheellisyyden riskiin (tilinpäätös 

olennaisesti virheellinen). Olennaisen virheellisyyden riski voidaan jakaa 

toimintariskiin (kannanoton alttius virheellisyydelle) ja kontrolliriskiin (sisäi-

nen valvonta ei korjaa virheellisyyttä ajoissa). Seuraava kuvio (Kuvio 1) 

havainnollistaa tilintarkastusriskin osia. 
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Kuvio 1. Tilintarkastusriskin osat (Halonen & Steiner 2010, 46). 

Seuraava kuvio (Kuvio 2) havainnollistaa tilintarkastusriskien arviointipro-

sessia. Riskien arvioinnin prosessia ohjaa tilintarkastajan laadunvalvonta, 

johon kuuluvat tilintarkastuksen etiikka, tilintarkastajan riippumattomuus ja 

ISA-standardien noudattaminen. Riskien arviointi aloitetaan toimeksiannon 

hyväksymisestä tai jatkamisesta. Jos toimeksianto hyväksytään, suunnitte-

lutoimenpiteisiin kuuluvat olennaisuusrajojen määrittäminen, tilintarkastus-

tiimin suunnittelukokous sekä kokonaisstrategian määrittäminen. Ris-

kienarviointitoimenpiteisiin kuuluvat toimintariskien sekä kontrolliriskien 

tunnistaminen ja arviointi. Merkittävistä havaituista puutteellisuuksista kes-

kustellaan, jotta voidaan arvioida olennaisen virheellisyyden riskit sekä 

tilinpäätöstasolla että kannanottotasolla. Dokumentointia suoritetaan koko 

riskien arvioinnin prosessin ajan, jotta saadaan mahdollisimman tarkat ja 

relevantit dokumentit. (KHT-yhdistys & HTM-tilintarkastajat 2012, 343)  

Tilintarkastusriski
  

Olennaisen 
virheellisyyden 

riski 

Toimintariski 

Kontrolliriski 

Havaitsemisriski 
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Kuvio 2. Tilintarkastusriskien arviointiprosessi (KHT-yhdistys & HTM-

tilintarkastajat 2012, 343). 

Tilintarkastuksen suunnittelua ohjaa ISA 300-standardi. Suunnittelua ei 

kuitenkaan voi selkeästi rajata erilliseksi vaiheeksi, vaan jatkuvaksi pro-

sessiksi, joka alkaa edellisen toimeksiannon päätyttyä loppuen suoritetta-

van toimeksiannon päättymiseen. Olennaisuuden määrällinen ja laadulli-

nen tarkastelu auttaa tilintarkastajaa keskittymään tärkeisiin seikkoihin 

riippuen tilintarkastajan kohteen tietämyksestä, kohteen koosta ja miten 

haasteellisesta kohteesta on kyse. Kokonaisstrategiassa kuvataan tarvit-

tavien resurssien laajuutta, luonnetta ja ajoitusta. Laadittavan kokonais-

strategian eli yleissuunnitelman tarkoitus on saada aikaan viitekehys tar-

kemmalle tilintarkastussuunnitelmalle, jossa kuvataan tarkemmin suoritet-

tavat tilintarkastustoimenpiteet. Suunnitelmat eivät ole lopullisia, vaan niitä 

päivitetään tarkastustyön edetessä. Tilintarkastuksen organisoinnissa suu-

remmille yhteisöille tarvitaan tilintarkastustiimiä, johon kuuluu yleensä 

vanhempien ja nuorempien tarkastajien lisäksi johtamisesta vastaava 

päävastuullinen tilintarkastaja sekä tiimin tarkastustyöstä vastaava tarkas-

tuspäällikkö. (Tomperi 2009, 41-42, 54) 

•Etiikka 

•Riippumattomuus 

•ISA-standardit 

(Laadunvalvonta) 

 

1. Päättäminen toimeksiannon hyväksymisestä tai jatkamisesta 

•Olennaisuusrajojen määrittely 

•Tilintarkastustiimin suunnittelukokous 

•Tilintarkastuksen kokonaisstrategia 

2. Sunnittelutoimenpiteet 

•Toimintariskien sekä kontrolliriskien tunnistaminen ja arviointi 

•Oleellisista puutteista keskustelu 

•Olennaisen virheellisyyden riskien arviointi tilinpäätös - ja kannanottotasolla 

3. Riskienarviointitoimenpiteet 

Havaintojen ja suunnitelmien muutosten dokumentointi 
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Tilintarkastuksen suunnittelussa tilintarkastaja tekee laadun kannalta tär-

keän tehtävän hahmotellessaan oman sekä mahdollisen apulaisen työn 

kokonaisuudessaan. Mahdolliset riskit selvitetään, minkä pohjalta suunni-

tellaan tarkastuksen tavoitteet ja toimenpiteisiin käytettävä aika. Aikaisem-

pien vuosien tilinpäätökset ja niiden perusteella tehdyt johtopäätökset aut-

tavat tilintarkastajaa saamaan kuvaa tarkastuskohteesta. Suunnittelussa 

pyritään ottamaan huomioon kokonaisvaltaisuus ja kaikkien osa-alueiden 

käsittely. Osa-alueiden käsittelyssä erilaiset tarkastusohjelmat toimivat 

apuna tarkastuksen laajuutta ja ajoitusta sekä tehtävien jakoa mietittäes-

sä. (Julkishallinnon ja –talouden tilintarkastajat 2006, 10)  

Sisäinen valvonta 

 

Koska tilintarkastajalle on tärkeää muodostaa käsitys yrityksestä ja sen 

liiketoiminnasta, käsitellään seuraavaksi sisäistä valvontaa ja tilintarkasta-

jan roolia sisäisessä valvonnassa. 

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on aikaansaada kohtuullinen varmuus 

taloudellisesta raportoinnista, toimintojen tehokkuudesta ja taloudellisuu-

desta sekä säädösten ja määräysten noudattamisesta. Sisäinen valvonta 

on hallintoelinten, johdon ja työntekijöiden suunnittelema prosessi sisältä-

en menettelytapoja, ohjeita ja toimenpiteitä. Kontrollitoiminto tarkoittaa 

toimintaperiaatetta tai menettelyä, jolla varmistetaan johdon antamien oh-

jeiden toteutuminen. Tilintarkastuksessa huomiota kiinnitetään taloudelli-

sen raportoinnin kannalta olennaisten sisäisten kontrollien tarkastamiseen 

tilintarkastajan oman harkinnan mukaisesti. Sisäinen valvonta sisältää se-

kä tietotekniikan avulla tuotettuja että manuaalisia kontrolleja. Osa-alueita 

ovat valvontaympäristö, yhteisön riskienarviointiprosessi, taloudellisen ra-

portoinnin kannalta olennainen tietojärjestelmä ja liiketoimintaprosessit, 

olennaiset kontrollit tilintarkastuksen näkökulmasta sekä kontrollien seu-

ranta. (Halonen & Steiner 2010, 62-64) 

Tilintarkastaja muodostaa käsityksensä taloudellisen raportoinnin kannalta 

relevantista tietojärjestelmästä ja liiketoimintaprosesseista. Tilintarkastaja 

muodostaa käsityksensä liiketapahtumien lajeista sekä henkilöstön menet-
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telytavat käsitellessään sähköisesti että manuaalisesti liiketapahtumia. 

Muita käsitystä muodostamisen osa-alueita ovat paperisessa tai sähköi-

sessä muodossa oleva kirjanpitoaineisto ja sen taustalla oleva materiaali 

sekä kirjanpitoaineiston käsittelyn prosessit, muut kuin liiketoimintaan liit-

tyvät tapahtumat tilintarkastuksen kannalta, yhteisön tilinpäätöksen laa-

dinnan ja kirjanpidollisten arvioiden prosessit sekä kirjanpitovientien kont-

rollit. (Halonen & Steiner 2010, 68-69) 

2.3.2 Toteutus 

 

Suunnitteluvaiheen jälkeen tilintarkastuksen toteutuksessa toteutetaan 

suunnitellut toimenpiteet eli hankitaan tilintarkastusevidenssiä. Evidenssiä 

hankitaan arvioimalla alentuneen kontrolliriskin syitä kontrollien testauksel-

la sekä liiketapahtumien rahamääräistä täsmäävyyttä suorittamalla aineis-

totarkastustoimenpiteitä. Usein nämä toimenpiteet suoritetaan samaan 

liiketapahtumaan samanaikaisesti, koska jos kontrollit eivät toimi tehok-

kaasti, täytyy aineistotarkastusta lisätä. Saatujen tulosten perusteella tes-

tataan lopuksi tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden todennäköisyys 

arvosteluasteikolla alhainen, keskitasoinen tai korkea. Tilinpäätös tarkas-

tetaan arvosteluasteikon perusteella ja suoritetaan samalla analyyttista 

aineistotarkastusta. Tilinpäätöksen esittämistavasta, esittämistiedoista ja 

eri osista tehdään yksittäisten tapahtumien tarkastusta. Tavoitteena on 

olennaisen virheellisyyden mahdollisuuden poistaminen tilinpäätöksestä 

hankkimalla tarpeellinen määrä tilintarkastusevidenssiä. (Halonen & Stei-

ner 2010, 57-58) 

Riskien arvioinnin jälkeen vastataan riskeihin seuraavan kuvion (Kuvio 3) 

mukaisesti suunnittelemalla muut tilintarkastustoimenpiteet.  Ensin päivite-

tään tilintarkastuksen kokonaisstrategia, suunnitellaan toimenpiteet arvioi-

tuihin riskeihin vastaamiseksi ja tiedotetaan tiimille tarpeen mukaan tilin-

tarkastussuunnitelmista. Tämän jälkeen suoritetaan muut tilintarkastustoi-

menpiteet, jolloin suoritetaan suunniteltu toimenpide, arvioidaan tulokset ja 

hankittu evidenssi sekä dokumentoidaan havainnot ja johtopäätökset.  
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Kuvio 3. Riskeihin vastaaminen (KHT-yhdistys & HTM-tilintarkastajat 2012, 

563). 

Tilintarkastustehtävien osa-alueittaiseen läpikäymiseen kuuluu informaati-

on kerääminen ja sen kriittinen tarkastelu, jotta voidaan todeta tilinpäätök-

sen oikeellisuus ja tietojen riittävyys. Kommunikointi yhteisön kanssa on 

tärkeää jokaisessa tarkastuksen osavaiheessa, jotta mahdolliset virheet ja 

epäselvyydet voidaan välttää jo ennakkoon.  Tarkastuksen loppuvaihees-

sa käydään yhteenvetona keskustelu johdon tai muun asiakkaan valitse-

mien henkilöiden kanssa, jossa selvennetään tehtyjä havaintoja, päätelmiä 

ja raportointia. Tilinpäätöksen ja kirjanpidon tarkastuksen laajuus riippuu 

sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Jos sisäinen valvonta on tehokkaasti 

järjestetty, ei aihetta kovin yksityiskohtaiseen tarkastukseen ole. Jos sisäi-

nen valvonta ei ole kovin tehokasta, on syytä lisätä aineistotarkastusta, 

jossa kirjanpitoon kiinnitetään huomiota tarkemmin. (Julkishallinnon ja –

talouden tilintarkastajat 2006, 10-11)  

Tilintarkastuksen toteutusvaiheeseen kuuluvat yleensä kirjanpidon tarkas-

tus sekä toimintokohtainen eli toimintoprosessien tarkastus. Toimintopro-

sessien tarkastukseen kuuluvat liiketoimintaprosesseista myynti-, osto-, 

varasto-, palkka-, ja rahoitustoiminnon tarkastus. Edellä mainittujen lisäksi 

tilintarkastajan tehtäviin kuuluvat tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastukset. 

• Tilintarkastuksen kokonaisstrategian päivittäminen 

• Toimenpiteiden suunnittelu arvioituihin riskeihin vastaamiseksi 

• Tilintarkastussuunnitelmista tiedottaminen tiimille 

Muiden tilintarkastustoimenpiteiden suunnittelu 

• Suunnitellun toimenpiteen suorittaminen 

• Tulosten ja hankitun tilintarkastusevidenssin arviointi 

• Havaintojen ja päätösten dokumentointi 

 

Muiden tilintarkastutoimenpiteiden suorittaminen 



22 

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin kirjanpidon, myyntitoiminnon sekä 

ostotoiminnon tarkastusta.  

Kirjanpidon tarkastus 

 

Riskienarviointivaiheessa saadut tiedot kirjanpidosta ja taloudellisesta ra-

portoinnista toimivat pohjana kirjanpidon tarkastukselle. Kirjanpidon tar-

kastuksessa huomiota kiinnitetään tilinavaukseen, kirjanpidon juoksevuu-

den varmistukseen ja normaalista poikkeavissa tilanteissa käytettäviin 

muistiotositteisiin. Tilinavauksen tarkastuksessa verrataan edellisen kau-

den tilinpäätöksen tase-erittelyitä avaussaldoihin. Tilintarkastaja huomioi 

saldojen siirron oikeellisuuden ja onko saldojen perusteella tilinpäätöksen 

laatiminen tehty oikein. Keinoina alkusaldojen tarkastuksessa käytetään 

erityisiä tarkastustoimenpiteitä, saadun tilintarkastusevidenssin tarkoituk-

senmukaisuuden arvioimista sekä aiemman tilintarkastajan työn läpikäyn-

tiä. Kirjanpidon juoksevuuden tarkastaminen tapahtuu vertaamalla päivä-

kirjan debet- ja kredit-kirjausten yhteissummaa pääkirjan debet- ja kredit-

kirjausten yhteissummiin. Suurempien yhteisöjen kirjanpidon juoksevuu-

den tarkastamisessa on järkevää käyttää tietotekniikkaa hyväksi, jossa 

aineistosta voidaan valikoida tiettyjä kirjauksia epätavallisten kirjauksien 

löytämiseksi. Muistiotositteet eli muut kuin normaalin liiketoimintaprosessin 

seurauksena syntyvät tositteet esimerkiksi oikaisuista tarkastetaan yleen-

sä tavallista tarkemmin, koska muistiotositteet liittyvät usein tilinpäätöksen 

laadintaan. (Halonen & Steiner 2010, 265-268) 

Myyntitoiminnon tarkastus 

 

Myyntitoimintojen tarkastamisen tarkoituksena on varmistaa tilinpäätös-

normiston mukainen liiketapahtumien kirjaaminen kirjanpitoon. Ennen 

olennaisten virheellisyyksien riskien arviointia, kontrollien testaamista ja 

aineistotarkastustoimenpiteitä tilintarkastajan tulee saada yleiskuva myyn-

titoiminnoista, sen prosesseista, myyntitoimintoihin liittyvistä kirjanpidon 

tileistä, asiakirjoista ja järjestelmistä. Myynnin tärkeimpiin kontrollitoimin-

toihin kuuluvat tehtävien eriyttäminen, asianmukaiset hyväksymiset, asia-
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kirjat ja muu aineisto, toimitusasiakirjojen juokseva numerointi, tiliote 

myyntisaamisista sekä sisäiset tarkistustoimenpiteet. Myyntitoiminnon ta-

pahtumien on täytettävä liiketapahtumia koskevat kannanotot, joita ovat 

tapahtuminen (tapahtumien todellisuus), täydellisyys (kaikki tapahtumat 

kirjattu), oikeellisuus (tapahtumat kirjattu oikein), katko (kirjattu oikealle 

tilikaudelle) ja luokittelu (kirjattu oikealle kirjanpidon tilille). (Halonen & 

Steiner 2010, 295-303) 

Myyntitoiminnon toiminnallisia riskejä voi olla esimerkiksi riippuvaisuus 

vain muutamasta asiakkaasta tai vaihtoehtoisesti uusien asiakkaiden liian 

suuri määrä. Lisäksi palautuksia tai uusia tuotteita saattaa olla paljon, uu-

sien tuotteiden kannattavuutta on arvioitava oikein ja myyntihinnat saatta-

vat vaihdella. Sisäisen tarkkailun riskejä ovat hyvityslaskujen suuri määrä 

ja asiakkaille saatetaan lähettää väärä tilausmäärä tavaroita tai tavaroiden 

toimituksessa on viiveitä. Asiakkaiden valitukset vääristä toimitusmääristä 

tai toimitusajoista lisäävät sisäisen tarkkailun riskiä. (Tomperi 2009, 64) 

Kontrolliriskin arvioinnissa huomiota kiinnitetään kannanottoihin liittyvään 

viitekehykseen, kontrollien ja niiden puutteiden tunnistamiseen ja liittymi-

seen kannanottoihin, sekä kannanottoon liittyvään kontrolliriskin arviointiin. 

Viimeksi mainittu on tärkeä ja viimeisin vaihe, jossa arvioidaan kontrolliris-

kiä kannanottojen sekä kontrollien ja kontrollipuutteiden osalta. Tulosten 

perusteella tehdään päätökset kontrollien testaamiseen ja aineistotarkas-

tukseen liittyvistä toimenpiteistä. Jotta voidaan varmistua kontrollien te-

hokkuudesta, tulee kontrollien testaamisessa olennaisille kontrolleille suo-

rittaa vähintään yksi testi. Testaaminen tehdään joko manuaalisesti tai tie-

totekniikan avulla riippuen sitä, paljonko liiketapahtumia on yhteensä ja 

kuinka monimutkaisesti tietoja täytyy käsitellä. Jos tilintarkastusevidenssi 

on saatavilla vain sähköisesti, kannattaa testaaminenkin suorittaa sähköi-

sesti. Kontrollien testaamisen jälkeen tilintarkastaja tekee lopullisen pää-

töksen kontrolliriskin tasosta. Jos alkuperäinen kontrolliriski on arvioitu al-

haisemmaksi kuin pitäisi, suoritetaan lisää aineistotarkastustoimenpiteitä 

ja nostetaan kontrolliriskitasoa. Myynnin kontrolliriskien testaaminen vai-

kuttaa havaitsemisriskin tasoon eli riskiin siitä, ettei tilintarkastaja huomaa 
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kaikkia virheellisyyksiä, joka yksin tai yhdessä muiden virheellisyyksien 

kanssa saattaisi olla oleellinen. Tämän vuoksi aineistotarkastustoimenpi-

teet ovat tarpeellisia myyntitoiminnon kontrollien tarkastamisessa. Jos 

kontrolliriski todetaan esimerkiksi korkeammaksi kuin alkuperäisarviossa, 

voidaan havaitsemisriskiä laskea ja toisinpäin. Alkuperäisten kontrolliris-

kiarvioiden sekä kontrollien testaamisen erot havainnoidaan, minkä jäl-

keen selvitetään niistä eroista johtuvat syyt ja seuraukset. (Halonen & 

Steiner 2010, 305-309, 316-322) 

Ostotoiminnon tarkastus 

 

Ostotoiminnon tarkastus toimii pääpiirteissään samalla tavoin kuin myynti-

toiminnon tarkastuskin. Tilintarkastaja selvittää ostoihin liittyviä piirteitä 

kokonaiskuvan saamiseksi ja käsityksen muodostamiseksi olennaisen vir-

heellisyyden riskeistä kannanottotasolla. Ostotoiminto jakautuu kahteen 

prosessiin, joita ovat ostot ja ostojen maksut.  Lisäksi ostot jakautuvat os-

tolaskujen maksujen käsittelyyn, tavaroiden vastaanottamiseen ja ostolas-

kuun. Ostojen maksuun liittyvät alaprosessit ovat ostolaskujen maksujen 

käsittely ja käteismaksut. Tilintarkastaja ottaa selvää ostotoiminnon asia-

kirjoista ja sisäisen valvonnan järjestelyistä. Ostoihin liittyvät tärkeimmät 

kontrollitoiminnot ovat tehtävien eriyttäminen, valtuutukset, ajantasainen 

ostojen saapumisten kirjaaminen, oikeus maksujen tekemiseen sekä si-

säiset tarkistustoimenpiteet. Ostotoiminnon olennaisen virheellisyyden ris-

kien arviointi tapahtuu samalla periaatteella kuin myyntitoiminnoissakin ja 

ostojen kontrollien testaaminen tapahtuu samoin kannanotoittain. Osto-

toimintojen kontrollien testaamisessa voidaan testata myös muiden pro-

sessien havaitsemisriskin tasoa, esimerkiksi varastoon tehtyjä ostoja. (Ha-

lonen & Steiner 2010, 323-346) 

Ostotoiminnan toiminnallisia riskejä voi olla tavarantoimittajan toimitusvai-

keudet, ennakkomaksut joista ei ole vakuutta, pitkäaikaiset ostosopimuk-

set markkinahinnoiltaan vaihtelevista tavaroista sekä arvokkaiden raaka-

aineiden ostot. Sisäisen tarkkailun riskejä voi olla menettelyistä poikkeavat 
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tavat, moneen kertaan maksaminen tai liiallisten määrien hankinta. (Tom-

peri 2009, 68) 

2.3.3 Päättäminen  

 

Viimeisenä vaiheena raportoidaan hallintoelimille tarkastuksesta ja valmis-

tellaan tilintarkastuskertomusta. Dokumentaatiota kerätään samalla, kun 

tarkastusta suoritetaan, jotta se olisi laadukkaampaa kuin jälkikäteen laa-

dittu dokumentaatio. Lopuksi dokumentaatio tarkastuksesta arkistoidaan. 

Päättämisvaiheessa arvioidaan tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden 

riskiä tarkastelemalla onko tilintarkastusevidenssiä tarpeeksi ja onko se 

olennaista. Tilintarkastusevidenssi muuttuu tarkastusprosessin aikana, 

joten olennaisen virheellisyyden riskitaso, johtopäätökset ja mahdolliset 

epäilyt on hyvä käydä vielä läpi päättämisvaiheessa. (Halonen & Steiner 

2010, 59-60) 

Tilintarkastuksen raportointi koostuu kahdesta osasta alla olevan kuvion 

(Kuvio 4) mukaisesti. Hankitun tilintarkastusevidenssin arvioiminen koos-

tuu tarvittavien kansioiden läpikäymisestä ja loppuunsaattamisesta, tunnis-

tettujen virheellisyyksien hankkimisesta, mahdollisten kysymysten ratkai-

semisesta toimivan johdon kanssa sekä havaintojen kommunikoimisesta 

hallintoelinten kanssa. Tilintarkastuskertomuksen laatimisen vaiheita ovat 

tilintarkastuksen dokumentoinnin loppuunsaattaminen, merkittävien pää-

tösten dokumentointi, lausunnon laatiminen sekä tilintarkastajan lausun-

non antaminen.  
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Kuvio 4. Tilintarkastuksen raportointi. (KHT-yhdistys & HTM-tilintarkastajat 

2012, 658) 

Raportoinnin tavoitteena on asiallinen ja selkeä tietojen välittäminen sisäl-

täen olennaisen informaation, jotta asiakas saisi selkeän kuvan tärkeistä 

asioista. Raportoinnin väittämät tulee olla todennettavissa, joskin olennai-

set asiat raportoidaan joka tapauksessa ja ilmoitetaan mahdollisesta epä-

varmasta tiedosta. Hyvän tilintarkastustavan mukaisen olennaisen tiedon 

puuttumisesta on raportoitava. Vähemmän olennainen informaatio voidaan 

tiedottaa asiakkaalle suullisesti. Suullisen raportoinnin tarkoituksena on 

myös korjata mahdolliset epäselvyydet asiakkaan kanssa ilman turhaa 

viivytystä. Tilintarkastaja antaa julkisen tilintarkastuskertomuksen suoritet-

tuaan tilintarkastuksen. Hyvään tilintarkastustapaan tilintarkastuskerto-

muksessa kuuluu antaa vain tarpeellisia tietoja ja olosuhteiden pakottamat 

poikkeukset on mainittava. (Julkishallinnon ja –talouden tilintarkastajat 

2006, 12-13) 

2.3.4 Tilintarkastusprosessien haasteita 

 

Tilintarkastajan täytyy varmistaa lukujen oikeellisuus esimerkiksi analyytti-

sessa tarkastuksessa silloin, kun luvut ovat tuotettu yrityksen henkilökun-

nan toimesta. Kun on kyse bonus- tai kannustinpalkkauksesta, yrityksen 

•Tarvittavien kansioiden läpikäyntien loppuunsaattaminen 

•Tunnistettujen virheellisyyksien hankkiminen 

•Ratkaistaan mahdolliset kysymykset  johdon kanssa 

•Kommunikoidaan havainnoista hallintoelinten kanssa 

 

Hankitun tilintarkastusevidenssin arvioiminen 

•Tilintarkastuksen dokumentoinnin loppuunsaattaminen 

•Merkittävien päätösten dokumentointi 

•Lausunnon laatiminen 

•Tilintarkastajan lausunnon antaminen 

 

Tilintarkastuskertomuksen laatiminen 
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johdolla saattaa olla houkutus muutella lukuja. Lukujen jaksotus ja arvos-

tus ovat kriittisiä tarkastuskohteita silloin, kun esimerkiksi liikevaihto näyt-

täisi muuttuvan lyhyellä aikavälillä huomattavasti verrattuna alan kilpailijoi-

hin. (Tomperi 2009, 45) 

Koska prosesseja ei voi tarkastaa yksityiskohtaisesti kerralla ajan ja re-

surssien puuttumisen takia, tarvitaan jaottelua vuosittain eri prosessien 

suhteen. Jos yhteisön sisäinen valvonta on puutteellista, tilintarkastajan on 

oltava entistä tarkempi liiketapahtumien tarkastuksessa. (Tomperi 2009, 

55) 

2.3.5 Tilintarkastusdokumentaatio 

 

Dokumentaation yhtenä tarkoituksena on todentaa tarkastuksen toteutu-

neen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Riittävä dokumentointi toimii 

myös todistusaineistona laadunvarmistukselle ja seuraavalle tilintarkas-

tukselle.  Dokumentointi koostuu työpapereista, jotka sisältävät sekä tar-

kastetun kohteen aineistoa sekä tilintarkastusevidenssiä, joka on kerätty 

tarkastuskohteen ulkopuolelta. Kokonaisuus koostuu eri osa-alueista, jotka 

koostuvat relevanteista tiedoista suunnittelussa, toteutuksessa, tuloksissa 

ja johtopäätöksissä. (Julkishallinnon ja –talouden tilintarkastajat 2006, 11-

12) Tilintarkastusdokumentaation pohjalta on tarkoitus laatia tilintarkastus-

kertomus sekä hankkia todistusaineistoa osoittamaan, että ISA-

standardeja ja muita säädöksiä noudatetaan.  

2.4 Laadunvarmistus 
 

Sähköisen tekniikoiden lisääntyminen tilintarkastuksessa tarkoittaa myös 

tarvetta tilintarkastajan ammattitaidon laajentamiseen ja ylläpitämiseen. 

Tilintarkastajan laadunvarmistus on tärkeä keino ylläpitää tilintarkastajan 

ammattitaitoa.  

Hyvään tilintarkastustapaan kuuluu laadunvarmistus, jossa tilintarkastaja 

osallistuu tilintarkastuslain 40 § mukaisesti laaduntarkastukseen ja pitää 

huolen siitä, että oma työ on laadukasta. Laadunvarmistus on pakollista 
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ainoastaan tilintarkastuslain 1.1 § mukaisessa toimeksiannossa, mutta 

hyvää tilintarkastustapaa noudattaen laadunvarmistus soveltuu muihinkin 

toimeksiantoihin. Vähimmäisaikavälinä laaduntarkastus suoritetaan kuu-

den vuoden välein, josta poikkeuksena kolmen vuoden välein on julkisen 

kaupankäynnin kohteena olevien yhteisöjen, luottolaitoksien ja vakuutus-

yhtiöiden tilintarkastajat. (Alakare ym. 2008, 102) 

Laadunvarmistuksessa otetaan huomioon tilintarkastajan ammattiosaami-

nen ja kouluttaminen, jotta tilintarkastaja voisi soveltaa ajankohtaista tietoa 

ja toimintaa työssään. Yleisen laadunvarmistuksen tavoitteena on varmis-

taa tilintarkastajan riippumattomuus asiakkaaseen ja asiakkaan taustatie-

tojen huolellinen selvittäminen ennen tarkastusta. Toimeksiantokohtainen 

laadunvarmistus tähtää asianmukaiseen toimeksiannon suunnitteluun ja 

toteutukseen. Tilintarkastajan työpapereiden perusteella on myös pystyt-

tävä todentamaan suoritettu tarkastus. Mahdolliset puutteet ja epäselvyy-

det otetaan huomioon seuraavan vuoden laaduntarkastuksessa. (Jul-

kishallinnon ja –talouden tilintarkastajat 2006, 14-15) 

TILA (keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta) ja TIVA:t (kauppa-

kamarien tilintarkastusvaliokunnat) huolehtivat omalta osaltaan tilintarkas-

tajien laadunvarmistuksesta. Tilintarkastuslain mukainen valvontaelimen 

tehtävät rajoittuvat laaduntarkastuksen sisältöön, laaduntarkastajien valin-

taan ja toteuttamistapaan. Valvontaelimet päättävät myös mahdollisista 

jatkotoimenpiteistä, jos laadunvarmistuksen tulokset sitä edellyttävät. EU:n 

komission suositukset laadunvarmistuksesta koskevat lakisääteistä tilin-

tarkastusta. Ulkoisen laadunvarmistuksen suosituksessa käsitellään tilin-

tarkastajan ja laadunvarmistuksen ympärillä olevan järjestelmän riippumat-

tomuutta sekä avointa suhtautumista laaduntarkastuksesta saatuihin tu-

loksiin. Keinoja suorittaa laaduntarkastusta on kaksi tapaa: ammattitaitois-

ten laadunvalvojien suorittama (peer review) sekä valvonnan (monitoring) 

kautta tapahtuva laadunvarmistus. (Alakare ym. 2008, 102-103) 

Aikaisemmin tilintarkastusjärjestöt ovat valvoneet tilintarkastajan työn laa-

tukriteereitä. Nykyisin vuoden 2006 EU:n tilintarkastusdirektiivin myötä 

laadunvarmistus on tapahduttava julkisen valvonnan alaisena ja oltava 
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täysin riippumaton valvonnan kohteesta. Tämä on huomioitu vuoden 2007 

tilintarkastuslain 40 §:ssä. Yleisen edun kannalta merkittävissä yhteisöissä 

on tiukemmat laadunvarmistuksen valvontakriteerit. Anderssonin (2010, 

54) mukaan laadunvarmistuksen siirtyessä enemmän valvovan viranomai-

sen vastuulle, täytyy asioissa olla kohtuus menettelytapojen vaativuudes-

sa, ja organisaatioiden monimutkaisten kiemuroiden välttämiseksi täytyy 

pyrkiä yksinkertaisempaan menettelyyn säädösten ja käytännön rajoissa.  

Laaduntarkastusta voidaan kuvailla tavalliseksi intensiiviseksi valvonnaksi. 

Tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmät toimivat tilintarkastaji-

en tarkkailemisessa. PIE (Public Interest Entity) -yhteisöissä eli yleisen 

edun kannalta merkittävien yhteisöjen laaduntarkastukset suoritetaan vä-

hintään kolmen vuoden välein TILA:n aloitteesta. Muiden kuin PIE-

yhteisöjen tilintarkastajat suorittavat laaduntarkastuksen vähintään kuuden 

vuoden välein. TILA huolehtii KHT-tilintarkastajien ja tilintarkastusvalio-

kunnat huolehtivat HTM-tilintarkastajien laaduntarkastuksen valvonnasta. 

TILA:ssa toimii oma laadunvarmistusryhmä, joka huolehtii tilintarkastajien 

valvonnan kehittämisestä. Laaduntarkastuksen hyötyjä ovat laadun paran-

tamiseen pyrkiminen ja jatkotoimenpiteet ovat helpommin analysoitavissa 

ja annettavat ohjeet selkeämpiä. (Tilintarkastuslautakunta 2014)  

TILA:n toimeenpanemana yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen 

laadunvarmistuksessa on tarkoituksena myös herättää luottamusta ulko-

mailla. PIE-yhteisöjä valvova Finanssivalvonta vaatii laadukkuutta tilintar-

kastuksessa ja näin ollen myös tilintarkastajien on osattava myös jonkin 

verran tilintarkastuksen ulkopuolista osaamista, esimerkiksi arvonmääritys-

tä. Toisaalta Suomen kokoinen maa ei koe suurta tarvetta panostaa suuria 

rahasummia pienen tilintarkastajaryhmän laadunvarmistukseen muuta-

massa tilintarkastusyhteisössä, eikä Suomella olisi siihen taloudellisia re-

surssejakaan. Silti PIE-yhteisöjen tilintarkastajien tekemä laadukas työ 

heijastuu myös kansainväliseen uskottavuuteen, joten yleisen edun kan-

nalta tärkeiden yhteisöjen laadunvarmistukseen kannattaa panostaa koh-

tuullisesti. Yks keino mahdollisen vaikean tilanteen ratkaisemiseksi voitai-
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siin harkita pohjoismaista pörssinoteerattujen PIE-yhteisöjen valvontayh-

teistyötä. (Andersson 2010, 57) 

2.5 Aikaisempia tutkimuksia   

 

Seuraavaksi esitellään aikaisempia tutkimuksia, jotka liittyvät seuraavassa 

luvussa 3 oleviin sähköisen taloushallinnon kehityksen mahdollistamiin 

tilintarkastuksen tekniikoihin. Tarkasteltavia tekniikoita ovat tietokoneavus-

teisiin tilintarkastuksen tekniikoihin kuuluva GAS (Generalized Audit Soft-

ware), kappaleessa 3.2.2 esiteltävä jatkuva tilintarkastus (Continuous au-

diting) ja kappaleessa 3.2.3 esiteltävä XBRL (eXtensible Business Repor-

ting Language). 

Ahmin ja Kentin (2013) mukaan yleistyneen tilintarkastuksen työkalun 

GAS:n avulla tilintarkastajat voivat automatisoida eri tilintarkastuksen vai-

heita. Koska useat kirjanpidon liiketoimet tehdään tietokoneilla, tilintarkas-

tajienkin odotetaan käyttävän tietokonetta tarkastukseen. Vaikka GAS on 

suosituin tietokoneavusteisista tilintarkastuksen työkaluista ja tekniikoista 

(Computer-Assisted Audit Tools and Techniques, CAATTs), ei ole paljoa 

näyttöä sille, että GAS olisi omaksuttu maailmanlaajuisesti tilintarkastajien 

keskuudessa. Ahmi ja Kent tarkastelevat tutkimuksessaan Iso-Britannian 

tilintarkastajien GAS:n käyttöä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tutki-

muksen tulokset osoittavat, että GAS:n käyttö on epätavallisen vähäistä 

Iso-Britannian tilintarkastusyhteisöjen keskuudessa. Perusteluja GAS:n 

vähäiseen käyttöön ovat pienten asiakkaiden tarkastamisen rajallinen hyö-

ty, ohjelmiston käyttöönoton kustannukset, ohjelmiston oppimisen vaikeus 

ja helppokäyttöisyyden puuttuminen. Tämän vuoksi Iso-Britanniassa pien-

ten asiakkaiden tarkastamisessa suositaan enemmän perinteisiä manuaa-

lisia tilintarkastusmenetelmiä. GAS-menetelmästä kerrotaan lisää kappa-

leissa 3.1 ja 3.3.1. 

Rezaee, Sharbatoghlie, Elam ja McMickle (2002) määrittävät jatkuvan tilin-

tarkastuksen kattavaksi sähköiseksi tilintarkastusprosessiksi, joka mahdol-

listaa tilintarkastajille jossain määrin jatkuvan tiedon tarjoamisen samanai-
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kaisesti tai lähes samanaikaisesti, kun tieto luovutetaan. Rezaeen ym. tut-

kimus perustuu jatkuvan tilintarkastuksen kirjallisuuteen, innovatiivisiin jat-

kuvan tilintarkastuksen sovelluksiin, ja muiden tutkijoiden kokemuksiin. 

Reaaliaikaisen taloudellisen tiedon vaihdon jatkuva parantuminen asettaa 

tilintarkastajille paineita päivittää tilintarkastuksen tekniikoitaan. Useat uu-

det vaadittavat tekniikat edellyttävät uusien ohjelmien ja tilintarkastusmal-

lien kehittämistä. Jatkotutkimukseksi Rezaee ym. ehdottavat jatkuvan tilin-

tarkastuksen parantamista muun muassa tiedon varmennuksessa ja tilin-

tarkastuspalveluiden tarjoamisessa.  

Jatkuva tilintarkastus määritellään laajasti sisäisen ja ulkoisen tilintarkas-

tuksen soveltamiseksi nykyaikaisen tietotekniikan avulla. Alles ym. (2006) 

käsittelevät jatkuvaa tilintarkastusta laajemmasta näkökulmasta käyttäen 

termiä jatkuva varmennus (Continuous Assurance, CA). Tutkimus esittelee 

jatkuvan tilintarkastuksen ja CA:n termit, tutkii CA:n kehitystä ja CA:ta oh-

jaavia tekijöitä sekä vertaa perinteistä tilintarkastusta jatkuvaan tilintarkas-

tukseen. Lisäksi tutkimus tarkastelee USA:n lainsäädännön vaikutuksia 

jatkuvaan varmennukseen ja CA:n soveltamista Brasiliaan. Jatkuvaa tilin-

tarkastusta on sovellettu ainakin Yhdysvalloissa jo vuosien ajan. Esimer-

kiksi vuoden 2006 amerikkalaisessa PricewaterhouseCoopersin (PwC) 

tutkimuksessa puolet USA:n yrityksistä käyttää jatkuvaa tilintarkastusta ja 

noin 30 % yrityksistä on suunnitellut ottavansa tekniikan käyttöön. Yhdes-

sä muiden varmennusmuotojen kanssa CA tarjoaa sidosryhmille opastus-

ta tapahtumien seurantaan, prosesseihin ja kontrolleihin tulevaisuudessa.  

Hunton ja Rose (2010, 297) pohtivat päätöksenteon tukemiseen tehtyjen 

järjestelmien (Decision Support Systems, DSSs) kehittämistä jatkuvan ti-

lintarkastuksen saavuttamiseksi. DSS-järjestelmiä käytetään laajasti tilin-

tarkastusalalla päätöksenteon laadun parantamiseen, päätöksentekopro-

sessien nopeuttamiseen ja suorituskyvyn tehostamiseen. Tilintarkastajien 

päätöksenteon tukemiseksi tehtyihin järjestelmiin kuuluu tilintarkastajan 

sähköisiä työpapereita, automatisoituja päätöksenteon apuvälineitä, tarkis-

tuslistoja, ennalta määriteltyjä tarkastustestejä ja -menettelyjä sekä asian-

tuntijoiden suunnittelemia järjestelmiä jakamaan asiantuntemusta nuo-
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remmille tilintarkastajille. DSS-järjestelmiä käytetään tilintarkastusyhtei-

söissä esimerkiksi tunnistamaan riskejä, määrittämään tilintarkastusstrate-

gioita, suunnittelemaan tilintarkastusta, testaamaan kontrolleja ja aineistoa 

ja työpapereiden laadinnassa. DSS-järjestelmiä käytetään monessa 

muussakin asiassa, kuten väärinkäytösten arvioimisessa ja tilintarkastajien 

koulutuksessa. DSS-järjestelmistä kerrotaan lisää kappaleessa 3.2.2. 

Shin, Lee ja Park (2013) tutkivat jatkuvan tilintarkastuksen järjestelmää, 

joka perustuu jatkuvaan seurantaan (Continuous Monitoring, CM) ja sen 

täytäntöönpanon menetelmiin. Tutkimus käsittelee jatkuvan tilintarkastus-

järjestelmän käyttöönottoa ERP (Enterprise Resource Planning) –

ympäristössä rahoitusalalla ja teollisuudessa. Jatkuva tilintarkastus on ja-

ettu kahteen eri vaiheeseen, joita voidaan soveltaa erilaisten yritysten 

ERP-ympäristössä. Tutkimus auttaa korruptiosta ja sisäisen valvonnan 

kiertämisestä eroon haluavia yrityksiä näyttämällä, miten sovelletaan jat-

kuvaa tilintarkastusjärjestelmää sisäisen valvonnan vahvistamiseksi. Tut-

kimus auttaa myös tilintarkastajaa ymmärtämään asiakkaan jatkuvan seu-

rannan järjestelmää. Ehdotettu menetelmä auttaa sekä sisäistä tarkasta-

jaa että tilintarkastajaa saavuttamaan tavoitteet tehokkaasti. Lisää ERP-

järjestelmistä kerrotaan kappaleissa 3.1, 3.2.2 ja 3.3.2. 

Choun ja Changin (2010) mukaan web-pohjaisen tekniikan avulla saatavi-

en yhä reaaliaikaisempien tilinpäätöstietojen avulla voidaan parantaa yri-

tyksen ja sidosryhmien välistä viestinnän laatua. Kuitenkin web-julkaisujen 

tilintarkastamisen puuttuminen aiheuttaa informaation epäsymmetriaa. 

Choun ja Changin tutkimuksen tarkoituksena on esitellä jatkuvan tilintar-

kastuksen käsitteellisiä ja teknisiä viitekehyksiä, jotka tarjoavat ratkaisuja 

edellä mainittuun ongelmaan. Chou ja Chang asettavat tavoitteeksi kehit-

tää joukon ohjelmoituja komponentteja, jota kutsutaan ulkoiseksi jatkuvan 

tilintarkastuksen koneistoksi (External Continuous Audit Machine, ECAM). 

Jatkuvan tilintarkastuksen käsitteellinen viitekehys jäljittelee erilaisia tapoja 

tietojen julkaisemiseen ja tilintarkastusympäristöön. Viitekehyksessä esite-

tään, että jatkuva tilintarkastus olisi sopivin lähestymistapa web-muodossa 
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julkaistavan tiedon varmennukseen. ECAM-koneisto esitellään kappalees-

sa 3.2.2. 

Majdalawieh, Sahraoui ja Barkhi (2012) esittelevät jatkuvan tilintarkastuk-

sen mallin kolmella osalla, joita ovat sähköisen tilintarkastusaineiston toi-

minnot sekä yrityksen sisäisten ja ulkoisten prosessien tarkastus. Malli 

tukee liiketoimintojen prosessikeskeistä tilintarkastusta ja laajentaa orga-

nisaatioiden liiketoiminnan seurannan kapasiteettia sääntelyssä.   

Curtisin ja Paynen (2014) tutkimuksessa tarkastellaan teknologian hyväk-

symisen ja käytön yhtenäistä teoriaa (The unified theory of acceptance 

and use of technology, UTAUT) tilintarkastuksessa. Curtis ja Payne valitsi-

vat UTAUT:n tutkimukseensa, koska se voi selittää teknologian käyttöä 

sekä vapaaehtoisissa että pakollisissa olosuhteissa. Kuitenkin UTAUT:n 

piirissä on monia asiayhteyksien ja tilintarkastajien käyttämien aineellisen 

tarkastuksen tekniikoiden välisiä eroja, minkä vuoksi Curtis ja Payne käyt-

tävät aikaisempien tilintarkastukseen liittyvien tutkimusten teoriaan ja tu-

loksiin perustuvaa etukäteen määriteltyä mallia. Tämä etukäteen määritel-

ty malli kuvaa lähemmin tilintarkastuksen asiayhteyttä, jossa tietoko-

neavusteisten tilintarkastuksen tekniikoiden (Computer-Assisted Audit 

Techniques, CAAT) soveltaminen on sallittua, muttei pakollista. Tilintar-

kastuksen taloudellisten arvioiden painostuksen vuoksi toisena tutkimuk-

sen tavoitteena on selvittää, kuinka hyvin malli kestää budjetoinnin pai-

neen alaisena. 

Pinskerin (2003) mukaan tilintarkastajien on oltava enemmän tietoisia 

maailmanlaajuisesta XBRL-kielestä. Pinskerin tutkimuksessa esitellään 

XBRL-käsite sekä tutkitaan XBRL-kieltä ulkoisten tilintarkastajien ja sisäis-

ten tarkastajien näkökulmasta. XBRL:n käytöllä on merkittävä vaikutus 

sekä tilintarkastajiin että sisäisiin tarkastajiin ja vaikuttaa AICPA:n (Ameri-

can Institute of Certified Public Accountants ) silloiseen vuonna 2003 uu-

teen raportointimalliin. Malli tarvitsee reaaliaikaista tai jatkuvaa raportointia 

yrityksen tiedoista, ja tähän tarvitaan tilintarkastajien tiedon jatkuvaa var-

mistusta. 
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3. SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON KEHITYKSEN 

VAIKUTUKSET TILINTARKASTUKSESSA 

3.1 Sähköinen taloushallinto käsitteenä ja tilintarkastukseen liit-

tyvät tekniikat 
 

Taloushallinto käsitteenä tarkoittaa kokonaisuutta, jossa osa-alueina ovat 

esimerkiksi laskutus, maksuliikenne, palkanlaskenta, kirjanpito, raportointi 

ja arkistointi. Taloushallinto koostuu siis pääkirjanpidosta esiprosessei-

neen sekä raportoinnista ja arkistoinnista. Toisaalta taloushallinto voidaan 

nähdä kokonaisuutena, jossa organisaatio tarkastelee talouteensa liittyviä 

tapahtumia ja raportoi niistä sidosryhmille. Taloushallinto määritellään laa-

jemmaksi käsitteeksi kuin laskentatoimi. Tietoteknisesti taloushallinto on 

yhdistelmä ohjelmistoja, laitteita, ihmisiä ja menettelytapoja, joiden loppu-

tuloksena saadaan aikaan esimerkiksi lasku asiakkaalle. Strategisesti ta-

loushallinto auttaa yritystä toimien erilaisina prosesseina. Digitaalinen ta-

loushallinto voidaan erottaa sähköisestä taloushallinnosta siten, että koko 

aineisto taloushallinnossa käsitellään sähköisesti. (Lahti & Salminen 2008, 

14-18)  

Tilintarkastuksen automatisointi edellyttää myös toimivaa sähköisen talo-

ushallinnon automatisointia. Tietotekniikan kehittyminen on muuttanut ta-

loushallinnon käytäntöjä. Tietotekniikan käyttöönotto on kuitenkin melko 

hidasta, sillä uuden teknologian omaksuminen vie aikaa, eivätkä kaikki 

projektit tuota aina toivottua tulosta. Taloushallinnon automatisointi tukee 

päätöksentekoa ja hallinnoimista, joskin se edellyttää asiantuntemusta ja 

tiedonkulun sujuvuutta yrityksessä ja sen ulkopuolella. (Granlund & Malmi 

2004, 13-14) Inhimillisistä virheistä aiheutuvat selvittelyt vähenevät auto-

maation myötä jolloin aikaa säästyy muille toiminnoille. Integroidut järjes-

telmät helpottavat taloushallinnon eri osa-alueiden välisiä tiedonsiirtoja, 

esimerkiksi tietojen siirto osto- tai myyntireskontrasta kirjanpitoon. (Kurki, 

Lahtinen & Lindfors 2011, 18-19)  
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ACL-ohjelman (Audit Command Language) tultua käyttöön isoissa tilintar-

kastusyhteisöissä ohjelma levisi muuallekin ja pian sitä voitiin käyttää 

edullisesti laajemmassa mittakaavassa.  Sähköisen arkiston kehittyminen 

on auttanut tilintarkastajia ratkaisemaan esimerkiksi ongelmia hintojen 

kanssa, jos tuotteen varastohinta ei vastaakaan uusimmassa ostolaskussa 

olevaa hintaa. Sähköisen arkistoinnin ollessa vielä vasta uusi ilmiö, ei mo-

nen vuoden ajalta voitu vielä tarkastaa aineistoa. Kun elektroninen arkis-

tointi siirtyi internetiin, saatiin aineisto eri sidosryhmien ulottuville, mikäli 

tunnukset arkistoon myönnettiin. Vahtera ja Salmi (1998, 195) toivoivat 

1990-lopussa vakiotilikarttaa ohjelmiin, jonka avulla voitaisiin käsitellä jo-

kaisen asiakkaan tietoja samalla tyylillä tilinpäätösanalyysin tekemiseksi. 

Vahteran ja Salmen mukaan tilintarkastajan työpapereiden tarkoituksena 

on dokumentoida suoritettu työ, eikä niinkään saada tilintarkastuksesta 

laadukkaampaa. Asiakasaineistot voidaan säilyttää sähköisesti, viestintä 

tapahtuu sähköisesti, ja tietokantoihin kootuista ja tallennetuista aineistois-

ta saadaan tarvittavat tiedot. (Vahtera & Salmi 1998, 194-195) 

Kappaleessa 3.2.2 tarkemmin esiteltävä jatkuvan tilintarkastuksen järjes-

telmä rakennetaan ERP-järjestelmän yhteyteen. Ohjelmistoa laajempi ver-

sio on ERP eli toiminnanohjausjärjestelmä, johon kuuluu perinteisten las-

kutuksen, kirjanpidon, osto -ja myyntireskontrien lisäksi ostotilauksiin ja 

varastonhallintaan keskittyneet työkalut. Tarkoituksena näillä työkaluilla on 

tarjota välineitä projekteihin, materiaaleihin ja tuotantoon. (Kurki ym. 2011, 

33) ERP-järjestelmiä käytetään lähinnä suurissa ja keskisuurissa yrityksis-

sä. ERP integroi kaikki tiedot keskitettyyn tietokantaan, lisäten tietojen luo-

tettavuutta ja luo näkyvyyttä organisaatioille.  (Gullkvist 2013, 149) ERP-

järjestelmän avulla voidaan seurata organisaation menettelytapoja ja liike-

toimintaprosesseja. Mitä enemmän määritellään prosesseja ja ohjataan 

toimintoja, sitä vähemmän on tarvetta ulkoisiin ohjaaviin vaikuttajiin, jotka 

valvovat organisaation toimintatapojen ja menettelyiden noudattamista. 

Työnkulun automatisointi tietojärjestelmien kautta sisältää prosessien ku-

lun ja sujuvuuden luontaista valvontaa vähentämällä tai jopa poistamalla 

kokonaan ulkoiset ohjaavat vaikuttajat. (Majdalawieh ym. 2012, 311-312)  
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Taloushallinnon voi myös ulkoistaa internetin kautta tapahtuvana ASP 

(Application Service Provider) -palveluna kuten myös SaaS (Software as a 

Service) –palveluna. (Kurki ym. 2011, 35) Pilvipalvelu tarkoittaa sähköistä 

virtuaalisin resurssein täydennettyä palvelujärjestelmää, jossa tuotetaan, 

käytetään ja toimitetaan palveluja internetin kautta. Tämä osittain vanhakin 

järjestelmä on ollut alkutekijöissään jo 1970-1980-luvuilla, kun ASP-

palveluita  myytiin SaaS-etäkäyttöjärjestelmän palveluna. Yhteinen piirre 

pilvipalveluissa ja ASP-palveluissa on, että palveluiden ylläpitäjä tarjoaa 

ulkoistettua palvelua, johon pääsee sisään kirjautumalla. (Fredman, Tilisa-

nomat 8/2010) Tilintarkastajan kohtaamista haasteita pilvipalveluissa ker-

rotaan tarkemmin kappaleessa 3.3.4. 

Tietokoneavusteiset tilintarkastuksen tekniikat (CAATs) käsittävät valikoi-

man tietokoneella suoritettavia tekniikoita, joita sisäiset tarkastajat ja tilin-

tarkastajat käyttävät helpottaakseen tarkastusta. Yksi tärkeimmistä CAAT-

tekniikoista on GAS, pakettiohjelmiston luokka, jolla tilintarkastaja voi teh-

dä kyselyjä eri tietokannoille, ohjelmasovelluksille ja muille lähteille. Kyse-

lyiden jälkeen voidaan suorittaa analyyseja ja tarkastusrutiineja poimituille 

tai reaaliaikaisille tiedoille. (Debreceny, Lee, Neo & Toh 2005, 605) 

3.2 Sähköisen taloushallinnon kehityksen hyödyt tilintarkastuk-

sessa 
 

Sähköisen taloushallinnon kehitys on tuonut paljon hyötyjä tilintarkastuk-

seen, kuten tilintarkastuksen nopeutuminen, kustannusten aleneminen, 

laadun paraneminen sekä aikaan ja paikkaan sitoutumaton tarkastus. Li-

säksi sähköisen taloushallinnon kehittyminen on mahdollistanut jatkuvan 

tilintarkastuksen ja XBRL-kielen hyödyntämisen tilintarkastuksessa. Seu-

raavissa kappaleissa esitellään tilintarkastuksen hyötyjä näistä näkökul-

mista.  
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3.2.1 Tilintarkastuksen nopeutuminen, kustannustehokkuus, laadun parane-

minen sekä aikaan ja paikkaan sitoutumaton tarkastus 

 

Sähköisen kaupankäynnin kasvaessa perinteisen kirjausketjun osuus on 

vähentynyt. Tilintarkastusohjelmat ovat siksi tarpeellisia tilintarkastuksen 

prosesseissa. Paperittoman tilintarkastuksen lisäksi tilintarkastus tehostuu, 

sillä analysoitavaa liiketapahtumien aluetta voidaan laajentaa minimaalisil-

la marginaalikustannuksilla. Lisäksi pääomamarkkinoiden talouden voimat 

vaikuttavat tarvitsevan enemmän raportoitavan taloudellisen tiedon ajan-

kohtaisempaa varmuutta. Näihin muutoksiin valmistautuneet tilintarkasta-

jat voivat uuden tilintarkastuksen ja varmistusmahdollisuuksien avulla an-

taa ajankohtaisempia ja relevantimpia palveluita tehokkaammin sekä ja-

kaa tehokkaammin töitä pitkin vuotta. (Braun & Davis 2003, 731) 

 

Tietotekniikan ja sähköisen taloushallinnon kehittymisen seurauksena saa-

tuja tilintarkastuksen hyötyjä ovat esimerkiksi tilintarkastuksesta aiheutuvi-

en kustannusten aleneminen mahdollistamalla suuren määrän asiakkaan 

liiketapahtumien tarkastusta sekä tutkimalla tietoa nopeammin ja tehok-

kaammin verrattuna perinteiseen tietokoneen ääressä tehtävään tarkas-

tukseen. Myös tehostuneen ajankäytön sekä tilintarkastajien perinteisen 

liiketapahtumien ja tilien saldojen tutkimisen aiheuttamat kustannukset 

vähenevät. Tilintarkastuksen laatu paranee, sillä tilintarkastajat pystyvät 

keskittymään enemmän asiakkaan liiketoimintaan ja toimialaan sekä sisäi-

seen valvontajärjestelmään. Liiketoimintojen valintakriteereiden erittely 

helpottuu, jolloin voidaan suorittaa samanaikaisesti kontrollien testausta 

sekä aineistotarkastusta jatkuvasti läpi vuoden. Kontrollien testaamisesta 

saatavaa tilintarkastusevidenssiä voidaan käyttää pohjana kalliimpien ana-

lyyttisen prosessien, liiketapahtumien yksityiskohtien sekä saldojen aineis-

totarkastuksessa. Tilitarkastajat voivat koota internetpohjaisilla tilintarkas-

tusohjelmilla relevanttia internetin kautta saatavaa tietoa asiakkaiden liike-

toiminnasta ja toimialasta, jotta voidaan arvioida potentiaaliset riskit ja mil-

lä kontrolleilla riskejä voidaan hallita. (Rezaee ym. 2002, 151-152) 
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Tietotekniikka ja ohjelmistot ovat vaikuttaneet merkittävästi tilintarkas-

tusalaan parina viime vuosikymmeninä. Ensinnäkin tilintarkastajat käyttä-

vät sähköisiä työpapereita helpottamaan dokumentointia. Toiseksi isot yh-

teisöt kehittävät tietokonepohjaisia päätöksentekoa avustavia välineitä liit-

tyen esimerkiksi asiakkaan hyväksymiseen ja analyyttisiin menetelmiin. 

Jopa pienet tilintarkastusyritykset voivat ottaa käyttöön tietotekniikkaa, ku-

ten sähköisiä tilintarkastuksen työpapereita. Tietotekniikka myös vaikuttaa 

yksilöiden käyttäytymiseen ja asenteisiin yrityksessä sekä yrityksen raken-

teeseen ja prosesseihin. Tilintarkastajan käyttämä aika toimistotöihin vä-

henee ja tilintarkastuslausunnon laatu paranee päätöksenteon prosessien 

jäsentämisen ansiosta. Ohjelmistot parantavat tilintarkastuksen laatua ja 

tuottavuutta automatisoimalla tilintarkastusta, poistamalla tiettyjä tilintar-

kastuksen menettelyjä sekä laajentamalla tiedon ja tiedon jakamisen val-

miuksia. (Janvrin ym. 2008, 3) 

Päätöksentekoa tukevat järjestelmät voivat parantaa tilintarkastuksen laa-

tua tilinpäätösstandardien noudattamisen ja yritysten toimintamenetelmien 

kautta. Päätöksenteon tukijärjestelmien yhdistäminen tilintarkastusasiak-

kaan tilintarkastusohjelman räätälöiviin tilintarkastuksen tukijärjestelmiin 

parantaa tarkastuksen tehokkuutta ja riskienhallintaa. Päätöksentekoa tu-

kevat järjestelmät parantavat tehokkuutta vähentämällä päätöksentekoon 

kuluvaa aikaa ja jäsentämällä tietoa erityisesti tilintarkastuksen toimek-

siannoissa. Myös tiedon jakaminen ja henkilöstön kouluttaminen helpottu-

vat. (Dowling & Leech 2007, 101) 

3.2.2 Jatkuva tilintarkastus ja sen hyödyt 

 

Sähköisen taloushallinnon kehityksen myötä perinteinen tilintarkastus on 

jäänyt varjoon. Gullkvistin (Tilintarkastus 4/2012, 40) mukaan jatkuva tilin-

tarkastus (continuous auditing) ottaa huomioon ulkoisen ja sisäisen tilin-

tarkastuksen yhdistettynä sähköiseen tekniikkaan. Jatkuva tilintarkastus 

eroaa perinteisestä muun muassa useammalla tarkastuksella, etukäteen 

suunnitellulla mallilla sekä automaatiolla. Jatkuva tilintarkastus auttaa esi-

merkiksi varmentamaan ja tarkentamaan tilinpäätöksen tietoja. Jatkuvan 
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tilintarkastukseen tarvitaan toteutuakseen myös kontrollien seurantaa sekä 

riskien hallintaa mittaamalla ja arvioimalla. Jatkuvan tilintarkastuksen en-

simmäisinä merkkeinä voidaan pitää 1980-luvulla kehitettyä järjestelmää, 

joka kiinnitti huomiota laskutukseen ja erilaisiin informaatiopoikkeamiin. 

Tietojen varmennus eli tietojen vaihdannan asteella tapahtuva tiedon ana-

lysointi sähköisessä taloushallinnossa voidaan hoitaa benchmarking-

arvojen avulla. Arvot määritellään etukäteen, jolloin poikkeamat voidaan 

helpommin havaita saaden luotettavampaa tietoa. Näin voidaan myös 

varmistella lainsäädännön noudattamista. Hyötynä varmennuksesta voi-

daan nähdä myös mahdollisten väärinkäytösten ja taloudellisten menetys-

ten estäminen.  

Alles, ym. (2006, 212-215) määrittelevät tiedon jatkuvan varmennuksen 

(Continuous Assurance, CA) prosessiksi, joka jatkuvasti testaa tilintarkas-

tajan oman harkinnan mukaisesti liiketapahtumia ja kontrolleja sekä ha-

vainnoi poikkeuksia jatkotoimenpiteitä varten. CA:n optimaalinen tehok-

kuus perustuu liiketoimintaprosessien automatisointiin ja tietovirtojen yh-

distämiseen. CA laajentaa perinteisen tilintarkastuksen analyyttiset meto-

dit tutkimalla jatkuvasti tiedon kulkua. CA-ohjelmiston tunnistaessa odo-

tuksiin nähden poikkeukselliset erät ja tulokset ohjelma hälyttää ja yhdis-

tää poikkeamat oikeisiin sidosryhmiin. Verrattuna perinteiseen tilintarkas-

tukseen CA tähtää tiedon kattavuuteen, ajankohtaisuuteen, tarkkuuteen ja 

taloudelliseen tehokkuuteen. Koska CA rakennetaan vähitellen yrityksen 

ERP-järjestelmän yhteyteen, on CA:ssa samankaltaisia ominaisuuksia 

ERP:n kanssa. CA mahdollistaa ERP-järjestelmään yhdistettynä tilintar-

kastajia tarkastelemaan tietoja samanaikaisesti yrityksen johdon kanssa, 

ellei jopa aikaisemmin prosessien seurannan asiantuntemuksensa takia. 

Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan menettelyn ja ajantasaisen tie-

don.  

Muuttuvat taloudelliset olosuhteet, globaalien markkinoiden kehittyminen 

ja tilintarkastuskäytännöt asettavat paineita tilintarkastajille jatkuvasti tar-

kempiin yritysten riskien arviointeihin monesta näkökulmasta. Tarkastus-

ten on oltava enemmän jatkuvia sisältäen paljon monimutkaisia aineistoja. 
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Hunton ja Rose (2010, 299) esittelevät tilintarkastuksen päätöksentekojär-

jestelmän pyramidin (Kuvio 5), jossa esitellään näkemyksiä olemassa ole-

vista, kehittyvistä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista käyttää DSS-

järjestelmiä tilintarkastuksessa. Alimmat kolmas ja neljäs taso pyramidissa 

käsittelevät perinteisesti tilintarkastuskohteiden tarkastusta, kun taas 

ylimmillä ensimmäisellä ja toisella tasolla pyramidissa pyritään hallinnoi-

maan tilintarkastuksia. Tilintarkastajan asiantuntemus sekä avoin suhtau-

tuminen DSS-järjestelmien käyttöön vievät tilintarkastusta kohti pyramidin 

huippua.  

 

Kuvio 5. Päätöksenteon tukemiseksi tehtyjen järjestelmien pyramidi tilin-

tarkastuksessa (audit Decision Support Systems pyramid). (Hunton & Ro-

se 2010, 299) 

Pyramidin alimmalla tasolla tilintarkastajat käyttävät sähköisiä analyysitek-

niikoita, kuten tiedon haravoinnin osajoukkoja, jotka ovat integroitu esi-

merkiksi ACL-ohjelmaan. Sähköisen analyysin avulla tilintarkastaja voi 

tunnistaa poikkeamia numeromalleissa, mikä helpottaa testausta ja tehos-

taa resursseja. Pyramidin toiseksi alimmalla tasolla DSS-järjestelmät yh-

distyvät, jolloin järjestelmät keräävät tietoja useista ohjelmistomoduuleista 

sekä haravoivat yrityksen sisäistä sekä ulkoista tietoa. Ulkoista tietoa kerä-

tään esimerkiksi taloudellisista olosuhteista, yritykselle tärkeiden maiden 

1. DSSs 
integroituun 

tilintarkastukseen 

2. DSSs dynaamiseen 
tilintarkastukseen 

3. DSSs  tiedon yhdistämiseen 

4. DSSs  tiedon  louhintaan ja seurantaan  
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poliittisista olosuhteista, luonnonkatastrofeista sekä asiakkaiden vaatimuk-

sista liittyen yrityksen tuotteisiin ja palveluihin. Lopuksi järjestelmät integ-

roivat tiedot parantamaan riskienhallintaa tilintarkastuksessa. Pyramidin 

toiseksi ylimmällä tasolla älykäs tekniikan suunnittelu mahdollistaa järjes-

telmiä tekemään monimutkaisia päätöksiä suurten tietomäärien analysoi-

miseen.  Nämä DSS-järjestelmät ovat suunniteltu varautumaan yllättäviin 

odottamattomiin tilanteisiin sääntöjen ja prosessien noudattamisen sijasta. 

Pyramidin ylimmässä tasossa integroidut tilintarkastukset sisältävät tilin-

tarkastajan lausunnon yrityksen taloudellisen raportoinnin sisäisestä val-

vontajärjestelmästä. Kun yritykset ovat siirtyneet käyttämään dynaamisen 

tilintarkastuksen prosessijärjestelmiä, metatiedon DSS-järjestelmät tukevat 

integroitua tilintarkastusta reaaliaikaisesti. Nämä DSS-Järjestelmät tarkas-

tavat jatkuvasti muita pyramidin DSS-järjestelmiä, kartoittavat sisäistä val-

vontaa ja liiketoimia tilinpäätöstä varten sekä määrittävät tilinpäätöksen 

laajuutta, jotta saadaan oikea käsitys yhteisön taloudellisesta asemasta. 

Ylimmän tason DSS-järjestelmät arvioivat myös ei-taloudellista informaa-

tiota, kuten tulosennusteiden luotettavuutta ja tarkkuutta. Tämä kaikki 

muodostaa pohjan jatkuvalle tilintarkastukselle. (Hunton & Rose 2010, 

303-306)  

Choun ja Changin (2010, 10-27) tutkimuksessa esitellään jatkuvan tilintar-

kastuksen malli, jossa seuraavan kuvion mukaisessa osittaisessa asiak-

kaan järjestelmässä (Kuvio 6) myyntien ja ostojen toiminnot siirtyvät pää-

kirjanpitoon. Pääkirjanpidosta tiedot siirtyvät raportointijärjestelmään, josta 

kirjanpidon raportit siirtyvät tietojen julkistamisjärjestelmään ja edelleen 

web-julkaisuina tilinpäätöstietojen käyttäjille.  

 

Kuvio 6. Osittainen asiakkaan järjestelmä. (Chou & Chang 2010, 27) 
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Tarkasteltaessa jatkuvan tilintarkastuksen teknologiaa, verkon kautta suo-

ritettu kontrollien testausjärjestelmä (Online Control Testing System, 

OLCT) on keskeisessä asemassa. OLCT:n avulla voidaan yhdistää liike-

toimintojen testausprosesseja koskien sisäistä valvontaa ja aineistotarkas-

tusta. Seuraavan kuvion mukaisesti (Kuvio 7) OLCT-järjestelmässä kerä-

tään asiakkaan osittaisessa järjestelmässä olevasta kontrollien testausjär-

jestelmästä tietoa sisäisen valvonnan tietojen talteenoton järjestelmään, 

joista tiedot siirtyvät yhdessä sisäisen valvonnan mallien tietojen kanssa 

sisäisen valvonnan tietojen arviointijärjestelmään. Arviointijärjestelmästä 

tiedot siirtyvät sisäisen valvontajärjestelmän liiketoimien kartoituksen kaut-

ta tulosten arviointijärjestelmään. Tulosten arviointiin kuuluu raporttien ar-

vioinnin ja tiedon olennaisuusrajojen seurannan järjestelmät, joita tilintar-

kastaja arvioi. Tilintarkastaja antaa lausuntonsa tallentaen sen ECAM (Ex-

ternal Continuous Audit Machine) -järjestelmään. Jatkuvan tilintarkastuk-

sen raportit ovat lausunnon tallentamisen jälkeen tiedon käyttäjien saata-

villa. (Chou & Chang 2010, 27) 

 

 Tilintarkastajan arviointi  

 Tilintarkastajan lausunto  Lausunnon tallentaminen ECAM-järjestelmään 

 Jatkuvan tilintarkastuksen raportit tiedon käyttäjille 

Kuvio 7. Ulkoinen jatkuvan tilintarkastuksen koneisto (External Continuous 

Audit Machine, ECAM) (Chou & Chang 2010, 27)  
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Jatkuva tilintarkastus tarjoaa mahdollisuuden laajentaa tilintarkastusta or-

ganisaation kriittisillä alueilla. Digitaalisen talouden ja sähköisen kaupan-

käynnin aikakautena on ollut luonnollista siirtyä jaksottamisesta ja arkis-

toinnista jatkuvan tilintarkastuksen reaaliaikaiseen tietoon. Jatkuvan tilin-

tarkastuksen reaaliaikaiseen prosessointijärjestelmän menestystekijöitä 

ovat tiedon automatisoitu korjaus, luokittelu ja raportointi lähes samanai-

kaisesti liiketoimien tapahtumisen kanssa. (Majdalawieh ym. 2012, 309-

311) 

3.2.3 XBRL ja sen hyödyt 

 

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) on tiedon rakenteista 

koostuva kuvauskieli, joka on sovellus XML-kielestä (Extensible Markup 

Language). XBRL:n avulla yritykset voivat raportoida taloudellista ja ei-

taloudellista tietoa käyttäjille standardisoidussa muodossa. Yritykset voivat 

valmistella yhden XBRL-asiakirjan, joka sisältää kaikki taloudelliset tiedot 

ja liitteet, eikä jokaiselle sidosryhmälle tarvitse raportoida erikseen. XBRL-

muotoinen tieto liitetään jokaisen toimialan standardisoituun taksonomi-

aan. Taksonomia tarkoittaa sähköistä kuvailu- ja luokittelujärjestelmää ti-

linpäätöksille ja muille liiketoiminnan raportoinnin asiakirjoille. (Taylor & 

Dzuranin 2010, 72-73) 

1990-luvun lopulla USA:ssa oli tarve saada yhtenäinen ja selkeä raportoin-

tistandardi, jonka seurauksena kehitettiin XBRL helpottamaan taloudelli-

sen tiedon raportointia ja käytettävyyttä. Myös tietojen siirto XBRL:n avulla 

onnistuu helpommin. Hyvää standardissa on se, ettei XBRL vaadi mitään 

tiettyä ohjelmistoa toimiakseen. Tunnisteita hyväksikäyttäen XBRL yhdis-

tää tiedon rakenteen ja metatiedon. XBRL-kielen rakenteet ovat joustavia 

ja niitä voidaan muokata tarvittaessa. (Iivari, Tilintarkastus 6/2011, 44-45) 

XBRL on saanut alkunsa yhdysvaltalaisen taloushallinnon ammattilaisen 

Charles Hoffmanin ideasta, joka voitti hänelle tilintarkastajajärjestö 

AICPA:n myöntämän teknologian innovatiivisen käyttäjän palkinnon vuon-

na 1997. Vuonna 2004 kansainvälinen XBRL-järjestö teki paikallisen lain-

säädännön puitteissa standardimääritelmiä ja taksonomioita, joita jokainen 
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voi vapaasti lisensioida sovelluksissa käytettäväksi. (Meall, Accountancy 

8/2004, 63) 

Granlundin ja Malmin (2004, 46-48) mukaan vuonna 2002 julkaistun rapor-

toinnin sisällöllisen standardin määrittävä kansainvälisiin tilinpäätösstan-

dardien eli IAS-standardeihin (International Accounting Standars) perustu-

van XBRL-taksonomian seurauksena taloudellisen tiedon vaihto helpottui 

IAS-standardeja soveltavissa yrityksissä sovelluksista tai tietojärjestelmistä 

riippumatta. Kuvauskielen hyötyjä ovat asiakirjojen yhdenmukaistaminen 

ja siten järjestelmien automatisoinnin mahdollistaminen. Granlund ja Mal-

mi pitävät merkittävimpänä XBRL:n hyötynä tiedon vertailukelpoisuutta. 

Muita etuja ovat tiedon saatavuus, luotettavuus ja ymmärrettävyys.  

Bonsónin (2000,101) mukaan XBRL-raporttien julkistamisesta hyötyvät 

monet yritykset ja loppukäyttäjät, koska XBRL hyödyttää kaikkia osapuolia 

tarkemmalla tiedolla. Euroopassa hyöty on vielä suurempi, koska IAS-

standardien käyttöönotto tarjoaa puitteet taloudelliselle raportoinnille ja 

laajentaa XBRL:n soveltamista. Analyytikot, sijoittajat ja sääntelyviran-

omaiset voivat analysoida tilinpäätöstietoja automaattisesti XBRL:n avulla. 

IAS-standardeja soveltavien yritysten tarvitsee tehdä tilinpäätös vain ker-

ran XBRL-kieltä käyttäen. Lisäksi XBRL mahdollistaa kielen kääntämisen 

kaikille Euroopan unionin kielille.  

Vuonna 2003 huolimatta XBRL-tiedon jakamisesta ammattilehdissä ja sa-

nomalehdissä vuodesta 1999 lähtien, tilintarkastuksessa ja taloushallin-

nossa puuttui tietoa ja kokemusta XBRL:n soveltamisesta. Pinskerin 

(2003, 735) mukaan akateemisen tutkimuksen puuttuminen aiheesta saat-

toi olla yksi syy ilmiöön. XBRL-kieltä ei osattu soveltaa käytännössä, eikä 

nähty XBRL:n potentiaalia kasvavasta tehokkuudesta, vaikutuksesta sekä 

työhön liittyvästä hyödyllisyydestä ja suorituskyvystä. Pinsker (2003) muis-

tuttaa maailmanlaajuisesta tilintarkastajien XBRL-kielen tietoisuuden tar-

peesta. Shinin (2003, 63) mukaan Internetistä saatava XBRL-muotoinen 

taloudellinen informaatio antaa käyttäjille taustalla olevat tarvittavat tilin-

päätöstiedot reaaliaikaisesti. XBRL:n yksinkertaisuuden ja tehokkuuden 

ansiosta XBRL tulee vaikuttamaan tapaan, jolla yhteisöt vaihtavat talou-
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dellista informaatiota ja raportointia. XBRL:n käyttö tilinpäätöksissä tulee 

johtamaan uusiin tilintarkastusta koskeviin kysymyksiin, jotka ammattilais-

ten tulee ottaa huomioon.  

Wengerin, Elamin ja Williamsin (2011, 64-71) mukaan XBRL:n avulla tilin-

päätöksen tiedoissa käytettävät yleiset tunnisteet auttavat tietojen tallen-

tamisessa, siirtämisessä ja analysoinnissa tarkasti ja automaattisesti, si-

sältäen myös tietojen hyödyntämisen tilinpäätöksen laatimiseen käytettä-

vissä prosesseissa. Reaaliaikaiseen tilintarkastukseen ja jatkuvaan talou-

delliseen raportointiin ei ole kuitenkaan vielä päästy, koska tilinpäätöksen 

tietoja ei muuteta XBRL-muotoon, ennen kuin vasta kirjanpitoprosessin 

lopussa. Kehitteillä on ollut standardisoitu XBRL-koodausjärjestelmä, joka 

laittaa tunnisteita liiketapahtumiin jo siitä hetkestä lähtien, kun ne tulevat 

kirjanpitojärjestelmään.  XBRL Global Ledger (XBRL GL) on koodausjär-

jestelmä, jolla on potentiaalia tehdä kirjanpitotiedoista yleisluontoisia orga-

nisaatiossa, alkaen alkuperäisestä liiketoimesta ja päättyen tilintarkastet-

tuun tilinpäätökseen. Standardisoitujen tunnisteiden avulla voidaan luoda 

laaja valikoima sovelluksia jatkuvaan tilintarkastukseen ja kirjanpitoon, jot-

ka voidaan liittää mihin tahansa ERP-järjestelmään. 

XBRL tukee jatkuvaa tilintarkastusta erityisesti XBRL GL-tasolla. Jos 

XBRL-asiakirjoja käytetään liitäntänä tiedon vaihtamiseen erillisten järjes-

telmien välillä organisaation sisällä ja ulkopuolella tiedon standardisoinnin 

ja yhdenmukaistamisen saavuttamiseksi, voidaan myös sulautettuja tilin-

tarkastusmoduuleja (Embedded Audit Modules, EAM) standardisoida ja 

yhdenmukaistaa. Tämä helpottaa sulautettujen tilintarkastusmoduulien ja 

jatkuvan tilintarkastuksen käyttöönoton toimivuutta. Lisäksi virheiden ja 

väärinkäytösten tunnistaminen helpottuu. (Gray & Miller 2009, 216) 
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3.3 Sähköisen taloushallinnon kehityksen haasteet tilintarkastuk-

sessa 

3.3.1 Tilintarkastajien IT-osaaminen sekä asiakkaan ja tilintarkastusyhteisön 

järjestelmien yhteensopivuus 

 

Braunin ja Davisin (2003, 725-731) mukaan GAS auttaa tiedon louhinnas-

sa ja analysoinnissa, ja vuonna 2003 johtava työkalu siihen oli ACL. Kyse-

lytutkimuksen tulosten mukaan tilintarkastajat havaitsivat potentiaaliset 

ACL:n hyödyt, mutta näyttävät luottamuksen heikkenemistä teknisiin tai-

toihinsa sovelluksen käytössä. Tilintarkastajat olivat myös halukkaita pa-

rantamaan taitojaan ACL-koulutuksen avulla. Tilintarkastajat haluavat ja 

tarvitsevat lisäkoulutusta aihepiiristä. Samalla kun nousseista koulutuskus-

tannuksista tulee lisämaksuja, kokonaishyödyt tilintarkastuksen tehokkuu-

dessa voivat jäädä vähemmälle, kun lisäkustannukset ovat hyötyjä suu-

remmat. Koulutuksen avulla voidaan parantaa tilintarkastajien luottamusta 

työhönsä. Ahmin ja Kentin (2013, 88-113) tutkimuksen mukaan joissain 

tilintarkastusyhteisöissä tilintarkastus on edelleen manuaalinen prosessi 

ilman tietokoneavusteisia työkaluja. GAS vaatii käyttäjältä tyypillisesti jon-

kin verran atk-taitoja, kuten perustiedot tietokannoista ja tiedonhallinnasta. 

Tämä vaatii tilintarkastajien yleistä koulutusta GAS:n käyttöön, jolloin koet-

tu vaiva koulutuksesta saattaa olla suurempi kuin koettu hyöty.  

 

Joskus tilintarkastajilla on vaikeuksia valmistella tietoja ensimmäiseen 

käyttöön, esimerkiksi muuntaa tieto tilintarkastusasiakkaan järjestelmästä 

tilintarkastajan järjestelmään ja tunnistaa sopiva tieto analysointiin. Tilin-

tarkastajan on ymmärrettävä erilaisia asiakkaan tietoja, ennen kuin niitä 

voidaan käyttää tilintarkastusohjelmistoissa. (Ahmi & Kent 2013, 95). 

Janvrinin, Bierstakerin ja Lowen (2009, 115) mukaan tilintarkastajat eivät 

välttämättä pysty arvioimaan asiakkaiden monimutkaisia tietojärjestelmiä 

ilman sähköisiä arkistojen tietoja tai CAAT-järjestelmien käyttöä. Toisaalta, 

monimutkaiset tietojärjestelmät saattavat vaikuttaa tilintarkastajiin siten, 

että käytetään mieluummin manuaalista tarkastusta. Tilintarkastajat eivät 

pysty välttämättä käsittelemään kunnolla monimutkaisia järjestelmiä. 
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Koettu järjestelmän monimutkaisuus voi johtaa siihen, etteivät tilintarkasta-

jat omaksu järjestelmää ja saattavat löytää tapoja kiertää sitä. Kehittyvän 

teknologian myötä järjestelmät muuttavat laitteistoja, ohjelmistoja, tilintar-

kastusstandardeja ja toimintatapoja. Päätöksenteon tukemiseen tarkoite-

tuissa järjestelmissä mahdollisena rajoituksena nähdään tilintarkastajien 

liika luottaminen järjestelmien suosituksiin ja mekaaniseen käyttäytymi-

seen, jolloin järjestelmät voivat olla aikaa vieviä sekä tilintarkastajien työs-

sä että järjestelmien käyttäjien kouluttamisessa. (Dowling & Leech 2007, 

103) 

3.3.2 Jatkuvan tilintarkastuksen haasteet 

 

Sähköisen taloushallinnon ja ERP-järjestelmien kehitykseen verrattuna 

tilintarkastuksessa ollaan oltu hitaita sopeutumaan ympäristön muutoksiin. 

Ensin liiketoimintaprosessien sähköistyminen sivuutettiin kokonaan ja pa-

peria käytettiin edelleen hyväksi tarkastuksissa. Myöhemmin tilintarkasta-

jat alkoivat käyttää tietokoneohjelmia lähinnä tietojen analysoinnissa, ku-

ten MS Officea ja tietokoneavusteisia tilintarkastuksen tekniikoita (Compu-

ter-Assisted Audit Techniques, CAAT). Tämä lähestymistapa tilintarkas-

tukseen on kuitenkin rajallinen, koska se ei auta hyödyntämään tilintarkas-

tusprosessien ja -menettelyjen integroinnin ja automatisoinnin mahdolli-

suuksia. Näin ollen tilintarkastusala omalta osaltaan on hidastanut digitaa-

liseen aikakauteen siirtymistä. (Alles ym. 2006, 215) 

Rezaeen ym. (2002, 150-151) mukaan jatkuva tilintarkastus vaikuttaa pe-

rinteiseen tilintarkastukseen usealla tavalla. Ensinnäkin tilintarkastajan 

tietämys asiakkaan liiketoiminnasta ja toimialasta on oltava ajan tasalla, 

jotta voidaan varmentaa sähköisten asiakirjojen, kirjanpidon ja muiden tie-

tojen luotettavuus ja oleellisuus. Asiakkaan toimialan ja liiketoimintastrate-

gian tietämys on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää asiakkaan liiketoiminta-

prosessien tavoitteet sekä arvioida riskit ja sisäisen tarkastuksen toimin-

not. Teknologian kehittyminen ja XBRL-pohjaiset reaaliaikaiset kirjanpito-

järjestelmät mahdollistavat tilintarkastajia keskittymään enemmän asiak-

kaan liiketoimintaprosesseihin tilintarkastuksen suunnitteluvaiheessa, jotta 
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voidaan varmistaa sähköisen taloudellisen raportoinnin asianmukainen 

käyttö taksonomioiden mukaisesti. Toiseksi tilintarkastajien on ymmärret-

tävä liiketapahtumien kulku ja niihin liittyvät kontrollitoiminnot, jotka varmis-

tavat tiedon luotettavuuden ja oleellisuuden. Kolmanneksi tilintarkastajan 

täytyy ottaa käyttöön kontrolliriskilähtöinen tilintarkastussuunnitelma, joka 

keskittyy ensisijaisesti reaaliaikaisen kirjanpitojärjestelmän sisäisten kont-

rollitoimintojen tehokkuuteen ja riittävyyteen sähköisten dokumenttien ja 

liiketapahtumien tarkastamisen sijasta.  

Jatkuvaa varmennusta käytetään ensin alentamaan nykyisten tilintarkas-

tusprosessien kustannuksia ja varmentamaan prosesseja, joita ei voi hel-

posti varmentaa perinteisillä menetelmillä. Kestää kuitenkin kauan, ennen 

kuin CA alkaa maksaa itseään takaisin. Prosessien integroiminen ja tek-

niikan kehittyminen pitää saada siihen pisteeseen, jossa kehittynyt tekno-

logia ajaa itsessään tilintarkastusta kohti täysautomatisointia. Myös ERP-

järjestelmät ovat olleet hintavia ja implementointi yritykseen monimutkais-

ta. Tietojen integroiminen voi edetä vain silloin, kun liiketoimintaprosessit 

ovat myös integroitu ja automatisoitu johdonmukaisesti. ERP pakottaa yri-

tykset sopeutumaan ERP-järjestelmän vaatimusten mukaisiin prosessei-

hin, sillä yrityksille tulisi liian kalliiksi kehittää omia räätälöityjä integroituja 

tietokoneohjelmistoja. CA:n yhdistäminen ERP-järjestelmään pakottaa ti-

lintarkastajat analysoimaan ja suunnittelemaan uudelleen tilintarkastus-

prosesseja. Tällä on huomattavia vaikutuksia tilintarkastuksen toteutusta-

paan ja laajuuteen. (Alles ym. 2006, 215-216) Shin ym. (2013, 597) huo-

mauttavat, että on mahdotonta automatisoida koko prosessia. Jotkut jat-

kuvan tilintarkastuksen vaiheet täytyy suorittaa käsin, jotta tilintarkastaja 

voi antaa lausuntoja monimutkaisista liiketapahtumista ja käyttää ammatil-

lista kriittisyyttään. 

Huntonin ja Rosen (2010, 307-308) mukaan DSSs-Pyramidin perimmäi-

senä tavoitteena on savuttaa jatkuvaa tilintarkastusta tukeva ylin pyrami-

din taso integroidun tilintarkastuksen avulla. Pyramidin huipulle on kuiten-

kin vielä matkaa, sillä vaikka jatkuva tilintarkastus näyttää todennäköisesti 

olevan väistämätöntä tulevaisuudessa, ollaan tällä hetkellä pyramidin poh-
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jalla. Tilintarkastusyhteisöt käyttävät rajoitetusti tiedon louhintaa analysoi-

malla epätavallisia kaavoja asiakkaiden liiketoimien tietokannoissa rajoit-

tuen tunnettuihin tiedon jakaumiin ja vertailukohtiin. Sovellukset eivät ole 

kuitenkaan vielä tarpeeksi kehittyneitä tunnistamaan kaavoja ja vaihteluita, 

joissa ei ole lähtökohtaisia muuttujien oletuksia.  

Jatkuvan tilintarkastuksen kirjallisuus keskittyy tarkastelemaan teknisiä 

ominaisuuksia, kuten tilintarkastuksen pakollisuutta. Tällä ajattelutavalla 

olemassa olevat teknologiat omaksutaan, koska ne ovat halvempia ja te-

hokkaampia kuin nykyiset tilintarkastusmenetelmät. Vastapainona tälle CA 

käsittää jatkuvan tilintarkastuksen vain osana laajempaa valikoimaa uuden 

teknologian aikaansaamia tuotteita ja palveluja. CA tarvitsee toimiakseen 

merkittäviä etukäteissuunnitteluja manuaalisille ja automatisoiduille kont-

rolleille sekä sisällön testausta. (Alles ym. 2006, 217) 

Lin, Huangin & Linin (2007, 12) mukaan tilintarkastajat eivät yleensä voi 

käydä läpi perusteellisesti verkon kautta tapahtuvaa jatkuvaa tilintarkas-

tusta puutteellisten IT-taitojen tai riittämättömän ja tehottoman IT-

henkilöstön ja tilintarkastajien välisen kommunikoinnin vuoksi. Tämän 

vuoksi monet tilintarkastajat ovat luopuneet tilintarkastusohjelmistosta ja 

palanneet tehottomaan paperiseen tilintarkastukseen. Paperipohjainen 

tilintarkastuksen menetelmä luo huonosti johdetun sisäisen valvonnan jär-

jestelmän, joka heikentää jatkuvan tilintarkastuksen tehokkuutta ja nostaa 

yrityksen liiketoimintaan liittyviä riskejä.  Lisäksi tietokantajärjestelmä 

yleensä tallentaa vain liiketoiminnan päivitetyimmän version, jolloin päivi-

tysten kulkua on hankalaa seurata. Liiketoimintaprosessien kirjausketjun 

säilytys kuitenkin on välttämätön tilintarkastukselle, koska kirjausketjun 

perusteella voidaan esimerkiksi arvioida tulevaisuuden näkymiä, analysoi-

da ja tehdä tutkimusta. Monilla yrityksillä on yleensä omat sisäisen val-

vonnan säännöt. Kuitenkin yritysten tietojärjestelmien epäonnistuessa tal-

lentamaan kirjausketjua, sisäisen valvonnan sääntöjä ei ole noudatettu 

tehokkaasti. Tehokkaan sisäisen valvonnan sääntöjen täytyy olla upotettu-

ja tietojärjestelmiin ja sääntöjen noudattaminen vaatii toimiakseen kaikkien 

päivitysten jatkuvaa seurantaa.  
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Jatkuvan tilintarkastuksen järjestelmältä vaaditaan korkeaa luotettavuutta 

tiedon laadun testauksessa, johon kuuluu sisäisen valvonnan testaus ja 

liiketoimien testaus. Lisäksi luotettavuuden varmistamiseksi tarvitaan jär-

jestelmän eheyden valvontaa virheiden ja väärinkäytösten varalta sekä 

liiketoimien pätevyyttä lainsäädännön noudattamiseen. (Majdalawieh ym. 

2012, 311) 

3.3.3 XBRL:n haasteet 

 

Bizarro ja Garcia (2011, 64-70) toteavat edellisten XBRL-artikkeleiden 

keskittyneen enemmänkin XBRL:n käyttöön taloudellisessa raportoinnissa 

tilintarkastuksen sijasta. XBRL-kielessä on kuitenkin potentiaalia myös 

tilintarkastusta varten, kuten audit trailin luomiseen ja sisäiseen valvon-

taan.  

XBRL GL:n tunnisteet täytyisi optimaalisesti liittää kirjanpitoon prosessin 

alussa. Nykyisen käytännön mukaisesti XBRL-tunnisteet lisätään proses-

sin lopussa, jolloin yrityksen johto näkee koko käytännön vain ylimääräi-

senä yleiskustannuksena. Ongelmana nähdään myös tilintarkastajan val-

vonnan puute julkaistujen XBRL-dokumenttien suhteen. Jos tunnisteet 

lisättäisiin jo kirjanpitoprosessin alussa, lisäisi tämä prosessin valvontaa ja 

tuotosta, minkä tilintarkastaja voisi sisällyttää lausuntoonsa.  Tämä antaisi 

tilinpäätöksen käyttäjille enemmän varmuutta julkistetun XBRL:n avulla 

tehdyn tilinpäätöksen luotettavuudesta ja tarkastetun yhteisön taloudelli-

sesta tilanteesta. (Wenger ym. 2011, 69-71) 

3.3.4 Pilvipalveluiden haasteet 

 

Pilvipalvelut ovat vaikuttaneet tilintarkastukseen niin, että mahdollisia tieto-

turvariskejä ei ole voitu kohdistaa tunnetuille mittayksiköille kunnolliseen 

valvonnan ja tarkastuksen aikaansaamiseksi. IT-toimintojen ulkoistaminen 

pilvipalveluiden tuottajille aiheuttaa vaikeuksia tilintarkastajille, joiden täy-

tyy arvioida asiakasyrityksen kontrollitoimintoja. Jos tilintarkastajalla ei ole 

annettu lupaa tarkastaa kaikkia pilvipalveluita ajasta riippumatta, asettaa 

se tilintarkastajalle teknisiä esteitä. Syynä rajoittamiseen voi olla mahdolli-
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set palvelun häiriöt tai muiden yritysten luottamuksellisten tietojen tallen-

taminen samaan palveluun. Pilvipalvelun ympäristössä on usein epäsel-

vää, missä tiedot ovat fyysisesti arkistoitu, mikä mutkistaa asioita tie-

tosuojalainsäädännön ja tiedon luottamuksellisuuden kannalta. (Nicolaou 

C., Nicolaou A. & Nicolaou G. 2012, 69) 

3.4 Toimivan sähköisen taloushallinnon edellytyksiä tilintarkas-

tuksen näkökulmasta 

3.4.1 Tietotekniikka 

 

Tietotekniikasta on sekä hyötyä että riskejä tilintarkastuksessa.  Hyötyjä 

ovat esimerkiksi monimutkaisten laskelmien yhdenmukaistaminen, ana-

lysoinnin helppous, nopeus, täsmällinen tieto ja tiedon saamisen helppo-

us. Tilintarkastaja pystyy tarkkailemaan reaaliaikaisesti prosessien suorit-

tamista ja väärinkäytökset vähenevät, kun kontrollitoimintoja pystytään 

tarkkailemaan paremmin. Työtehtävien eriyttäminen helpottuu, kun tieto 

pysyy järjestyksessä tietokannoilla ja sovelluksilla. Riskejä tietotekniikka 

aiheuttaa, jos ohjelmiin luotetaan liikaa eikä huomata joko ohjelman käsi-

tellessä virheellistä tietoa, tai itse ohjelma käsittelee virheellisesti tietoa. 

Jos sovelluksissa on tietoturva-aukkoja, niin ulkopuolinen tai työntekijä voi 

päästä luvattomasti tietokantoihin ja muuttaa tai hävittää tietoja. Monien 

työntekijöiden käyttäessä sovelluksia on riski, että muutoksia tehdään tie-

toihin joko vahingossa tai tahallisesti. (Halonen & Steiner 2010, 70-71) 

Tietotekniikan käyttö tilintarkastuksessa voi parantaa tilintarkastuksen laa-

tua ja tehokkuutta. CAAT-tekniikoiden käyttö on kuitenkin ollut odotettua 

hitaampaa verrattuna tilintarkastuksen suunnitteluun ja hallinnointiin liitty-

vien tekniikoiden soveltamiseen. Koska CAAT-tekniikoiden käyttö on ollut 

pääasiassa vapaaehtoista, on se vaikuttanut osaltaan tekniikoiden hitaa-

seen käyttöönottoon.  (Curtis & Payne 2014, 304-305)  

Janvrinin ym. (2008, 17) mukaan tietotekniikan käyttö tilintarkastuksessa 

vaihtelee tilintarkastusyhteisön koon mukaan. Tavallisesti Big 4-yritysten 

tilintarkastajat käyttävät enemmän tilintarkastuksen sovelluksia ja arvosta-
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vat niitä enemmän kuin muut tilintarkastusyhteisöt. Big 4-

tilintarkastusyhteisöillä on useita sovelluksia liittyen tilintarkastuksen suun-

nitteluun, sähköisiin työpapereihin, sisäisen valvonnan arviointiin ja otan-

taan. Tämän mahdollistavat suuremmat taloudelliset resurssit, joilla voi 

hankkia ja ottaa käyttöön parasta tietotekniikka ja käyttää parhaita IT-

asiantuntijoita verrattuna muihin tilintarkastusyhteisöihin. Kansalliset yri-

tykset saattavat investoida tietotekniikkaa enemmän korkeariskisiin aluei-

siin kuten väärinkäytösten estämiseen.  

Tietotekniikan käyttö on arkipäivää lähes jokaisessa yrityksessä. Tilintar-

kastajan tehtäviin kuuluu käsityksen muodostaminen tärkeistä kontrolleis-

ta, joihin kuuluu tietotekniikasta johtuva olennaisen virheellisyyden riskin 

arviointi. Kontrollitoimintojen sähköistyminen on vähentänyt ihmistyövoi-

maa esimerkiksi laskuissa, kun laskujen asiakasnumeroita verrattiin asia-

kasrekisteriin. Nykyään syöttövaiheessa tämäkin tapahtuu automaattisesti, 

kun laskussa näkyy numerot oikein. (Halonen & Steiner 2010, 284-285) 

Sähköisten taloushallintopalveluiden suunnittelu ja toteutus yrityksissä 

voidaan ratkaista IT-konsultoinnin avulla. Tilintarkastusyhteisöissä tarjo-

taan palveluja esimerkiksi tietohallinnon kehittämiseen, IT-suunnitteluun, 

tietojärjestelmien valintaan, toimittajiin sekä järjestelmien käyttöönottoon. 

Huomiota kiinnitetään tilintarkastusyhteisöissä tietoturvallisuuden varmis-

tamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen. Myös lakisääteisiin ja sidosryhmien 

vaatimuksiin kiinnitetään huomiota. Tietotekninen kehitys on tuonut omat 

uhkansa internetin ja integroitujen toiminnanohjausjärjestelmien myötä. 

Nettirikollisuus ja tietomurrot vaativat tehokkaat suojausmenetelmät, eikä 

näiltä haitoilta voi välttyä tietotekniikan tultua osaksi tilintarkastusta. 

(Horsmanheimo & Steiner 2008, 37-38)  

3.4.2 Tietoturvallisuus ja väärinkäytösten ehkäisy 

 

Väärinkäytökset tilintarkastuksessa eivät ole systemaattisesti havaittavia, 

vaan saattavat tulla ilmi yllättäen ja pienestä havainnosta. Ammatillisen 

skeptisyyden omaava tilintarkastaja tutustuu asiakkaan liiketoiminnan 

taustoihin ja toimintaprosesseihin. Jos sähköiset järjestelmät ovat huonosti 
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hoidetut, voi tämä kostautua houkutuksena suorittaa rikollista toimintaa. 

Jos esimerkiksi sisäinen valvonta on huonosti järjestetty, saattaa työnteki-

jällä olla houkutus väärinkäytöksiin. Koska väärinkäytöksiä tekevä on hen-

kilö, henkilöihin liittyvä arviointi on tärkeää. Mitä enemmän henkilö tuntee 

yrityksen toimintaprosesseja, tietojärjestelmiä ja henkilöstön toimintaa, sitä 

suuremmaksi kasvaa riski väärinkäytökseen. Tästä syystä olisi hyvä uudis-

taa aika ajoin toimintaprosesseja tilintarkastuksessa ja sisäisessä valvon-

nassa. (Tahvanainen & Haikarainen, Balanssi 5/2013, 35) Toisaalta tieto-

tekniikka on mahdollistanut työtehtävien selkeämmän jaon, joka omalta 

osaltaan vähentää väärinkäytöksiä (Halonen & Steiner 2010, 285). 
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4. SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON KEHITYKSEN 

VAIKUTUKSET TILINTARKASTUKSEEN 

AMMATTILEHTIKIRJOITTELUSSA VUOSINA 2003-2013 

4.1 Tutkimusaineisto 

1990-luvulla taloushallinnon ohjelmistot olivat vasta yleistymässä, ja 2000-

luvulla pilvipalvelut tulivat mukaan taloushallintoon. Liiketoimien olemas-

saolo paperisessa muodossa oli jo 2000-luvun alussa harvinaista. Tilintar-

kastuksessa on ymmärrettävä jatkuvasti kehittyviä tietojärjestelmiä.  Tilin-

tarkastuksen tehokkuuden parantaminen oli 2000-luvun alussa keskuste-

lujen aiheena, mikä tuotti painetta tilintarkastusalalla tehdä tilintarkastuk-

sesta mahdollisimman tehokasta ilman, että tilintarkastuksen laatu kärsisi.  

(Braun & Davis 2003, 726) Tutkielmassa käsitellään vuosien 2003-2013 

lehtiartikkeleita. Tietotekniikka ja tietojärjestelmät kehittyvät nopeaa tahtia, 

minkä vuoksi ammattilehtien artikkelien tarkastelu rajataan viimeisimpään 

10 vuoden ajanjaksoon, tarkastellen sähköisen taloushallinnon kehityksen 

tuomaa tilintarkastuksen näkökulmaa. 

Tutkimusaineisto sisältää sekä suomalaisia ammattilehtiä että kansainväli-

set Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa ilmestyvät ammattilehdet. Aineisto 

koostuu Tilintarkastus-Revision-lehdestä, Balanssi-lehdestä sekä Tilisa-

nomat-lehdestä. Kansainvälistä näkökulmaa antavat vastineeksi suoma-

laisille lehdille Iso-Britannian Accountancy ja Yhdysvaltain Journal of Ac-

countancy-lehdet. Lehdet selattiin otsikkotasolla ja sen jälkeen sisältöta-

solla vuosilta 2003-2013. Lehdistä etsittiin artikkeleita hakusanoilla ”säh-

köinen taloushallinto”, ja tarkasteltiin sopiiko hakutulokseen liittyvä artikkeli 

sähköiseen taloushallintoon tilintarkastuksessa. Lehtien sähköisten artik-

keleiden haussa käytettiin hakusanoina esimerkiksi ”tilintarkastus”, ”säh-

köinen”, ”ohjelmistot”, ”XBRL”, ”pilvipalvelu”, ”tietokone” ja ”tilintarkastuk-

sen automaatio”. Sähköisessä haussa haku rajattiin otsikkohakuun ja si-

sältöhakuun. Luokkahaku oli rajattu artikkeleihin ja kolumneihin, jättäen 

tarkastelun ulkopuolelle esimerkiksi uutiset ja verkkokoulut. 
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Suomalaiset lehdet tarkastelussa ovat Balanssi, Tilintarkastus-Revision 

sekä Tilisanomat. Balanssi on uudempi nimitys Tilintarkastus-Revision-

lehdestä. Balanssin pyrkimyksenä on jaotella lehden teemat selkeämmin 

verrattuna aikaisempaan Tilintarkastus-Revision-lehteen. Lehdessä haas-

tatellaan asiantuntijoita ja pyritään tuomaan esille ajankohtaisia aiheita.  

Balanssi käsittelee tilintarkastusta, sisäistä tarkastusta, tilinpäätöksen ra-

portointia, riskienhallintaa, verotusta ja hyvää hallintotapaa. (Tilintarkastus-

Revision 6/2012, 23). Tilisanomat on Balanssin lailla 6 kertaa vuodessa 

ilmestyvä lehti, joka on Balanssiin verrattuna enemmän kirjanpitoon ja ta-

loushallintoon suuntautuva ammattilehti. Muita teemoja ovat verotus-, lain-

säädäntö- ja henkilöstöön liittyvät aiheet. (Tilisanomien mediatiedot 2014) 

Kansainvälisistä lehdistä Accountancy on Iso-Britanniassa vuodesta 1938 

ilmestynyt ammattilehti, jonka aihealueet ovat samanlaisia tarkasteltaviin 

suomalaisiin ammattilehtiin verrattuna, eli pääasiassa kirjanpito, verotus ja 

tilintarkastus. Nimeä muutamia kertoja vaihtaneen lehden aihepiirejä laa-

jennettiin vuodesta 2013 lähtien, jota ennen lehden teemat rajoittuivat 

suppeammalle kohderyhmälle. (Accountancy, 2014) Journal of Accoun-

tancy on vuodesta 1905 ilmestynyt amerikkalainen ammattilehti, jonka jul-

kaisijana toimii American Institute of Certified Public Accountants.  Aihepii-

reinä ovat esimerkiksi kirjanpito, taloudellinen raportointi, tilintarkastus, 

verotus ja erilaiset teknologiat. (Journal of Accountancy, 2014) 

4.2 Tutkimusmenetelmä 
 

Tutkimusmenetelmänä tutkielmassa käytetään sisällönanalyysia. Tekni-

sesti aineistolähtöisessä analyysissa on kolme tapaa analysoida aineistoa. 

Ensimmäisessä tavassa aineisto jaetaan kategorioihin, jotka muodoste-

taan tutkijan oman harkinnan mukaisesti. Yläkategoriat muodostuvat ala-

kategorioista, jotka saadaan samansisältöisten alakategorioiden yhdiste-

lystä. Jotta saataisiin vastauksia tutkimusongelmiin, yhdistetään lopuksi 

ala- ja yläkategoriat yhdeksi yhdistäväksi kategoriaksi. Yhdistäviä katego-

rioita luodaan monia. (Miles & Huberman 1994 & Kyngäs & Vanhanen 

1999) Toisen tavan mukaan tutkimuskysymysten perusteella voidaan etsiä 
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aineistosta kohtia, jotka kootaan merkityskokonaisuuksiksi yhdistelemällä 

samaa tarkoittavia merkityksiä. (Laine 2001) Siljanderin (1988) kolmannen 

tavan mukaan tekstiä tulkitaan valmistelevasti, jossa otetaan huomioon 

tekstin esiymmärrys sekä pääsanoma eli yleinen merkitys. Tämän jälkeen 

teksti-immanentissa tulkinnassa yksittäisten sanojen merkityksiä analysoi-

daan suhteessa tekstin yleiseen merkitykseen ja vastaavasti pääsanomaa 

tulkitaan suhteessa yksittäisten sanojen merkitykseen. Merkitysten lisäksi 

mahdolliset sisäiset ristiriitaisuudet eritellään ja tulkitaan. Koordinoivassa 

tulkinnassa teksti liitetään laajempaan kokonaisuuteen merkitysten tulkin-

nassa, mikä näyttää myös tutkijan tarkoitusperän tekstin tulkinnassa. Si-

sällönanalyysi eroaa sisällön erittelystä (content analysis) siinä mielessä, 

että sisällön erittelyssä kuvataan kvantitatiivisesti tekstiä ja sisällönanalyy-

sissa käytetään sanallista kuvailua. Toisaalta sisällönanalyysi voi käsittee-

nä tarkoittaa sekä sisällönanalyysia että sisällön erittelyä. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 101-106)   

Tässä tutkielmassa käytetään pääasiassa ensimmäistä tapaa tulkita ai-

neistoa eli jaottelua kategorioihin. Kun lehdistä oli poimittu aiheeseen so-

pivia potentiaalisia artikkeleita, kirjoitettiin artikkeleita auki etsien sähköi-

sen taloushallinnon tuomia hyötyjä ja haasteita tilintarkastuksessa. Tämän 

jälkeen artikkelit lajiteltiin sopiviin yläkategorioihin. Suomalaisissa lehdissä 

lopullisiksi yhdistäviksi kategorioiksi tai teemoiksi saatiin tilintarkastuksen 

suunnittelu, tilintarkastuksen toteutus, tietojärjestelmät ja tietotekniikka, 

XBRL sekä tietoturvallisuus ja väärinkäytökset. Kansainvälisten artikkelei-

den kohdalla yhdistäviksi kategorioiksi muodostuivat tilintarkastuksen au-

tomaatio, sähköiset järjestelmät, XBRL sekä tietoturvallisuus ja väärinkäy-

tökset. Kategorisoinneissa on nostettu esiin teemoja, jotka ovat tällä het-

kellä hyötyjen ja haasteiden valossa mahdollisuuksia ja uhkia tilintarkas-

tuksessa, ja joihin tulisi tulevaisuuden tilintarkastuksen kehittämisessä 

kiinnittää huomiota. 

Seuraavaksi käsitellään sähköisen taloushallinnon kehityksen hyödyt ja 

haasteet tilintarkastuksessa ensin suomalaisten ammattilehtien ja sen jäl-

keen kansainvälisten ammattilehtien perusteella. Hyödyt ja haasteet suo-



57 

malaisissa ammattilehdissä käydään läpi tarkemmin kaavion (Kaavio 1) 

teemojen perusteella kappaleissa 4.3.1.-4.3.5. Teemat on jaettu tilintar-

kastuksen suunnitteluun, tilintarkastuksen toteutukseen, tietojärjestelmiin 

ja tietotekniikkaan, XBRL-kieleen sekä tietoturvallisuuteen ja väärinkäy-

töksiin. Lopuksi käsitellyistä suomalaisten ammattilehtien teemoista koo-

taan yhteenveto teemoista taulukossa (Taulukko 1) kappaleessa 4.3.6. 

Suomalaisten ammattilehtien jälkeen siirrytään käsittelemään kansainväli-

siä ammattilehtiä. Kansainväliset ammattilehdet on jaettu myös teemoihin, 

joita käsitellään tarkemmin kappaleissa 4.4.1-4.4.4. Teemoja ovat tilintar-

kastuksen automaatio, sähköiset järjestelmät, XBRL sekä tietoturvallisuus 

ja väärinkäytökset. Lopuksi kansainvälisten ammattilehtien teemoista koo-

taan yhteenveto taulukossa (Taulukko 2) kappaleessa 4.4.5. 

4.3 Sähköisen taloushallinnon kehityksen hyödyt ja haasteet tilin-

tarkastuksessa suomalaisissa ammattilehdissä 

 

Alempana kaaviossa (kaavio 1) esitellään teemoja suomalaisten Balans-

sin, Tilintarkastus – ja Tilisanomat-lehtien artikkeleista, jotka liittyvät säh-

köisen taloushallinnon kehityksen hyötyihin ja haasteisiin tilintarkastukses-

sa. Tarkastelujaksossa vuodet 2003-2009 näkyvät kaaviossa 1 yhdessä 

artikkelien vähäisen määrän vuoksi, ja vuodet 2010-2013 näkyvät erik-

seen. Artikkelit on jaettu teemoihin, joita ovat tilintarkastuksen suunnittelu, 

toteutus, tietojärjestelmät, XBRL ja tietoturvallisuus. Vuosien 2010-2013 

aikana artikkeleiden määrä on kasvanut liittyen tilintarkastuksen toteutuk-

seen, tietojärjestelmiin, XBRL-kieleen sekä tietoturvallisuuteen ja väärin-

käytöksiin verrattuna vuosien 2003-2009 artikkeleihin suomalaisissa am-

mattilehdissä. 
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Kaavio 1. Teemat tilintarkastuksesta sähköisen taloushallinnon näkökul-

masta suomalaisissa ammattilehdissä vuosina 2003-2013 

Tilintarkastuksen suunnittelu oli jo helpottunut vuonna 2004 tietotekniikan 

kehityttyä esimerkiksi riskianalyysien ja yhteenvetojen teossa (Rahikainen, 

Tilintarkastus 3/2004) Sähköinen arkistointi oli puheenaiheena vuonna 

2010, jolloin vanhan arkiston muuttaminen konekieliseen muotoon oli 

huomionarvoista. Jotta ohjelmistot voivat käsitellä tietoa nopeasti, täytyy 

aineistonkin olla sähköisessä muodossa. Vuonna 2012 silloisena uutuute-

na CRMA-menetelmä eli reaaliaikainen integroitu riskienhallintamenetelmä 

auttoi tilintarkastuksen suunnitteluvaiheessa riskienhallinnassa. Tilintar-

kastuksen toteutuksessa varsinkin analyyttisen tarkastuksen helpottumi-

nen on ollut esillä vuosina 2003-2010. Vuonna 2009 Hakalahti (Tilintarkas-

tus 2/2009) huomioi mahdollisuudet tarkastaa taloushallinnon sähköisty-

misen myötä suurten yritysten riskipitoisempia tapahtumia. vuonna 2012 

Gävert (Tilintarkastus 6/2012) ottaa huomioon sähköisen taloushallinnon 

mahdollistaman valikoivan aineistotarkastuksen. Sähköisten järjestelmien 

ja tietotekniikan kehityttyä vuonna 2004 käyttöjärjestelmien vaihtaminen ja 

kannettavien tietokoneiden ilmestyminen mahdollistivat asiakaskohteissa 

2003-2009 2010 2011 2012 2013

Suunnittelu 2 1 1

Toteutus 2 1 2 2

Tietojärjestelmät 2 4

XBRL 1 1 2 3

Tietoturvallisuus 1 2
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käymisen. Pilvipalvelujen yleistyessä 2010 tilintarkastaja pääsi käsiksi kir-

janpitomateriaaliin nopeammin kuin aikaisemmin. Tietojärjestelmien ja tie-

totekniikan kehittyminen ja sitä kautta sähköisen taloushallinnon kehitty-

minen ei kuitenkaan ole korvannut ihmistyövoiman tarvetta tilintarkastuk-

sessa, mikä näkyy ammattilehtikirjoittelussa koko tarkasteluajanjaksolla ja 

kuten Hyvönen ja Härkönen (Tilintarkastus 2/2009) toteavat. Vuosina 

2011-2013 XBRL esitellään uutena ilmiönä suomalaisessa ammattilehtikir-

joittelussa, ja samalla suomalaiseen ammattilehtikirjoitteluun on otettu mu-

kaan mahdollisuudet soveltaa XBRL-kieltä tilintarkastuksessa. Tietoturval-

lisuuteen ja väärinkäytöksiin on kiinnitetty huomiota varsinkin tarkastelu-

jakson viimeisimpinä vuosina, kuten vuonna 2013 Tahvanaisen ja Haika-

raisen (Balanssi 5/2013) artikkelissa hauraan sähköisen järjestelmän ai-

heuttamasta audit trailin hahmottamisen hankaluudesta.  

Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi suomalaisten artikkeleiden teemat. 

Käsiteltäviä teemoja kappaleissa 4.3.1-4.3.5 ovat tilintarkastuksen suunnit-

telu, tilintarkastuksen toteutus, tietojärjestelmät ja tietotekniikka, XBRL se-

kä tietoturvallisuus ja väärinkäytökset. Lopuksi suomalaisten artikkeleiden 

teemoista esitetään yhteenveto taulukkomuodossa kappaleessa 4.3.6.  

4.3.1 Tilintarkastuksen suunnittelu 

 

Kun uutta tarkastusta aloitetaan, on ohjelmiston avulla tehdyt analyysit ja 

yhteenvedoista suuri apu kokonaiskuvan saamiseksi uudesta tarkastus-

kohteesta. Riskianalyysien koostaminen olisi hankalampaa ilman tietoko-

neavusteista tekniikkaa. Riskiluokkien tekeminen on helpompaa riskiarvo-

jen koonnin helppoudesta johtuen. Tositteiden tarkastus helpottuu, koska 

sähköisen tekniikan avulla voidaan karsia aineistoa ja poimia halutut tiedot 

tositteista riskianalyysin tai analyyttisen tarkastuksen avulla. (Rahikainen, 

Tilintarkastus 3/2004, 40-41)   

Tilintarkastajat saattavat tarvita apua ICT-alan ammattilaisilta tarkastuksen 

suunnittelussa käytettävien ohjelmien käytössä. Rahikaisen (Tilintarkastus 

3/2004, 38) mukaan esimerkiksi valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) 

tilintarkastajilla on apunaan ACL-tukihenkilö, joka oli tarkemmin perehtynyt 
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kyseiseen ohjelmaan. ACL-tukihenkilöt työskentelevät useimmiten silloin, 

kun kirjanpitoaineistoa otetaan ensimmäisen kerran vastaan. Tämä johtuu 

omaksuttavista tietojärjestelmistä tai henkilöstön muutoksista. Atk-

tarkastaja toimii myös ACL-tukihenkilön apuna, kun kysymys on suurem-

mista ongelmista ICT-laitteistossa ja ohjelmissa.   

Yrityksistä tehdään omia riskiarviointeja, jotka huomioidaan tilintarkastuk-

sessa ja auttavat tilintarkastajaa huomaamaan potentiaaliset vaaratekijät. 

Lain noudattamisen vuoksi omaksuttu jatkuva riskienhallinta edistää keino-

ja huomata riskejä liitettynä tilintarkastukseen. CRMA-menetelmä eli reaa-

liaikainen integroitu riskienarviointimenetelmä tukee tätä prosessia yhdis-

tämällä riskitekijät ja potentiaaliset uhkakuvat keskenään toimien apuna 

tilintarkastuksen suunnitteluvaiheessa. Tiedon jatkuva varmennus tarvit-

see rinnalleen jatkuvan kontrollien seurannan. Molempia tarvitaan, koska 

tietoa ei voi toisaalta varmentaa täysin ilman kontrolleja, eikä kontrolleja 

voida varmuudella olettaa virheettömiksi. Automaattista kontrollien seuran-

taa voidaan käyttää esimerkiksi kirjautumisessa järjestelmään, valtuutuk-

sien seurantaan sekä yritysten toimintojen muokkaukseen. (Gullkvist, Tilin-

tarkastus 4/2012, 41-42)  

Tarkastukseen liittyvä suunnitelma vaatii huomiota muutamassa arkistoin-

tiin liittyvässä seikassa. Ensinnäkin tulee käydä ilmi, kuka on käsitellyt os-

tolaskun laskujen kierrätysjärjestelmän niin vaatiessa. Toiseksi pysyvät 

arkistot täytyisi säilyttää eri pakoissa. Vanhojen arkistojen siirtäminen ei 

onnistu yhtä helposti tilintarkastusaineiston analyysiohjelmaan verrattuna 

sähköisiin aineistoihin. Tilintarkastuksessa kahden eri tallennusvälineen 

sähköinen arkistointi tulisi huomioida tilintarkastussuunnitelmassa. Toinen 

tarkastussuunnitelmaan kirjattava huomionarvoinen seikka on vanhan ar-

kiston muuttaminen konekieliseen selkeään muotoon.  Jotta ohjelmistot 

voivat käsitellä tietoa, täytyy aineistonkin olla sähköisessä muodossa. 

(Lähdesmäki, Tilintarkastus 4/2010, 28) Yrityksen sähköinen kirjanpitoai-

neisto voidaan säilyttää väliaikaisesti tai pysyvästi kirjanpitolain mukaises-

ti. Vuonna 2006 CD-levyt ovat olleet kätevä tallennusväline pysyvään säi-

lytykseen. ASCII- ja XML- muotoinen tallennus kirjanpitoaineistolle on 
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edistänyt kirjanpitoaineiston selväkielisyyttä. Jos kuitenkaan tallennusmuo-

to ei takaa pysyvää säilytystä, on tallennusmuotoa syytä muuttaa. Haas-

teena on ollut vaatimus, että kirjanpitoaineistoa täytyy voida selata aika- ja 

asiajärjestyksessä ilman kyseisen kirjanpito-ohjelman käyttöä sekä aineis-

ton säilyttäminen kahdessa eri toisistaan riippumattomassa paikassa. (Re-

kola-Nieminen, Tilisanomat 10/2006)  

4.3.2 Tilintarkastuksen toteutus 

 

Jo vuonna 2003 osa tilintarkastuksen dokumenteista tehtiin sähköisessä 

muodossa, kuten myös arkistointi voitiin suorittaa sähköisesti. Satopään 

(Tilintarkastus 4/2003, 54) mukaan tilintarkastajan raportoinnin avuksi on 

tehty iso määrä työpapereita, riskianalyyseja ja tilintarkastussuunnitelmia, 

jotka ovat todisteena tehdystä tarkastustyöstä.  

Tilintarkastuksessa paperittomaan taloushallintoon ei kuitenkaan päästä, 

sillä vaikka tilitapahtumia haetaan koneellisesti, sen jälkeen ne yleensä 

tulostetaan paperille ja jatkokäsitellään sitä kautta esimerkiksi pankin jär-

jestelmää hyväksikäyttäen. TITO- eli tiliote tositteena-järjestelmä kehitettiin 

1990-luvulla helpottamaan maksujen kirjaamisessa. Koska pankkijärjes-

telmä näyttää ainoastaan suppeasti pelkät summat kuukausittain, on tilin-

tarkastajien työ hieman hankalampaa. Tiliotteiden saldojen vahvistukset 

rahalaitoksilta ovat tarpeellisia, koska TITO-järjestelmän seurauksena ti-

liotteiden tietoja voidaan muokata ja siirtää ainakin osittain ohjelmistoista 

toisiin. Tilintarkastaja pystyy tilitoimistojen sovelluspalvelun takia keskitty-

mään paremmin lopputarkastukseen. Tilitoimistot voivat vuokrata asiak-

kailleen sovelluksia, joiden avulla asiakkaat hoitavat osto- ja myyntilasku-

tuksen. Asiakkaat lähettävät ostolaskut tilitoimistoon, jossa tiedot siirretään 

sähköiseen muotoon ja odottamaan hyväksymistä. Tilintarkastaja pystyy 

tarkastamaan näin kätevästi samassa tallennusvälineessä olevat myyntiin 

ja ostoihin liittyvät laskut yhdessä muun materiaalin kanssa samassa so-

velluksessa kuin tuloslaskelma, tase, pääkirja, päiväkirja ja tositteet. (Läh-

desmäki, Tilintarkastus 4/2010, 27-28) 
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Tilintarkastuksen ohjelmistot auttavat suunnittelun lisäksi tilintarkastuksen 

toteutusvaiheessa. Esimerkiksi vuodesta 1989 valtiontalouden tarkastusvi-

rastossa otettiin käyttöön ensimmäinen sähköinen tarkastusohjelma Idea, 

jota käytti vain pieni osa henkilöstöstä. Vuonna 1997 otettiin käyttöön en-

simmäinen Windows-käyttöjärjestelmällä toimiva tarkastusohjelma, joka 

valikoitui vuonna 1998 ACL-nimiseksi ohjelmaksi. Samaan aikaan tuli lain-

säädäntö, jonka mukaan kirjanpitojärjestelmästä tuli tarvittaessa voida 

tehdä poimintoja. Tilintarkastajia koulutettiin, ja vuonna 2004 sähköiset 

tilintarkastusohjelmat olivat kaikkien tarkastajien käytössä. ”Batchit” eli au-

tomatisoidut toiminnot auttavat tilintarkastajia analyyttisessa tarkastukses-

sa. Batchien etuna on se, että ne toimivat tiedoston muodosta riippumatta, 

joten kirjanpitoaineiston erilaiset tallennusmuodot eivät ole esteenä bat-

chien käyttämiseen, jolloin batcehja voidaan käyttää monenlaiseen eri tar-

koitukseen. Esimerkiksi merkittävien tilinpäätöksen sisällön ja muodon 

osalta, riskianalyyseissa, alv-kirjauksissa tai kirjanpidon oikeellisuutta tar-

kastettaessa voidaan käyttää batcheja. Batcheilla voidaan myös vertailla 

tietoja keskenään ja seurata tilejä päivätasolla. (Rahikainen, Tilintarkastus 

3/2004, 37-40)  

Taloushallinnon sähköistymisen seurauksena sähköisessä muodossa ole-

van aineiston vuoksi esimerkiksi Nokian kaltaisissa suurissa yrityksissä on 

voitu keskittyä riskipitoisimpien liiketapahtumien tarkastamiseen. Kun yk-

sittäisten liiketapahtumien tarkastaminen käy lähes mahdottomaksi liiketa-

pahtumien runsaan määrän ja suurten rahamäärien vuoksi, täytyy keskit-

tyä vain olennaisimpiin riskimäärältään suuriin liiketapahtumiin. (Hakalahti, 

Tilintarkastus 2/2009, 32) 

Analyyttisessa tarkastuksessa tilintarkastajan työ on helpottunut koneelli-

sen pääkirjanpidon myötä, koska tietoa voidaan helposti tarkistaa esimer-

kiksi hakusanojen avulla. Tietoja ei tarvitse kirjoittaa uudelleen vaan ne 

voidaan ottaa suoraan valmiista aineistosta. Pääkirjanpito on nykyään 

helppoa tallentaa jollekin tallennusvälineelle, johon voidaan tallentaa myös 

muita tärkeitä tietoja, kuten arvonlisäverolaskelmat tai muut raportit. Läh-

desmäen (Tilintarkastus 4/2010, 28) mukaan tilintarkastajalle voi olla on-
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gelmallista tarkastuksessa puuttuvat tai puutteelliset vientiselitteet sekä 

sähköisesti että manuaalisesti paperille tallennettavassa kirjanpidossa. 

kun kirjanpidossa ei ole huomioitu tarpeeksi tarkasti selitteitä, tilintarkasta-

ja ei saa tarpeeksi informaatiota siirtyessä tase- ja tulostilien, pääkirjan ja 

päiväkirjan välillä. Käytännön työssä haasteita tilintarkastajalle asettaa 

tietokoneen näytön näkymät, kun hyväksymismerkinnät, päiväkirja ja tosit-

teet pitäisi saada samaan näkymään. Lisäksi skannaukset ovat saattaneet 

tuottaa epäselvää jälkeä.  

Gävert (Tilintarkastus 6/2012, 62-65) määrittelee valikoivan aineistotarkas-

tuksen valintaprosessiksi, jossa valitaan tositteet ja dokumentit, joita aio-

taan tarkastaa. Apuna käytetään taloushallinnon sähköisten raporttien tie-

toja. Aineistotarkastus voidaan sähköisen raportoinnin avulla suunnitella 

tehokkaammin aikaa säästäen valikoimalla halutut otokset. Aineistosta 

voidaan myös tarkastella erilaisia ominaisuuksia, kuten tilastolliset seikat 

tai otoskoon valitseminen rahamäärän, prosenttiosuuden tai useamman 

kriteerin perusteella. Vaikka jo perinteisellä taulukkolaskennalla saadaan 

käsiteltyä paljon aineistoa, taulukoina olevat sähköiset raportit antavat 

enemmän valinnanvaraa. Kululajit voidaan järjestellä ja määritellä ilman 

erillistä tiedon keräystä eri arkistomuodoista, kuten cd-romilta tai papereis-

ta. Sähköistä tietoa käsitellessä tilintarkastajan on tarvittaessa helppo pa-

lauttaa muokatut tiedot alun perin olleisiin muotoihin ja järjestyksiin. Säh-

köisen aineiston käsittely hoituu tehokkaimmin lajittelemalla aineisto sa-

maan järjestykseen, kuin miten tositteet ovat arkistoitu järjestettynä pape-

risessa muodossa. Tyhjiä sarakkeita on hyvä jättää muistiinpanoille ja tar-

kistuksille. Suodatuksella saadaan haluttu aineisto näkyviin. 

Taloyhtiöiden ja isännöintitoimistojen tarkastuksessa toiminnantarkastaja 

ei ole yhtä suosittu valinta verrattuna tilintarkastajaan, koska sähköisen 

kirjanpitoaineiston käsittely kuuluu enemmän tilintarkastajien osaamisalu-

eelle. (Ojala, Tilintarkastus 1/2012, 34) 

”Tämä saattaa osaltaan rajoittaa toiminnantarkastajien käyt-

töä, sillä kaikki eivät halua tai kykene tarkastamaan sähköi-
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sessä muodossa olevaa aineistoa.” (Ojala, Tilintarkastus 

1/2012, 34)  

Vuoden 2000 koneellisen kirjanpidon korvaajaksi laadittiin 1.2.2011 hy-

väksytty kirjanpitolautakunnan yleisohje koskien kirjanpidon menetelmiä ja 

aineistoja. Uutta ohjeen rakenteessa on kirjanpidon prosessin mukaiset 

luvut, jotka käsittelevät tositteita, kirjauksia, kirjausketjuja, täsmäytyksiä 

sekä kirjanpitoaineiston säilyttämistä. Sisällöllisesti on keskitytty eniten 

tositteiden selkeyteen, erityisesti asiakirjoja ja tiedostoja yhdistelemällä 

aikaansaatuihin tositteisiin. Myös kirjausketjun edestakaiseen sujuvuuteen 

ja selkeyteen on annettu ohjeistusta alkaen liiketapahtumista tilinpäätök-

seen ja toisinpäin. (Tallberg, Tilisanomat 3/2011) 

”Koneellisella tietovälineellä arkistoidun kirjanpitoaineiston 

eräs etu on, että aineisto on yleensä siirrettävissä IDEA:n 

tyyppiseen tilintarkastusaineistojen analysointiin tarkoitettuun 

ohjelmaan.”  (Lähdesmäki, Tilintarkastus 4/2010, 28) 

Etuna sähköisessä järjestelmässä verrattuna paperisiin dokumentteihin on 

se, että sähköisestä järjestelmästä voi saada myös sähköisiä dokumentte-

ja paperisten tulosteiden lisäksi. Arkistointi on helpottunut, koska tilintar-

kastusdokumentaatioon voi siirtää tietoja arkistosta. Kuitenkin haastetta 

lisää sähköisestä järjestelmästä otetut paperiset dokumentit, joihin on 

hankalaa tehdä merkintöjä. Tämän seurauksena muihin dokumentteihin 

on tehtävä lisämerkintöjä, jotta riittävä informaatiotarve täyttyisi. (Lähdes-

mäki, Tilintarkastus 4/2010, 28-29) 

Gävertin (Balanssi 4/2013,71) mukaan tilintarkastajan täytyy sähköisen 

taloushallinnon myötä kiinnittää huomiota enemmän työpapereidensa jär-

jestämiseen. Arkistossa tilintarkastajan mappien jaottelu tapahtuu yleensä 

asiakkaiden, asiakasryhmien ja vuosien perusteella. Lisäksi mappien si-

sältö on järjestetty. Hankaluutena tälle tuottaa kuitenkin se, ettei esimer-

kiksi tietyn vuoden tilintarkastuskertomuksia löydy samasta mapista, koska 

jokaisella asiakkaalla on oma vuosittainen mappinsa. Gävert kuvaa ilmiötä 

puurakenteeksi, jossa joudutaan menemään oksien kautta näkemättä ker-
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ralla tiettyjä oksahaaroja. Kuitenkin tietotekniikka on muuttanut järjestel-

mää helpommaksi, kun tietoja pystytään kätevästi muokkaamaan ja yhdis-

telemään tarpeen mukaan. 

”Sähköiset järjestelmät voivat muuttaa puun verkoksi, jossa 

oksahaaroihin johtaa erilaisia polkuja. Asettamalla luokittelu-

tekijät toiseen järjestykseen voimme tuottaa puun, jossa latva 

on siirtynyt juureksi.” (Gävert, Balanssi 4/2013.) 

Tarkastuksen jälkeen aineiston voi muuttaa takaisin sellaiseksi, jollainen 

se oli alussa. Pääkirjasta tilintarkastaja voi oman harkinnan mukaan miet-

tiä, onko aineistoa käsitelty jo tarpeeksi vai pitäisikö tilintarkastusevidens-

siä hankkia lisää. Exceliin ei kannata dokumentoida, sillä siinä olevaa tie-

toa voi vahingossa muuttaa helposti. Sitä vastoin taas pdf-muotoista do-

kumentointia on hankala muokata, jolloin viisasta olisi tulostaa paperille 

vain suodatetut tiedot pdf-tiedostosta, valiten suodattimeksi vain havain-

tomerkintöjä sisältävät tiedot. (Gävert, Tilintarkastus 6/2012, 65) 

Sähköisen taloushallinnon muuttamista digitaaliseksi edellyttää koko tilin-

tarkastusprosessin muuttamista sähköiseksi, myös allekirjoituksissa. HTM-

tilintarkastajat ry on pyytänyt VALA:lta kannanottoa tilinpäätöksen ja tilin-

tarkastusmerkinnän sähköisestä allekirjoittamisesta.  Tilintarkastuslain 

(459/2007) 14 § ja 15 § mukaisesti tilintarkastuksen suoritettuaan tilintar-

kastaja antaa tilinpäätökseen merkinnän viitaten tilintarkastuskertomuk-

seen, jossa täytyy olla päiväys ja tilintarkastajan allekirjoitus. Kuitenkaan 

allekirjoituksen tavasta ei ole tilintarkastuslaissa määrätty. Tilintarkastuk-

sen allekirjoituksissa noudatetaan vahvasta sähköisestä tunnistamisesta 

ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 5 §: 2 momentin ensimmäi-

sessä virkkeessä tarkoitettua tapaa. (VALA, Balanssi 3/2013, 17) 

Kontrolliympäristön hallintaan kuuluvat tilintarkastusstandardien 300 ja 

315 mukaisesti tietojärjestelmiin ja organisaatioon liittyvät olennaiset tiedot 

ja kontrollit. Jos organisaatio ostaa ulkoistettuja palveluita, on tilintarkasta-

jan selvitettävä mitä ulkoistavan yrityksen toimenkuvaan kuuluu ja mitä 

ulkoistaja saa tehdä lain sallimissa rajoissa ja mitä uhkia ulkoistukseen voi 
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liittyä. Standardin 402 mukaan palveluyritysten tarjoamat ulkoistukset tili-

toimistojen kautta voivat auttaa tilintarkastajaa kontrollien selvittämisessä, 

koska tilitoimistoilla on usein luotettavia ja hyväksi todettuja järjestelmiä. 

Riskejä kuitenkin aiheuttaa se, jos tilintarkastaja joutuu monien eri ulkois-

tettujen palveluntuottajien eri järjestelmien takia kiinnittämään tarkemmin 

huomiota riskien kartoitukseen. Riittävien dokumenttien puuttumisen takia 

tilintarkastajan on vaikea toteuttaa Audit trail-periaatetta, kun ostolaskujen 

tositenumeroinnit ja arkistointijärjestelmät eivät täsmää. (Lähdesmäki, Ti-

lintarkastus 4/2010, 28) 

Sähköinen alusta tarjoaa tilastollisen tiedon analyysia helpottavia seikkoja, 

mikä auttaa aineiston suunnittelussa. Virheettömyysprosenttia on tosin 

hankala määritellä suuren aineiston käsittelyssä esimerkiksi pk-yrityksen 

ostoreskontrassa, jossa saattaa olla kertynyt excel-taulukkoon tilikauden 

alusta loppuun tuhansia rivejä. Sen sijaan taulukosta on helppo laskea 

esimerkiksi 50 suurimman laskun yhteissumma. Tilintarkastaja voi oman 

harkinnan mukaan hyödyntää riskianalyysin tekoa lajittelemalla tietoa ja 

tekemällä kyselyjä aineistolle hakusanojen avulla. Verotusasioissa voi-

daan tarkastella mahdollisia toimituksia yrittäjän kotiosoitteeseen ostolas-

kuja tarkastelemalla. Tilintarkastuksessa käytettävät tietotekniikan työme-

netelmät eivät vaadi monimutkaista osaamista, vaan perustuvat pitkälti 

muun muassa taulukoiden hallintaan ja perusmatemaattisiin toimenpitei-

siin.  Linkitykset dokumentteihin, laskuihin ja muuhun aineistoon toimivat 

kätevästi silloin, kun aineisto on muissa lähteissä. Näin aineiston tarkastus 

helpottuu ja tehostuu. (Gävert Tilintarkastus 6/2012, 62-64) 

Haasteena sähköinen taloushallinto tarjoaa koulutuksen lisäämisen tar-

peen, kun tilintarkastuksen ammattilaisten täytyy olla myös tietotekniikan 

ammattilaisia tulevaisuudessa. Uusien järjestelmien integroiminen vaatii 

aikaa ja rahaa. (Länsiluoto, Tilintarkastus 5/2012, 53) Muita mahdollisia 

haasteita ovat rakenteellisen sähköisen ympäristön muutosvaatimus sekä 

tilintarkastajan tulevaisuuden työnkuvan laajuus. Kuuluuko tilintarkastajan 

toimenkuvaan ehkä mahdollisesti jatkuvan tilintarkastusjärjestelmän aset-

tamat tehtävät vai voisiko tehtävän ulkoistaa jollekin toiselle? Tämä aset-
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taa tilintarkastajalle myös uudenlaista tietoteknistä osaamisvaatimusta ja 

koko yrityksen toiminta-alueen kattavaa jatkuvaa tarkkailua. (Gullkvist, Ti-

lintarkastus 4/2012, 42-43)  Tilintarkastajien yhteistyö tilitoimiston kanssa 

toimii tilitoimiston sähköisiä palveluja käyttämällä. Tilintarkastaja näkee 

asiakkaan tietoja jatkuvasti ja reaaliaikaisesti, jolloin oman työn tarkempi 

suunnitteleminen ja työn jakaminen helpottuvat. Tulevaisuuden haasteena 

Remeksen ja Somerpuron (Tilintarkastus 4/2010, 33) haastattelema KHT 

Arto Sopanen näkee taloushallinnon sähköistymisen mahdollistaman yh-

teistyön seurauksena tilintarkastuksen henkilökunnan vähentämistarpeen, 

alkaen alimmasta portaasta pienempien yritysten tarkastamisessa.  

”Tämä saattaa jopa johtaa tilintarkastusapulaisten käytön vä-

hentymiseen pk-yritysten tarkastamisessa.” (Sopanen, Tilin-

tarkastus 4/2010, 33) 

Gävert (Tilintarkastus 6/2012, 65) ennustaa tilintarkastuksen mahdollisesti 

menevän enemmän algoritmien avulla tarkastamiseksi tulevaisuudessa eli 

menettelyyn, joka on alun perin kehitetty tunnistamaan virheitä sisältävien 

luottokorttien myynti yksittäistapauksissa. Luottokorttien tarkisteluvut las-

kettiin excelin avulla, ja mahdolliset virheelliset luvut viittasivat väärennet-

tyyn myyntiin.   Algoritmeja käytetään jo asianajotoimistoissa laajojen so-

pimusten analysointiin. Miksei siis myös tilintarkastuksessa tulevaisuudes-

sa?  

4.3.3 Tietojärjestelmät ja tietotekniikka 

 

Tilintarkastuksen suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan oikeanlaiset tieto-

järjestelmät ja tietotekniikka. Esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusviras-

tossa vuonna 2004 käyttöjärjestelmä vaihdettiin Windows NT:stä Windows 

XP-järjestelmään. Kannettavien tietokoneiden avulla tilintarkastajat pystyi-

vät käyttämään tilintarkastusohjelmaa myös asiakaskohteissa. Winzip-

ohjelmat pakkasivat kirjanpitotiedostot pieneen levytilaan, kun haluttiin siir-

tää tai säilyttää tietoja. Valtiontalouden tilintarkastaja tilaa kirjanpitoaineis-

ton, jossa voi olla useaa eri tietokantaa. Tiedostot on säilytettävä kuusi 

vuotta ja arkistoituja tiedostoja voidaan käyttää hyödyksi muissa tarkas-
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tuksissa. Sähköinen taloushallinto tekee tilintarkastuksesta tehokkaampaa 

ja helpompaa kuin aiemmin, koska voidaan keskittyä olennaisiin asioihin. 

Halutut tiedot löytyvät helpommin ilman aikaa vievää rutiinityötä. (Rahikai-

nen, Tilintarkastus 3/2004, 38) Rahikainen mainitsee atk-tuen ja sähköi-

seen taloushallintoon panostuksen olleen motivoiva kannustin tilintarkasta-

jille.  

”…Ilman kunnon panostusta on todennäköistä, että osa tar-

kastajista ei olisi koskaan aloittanut tietokoneavusteista tar-

kastusta… Varsin todennäköistä on myös, että osa tarkastajis-

ta olisi luopunut uudesta työkalustaan varsin pian ongelmien 

jälkeen, mikäli apua ei olisi ollut saatavilla.” (Rahikainen, Tilin-

tarkastus 3/2004) 

Varsinkin vanhempien tilintarkastajien kannustimet omaksua uutta tieto-

tekniikkaa saattavat olla alhaiset. Kuitenkin selkeiden hyötyjen aikaan-

saama työn helpottuminen on tuonut ongelmaan ratkaisun. Tilintarkastajat 

voivat turvautua tarvittaessa asiantuntija-apuun uusiin tietoteknisiin sovel-

luksiin siirryttäessä. 

Tilintarkastussuunnitelma on muuttunut sähköisen taloushallinnon seura-

uksena uusien järjestelmien ja tilintarkastukseen vaikuttavien henkilöiden 

myötä. Uudet järjestelmät vaativat luotettavuutta sekä selkeää raportointia 

ja dokumentointia. Tilintarkastajalle annettavat lisävaltuudet järjestelmien 

käyttäjänä voivat selkeyttää ja parantaa tarkastuksen laatua. (Lähdesmäki 

2010, 29) 

HTM-tilintarkastajien vuonna 2004 käyttöön ottama laaduntietojärjestelmä 

on Mikkolan (Tilintarkastus 1/2005, 102) mukaan yksi osoitus tietoteknii-

kan hallitsevasta noususta tilintarkastusalalla. 

”Tilintarkastajilla täytyy olla valmiudet tietojen yhä monipuoli-

sempaan analysointiin ja käyttöön pienemmissäkin tarkastus-

kohteissa…. HTM-yhdistyksen nyt käyttöön ottama laaduntie-

tojärjestelmä osaltaan edistää myönteisesti tietokoneiden 
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käyttöä ja verkkotyöskentelyä...”  (Mikkola, Tilintarkastus 

1/2005, 102) 

Tietotekniikan kehitys on johtanut yhteistyön lisäämiseen tilintarkastajien 

ja muiden toimijoiden välillä. Esimerkiksi tilitoimiston sähköisten taloushal-

lintopalveluiden hyödyntäminen helpottaa tilintarkastajan työtä, koska tilin-

tarkastaja näkee asiakkaiden tietoja reaaliaikaisesti.  

”Linjat ovat aina auki ja voin milloin tahansa käydä katsomas-

sa haluamani asiat. Työ on joustavampaa ja miellyttävämpää, 

kun ajalliset ja fyysiset rajoitteet ovat poistuneet.” (Sopanen, 

Tilintarkastus 4/2010, 33.) 

”Kirjanpidon voi paikasta riippumatta tarkastaa tietovälineeltä 

jo ennen lopputarkastusta.” (Lähdesmäki, Tilintarkastus 

4/2010,28) 

Tilitoimistojen lisäksi tilintarkastaja tekee yhteistyötä sisäisen tarkastuksen 

kanssa. Sekä ulkoisen että sisäisen tarkastuksen työssä sähköisten järjes-

telmien käytössä riskienhallinta on keskeisessä asemassa. Tietojärjestel-

mäkontrollit esimerkiksi tilinpäätöksen oikeellisuuden varmistamisessa 

auttavat sähköisen taloushallinnon kehittämisen edistämisessä. Sisäisen 

valvonnan prosessien toimivuus ja itsenäinen ote mahdollistavat sen, että 

tilintarkastus pystyy hyödyntämään enemmän sisäisen tarkastuksen tuot-

tamaa aineistoa. (Remes & Härkönen, Tilintarkastus 5/2010, 43-44) 

”Kaikki me olemme nykyisin täysin riippuvaisia IT-

järjestelmistä. Siksi hallinnan merkitys on tärkeää, ja tämä to-

siasia ymmärretään sekä sisäisessä että ulkoisessa tarkas-

tuksessa.” (Help, Tilintarkastus 5/2010, 44) 

Selainpohjainen käyttö mahdollistaa palveluun pääsyn missä ja milloin 

vain internetyhteyden kautta. Tämä on edistysaskel tilintarkastajan työn 

kannalta, kun pääsy pilvipalveluun mahdollistaa pääsyn sidosryhmille. Pil-

vipalveluun liittyy enemmän lisäpalveluja, joita voidaan integroida osaksi 

kokonaispalvelua. Näin voidaan huolehtia asiakkaan huomiota vaativien 



70 

asioiden hoitamisesta, kuten arvonlisäverokantojen muutoksista. Integroin-

ti hoituu myös eri palveluntarjoajien välillä, kun asiakas tarvitsee eri palve-

luja. (Fredman, Tilisanomat 8/2010) Kun tilitoimisto solmii sähköisiin pilvi-

palveluihin tai SaaS-palveluihin liittyviä sopimuksia, pitäisi huomioon ottaa 

muutamia seikkoja. Myös tilintarkastaja tarvitsee käyttöoikeuden järjestel-

mään asiakkaiden ja alihankkijoiden ohella. (Turunen & Salminen, Tilisa-

nomat 10/2010) Gävertin (Balanssi 1/2013, 56) mukaan pilvipalveluiden 

tietokannat ovat haasteellisia tilintarkastajille, koska kaikilla dokumenteilla 

ei ole suoria ip-osoitteita, vaan tietokannalla on oma liittymä.  

”Tulevaisuudessa – itse asiassa jo tänään – tarvittaisiin pilvi-

palvelutaloushallintoon oma tilintarkastusliittymä vakioliittymän 

sijaan. Se palvelisi nykyistä tilintarkastajan lukuoikeutta pa-

remmin kuin myös tilintarkastuksen ja sisäisen laskennan tar-

peita.” (Gävert, Balanssi 1/2013, 56) 

Hyvösen ja Härkösen (Tilintarkastus 2/2009, 25-28)  artikkelissa haastatel-

tava HTM-tilintarkastaja Päivi Sten kiteyttää sähköisen taloushallinnon 

tuomien hyötyjen välttämättömyyttä käytännön tilintarkastustyössä:  

”...ilman yritysanalyysiohjelmaa ja maksukykyisyystesti –

ohjelmaa excel-taulukoinneista puhumattakaan ei enää tule 

toimeen. Moderni matkakonttori on yhtä kuin kannettava tieto-

kone ja skanneri asiakirjaotteita varten…” (Sten, Tilintarkastus 

2/2009, 28) 

Tietotekniikan kehittyminen ja tuominen tilintarkastajien työhön on helpot-

tanut tilintarkastajien työnkuvaa erinäisten ohjelmien kehityttyä. Toisaalta 

sähköisen taloushallinnon kehittyminen aiheuttaa tilintarkastajien riippu-

vuutta sähköisestä taloushallinnosta ja sen toimivuudesta. Tärkeää olisikin 

pitää yllä ammattitaitoa, ettei turvauduta ohjelmien tuomaan tiedon käsitte-

lyn helppouteen. Jos esimerkiksi ohjelmalle syöttää vääriä tietoja tai stan-

dardit eivät toimikaan halutulla tavalla, saattaa automaattisen analysoinnin 

tai laskennan lopputulos olla vääränlainen. Hyvönen ja Härkönen (Tilintar-

kastus 2/2009, 28) painottavatkin vuosien saatossa kertyvää tilintarkas-



71 

tuskokemuksen tärkeyttä. Vaikka tietotekniikka on luonut helpotusta tilin-

tarkastajan työhön, vaatii se myös kärsivällisyyttä ongelmatilanteissa ja 

positiivista asennetta.  

4.3.4 XBRL 

 

XBRL-kieltä käytetään viranomaisraportoinnin helpottamiseksi esimerkiksi 

vero- tai tilinpäätösasioissa. Tämän maailmalla laajalle levinneen avoimen 

standardin tehokkuus lienee siinä, että XBRL-kieltä voidaan kierrättää eli 

käyttää uudelleen. Tieto on pilkottu erilaisiin rakenteisiin, jolloin tietojen 

tulkitseminen helpottuu. Taloudellisen tiedon lisäksi XBRL-kieltä käytetään 

muuhunkin tarkoitukseen, kuten kestävän kehityksen raportointiin. Maail-

manlaajuista XBRL-kieltä käytetään Yhdysvalloissa, Kiinassa ja muuta-

missa Euroopan maissa, kuten Iso-Britanniassa, Hollannissa ja Tanskassa 

sekä vuoden 2012 alusta lähtien Suomessa. Jokaisessa maassa käyte-

tään omia paikannettuja XBRL-maakonsortioita, koska jokaisessa maassa 

on erilaiset kirjanpitolainsäädännöt. (Penttinen & Suosalo, Tilintarkastus 

6/2012, s. 66-67)  

XBRL mahdollistaa automatisoidun tilintarkastuksen, mikä taas mahdollis-

taa jatkuvan tilintarkastuksen (Gullkvist Tilintarkastus 4/2012, 40). Tilintar-

kastuksessa XBRL tarjoaa tiedon luotettavuutta ja tarkkuutta taloudellisten 

säästöjen lisäksi. (Iivari, Tilintarkastus 6/2011, 44-45) Yhtenäisen standar-

din ansiosta XBRL tarjoaa tiedon vertailtavuuden parantumista, josta voi-

vat hyötyä monet sidosryhmät tilintarkastajien ohella, kuten sijoittajat.   

”Aiemmin manuaalisesti suoritettua työtä voidaan automati-

soida XBRL:aa hyödyntämällä. Esimerkkeinä tiedon analy-

sointi, tiedon sähköinen jakelu, tiedon esittämistavat, osatieto-

jen poiminta/tunnuslukujen laskenta ja yritysten väliset vertai-

lut.”  (Iivari, Tilintarkastus 6/2011, 46) 

 

Suomessa XBRL-konsortion kehittäminen antaa mahdollisuuksia toimin-

nan kehittämiseen niin viranomaisille, yrityksille kuin tilintarkastusyhteisöil-

lekin. Lisäksi sähköisestä talousraportoinnista tulevat hyötymään monet 
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muutkin osapuolet, kuten yritysanalyytikot ja raportteja edelleen työstävät 

tahot (Koskentalo, Tilisanomat 8/2012). Tietojen analysointi ja raportointi 

helpottuvat sähköisen talousraportoinnin myötä virheiden vähenemisen 

lisäksi, kun tietoja pystytään yhdistelemään rakenteiden avulla. Suomessa 

toimii XBLR-konsortion työryhmä tämän mahdollisuuden toteuttamisen 

eteen. (Penttinen & Suosalo, Tilintarkastus 6/2012, 69) XBLR-raportointi 

on tarkoitus ottaa käyttöön EU:ssa vuonna 2018. (Koskentalo, Tilisanomat 

8/2012)  

Piia Rekilä (2013) Työ- ja elinkeinoministeriöstä pohtii XBRL:n tulevaisuut-

ta eikä sulje pois mahdollisuutta ottaa XBRL-raportointi asteittain osaksi 

laajempaa kokonaisuutta, jos raportoinnin käyttöönottoa harkitaan pakolli-

seksi. (Rytsy, Tilisanomat 12/2013) Rytsy näkee yhtenä mahdollisuuden 

luoda uutta alaa XBRL-raportoinnin avulla. 

”Olennaista on myös, voidaanko XBRL:n myötä helpottuvan 

yritystietojen hallinnoinnin ja analysoinnin avulla luoda koko-

naan uutta liiketoimintaa.” (Rytsy, Tilisanomat 12/2013). 

Tilintarkastusyhteisöt ovat ottaneet kansalliset konsortiot huomioon teke-

mällä yhteistyötä eri maiden konsortioasioissa. Tilintarkastusyhteisöjen 

näkökulmasta syitä yhteistyöhön ovat tärkeän tulevaisuuden ilmiön parissa 

mukana oleminen, oppiminen ja maineen lisääminen. Myös XBRL-

konsultointiin liittyvää palvelun tarjoamista tulevaisuudessa on harkittu. 

XBRL:n tekniset haasteet ovat helpommin käsiteltävissä tulevaisuudessa, 

kun tilintarkastusyhteisöjen oman kehitystyön aikaansaannokset näkyvät 

konsortioissa, jolloin tilintarkastusasiakkaat otetaan paremmin huomioon. 

Haasteena tilintarkastusyhteisöille on löytää tarpeeksi asiantuntevaa hen-

kilöstöä XBRL-kielen varmentamiseen. XBRL-kieli avaa tilintarkastusyhtei-

söille taloudellisesti kannattavan mahdollisuuden lisäksi riskien pienentä-

misen mahdollisuuden. Tämä edellyttää tosin koulutettua henkilöstöä ja 

henkilöstön motivaatiota ja innostusta kehittää XBRL-kieltä. XBRL:n mah-

dollisia hyötyjä voisi olla epänormaalien poikkeamien löytäminen yhä suu-

rempien aineistojen joukosta. Sähköisen raportointikielen kehittäminen 

vaatii pitkäjänteistä työskentelyä, eikä tuloksien hyödyntäminen pitkän 
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ajan kuluttua motivoi välttämättä henkilöstöä tarpeeksi kehitykseen osallis-

tumiseen. (Penttinen & Suosalo, Tilintarkastus 6/2012, s. 68)  

Ongelmana on ollut, ettei XBRL-kieltä käytetä mielellään, ellei ole pakko, 

ja vuonna 2011 Suomessa ainoastaan Finanssivalvonnan valvonnan alai-

sena olevia yrityksiä velvoitettiin käyttämään XBRL-kieltä. Todennäköisesti 

myös Suomessa tullaan soveltamaan muissa maissa olevaa käytäntöä, 

jonka mukaan XBRL:ää soveltavat ensin viranomaiset, sitten pankit ja va-

kuutuslaitokset ja viimeisenä yritykset. (Iivari, Tilintarkastus 6/2011, 45)  

XBRL:n kehittämisessä tilintarkastusyhteisöissä on otettava muutamia 

taustaseikkoja huomioon. Ensinnäkin olisi hyvä tarkentaa mihin XBRL-

raportointia käytetään eli mihin toimintoihin XBRL otetaan mukaan. Pitää 

miettiä, missä laajuudessa XBRL halutaan ottaa mukaan tilintarkastusyh-

teisön toimintaan. Vaihtoehtona on käyttää tämän hetkistä bolt on-tapaa, 

jossa XBRL-muoto otetaan aineistossa käyttöön vasta tilinpäätöksen laa-

timisen jälkeen. Toisena tapana on XBRL:n ottaminen laajemmin käyttöön. 

Jos vaikutukset menisivät pitkälle kaupanteon tasolle, vaikuttaisi se 

enemmän verrattuna osittaiseen XBRL-raportoinnin käyttöönottoon. Toi-

saalta Jos XBRL päätetään ottaa jossain maassa käyttöön, on kokemus 

osoittanut, että asia tulisi huomioida lainsäädännössä pakottavasti. Yrityk-

set ovat haluttomia omaksumaan uutta XBRL-kieltä, kun ilmankin pärjä-

tään. Yritykset toimivat eri tavalla ja XBRL:a käytetään eri tavalla eri yrityk-

sissä. Lisää tutkimusta XBRL-kielestä tarvitaan, jotta voidaan tutkia tiedon 

luotettavuutta, riskejä, mahdollisuuksia ja hyötyjä. Nyt jo havaittavissa ole-

via hyötyjä raportoinnissa ovat olleet tiedon kierrättäminen, mikä hyödyttää 

tiedon analysoinnissa kohti nopeampaa työskentelyä. Yhteiset käsitteet 

tuovat selvyyttä raportointiin poistaen väärinymmärryksiä ja auttavat vertai-

lemaan yrityksiä paremmin. Pankki- ja vakuutusalan suuret määrät haja-

naista tietoa voidaan yhdistää XBRL:n avulla. Tähän ongelmaan voivat 

tilintarkastusyhteisöt tarttua tarjoamalla neuvontaa. XBRL helpottaa suur-

ten informaatiomäärien ja tilinpäätösten kanssa työskenteleviä henkilöitä 

tietojen analysoinnissa. (Penttinen & Suosalo, Tilintarkastus 6/2012, s. 68-

69) 
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Ahvenniemi (Tilisanomat 1/2013) toteaa monien ICT-hankkeiden tavoittei-

den olevan monimutkainen verkosto, josta ei saa oikein selvää, kenen ta-

voitteita ollaan suunnittelemassa.. Ahvenniemi tiivistää hankkeiden hyötyi-

hin perustuvat motiivit: 

”Kaikkien hankkeiden olemassaolon oikeutus… perustellaan 

luonnollisesti yhteistä hyvää parantavilla argumenteilla, kuten 

tehokkuus, tuottavuus, säästöt sekä kansallinen ja yritysten 

kilpailukyky. Hankkeissa on monia yrityksille ja taloushallinnon 

toimijoille tärkeitä asioita. Esimerkiksi XBRL-standardi ja talo-

ushallinnon raportointikoodisto ovat hyviä esimerkkejä.” (Ah-

venniemi, Tilisanomat, 1/2013) 

Myös Iivari (2011) sekä Penttinen ja Suosalo (2012) perustelevat XBRL:n 

hyötyjä samoilla kriteereillä kuin Ahvenniemi (2013). XBRL-kieli tarjoaa 

tilintarkastusyhteisöille kuten muillekin sidosryhmille esimerkiksi tiedon 

vertailtavuuden parantumista. 

4.3.5 Tietoturvallisuus ja väärinkäytökset 

 

Sähköisen taloushallinnon järjestelmät ovat yleensä yrityksessä jakautu-

neet moniin osiin, eikä kokonaiskuvaa ole helppoa hahmottaa. Hauras 

sähköinen järjestelmä herkistää väärinkäytöksille. Audit trailin hahmotta-

minen on hankalampaa monen eri toiminnon osa-alueista. Lisäksi monien 

kirjanpitolain vaatimusten ja moneen osaan jakautuneen sähköisen järjes-

telmän on kohdattava toisensa. Esimerkiksi kirjanpidon saamisiin saate-

taan usein laittaa eriä, joita ei ole merkitty minnekään muistiin, kuten eri-

laiset pankkitililtä otetut nostot tai käteismaksut. Tässä vaiheessa olisi syy-

tä pohtia, kuka on varojen haltija sekä mikä asiayhteys ja arvo saamisella 

on liiketoimintaan. Toisena esimerkkinä aineettomien oikeuksien huonosti 

arvioidut odotukset tuloista voivat linkittyä väärinkäytöksiin. Aineettomien 

oikeuksien jatkuva seuranta auttaa ehkäisemään väärinkäytöksiä esimer-

kiksi aktiivoihin liittyen. Aktiivat saattavat olla tekaistuja eivätkä linkity itse 
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aineettomaan oikeuteen. (Tahvanainen & Haikarainen, Balanssi 5/2013, 

35-37) 

Tietoturvallisuus saattaa horjua tilanteissa, jossa tilintarkastaja vahingossa 

poistaa jonkin sähköisen dokumentin tai muuttaa tietoa peruuttamattomal-

la tavalla. Tämän vuoksi varmuuskopioinnit useassa eri tietolähteessä 

ovat välttämättömiä keinoja säilyttää tietoja. Gävertin (Balanssi 4/2013, 

72-73) mukaan lokitiedosto auttaa havaitsemaan, kuka on viimeiseksi 

muokannut tiedostoa. Dokumentteja voidaan hallinnoida erilaisilla ohjelmil-

la, esimerkiksi Share Point, M-Files tai Heeros. Tietoturvallisuus doku-

menttien säilymisessä on otettava huomioon koko sen ajan, jona doku-

mentin on oltava arkistoituna. Siksi dokumentin käytön suunnittelu alkaa jo 

järjestelmän valitsemisesta. Ohjelman hinta-laatusuhde on jokaisen tilin-

tarkastajan itsensä arvioitavissa, sillä järjestelmän kätevyys ja käytön 

helppous riippuu tilintarkastajan omista mieltymyksistä.  

Tilintarkastajan on ilmoitettava mahdollisesta rahanpesusta rahanpesun 

selvittelykeskukselle. Tilintarkastajan on tutkittava tarkkaan asiakkaan 

taustaa ja tunnistettava, jos on syytä epäillä asiakkaan käyttäneen väärin 

varoja tai omaisuuden alkuperästä ei ole tietoa. Luonnollista henkilöä tun-

nistettaessa voidaan käyttää sähköistä varmennetta viralliseen asiakirjaan.  

(Heikinheimo & Kuitunen, Tilintarkastus 2/2004, 19) 
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4.3.6 Yhteenveto tilintarkastuksen hyödyistä ja haasteista suomalaisissa am-

mattilehdissä 

 

Seuraavaksi esitellään yhteenveto (Taulukko 1) kappaleiden 4.3.1-4.3.5 

tilintarkastuksen hyödyistä ja haasteista suomalaisissa ammattilehdissä.  

Taulukko 1. Yhteenveto tilintarkastuksen hyödyistä ja haasteista suoma-

laisissa ammattilehdissä vuosina 2003-2013. 

TEEMA Hyödyt Haasteet 

Tilintarkastuk-
sen suunnittelu 

- CAAT-tekniikoiden kehittyminen 
 Riskianalyysien koostaminen 
 Tositteiden tarkastus 
 Haluttujen tietojen poiminta 

- Tilintarkastajien IT-taitojen kehittämi-
nen, IT-tukihenkilöiden tarpeellisuus 

- Vanhan arkiston muuttaminen kone-
kieliseen muotoon 
 Tilintarkastusohjelmistojen pys-

tyttävä käsittelemään tietoja 
 

Tilintarkastuk-
sen toteutus 

- CAAT-tekniikoiden kehittyminen, 
valikoiva aineistotarkastus 
 Keskittyminen suurten yri-

tysten riskipitoisimpien liike-
tapahtumien tarkastamiseen 

 Taloushallinnon sähköisten 
raporttien hyödyntäminen 

- Askel kohti jatkuvaa tilintarkastus-
ta 
 

- Asiakkaan ja tilintarkastajan tietojär-
jestelmien yhteensopimattomuus 
 Riittävien sähköisten dokument-

tien puuttuminen, Audit trail-
ketjun vajaavaisuus 

 Huomiota täytyy kiinnittää tar-
kemmin riskienkartoitukseen 

 
 

Tietojärjestel-
mät ja tietotek-
niikka 

- Kannettavat tietokoneet ovat 
mahdollistaneet tilintarkastusoh-
jelman käytön myös asiakaskoh-
teissa 

- Halutut tiedot löydetään ilman ai-
kaa vievää rutiinityötä 

- sähköisten taloushallintopalvelui-
den hyödyntäminen helpottaa ti-
lintarkastajan työtä 
  tilintarkastaja näkee asiak-

kaiden tietoja reaaliaikaises-
ti pilvipalveluiden avulla  

 

- Myös tilintarkastaja tarvitsee käyttö-
oikeuden pilvipalveluiden järjestel-
mään 
  kaikilla dokumenteilla ei ole 

suoria ip-osoitteita, vaan tieto-
kannalla on oma liittymä 

 

XBRL - Tiedon vertailtavuuden parantu-
minen 

- Parantaa tiedon luotettavuutta ja 
tarkkuutta 

- XBRL:n tekniset haasteet ovat 
helpommin käsiteltävissä tulevai-
suudessa, kun tilintarkastusyhtei-
söjen oman kehitystyön aikaan-
saannokset näkyvät konsortioissa 
 tilintarkastusasiakkaat ote-

taan paremmin huomioon 
 

- Tilintarkastusyhteisöjen löydettävä 
tarpeeksi asiantuntevaa henkilöstöä 
XBRL:n varmentamiseen 

- XBRL:n kehittämiseen tarvitaan pitkä-
jänteistä työskentelyä 

- On pohdittava, missä laajuudessa 
XBRL halutaan ottaa mukaan tilintar-
kastusyhteisön toimintaan 

 

Tietoturvalli-
suus ja väärin-
käytökset 

- Dokumentteja voidaan hallinnoi-
da erilaisilla ohjelmilla väärinkäy-
tösten estämiseksi 

 

- Sähköisen taloushallinnon järjestelmät 
ovat yleensä yrityksessä jakautuneet 
moniin osiin, jolloin audit trailin hah-
mottaminen on hankalampaa 

- Tilintarkastaja saattaa vahingossa 
poistaa jonkin sähköisen dokumentin 
tai muuttaa tietoa peruuttamattomal-
la tavalla 
 Varmuuskopioinnit tärkeitä  
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4.4 Kansainväliset ammattilehdet 
 

Tutkielman yhtenä alatavoitteena on tutkia, mitä sähköisen taloushallinnon 

kehityksen tuomia hyötyjä ja haasteita on havaittu kansainvälisessä am-

mattilehtikirjoittelussa tilintarkastuksen näkökulmasta, ja tuovatko tarkas-

tellut kansainväliset ammattilehdet lisää olennaista informaatiota verrattu-

na suomalaisiin ammattilehtiin. Seuraava kaavio (kaavio 2) näyttää kan-

sainvälisten lehtien artikkeleiden jakautumisen aiheittain ja vuosilukujen 

perusteella. Vuosiluvut ovat jaettu vuosiin 2003-2009 ja 2010-2013. Kuten 

kaaviosta voi havaita, viime vuosina ei ole kirjoitettu yhtä paljon artikkelei-

ta, jotka käsittelisivät sähköisen taloushallinnon kehitystä tilintarkastuksen 

näkökulmasta verrattuna vuosien 2003-2009 artikkeleihin. Aihepiirejä ovat 

Accountancyn (UK) osalta tilintarkastuksen automaatio, sähköiset järjes-

telmät ja XBRL. Journal of Accountancyn (USA) osalta teemat ovat auto-

maatio/sähköiset järjestelmät, XBRL ja tietoturvallisuus/väärinkäytökset. 

Koska Accountancy-lehdestä löytyi vain yksi tietoturvallisuu-

teen/väärinkäytöksiin liittyvä artikkeli, ei asiaa ole taulukoitu ollenkaan. 

Sen sijaan Journal of Accountancysta (USA) löytyi 5 artikkelia tietoturvalli-

suuteen/väärinkäytöksiin liittyviä artikkeleita vuosilta 2003-2009.  
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Kaavio 2. Accountacyn ja Journal of Accountancyn artikkelit vuosina 2003-

2013.  

Periaatteessa sähköiset järjestelmät ja tilintarkastuksen automaatio tar-

koittavat usein samaa asiaa Accountancy-lehden artikkeleissa. Choppin-

gin ja Selwoodin (2009, 70-71) mukaan sähköisiä järjestelmiä verrataan 

usein automatisoituihin tilintarkastusjärjestelmiin, vaikka kyse on pelkäs-

tään tallennusjärjestelmistä. Automaation myötä vuonna 2004 Meall (Ac-

countancy 3/2004) toteaa tietotekniikan leviävän lähes kaikilla aloilla. Vuo-

sina 2004- 2006 kansainvälisessä kirjoittelussa pohdittiin automaation 

puuttumisen seurauksia, mikä saattaa johtaa liiketoimintojen ja kontrollien 

yhtenäistämisen puuttumiseen. Tämä asettaa tilintarkastajalle lisäkustan-

nuksia ja olennaisten riskien huomaamatta jättämistä. Kuten Smart (Ac-

countancy 3/2004, 74) toteaa, vain ohjelmistojen täydellinen integroiminen 

voi johtaa ajan säästämiseen. Vuonna 2008 Meall (Accountancy 2008) 

toteaa ISA-standardien käyttöönoton lisänneen tarvetta tilintarkastuspro-

sessin automatisointiin. Meallin (2008) mukaan tilintarkastuksen automati-

2003-2009
(UK)

2010-2013
(UK)

2003-2009
(USA)

2010-2013
(USA)

XBRL (USA) 2 1

Automaatio/sähk.
järjestelmät (USA)

1 1

Tietoturv./väärinkäytökset
(USA)

5

XBRL (UK) 4

Sähköiset  järjestelmät (UK) 3

Automaatio (UK) 3 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Accountancyn (UK) ja Journal of 
Accountancyn (USA) artikkelit vuosina 

2003-2013 
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sointi on vähentänyt tarpeetonta työn toistoa ja paperiset asiakirjat on voi-

tu korvata sähköisesti. Nykyisin haasteena tilintarkastajille on hallita alati 

uutta organisaatioissa omaksuttavaa teknologiaa, jotta ymmärretään tilin-

tarkastusasiakkaiden tietojenkäsittelymenetelmiä (Omoteso 2013). Tieto-

järjestelmien ja tietotekniikan osalta jo vuonna 2003 esimerkiksi Excel on 

ollut tilintarkastajien suosiossa. Sekä kansallisesti että kansainvälisesti 

ymmärretään tietotekniikan kehittyessä henkilöstön panostuksen tarve, 

jotta sähköisen taloushallinnon kehittämistä tilintarkastuksen tarpeet huo-

mioiden voitaisiin kehittää. Meallin (2006) mukaan tietoturvallisuus on otet-

tava huomioon sähköisen tekniikan lisääntyessä. Vuonna 2004 Meall 

(2004) toteaa XBRL-kielellä olevan potentiaalia mullistaa taloudellinen ra-

portointi julkaisemalla XBRL-kielen avulla taloudellista tietoa sidosrymille. 

Vuonna 2007 nähtiin XBRL-kieli potentiaalisena taloudellisen tiedon yhdis-

täjänä. Yhdysvalloissa Vuonna 2006 Yhdysvalloissa SEC (Securities and 

Exchange Commission) teki aloitteen XBRL:n käyttämisestä yhdysvaltalai-

sissa yrityksissä antamalla virallisen pyynnön ohjelmistovalmistajille auttaa 

yhdessä kehittämään XBRL-pohjaista analyyttista työkalua ja toukokuussa 

2008 SEC ilmoitti aikeestaan ehdottaa säännöstä, joka vaatisi Yhdysval-

tain ja muiden maiden tietojenluovuttajia tarjoamaan tilinpäätöstään käyt-

täen XBRL-taksonomiaa. (Meall 2007) 

Kansallisten ja kansainvälisten ammattilehtien vertailun vuoksi seuraava 

kaavio (Kaavio 3) kuvaa tarkemmin kansallisten ja kansainvälisten ja kan-

sainvälisten artikkeleiden eroja määrissä vuosina 2003-2009 ja 2010-2013 

samojen aihealueiden mukaisesti kuin kaavio 2. Tilintarkastukseen liittyviä 

sähköisten järjestelmien/automaation artikkeleita on julkaistu vuosina 

2003-2009 melkein sama määrä sekä Suomessa että Iso-Britanniassa ja 

Yhdysvalloissa. Sen sijaan vuosina 2010-2013 artikkeleiden määrä oli 

suurempi Suomessa. Kuten kaaviosta 3 huomaa, XBRL-artikkeleiden 

määrä on ollu vuosina 2003-2009 suurempaa kansainvälisissä lehdissä, 

kun taas Suomessa ei oltu julkaistu vielä yhtään artikkelia aiheesta. Asia 

kääntyi toisinpäin vuosina 2010-2013, kun suomessa julkaistiin useampia 

XBRL-artikkeleita, mutta kansainvälisistä lehdistä löytyi vain yksi tilintar-
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kastukseen liittyvä XBRL-artikkeli. Syynä tähän saattaa olla se, että Suo-

messa vuonna 2011 ainoastaan Finanssivalvonnan alaisena oleville yri-

tyksille tuli pakolliseksi käyttää XBRL:ää, minkä vuoksi XBRL-kielen käyttö 

oli vähäistä eikä sitä noteerattu vuosina 2003-2009 suomalaisissa ammat-

tilehdissä. Tietoturvallisuudesta ja väärinkäytöksistä on ilmestynyt eniten 

artikkeleita (6 kpl) vuosien 2003-2009 aikana kansainvälisissä lehdissä. 

 

Kaavio 3. Kansallisten ja kansainvälisten lehtiartikkeleiden välinen vertailu 

sähköisten järjestelmien/automaation, XBRL:n sekä tietoturvallisuuden ja 

väärinkäytösten osalta vuosilta 2003-2013. 

Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi kansainvälisten artikkeleiden teemat. 

Käsiteltäviä teemoja kappaleissa 4.4.1-4.4.4 ovat tilintarkastuksen auto-

maatio, sähköiset järjestelmät, XBRL sekä tietoturvallisuus ja väärinkäy-

tökset. Lopuksi kansainvälisten artikkeleiden teemoista esitetään yhteen-

veto taulukkomuodossa kappaleessa 4.4.5. 

4.4.1 Tilintarkastuksen automaatio 

 

Tilintarkastuksen automatisointi on vähentänyt tarpeetonta työn toistoa ja 

paperiset asiakirjat on voitu korvata sähköisesti (Meall, Accountancy 

sähköis.
Järj.
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2003-2009
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2003-2009

XBRL
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Tietoturv.
/väärink.
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Tietoturv.
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5/2008, 73). Automaatio on parantanut tilintarkastuksen tarkkuutta, doku-

mentoinnin riittävyyttä, työpapereiden laatua ja koostumusta, mahdolli-

suutta tunnistaa ajoissa virheitä, täsmällisyyttä ja luotettavuutta. Tietotek-

niikka varmistaa myös tilintarkastustiimien välisen lähestymistavan, toi-

meksiantojen sekä standardisoinnin yhdenmukaisuuden. Automaation 

myötä on myös helppoa yhdistää tilintarkastus edellisen vuoden toimek-

siannon tarkastustyöhön.  (Omoteso, Accountancy 12/2013)  

”Tilintarkastusprosessin automatisointi asettaa edellisten vuo-

sien tilintarkastusten tiedot nykyisten tilintarkastajien käsien 

ulottuville. (Cook, Accountancy 5/2008, 73) 

Suomalaisissa ammattilehdissä ei puhuta tilintarkastuksen automaatiosta 

samalla termillä kuin Accountancy-lehdessä, mutta tarkoitetaan usein sa-

maa asiaa. ISA-standardien tullessa pakollisiksi joulukuussa 2010 täytyi 

kiinnittää huomiota siihen, että tilintarkastusdokumentaatio laaditaan 

asianmukaisella tavalla ja kansiot sisältävät tarvittavan dokumentaation. 

Yhtenä keinona esitellään sähköisiä järjestelmiä. Choppingin ja Selwoodin 

(2009, 70-71) mukaan sähköisiä järjestelmiä verrataan usein harhaanjoh-

tavasti automatisoituihin tilintarkastusjärjestelmiin. Kyse on kuitenkin tal-

lennusjärjestelmistä, joista osa on hyödyllisiä tilintarkastajalle. Tallennus-

järjestelmät automatisoivat dokumentointiprosessin osia, käyttävät esi-

täytettyjä malleja ja pitävät kirjaa arvioinneista. Dokumentoinnin määrän 

täytyisi kuitenkin pysyä kohtuullisena. 

Sekä kansalliset että kansainväliset ammattilehdet ovat huomanneet tar-

peen ISA-standardien sähköiselle alustalle. Meall (Accountancy 5/2008, 

72) toteaa ISA-standardien käyttöönoton lisänneen tarvetta tilintarkastus-

prosessin automatisointiin. Meallin haastattelema Menziesin tekninen yh-

teistyökumppani ja tilintarkastuksen laadusta vastaava Andrew Cook on 

samaa mieltä.  

”On välttämätöntä saada ISA-standardeihin sopiva alusta tilin-

tarkastukselle, sillä olisi erittäin vaikeaa tehdä sama paperi-

pohjaisella järjestelmällä. ” (Cook, Accountancy 5/2008, 72) 
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”Ehkä ISA-standardit ainakin osittain siirtyvät koneellisesti to-

teutettaviksi.” (Gävert, Tilintarkastus 6/2012, 65) 

Tietotekniikan kehittyminen tehostaa liiketoimintaa ja erityisesti kirjanpito-

käytäntöä. Haasteena tilintarkastajille on hallita alati uutta organisaatioissa 

omaksuttavaa teknologiaa, jotta ymmärretään tilintarkastusasiakkaiden 

tietojenkäsittelymenetelmiä. Tavoitteena on löytää poikkeamia ja puutteita, 

joita tavallisesti tapahtuu päätöksentekoprosesseissa. Suuret tilintarkas-

tusyhteisöt kehittävät sekä yksinkertaisia päätöksenteon tukijärjestelmiä 

että monimutkaisia asiantuntijajärjestelmiä avustamaan tilintarkastajaa 

päätöksenteossa. (Omoteso, Accountancy 12/2013) 

Kansallisessa ja kansainvälisessä ammattilehtikirjoittelussa on huomattu 

tarve sähköisen taloushallinnon integroinnille. Tilintarkastuksen automati-

sointi tarvitsee toimiakseen tehokkaasti automatisointia myös tilitoimistois-

sa ja taloushallinnon ammattilaisten keskuudessa. Vuonna 2004 Meall 

(Accounting 3/2004, 74-75) toteaa tietotekniikan leviävän lähes kaikilla 

aloilla. Leviäminen vaikuttaa muun muassa kirjanpitoon ja yleisesti liike-

toimintaan. David Smart, toimitusjohtaja Solomon Haresta ja Lähdesmäki 

kommentoivat automaation ja integroinnin puuttumista: 

”Osaa automaation mahdollistamasta ajan säästöstä ei voida 

hyödyntää, jos laskutus, dokumenttien hallinta, pääkirja ja niin 

edelleen, eivät ole aidosti integroituja.” (Smart, Accountancy 

3/2004, 74) 

”Sähköinen taloushallinto saattaa koostua usean ohjelmisto-

toimittajan moduuleista esimerkiksi siten, että kirjanpito, lasku-

tus ja reskontrat ovat yhdeltä toimittajalta ja pankkiyhteydet, 

ostolaskujen vastaanotto, kierrätys ja arkistointi toiselta toimit-

tajalta. Ohjelmistokokonaisuuksien rajapinnat ovat tällöin kes-

keinen riskikartoituksen kohde.” (Lähdesmäki, Tilintarkastus 

4/2010,28) 

Ongelmana saattaa olla ensinnäkin tietotekniikan yhteensopimattomuus 

tilintarkastusyhteisöjen ja tilintarkastusasiakkaiden välillä. Tämä tekee tie-
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dostojen, tilintarkastuksen työpapereiden ja muun tilintarkastusevidenssin 

vaihdannasta vaikeampaa ja hitaampaa. Tietotekniikan yhteensopimatto-

muus usean yrityksen välillä on hankalaa erityisesti joint audit -tyyppisissä 

tarkastuksissa.  Toisena haittana nähdään kustannukset teknologiaan liit-

tyvästä hankinnasta, ylläpidosta ja koulutuksesta. Kustannusten kalleuden 

takia pienillä yrityksillä on pulaa tietotekniikan osaamisesta ja kehittämis-

strategiasta sekä haluttomuudesta kouluttaa ja palkata lisää henkilöstöä. 

(Omoteso, Accountancy 12/2013)  

”Kustannuksista huolimatta tilintarkastusyhteisöjen täytyy ym-

päristöstä ja yritysmaailmasta tulevien paineiden takia panos-

taa IT-teknologiaan ja koulutukseen ylläpitääkseen kilpailuky-

kyään.” (Omoteso, Accountancy 12/2013)  

Prosessien, riskien ja kontrollien standardisointi käyttämällä manuaalisia ja 

taulukkolaskentamenetelmiä voi olla jäykkää ja puutteellista. Automaation 

puuttuminen johtaa liiketoimintojen ja kontrollien yhtenäistämisen puuttu-

miseen, mikä asettaa tilintarkastajalle lisäkustannuksia ja olennaisten ris-

kien huomaamatta jättämistä. Tietotekniikan käyttö vähentää siis työmää-

rää ja hillitsee kustannuksia. (Grey, Accountancy 3/2006, 80) 

4.4.2 Sähköiset järjestelmät 

 

Johnstonin (Journal of Accountancy 10/2005, s. 95-96) mukaan vuonna 

2005 paperittomat teknologiat olivat jo jokaisen kirjanpitojärjestelmän ylei-

nen piirre. Jotkin sovellukset poistavat tietojen syötön vaiheen skannaa-

malla laskut, ja toiset vähentävät riippuvuutta paperiin julkisissa tilitoimis-

toissa ja tilintarkastuksessa. Monet paperittomat järjestelmät ovat tarpeek-

si edullisia myös pienten yritysten käyttöön. 

”Kriittisten tietojen ja asiakirjojen noutamisen, arkistoimisen ja 

varmuuskopioimisen kustannushyödyt, nopeus ja helppous 

varmistavat tämän teknologisen kehityksen jatkuvan kasvun.” 

(Johnston, Journal of Accountancy 10/2005, s. 95) 
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Evansin (Accountancy, 12/2003, 43) haastattelema tilintarkastuspäällikkö 

David Blancher on tyytyväinen sähköisiin tilintarkastuksen työkaluihin, ku-

ten Exceliin.  

”…Excel mahdollistaa tehokkaamman analyyttisen tarkastelun 

sekä helpomman ja tehokkaamman numeroiden pyörittelyn.” 

(Blancher, Accountancy 12/2003,43) 

Excel soveltuu ehkä analyyttiseen tarkastukseen, mutta sähköisiä työkalu-

ja ei kannata soveltaa missä tahansa tilintarkastuksen vaiheessa, esimer-

kiksi dokumentoinnissa. 

”Excel-taulukko on kuitenkin huono dokumentointialusta jo 

senkin vuoksi, että sitä voi vahingossa muuttaa.” (Gävert, Ti-

lintarkastus 6/2012, 65) 

Myös tilintarkastuspäällikkö Peter Chapman huomauttaa sähköisen tilin-

tarkastuksen tekniikoiden tarjonnan kasvusta.  Tämä ei kuitenkaan ole 

Chapmanin mukaan esteenä tilintarkastusapulaisten halukkuuteen tulla 

alalle. 

”Meillä ei ole ollut harjoittelijoiden joukkopakoa…” (Chapman, 

Accountancy 12/2003,43) 

Sekä kansallisesti että kansainvälisesti ymmärretään tietotekniikan kehit-

tyessä henkilöstön panostuksen tarve. Liika luottaminen tietojärjestelmiin 

ja tietotekniikkaan saattaa aiheuttaa vääriä johtopäätöksiä. Omoteso (Ac-

countancy 12/2013) toteaa modernin tilintarkastuksen tarvitsevan sekä 

tietotekniikkaan panostamista että henkilöstön osaamista. Näitä kahta tar-

vitaan optimaalisen tuloksen saavuttamiseen ja oikeanlaisen tilintarkastus-

lausunnon aikaansaamiseen. Tietotekniikan käyttämisessä tilintarkastus-

lausunnon antamiseen on kuitenkin omat haasteensa: 

”Tietotekniikan käyttäminen päätöksen tekemiseen voi osoit-

tautua kaksiteräiseksi miekaksi, sillä tilintarkastajat saattavat 

olla vastuussa käyttäessään tehottomasti viimeisintä päätök-

senteon tukea, joka osoittautuukin virheelliseksi, kuten myös 
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käyttäessään perusteena pelkästään asiantuntijajärjestelmää 

virheellisen päätöksen tekemiseen.” (Omoteso, Accountancy 

12/2013)  

”Järjestelmä vapauttaa ihmiset lukemasta minun käsikirjoitus-

tani, mutta mitkään saatavilla olevat tilintarkastusohjelmat ei-

vät voi tehdä tilintarkastusta puolestani.” (Cook, Accountancy 

5/2008, 73) 

2000-luvun puolivälissä Yhdysvalloissa käytiin keskustelua siirtymisestä 

kohti paperitonta järjestelmää. CPA (Certified Public Accountant) Edward 

Mendlowitz kannustaa kollegojaan siirtymään kohti paperitonta toimistoa.  

(Mendlowitz, Journal of Accountancy 6/2005, 48.)  

”Tilintarkastuksemme työpaperit ovat nyt web-pohjaisia ja pa-

perittomia, jolloin ei tarvita tonneittain paperia ja jatkuvia var-

muuskopiointeja. Tilintarkastajien stressin väheneminen on 

vaivan arvoista.” (Mendlowitz, Journal of Accountancy 6/2005, 

48.) 

Yhdysvaltain liittovaltion lain SOX:n (Sarbanes-Oxley Act) 404 § vaatii yri-

tystä dokumentoimaan ja testaamaan säännöllisesti sisäistä valvontaa ja 

tilintarkastajia antamaan lausunto kontrolleista. Vaikka vuonna 2003 yri-

tykset kehittivät hankesuunnitelmiaan ja arvioivat ohjelmistojen sovelluksia 

prosessien hallitsemiseksi, oli alue vielä monille uutta. Yhteisön täytyy 

noudattaa säädöstä dokumentoimalla taloudelliset ja toiminnalliset riskit 

sekä testata sisäistä valvontaa.  (Tarasi, Journal of Accountancy 9/2003, 

30) 

”Ohjelmistojen täytyy sisältää myös erilaisia raportoinnin me-

kanismeja säädösten noudattamiseen ja tilintarkastajien vali-

doinnin avustamiseen.” (Tarasi, Journal of Accountancy 

9/2003, 30) 

Tarkastusvaliokuntien tukemiseksi AICPA perusti internetissä kotisivuillaan 

toimivan the Audit Committee Effectiveness Center-sivuston. Sivusto pe-
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rustettiin yleisen edun vuoksi ja sisältää muun muassa tarkastusvaliokun-

nan työkalupakin opastamaan valiokuntia. Työkalupakkeja on saatavana 

erikseen yrityksille, voittoa tavoittelemattomille yhteisöille sekä julkisyhtei-

söille ja sisältävät ohjelmia, muistilistoja, matriiseja ja kyselyitä. tarkoituk-

sena on auttaa tarkastusvaliokuntia ymmärtämään ja toteuttamaan velvol-

lisuutensa. Internetin kautta saatavia työkaluja tilintarkastukseen voidaan 

helposti jakaa reaaliaikaisesti. Uusia työkaluja kehitetään jatkuvasti ja jul-

kaistaan, kun ne ovat valmiita. (Morrow & Pastor, Journal of Accountancy 

9/2009, 50) 

Drewn (Journal of Accountancy 6/2012, 111-112) artikkelissa käsitellään 

teknologioita, joita CPA:t tulevat hyödyntämään työssään tulevaisuudessa. 

XBRL-teknologian lisäksi Drewn haastattelema CPA ja AICPA:n IT-

johtoryhmän puheenjohtaja Donny Shimamoto ennustaa kehittyneempien 

työkalujen kuten tilintarkastuksen tiedon analysoinnin työkalujen muutta-

van tilintarkastajan työnkuvaa tiedon varmistuksessa enemmän tiedon ke-

ruusta tiedon analysointiin. 

4.4.3 XBRL 

 

Vuonna 2004 Meall (Accountancy 8/2004, 62-63) toteaa artikkelissaan 

XBRL-kielellä olevan potentiaalia mullistaa taloudellinen raportointi julkai-

semalla XBRL:n avulla taloudellista tietoa sijoittajille, sääntelyviranomaisil-

le, analyytikoille ja yrityksille läpinäkyvyyden ja taloudellisen tiedon käytet-

tävyyden parantamiseksi. Myös julkaisemisesta koituvat kustannukset 

alenevat ja saatavuus nopeutuu. Meall ei kuitenkaan huomioi potentiaalia 

XBRL:n hyödyntämisestä tilintarkastuksessa, vaikka mainitseekin suurim-

pien tilintarkastusyhteisöjen olevan mukana kehittämässä XBRL-kieltä. 

Vuonna 2007 monet yritykset pitivät järjestelmissään suurta määrää haja-

naista taloudellista tietoa. Meallin (Accountancy 7/2007, 73) mukaan 

XBRL voi toimia hajanaisten tietojen yhdistäjänä.  

”Määrittämällä rakenteen jokaiselle yksittäiselle tiedolle esi-

merkiksi varastossa… tunnistaminen on helpompaa kansain-
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välisistä raportointistandardien eroista riippumatta. Koska ra-

kenne sisältää lisätietoa, kuten tilikauden, yrityksen nimen, va-

luutan ja niin edelleen, on mahdollista tunnistaa, poimia, käsi-

tellä ja raportoida XBRL-tietoa nopeasti ja helposti. ” (Meall, 

Accountancy 7/2007, 73) 

Vuonna 2006 Yhdysvalloissa SEC teki aloitteen XBRL:n käyttämisestä 

yhdysvaltalaisissa yrityksissä antamalla virallisen pyynnön ohjelmistoval-

mistajille auttaa yhdessä kehittämään XBRL-pohjaista analyyttista työka-

lua. SEC voisi lisätä työkalun sivustolleen, johon julkiset yritykset ovat lä-

hettäneet taloudellisia tietojaan. Dzinkowski (Accountancy 6/2006, 34) ver-

tailee XBRL:n hyviä ja huonoja puolia: 

”Tilintarkastajat, IT ja sijoittajat saattavat ylistää XBRL-

raportointia läpinäkyvyyden lisäämisestä sekä tiedon keräämi-

sen ja analysoinnin helpottumisesta. Amerikassa ei kuiten-

kaan olla vakuuttuneita XBRL:n eduista taloudellisen tiedon 

tunnistamisen ja merkitsemisen kustannuksista johtuen.” 

(Dzinkowski, Accountancy 6/2006, 34)  

Toukokuussa 2008 SEC ilmoitti aikeestaan ehdottaa säännöstä, joka vaa-

tisi Yhdysvaltain ja muiden maiden tietojenluovuttajia tarjoamaan tilinpää-

töstään käyttämällä XBRL-taksonomiaa. Dzinkowskin (Accountancy 

7/2008, 81) mukaan vaikka yleisesti ollaan yksimielisiä tarpeesta kustan-

nustehokkaaseen XBRL-malliin, herää kysymys tilintarkastajan roolista ja 

palkkion määräytymisestä. Dzinkowskin (2008, 81) haastattelema Mike 

Willis, PwC:n partneri ja XBRL Internationalin puheenjohtaja ei usko kus-

tannusten nousevan. 

”Standardisoimalla talousraportoinnin ketjun XBRL:n avulla, 

prosessista tulee lopulta tehokkaampi, ei monimutkaisempi.” 

(Willis, Accountancy 7/2008, 81) 

Hannonin ja Goldin (Journal of Accountancy 2/2005, 64-65) mukaan syys-

kuussa 2004 investoijat, analyytikot, julkisyhteisöt ja muut arvopaperi-

markkinaosapuolet ottivat huomioon SEC:n ilmoituksen sallia julkisyhteisö-
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jen pakollisen arkistoinnin suorittamisen XBRL-formaatissa. Jokaisella 

XBRL-dokumentilla on tarvittavat tiedot analyysiin, raportin valmisteluun 

tai tilintarkastuksen suorittamiseen. SEC:n ilmoituksen seurauksena 

PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) ohjeisti tilintarkas-

tajia XBRL-pohjaisesta raportoinnista (Harrington, Journal of Accountancy 

10/2005, 45).  

”XBRL vaikuttaa erittäin lupaavalta tehdä asioita nopeammin 

ja halvemmalla, koska käytämme samaa kieltä ja annamme 

tiedot vain kerran… kaikki järjestelmät voivat jakaa tietoja hel-

posti ja nopeasti sisäisesti ja ulkoisesti, lisäten näin avoimuut-

ta.” (Cunningham, Journal of Accountancy 10/2005, 45). 

Tiedon louhinnan ja analysoinnin toteuttaminen XBRL:n avulla on vasta 

viime vuosina ollut potentiaalista toteuttaa uusien ohjelmasovelluksien an-

siosta. Kuitenkin Wengerin, Elamin ja Williamsin (Journal of Accountancy 

4/2013, 48-55) esitellessä viittä eri ohjemistoa, ainoastaan yhdestä ohjel-

masta löytyy tilintarkastajalle tarkoitettuja välineitä analysoida XBRL-

asiakirjoja.  

4.4.4 Tietoturvallisuus ja väärinkäytökset 

 

Vaikka tilintarkastusala ei ole täysin vastuussa Enronin, Worldcomin ja 

muiden yritysten skandaaleista, voidaan Walkerin (Journal of Accountancy 

10/2005, 26-27) mukaan tilintarkastajia syyttää silti haluttomuudesta to-

teuttaa kaivattuja uudistuksia. Taloudellisen raportoinnin oikeellisuuteen ja 

avoimuuteen liittyvät huolet ovat olleet esillä sekä yksityisellä että julkisella 

sektorilla. 

”Pitkällä tähtäimellä tilintarkastusala tarvitsee uudistusta ja 

laajennusta taloudellisen ja tulosraportoinnin malleissa, kuten 

myös varmistuksessa, sisältäen jatkuvan tilintarkastuksen so-

veltamisen. Kirjanpitäjien ja tilintarkastajien on mahdollisim-

man pian integroitava parhaat käytännöt osaksi päivittäisiä ru-

tiineja.”  (Walker, Journal of Accountancy 10/2005, 27) 
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Tietoturvallisuus on otettava huomioon sähköisen tekniikan lisääntyessä. 

Meallin (Accountancy 6/2006, 73) haastattelema tietoturvajohtaja Mark 

Fullbrook kehottaa varmistamaan, että selkeä kirjausketju varmistetaan 

tärkeille tiedoille. Tällöin voi seurata, mitä tietoja on haettu, kenellä on 

pääsy tietoihin ja kuka on hakenut mitäkin tietoja. Paraskin ohjelmisto voi 

olla altis kuitenkin väärinkäytöksille.  

”Sinulla voi olla maailman parhaat tietoturvaohjelmistot, mutta 

jos henkilöstö pettää luottamuksen, niin parhaatkin aikomuk-

set ja investoinnit katoavat tietojen mukana.” (Fullbrook, Ac-

countancy 6/2006, 73) 

Lehman (Journal of Accountancy 9/2008, 46-48) käsittelee artikkelissaan 

tiedon analysointia väärinkäytösten tunnistamiseksi. Tilintarkastajien tie-

don louhintaan ja analysointiin käyttämiä ohjelmia ovat esimerkiksi Mic-

rosoft Access, ACL Desktop Edition ja IDEA Data Analysis Software. Oh-

jelmissa olevien oletusliitosten (default join) muokkaaminen auttaa tilintar-

kastajia havaitsemaan sääntöjenvastaisuuksia ja varoitusmerkkejä väärin-

käytöksistä. Liitosominaisuuksien muuttamisen avulla tilintarkastajat voivat 

tehdä erilaisia testejä. Liiketoimia voi testata, kun esimerkiksi laskuista ei 

ole kuitteja, liiketoimia veloitetaan olemattomilta tileiltä, päiväkirjamerkintö-

jä on tehnyt haamuhenkilö, palkkakuittien tarkastukset on annettu väärille 

työntekijöille, myyntejä palautuu olemattomille asiakkaille tai olemattomista 

hyödykkeistä tehdään palautuksia. 

McKee (Journal of Accountancy 10/2005, 36) esittelee keinoja paljastaa 

väärinkäytöksiä SAS (Statement on Auditing Standards) no. 99 Considera-

tion of Fraud in a Financial Statement perusteella. Esimerkiksi tilintarkas-

tusohjelmien käyttöä suositellaan.  

”Testaa isoja sähköisiä liiketoimien tiedostoja kaksinkertaisten 

maksujen, laskujen tai osoitteiden varalta niiden monien työn-

tekijöiden ja myyjien osalta, joita ei usein huomata manuaali-

sessa tarkastuksessa.” (McKee, Journal of Accountancy 

10/2005, 36) 
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Lanzan ja Gilbertin (Journal of Accountancy 7/2007, 32-35) mukaan tilin-

tarkastajat voivat käyttää manuaalisia keinoja pääkirjan tarkistamiseen, 

joskin tämä keino osoittautuu melko tehottomaksi tarkistettavan aineiston 

laajuuden vuoksi. Kuitenkin tietokoneavusteisella päiväkirjamerkintöjen 

testaamisella on omat rajoitteensa, kuten väärinkäytöksiin erikoistuneen 

asiantuntijan puuttuminen korkeimpia riskejä sisältävien päiväkirjamerkin-

töjen tunnistamiseen. Myös osaavan tilintarkastajan puuttuminen asettaa 

omat rajoitteensa, vaikka testaamiseen tarvittavat työkalut olisivat tehok-

kaita.  

”CAAT-työkalut, kuten ACL, IDEA, ActiveData Excel, Microsoft 

Access ja jopa Excel voivat olla tehokkaita lähtötason työkalu-

ja kirjanpitojärjestelmän tietojen analysointiin.” (Lanza & Gil-

bert, Journal of Accountancy 7/2007, 33) 

Sisäiset tarkastajat, tilintarkastajat ja johtajat kokevat painetta tunnistaa 

väärinkäytöksiä. Tilintarkastajat tarvitsevat väärinkäytösten havaitsemi-

seen innovatiivisia tekniikoita, kuten Benfordin lakia (Benford’s law), joka 

ennustaa numeroiden 1-9 esiintyvyyttä. Benfordin lain soveltamisessa Ex-

celin Pivot-taulukko mahdollistaa dynaamisemman tietojen analysoinnin. 

Benfordin Laki ei kuitenkaan tunnista kaikkia väärinkäytöksiä, jotka usein 

vaativat paljastuakseen useiden menetelmien yhdistelmiä. (Lehman, Wat-

son & Jones, Journal of Accountancy 6/2007, 50-54)  
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4.4.5 Yhteenveto tilintarkastuksen hyödyistä ja haasteista kansainvälisissä 

ammattilehdissä 

Seuraavaksi esitellään yhteenveto (Taulukko 2) kappaleiden 4.4.1-4.4.4 

tilintarkastuksen hyödyistä ja haasteista suomalaisissa ammattilehdissä.  

Taulukko 2. Yhteenveto tilintarkastuksen hyödyistä ja haasteista kansain-

välisissä ammattilehdissä vuosina 2003-2013. 

TEEMA Hyödyt Haasteet 

Tilintarkastuksen 
automaatio 

- Yksinkertaiset päätöksenteon tukijärjes-
telmät ja monimutkaiset asiantuntija-
järjestelmät avustavat tilintarkastajaa 
päätöksenteossa 

- Automaatio lisännyt tilintarkastuksen 
tarkkuutta, dokumentoinnin riittävyyt-
tä, työpapereiden laatua ja koostumus-
ta, mahdollisuutta tunnistaa ajoissa vir-
heitä, täsmällisyyttä ja luotettavuutta 

- Helppoa yhdistää tilintarkastus edelli-
sen vuoden toimeksiannon tarkastus-
työhön  

 

- Haasteena tilintarkastajille on 
hallita alati uutta organisaatioissa 
omaksuttavaa teknologiaa 

 tilintarkastusasiakkai-
den tietojenkäsitte-
lymenetelmien ym-
märtäminen 

 poikkeamien ja puut-
teiden löytäminen 
asiakkaiden päätök-
sentekoprosesseista 

- Automaation puuttuminen joh-
taa liiketoimintojen ja kontrollien 
yhtenäistämisen puuttumiseen 

 Lisäkustannukset tilin-
tarkastajalle 

 Ei huomata olennaisia 
riskejä 
 

Sähköiset järjes-
telmät 

- Sähköiset teknologiat vähentävät riip-
puvuutta paperiin 

 Tärkeiden tietojen ja asiakir-
jojen arkistoimisen sekä 
varmuuskopioinnin kustan-
nushyödyt, nopeus ja help-
pous 

- Tilintarkastuksen tiedon analysoinnin 
työkalut muuttavat tilintarkastajan 
työnkuvaa tiedon varmistuksessa 
enemmän tiedon keruusta tiedon ana-
lysointiin 

 

- Liika luottaminen tietojärjestel-
miin ja tietotekniikkaan saattaa 
aiheuttaa vääriä johtopäätöksiä 

- Tilintarkastus tarvitsee sekä tie-
totekniikkaan panostamista että 
henkilöstön osaamista 

 Optimaalinen tulos 
 Oikeanlainen tilintar-

kastuslausunto 

XBRL - XBRL voi toimia hajanaisten tietojen 
yhdistäjänä 

- Tiedon läpinäkyvyyden ja käytettävyy-
den paraneminen 

 

- vaikka yleisesti ollaan yksimielisiä 
tarpeesta kustannustehokkaa-
seen XBRL-malliin, herää kysymys 
tilintarkastajan roolista ja palkki-
on määräytymisestä 

 

Tietoturvallisuus 
ja väärinkäytök-
set 

- CAAT-työkalut voivat olla tehokkaita 
lähtötason työkaluja kirjanpitojärjes-
telmän tietojen analysointiin ja väärin-
käytösten tunnistamiseen 

 ACL, IDEA, ActiveData Excel, 
Microsoft Access ja Excel 

 

- Paraskin ohjelmisto voi altistaa 
väärinkäytöksille 

 väärinkäytösten ha-
vaitsemiseen tarvi-
taan innovatiivisia 
tekniikoita 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

5.1 Vastaus tutkimuskysymyksiin 
 

Tutkielman tavoitteena oli tutkia, miten sähköisen taloushallinnon kehitys 

on vaikuttanut tilintarkastukseen ja miten se näkyy ammattilehtien kirjoitte-

lussa vuosina 2003-2013. Työn alatavoitteina on selvittää 

- Mitä sähköisen taloushallinnon kehityksen hyötyjä ja haasteita on 

havaittu suomalaisessa ammattilehtikirjoittelussa tilintarkastuksen 

näkökulmasta, sekä 

- Mitä sähköisen taloushallinnon kehityksen hyötyjä ja haasteita on 

havaittu kansainvälisessä ammattilehtikirjoittelussa tilintarkastuksen 

näkökulmasta. Tuovatko tarkastellut kansainväliset ammattilehdet 

lisää olennaista informaatiota verrattuna suomalaisiin ammattileh-

tiin?  

Tietokoneavusteisen tekniikan kehityksen ansiosta uudesta tarkastuskoh-

teesta on helpompaa hahmottaa kokonaiskuva ohjelmistoilla tehtyjen ana-

lyysien ja yhteenvetojen avulla. Olennaiset tiedot löydetään helposti esi-

merkiksi riskianalyysilla ja analyyttisella tarkastuksella. (Rahikainen, Tilin-

tarkastus 3/2004, 40-41) Tietotekniikan kehityksen myötä myös yhteistyö 

tilintarkastuksen ja muiden toimijoiden välillä tehostuu, kun sähköisiä talo-

ushallintopalveluja käyttävien asiakkaiden takia tilintarkastaja voi tarkistaa 

asiakkaan ajankohtaista tietoa pilvipalvelun kautta (Remes & Härkönen, 

Tilintarkastus 5/2010, 43-44). Pilvipalvelun seurauksena tilintarkastuksesta 

on tullut myös enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta (Fredman, Tili-

sanomat 8/2010). Automatisoitujen toimintojen takia analyyttinen tarkastus 

on helpottunut (Rahikainen, Tilintarkastus 3/2004, 39), ja sähköisestä 

pääkirjanpidosta voidaan esimerkiksi etsiä tietoa hakusanoilla (Lähdesmä-

ki, Tilintarkastus 4/2010, 28). Paperisessa muodossa arkistoidut tositteet 

on helpointa lajitella samalla tavalla sähköisessä muodossa, jolloin aineis-
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ton tarkastus on selkeämpää (Gävert, Tilintarkastus 6/2012, 65). Aineiston 

sähköistymisen seurauksen suurissa yrityksissä voidaan keskittyä korke-

anriskisten liiketapahtumien tarkastamiseen (Hakalahti, Tilintarkastus 

2/2009, 32). Tarvittavat otokset voidaan valikoida haluttujen kriteerien pe-

rusteella, jolloin aineisto voidaan myös palauttaa tarvittaessa takaisin al-

kuperäiseen muotoon (Gävert, Tilintarkastus 6/2012, 62).  

Uudet tilintarkastusohjelmistot saattavat olla hankalia joillekin tilintarkasta-

jille, jolloin ohjelmistoihin erikoistuneet tukihenkilöt voivat toimia apuna ti-

lintarkastajien tietoteknisissä haasteissa. Tilintarkastuksessa tärkeänä 

voidaan pitää ammattitaidon ohella tilintarkastuksesta karttuvaa vuosien 

työkokemusta (Hyvönen & Härkönen, Tilintarkastus 2/2009, 28). Ammatti-

taitoa tarvitaan myös jatkuvassa riskienhallinnassa (Gullkvist, Tilintarkas-

tus 4/2012, 42). Haasteena tietojärjestelmissä dokumenttien suorien ip-

osoitteiden puuttuminen hankaloittaa tilintarkastajien työtä (Gävert, Ba-

lanssi 1/2013, 56). Tilintarkastajalle haasteita asettaa epäselvät koneelli-

set tai paperiset kirjanpitomerkinnät (Lähdesmäki, Tilintarkastus 4/2010, 

28).  

Tilintarkastuksessa XBRL tarjoaa tiedon luotettavuutta ja tarkkuutta talou-

dellisten säästöjen lisäksi (Iivari, Tilintarkastus 6/2011, 44-45), minkä seu-

rauksena XBRL:n laajempi soveltaminen voi olla askel pitkällä aikavälillä 

automatisoituun ja jatkuvaan tilintarkastukseen (Gullkvist Tilintarkastus 

4/2012, 40). Haasteena tilintarkastusyhteisöille on löytää tarpeeksi asian-

tuntevaa henkilöstöä XBRL-kielen varmentamiseen (Penttinen & Suosalo 

2012, s. 68). Lisäksi XBRL:n soveltaminen saatetaan kokea henkilöstön 

keskuudessa vain ylimääräisenä kuluna (Iivari, Tilintarkastus 6/2011, 45). 

Sähköisen taloushallinnon eri osa-alueiden pirstaleisuus voi altistaa erilai-

sille väärinkäytöksille, sillä kokonaiskuvaa on vaikeampaa hahmottaa 

(Tahvanainen & Haikarainen, Balanssi 5/2013, 35-37). Väärinkäytösten 

lisäksi uhkana voi olla tilintarkastajan oma huolimattomuus, minkä seura-

uksena tärkeitä tiedostoja saattaa hävitä (Gävert, Balanssi 4/2013, 72). 
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Tutkielman toisena alatavoitteena on selvittää, mitä sähköisen taloushal-

linnon kehityksen hyötyjä ja haasteita on havaittu kansainvälisessä am-

mattilehtikirjoittelussa tilintarkastuksen näkökulmasta. Kansainvälisten leh-

tien yhtenä teemana on tilintarkastuksen automaatio, mikä puuttuu tut-

kielman suomalaisten ammattilehtien käsitellyistä teemoista. Kansainväli-

sissä lehdissä kyse on tilintarkastajalle osittain hyödyllisistä sähköisistä 

tallennusjärjestelmistä, joita pidetään virheellisesti synonyymeina automa-

tisoitujen tilintarkastusjärjestelmien kanssa (Chopping & Selwood 2009, 

70-71). Automatisointi johtaa siihen, ettei paperia tarvita ja tiedot voidaan 

syöttää vain kerran, mikä nopeuttaa prosesseja (Meall, Accountancy 

5/2008, 73). Tietotekniikan kehittyminen tehostaa liiketoimintaa ja kirjanpi-

don käytäntöjä sekä edistää tilintarkastustiimien välistä yhteistyötä ja sel-

keyttää toimeksiantoja ja standardeja (Omoteso, Accountancy 12/2013). 

Tietotekniikan kehittyminen on johtanut myös toistavan työn vähenemi-

seen ja kustannustehokkuuteen (Grey, Accountancy 3/2006, 80). 

Tilintarkastusyhteisöt ja asiakkaat saattavat kohdata ongelmia keskinäi-

sessä tietojenvaihdannassa, kun tiedostojen tai muun tilintarkastusevi-

denssin vaihdanta hidastuu. Toisena haasteena on uusien koneiden, lait-

teiden ja ohjelmistojen ostojen sekä henkilöstön kouluttamisen kalleus uu-

den teknologian käyttöönotossa. (Omoteso, Accountancy 12/2013) Kol-

mantena haasteena on mahdollinen tilintarkastajan liika dokumentointi 

silloin, kun tallennusjärjestelmät tuottavat helposti esitäytettyjä malleja, 

muistavat arviointeja ja muita dokumentointiprosessien osia (Chopping & 

Selwood 2009, 70-71). Neljänneksi tietojärjestelmien kehittyminen ja mo-

nimutkaistuminen saa aikaan uusia ongelmia, kuten tietoturvallisuuden 

vaarantumisen (Meall Accountancy 6/2006, 73). 

Yhdysvaltain yritysten skandaalien seurauksena tilintarkastusalalla on ollut 

syytä kiinnittää aiempaa tarkempaa huomiota väärinkäytösten löytämiseen 

(Walker, Journal of Accountancy 10/2005, 26-27). Tilintarkastajien tiedon 

analysointiin käyttämien ohjelmistojen avulla voidaan etsiä poikkeamia 

väärinkäytösten ja virheiden havaitsemiseen (Lehman, Journal of Accoun-

tancy 9/2008, 46-48). Kuitenkin esimerkiksi elektronisten päiväkirjojen tes-
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taaminen saattaa olla hankalaa, jos väärinkäytöksiin erikoistunut asiantun-

tija tai kokenut tilintarkastaja puuttuu (Lanza & Gilbert, Journal of Accoun-

tancy 7/2007, 32-35). Asiantuntijoiden havainnoinnin lisäksi erilaiset tek-

niikat, kuten Benfordin laki yhdistettynä muihin tekniikoihin tehostavat vää-

rinkäytösten ja virheiden löytämistä (Lehman ym., Journal of Accountancy 

6/2007, 50-54). 

Alatavoitteena oli myös selvittää, tuovatko tarkastellut kansainväliset am-

mattilehdet lisää olennaista informaatiota verrattuna suomalaisiin ammatti-

lehtiin. Kansainvälisten ammattilehtien vertailulla suomalaisiin ammattileh-

tiin ei havaittu erityisiä eroja. Eri maiden lehdistä löytyi samankaltaisia ha-

vaintoja liittyen tarkasteltuihin teemoihin. Kansainväliset artikkelit toivat 

samantapaisia tutkimustuloksia verrattuna suomalaisiin ammattilehtiin, 

kuten tilintarkastajan IT-taitojen kehittämisen tarve ja tilintarkastajan työn-

kuvan muuttuminen. 

5.2 Keskustelua tutkimustuloksista 

 

Tutkimustulokset ovat ammattilehtikirjoittelun vuosien 2003-2013 artikke-

leista, eikä tuloksissa ole juurikaan uutta tietoa tutkimuskohteesta. Tutkijan 

valitsemasta näkökulmasta löytyi odotuksiin nähden vain vähän artikkelei-

ta ja tutkielman teemojen tarkastelu jäi suppeaksi tiedon vähäisyyden 

vuoksi. Tulokset eivät näytä juurikaan uutta näkökulmaa, vaan jäävät jok-

seenkin itsestäänselvyyksiksi. Useamman ammattilehden tarkastelu saat-

taisi tuoda lisää tietoa tarkasteltuihin teemoihin. Tutkimustuloksista puut-

tuu myös käytännön kokemuksen ääni ammattilehtien ulkopuolelta; tilin-

tarkastajien haastattelut toisivat enemmän käytännön näkökulmaa tee-

moihin ja tutkimusmetodina voitaisiin käyttää keskusteluanalyysia. Tutki-

musongelmaan ei voida vastata validisti, sillä tutkimusongelmaan saatuja 

artikkeleita on niukasti. Validiutta voitaisiin parantaa ottamalla tutkimuk-

seen lisää tieteellisiä artikkeleita ja ammattilehtiä. 

Tutkielman tuomat rajoitukset koskevat suppeaa tilintarkastuksen ammatti-

laisten käsittelyä tutkitusta aiheesta tarkastelluissa ammattilehdissä. Olen-
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naista olisi miettiä syitä, miksi ammattilehdissä keskustellaan suppeasti 

sähköisen taloushallinnon kehityksen tuomista mahdollisuuksista kehittää 

tilintarkastusta. Syitä saattaa olla kehityksen hitaus; tilintarkastuksen au-

tomatisointi on vielä tuloillaan, ja ammattilehdet keskittyvät käsittelemään 

ajankohtaisia aiheita käytännön tilintarkastuksen työn näkökulmasta. Kehi-

tystä on myös vaikea saada käytäntöön, jos tilintarkastajat eivät ole valmii-

ta teknologian tuomaan muutokseen. Tilintarkastajia tarvitaan innovatiivi-

seen ja avoimeen kehitysyhteistyöhön teknologian siirtämisessä käytän-

töön. Jatkuvan tilintarkastuksen laajempi tarkastelu ammattilehdissä voisi 

ottaa suuremman askeleen kohti tilintarkastajan työn päivittäistä käytän-

töä. 

Sähköisen taloushallinnon kehityksen vaikutukset tilintarkastukseen ei näy 

odotuksiin nähden kovin paljoa tarkasteltujen kansallisten eikä kansainvä-

listen ammattilehtien artikkeleiden määrässä. Syitä tähän saattaa olla 

ammattilaisten haluttomuus kehittää tilintarkastusta kohti automatisoitunut-

ta järjestelmää. Tilintarkastus tai taloushallinnon osa-alueiden integrointi 

eivät ole vielä kehittyneet niin paljon, että näistä keskusteltaisiin laajemmin 

ammattilehdissä. Tilintarkastuksen ammatti muuttuisi huomattavasti auto-

maation siirtyessä käytäntöön. Muutos tarvitsee jatkuvan tilintarkastuksen 

kehittämisyhteistyötä monilta tahoilta, eikä ammattilehdissä näkyvät asen-

teet viittaa ammattilaisten olevan vielä valmiita suureen muutokseen. Muu-

tos olisi askel kohti tuntematonta, ja taustalla saattaa olla ehkä aiheelli-

nenkin pelko perinteisen tilintarkastajan ammatin katoamisesta.  

Tutkielman teoria ja ammattilehtien artikkelit vastaavat jonkin verran toisi-

aan. Molemmissa on käsitelty esimerkiksi jatkuvaa tilintarkastusta ja 

XBRL:n soveltamista tilintarkastukseen. Kansalliset ja kansainväliset leh-

det keskittyivät maidensa ajankohtaisimpiin aiheisiin, esimerkiksi Yhdys-

valloissa väärinkäytökset ovat olleet vahvemmin esillä vuosina 2003-2009. 

Kansainväliset lehdet käsittelevät suurin piirtein samoja aiheita kuin kan-

salliset ammattilehdet, tosin pääsääntöisesti oman maansa näkökulmasta. 

CAAT-tekniikat ovat molemmissa lehdissä esillä, ja tekniikoita käsitellään 

myös tutkimusartikkeleissa.  
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Tekniikan kehittyessä tilintarkastuksessa mahdollisuus väärinkäytöksiin 

kasvaa, tai ainakin muuttaa muotoaan. Automatisoitujen monimutkaisten 

järjestelmien hallinnassa pienikin virhe saattaa aiheuttaa suuria muutoksia 

automatisoidussa järjestelmässä. Vaikka tekniikka onkin jo kehittynyt tilin-

tarkastuksessa viimeisen kymmenen vuoden aikana, tilintarkastajien tieto-

teknisten taitojen tarve tulee luultavasti kasvamaan huomattavasti teknii-

kan kehittymisen mukana. Myös yhteistyö sisäisen tarkastuksen kanssa 

on tärkeää. Jatkuvan tilintarkastuksen järjestelmässä sisäinen tarkastus ja 

tilintarkastus ovat tiiviissä yhteistyössä. Yhteistyön tiivistäminen ja sen tut-

kiminen antaa mahdollisuuden siirtyä lähemmäs jatkuvaa tilintarkastusta ja 

vähentää väärinkäytöksiä.  

Tilintarkastuksen täysin automatisoitu järjestelmä on vasta tuloillaan, ja 

ehkä muutaman vuosikymmenen kuluttua saatetaan olla vaiheessa, jolloin 

tilintarkastusta ei enää juurikaan suoriteta nykyisellä tavalla manuaalisesti 

tai osaksi tietokoneen avulla. Tutkijoiden ja tilintarkastuksen ammattilais-

ten välistä yhteistyötä tarvitaan tutkimuksen ja teorian soveltamiseksi käy-

täntöön. Tietotekniikan ja taloushallinnon sähköisen kehittymisen seurauk-

sena tilintarkastuksen kehittyminen voisi periaatteessa olla hyvinkin nope-

aa kohti täysautomatisoimista ja jatkuvaa tilintarkastusta, jos asenteet 

saadaan samalle tasolle tutkijoiden ja tilintarkastuksen ammattilaisten vä-

lillä. Asenteet näkyvät myös ammattilehdissä, joissa tilintarkastuksen kus-

tannustehokkuuteen, nopeutumiseen ja automatisoimiseen liittyvät artikke-

lit vuosina 2003-2013 jäävät vähäisiksi. Tilintarkastusalan kehittyminen 

tulevaisuudessa on kiinni kehittyvän tekniikan lisäksi asenteista.  

Tutkielman empiirisen osion luotettavuus perustuu ammattilehtien artikke-

leiden kirjoittajien näkökulmiin. Jatkotutkimusaiheina voitaisiin ottaa lisää 

kansainvälisiä lehtiä tarkasteluun, jotta saataisiin vertailua useamman 

maan välillä. Haasteita tuovat tilintarkastusammattilaisten tietotekniikan ja 

ohjelmistojen hallinnan osaaminen. Myös tietojärjestelmien yhteensopi-

vuus asiakkaan ja tilintarkastusyhteisöjen välillä ovat haasteita, joita voi-

taisiin tarkemmin tutkia. Jatkuva tilintarkastus on tavoitteena tulevaisuuden 
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tilintarkastuksen automatisoinnissa, ja aihe tarvitsee lisää tutkimusta sekä 

tutkimuksen yhdistämistä käytäntöön. 
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