
 
 
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

School of Business and Management 

Laskentatoimen maisteriohjelma 

Pro gradu -tutkielma 2016 

 

 

 

 

 

ISA-standardien mukaisen tilintarkastusprosessin 

tehostaminen – evidenssiä Suomesta 

 

 

 

 

 

 

 

Tekijä: Elina Liukko 

1. tarkastaja: Pasi Syrjä 

2. tarkastaja: Satu Pätäri 



 
 
TIIVISTELMÄ 

Tekijä: Elina Liukko 

Tutkielman nimi: ISA-standardien mukaisen tilintarkastusprosessin 

tehostaminen – evidenssiä Suomesta 

Pro gradu -tutkielma: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Vuosi: 2016 

Tiedekunta: Kauppakorkeakoulu 

Koulutusohjelma: Laskentatoimen maisteriohjelma 

Tarkastajat: prof. Pasi Syrjä & prof. Satu Pätäri 

Sivut / kuviot / taulukot / liitteet:  110 / 5 / 5 / 2 

Hakusanat: tilintarkastus, tilintarkastusprosessi, ISA-

standardit, tilintarkastusprosessin tehostaminen 

Keywords: audit, audit process, ISA standards, enhancing 

audit process efficiency  

Tilintarkastuksen sääntely on lisääntynyt merkittävästi 2000-luvulla. Samalla kilpailu on 
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Regulation of audit has increased remarkably during the 21st century. At the same time, 

competition in the audit market has increased, audit fees have decreased and financial 

reporting schedules have become tighter. This creates the need for more efficient 

audits. The purpose of this paper is to find out and examine the ways of enhancing the 

efficiency of audits regulated by ISA standards and assess how the different efficient 

procedures work in practice. The assessment is based on the possibilities and the 

challenges of the efficient procedures. The empirical part of this study is conducted as 

a qualitative research. The data is collected by interviewing Finnish auditors and the 

analysis method used is thematic analysis. In the empirical part, the research is focused 

on finding out how the different theory driven efficient audit procedures work in practice 

according to Finnish auditors. Also other discovered efficient procedures are presented 

in the study. Empirical research suggests that auditor specialization, standardizing the 

documentation, better utilization of the electronic information and outsourcing to service 

centers can enhance the efficiency of audit planning. These procedures as well as big 

data analysis and auditing controls can enhance the efficiency of audit execution.  

 



 
 
ALKUSANAT  
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tilintarkastuksesta on vain lisännyt kiinnostustani alaa kohtaan. Sekä gradun 

kirjoittamiseen että opiskeluaikaan yleensäkin on mahtunut ylä- ja alamäkiä, mutta 

ennen kaikkea ne hienot hetket – onnistumisen ilo, itsensä ylittäminen ja upeisiin 

ihmisiin tutustuminen – ovat mielessä näin valmistumisen kynnyksellä. Nyt on aika 

laittaa piste tälle tarinalle ja keskittyä uusiin haasteisiin.   

Haluan kiittää professori Pasi Syrjää ja professori Satu Pätäriä erinomaisesta 

ohjauksesta. Hyvien neuvojenne, nopeiden vastaustenne sekä kannustuksenne 

ansiosta graduprosessi sujui kohtalaisen kivuttomasti. Suuret kiitokset myös 

haastattelemilleni tilintarkastajille, joita ilman tätä tutkielmaa ei olisi syntynyt. Haluan 

kiittää myös ystäviäni ja työkavereitani. Teiltä saamani tuki ja tsemppaus ovat olleet 

arvokas voimavara ja olette auttaneet asettamaan gradun oikeisiin mittasuhteisiin.  

Suurimmat kiitokset kuuluvat perheelleni ja poikaystävälleni. Kannustuksenne ja 

apunne auttoivat eteenpäin opiskeluaikana ja tekivät siitä huomattavasti helpompaa.  

Erityiskiitos Davidille tuesta graduprosessin aikana: ilman niitä lukemattomia 

teekupposia ja muuta tsemppausta gradu ei ehkä olisi nyt tässä. Obrigada! 
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1 JOHDANTO 
 

Tässä luvussa käydään läpi tämän pro gradu -tutkielman lähtökohdat. Ensimmäisessä 

kappaleessa käsitellään tutkimuksen taustaa, motivaatio tutkimuksen tekemiselle ja 

tutkimuksen tavoite. Toisessa kappaleessa esitellään tutkimuskysymykset, joilla 

tutkimuksen tavoitetta lähdetään täyttämään sekä tutkimuksen rajaukset 

perusteluineen. Kolmannessa kappaleessa kootaan yhteen aihepiiriin liittyvää aiempaa 

tutkimusta ja neljännessä kappaleessa esitellään tutkimusmenetelmiä ja -aineistoa 

koskevat valinnat. Lopuksi viidennessä kappaleessa käydään läpi tutkielman rakenne. 

1.1 Tutkimuksen taustaa, motivaatio ja tavoite 

Tilintarkastuksella on keskeinen rooli taloudellisen informaation oikeellisuuden 

varmentamisessa sekä kansainvälisten pääomamarkkinoiden luotettavuuden ja 

sijoittajansuojan edistämisessä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008, 3). Tilintarkastuksen 

sääntely on lisääntynyt 2000-luvulla muun muassa Enronin ja WorldComin 

tilinpäätösskandaalien paljastumisen seurauksena. Tapaukset ovat aiheuttaneet 

paineita siirtyä tilintarkastusalalla perinteisesti valinneesta itsesääntelystä aiempaa 

tiukempaan viranomaissääntelyyn. Vuonna 2002 Yhdysvaltojen kongressi vastasi 

skandaalien esiin nostamiin tilintarkastuksen ongelmiin asettamalla Sarbanes-Oxley 

(SOX) –lain ja perustamalla uuden tilintarkastuksen valvontatoimielimen PCAOB:n 

(Public Company Accounting Oversight Board). SOX:n ja PCAOB:n myötä 

tilintarkastuksen sääntely uudistui radikaalisti. Uudistusten motiivina oli markkinoiden 

luottamuksen palauttaminen tarjottavaa tiinpäätösinformaatiota kohtaan. SOX:n myötä 

sääntely lisääntyi, kun taas PCAOB lisäsi tilintarkastusten valvontaa. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2008, 3; Tackett et al. 2004, 340, 342; Knechel 2015, 708) 

Euroopassa on kritisoitu amerikkalaisen sääntelyn ankaruutta, mutta samalla myös 

Euroopassa on SOX:n jälkeisenä aikana tiukennettu tilintarkastuksen sääntelyä 

amerikkalaista sääntelyä mukaillen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008, 4). Tuore 

esimerkki Euroopan sääntelyn lisääntymisestä on Euroopan Unionin (EU) 
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tilintarkastusdirektiivin uusiminen. EU päivitti tilintarkastusdirektiivin ja antoi uuden niin 

sanottuja PIE-yhteisöjä (Public Interest Entity), eli yleisen edun kannalta merkittäviä 

yhteisöjä, koskevan asetuksen vuonna 2014. Edellisen kerran direktiiviä päivitettiin 

vuonna 2006. Direktiivin viimeisimmät muutokset koskevat muun muassa 

tilintarkastusstandardeja ja tilintarkastuskertomusta. PIE-yhteisöjä koskevassa 

uudessa asetuksessa säädetään muun muassa tilintarkastajan valinnasta ja 

toimikaudesta sekä oheispalveluista, joita PIE-yhteisö voi ostaa tilintarkastajaltaan. 

Suomen kannalta keskeinen muutos on se, että PIE-yhteisöjen kohdalla nykyisen 

lainsäädännön mukainen päävastuullisen tilintarkastajan pakollinen rotaatio muuttuu 

tilintarkastusyhteisön rotaatioksi. Muutosten tarkoituksena on vahvistaa sijoittajien 

luottamusta taloudellista informaatiota kohtaan, tilintarkastajien riippumattomuutta ja 

tilintarkastuksen valvontaa sekä lisätä kilpailua ja purkaa keskittymiä 

tilintarkastusmarkkinoilla. (Tomperi 2015, 14; Työ- ja elinkeinoministeriö 2015; Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2016; Keimmo 2014)  

Samaan aikaan sääntelyn lisääntyessä tilintarkastusalan kilpailu on kiristynyt ja 

tarkastuksen hinnan merkitys korostunut kilpailukeinona. Suomessa suurten 

tilintarkastusyhteisöjen kiivaan kilpailun on väitetty johtaneen jopa liian alhaisiin 

tilintarkastuspalkkioihin. Lisäksi sijoittajat ja muut tilintarkastuksen sidosryhmät 

edellyttävät yhä enemmän ja yhä nopeampaa taloudellista raportointia. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2008, 3-4; Abbott & Peters 2012, 3-4) Tätä tilannetta heijastaen 

suomalaisten tilintarkastajien kanta EU:n tilintarkastusdirektiivin mukanaan tuomiin 

uudistuksiin vaikuttaa olevan pidättyvä. PricewaterhouseCoopers Oy (2016), Ernst & 

Young Oy (2016), KPMG Oy Ab (2016) sekä Suomen Tilintarkastajat ry (2016b) pitävät 

tilintarkastusdirektiivin implementointia koskevissa kommenttikirjeissään tärkeänä, että 

Suomessa ei säädettäisi tilintarkastusalalle EU-sääntelyn ylittävää lainsäädäntöä. 

KPMG Oy Ab (2016) lisäksi toteaa, että uusi sääntely tuo lisätyötä ja –kustannuksia 

kaikille tilintarkastuksen sidosryhmille muun muassa tilintarkastajan rotaation, 

tarjouskilpailuiden ja tilintarkastajien aiempaa laajemman raportointivelvollisuuden 

vuoksi.  
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Lisäsääntelyn tarkoitus on siis hyvä, mutta sillä on myös kääntöpuolensa. Tästä 

aiheutuu dilemma tilintarkastajille: samaan aikaan tilintarkastukselta vaaditaan 

enemmän ja nopeammin, mutta siitä ollaan valmiita maksamaan vähemmän. 

Vaihtoehdot liiketoiminnan pitämiseen kannattavana ovat rajalliset ja yksi niistä on 

tilintarkastusprosessin tehostaminen. Tilintarkastuksessa tarvitaan tehokkaita keinoja 

tarkastuksen toteuttamiseen niin, että pystytään tarjoamaan kohtuullinen varmuus 

taloudellisen informaation oikeellisuudesta ilman, että omasta katteesta luovutaan. On 

kuitenkin tärkeää huomata, että tilintarkastuksessa on moniin muihin palveluihin 

verrattuna korostunut laatuvaatimus. Jos tarkastus on laadultaan heikko, sillä ei ole 

käytännössä mitään merkitystä tai se voi jopa olla harhaanjohtava: sidosryhmille 

kerrotaan informaation olevan luotettavaa, vaikka tästä ei tosiasiassa ole minkäänlaista 

varmuutta. Lisääntyvän sääntelyn ja tilintarkastustyön, kiristyvän kilpailun ja 

pienenevien tilintarkastuspalkkioiden sekä aikataulupaineiden aiheuttamaa tarvetta 

tehokkaammalle tilintarkastukselle on kuvattu alla kuviossa 1. Samalla kuvio 1 tiivistää 

tämän tutkielman motivaation.  

 

Kuvio 1.  Tarve tilintarkastuksen tehostamiselle. 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten tilintarkastusta voidaan tehostaa 

laadusta tinkimättä ja tutkia, miltä eri tehostamiskeinojen käyttömahdollisuudet 
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vaikuttavat käytännössä. Tehokkuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 

tarkastuksen suorittamista mahdollisimman pienillä resursseilla eli aikaa ja rahaa 

säästäen. Tilintarkastuksen laaduksi on määritelty se, että tarkastus täyttää 

kansainvälisten tilintarkastusstandardien eli ISA-standardien edellytykset. Koska 

tutkielman tavoitteena on myös arvioida tehostamiskeinojen realistisia 

käyttömahdollisuuksia, tehostamiskeinojen yhteydessä keskustellaan myös niihin 

liittyvistä haasteista. Tehostamiskeinojen käyttöarvoa punnitaan siis mahdollisuuksien 

ja haasteiden yhtälönä. Aihe on relevantti muun muassa EU:n tilintarkastussääntelyn 

uudistamisen johdosta. Uudistus todennäköisesti aiheuttaa lisätyötä tilintarkastajille, 

mutta tilintarkastuspalkkioiden nousu ja rauhallisempi raportointiaikataulu eivät vaikuta 

todennäköiseltä kireän kilpailun ja markkinoiden epäluottamuksen vuoksi. Aihetta ei 

myöskään ole tutkittu kovin paljon sellaisenaan. Useassa kontekstissa, esimerkiksi 

tilintarkastuksen hinnoittelun ja laadun yhteydessä, sivutaan tilintarkastuksen 

tehokkuutta, mutta suoraan tilintarkastusprosessin tehostamista koskevia tutkimuksia 

on vähän. Tässä on siis selkeä tutkimusaukko, mikä tekee tutkielmasta mielekkään. 

Aiempia tutkimuksia esitellään teoreettisen viitekehyksen yhteydessä kappaleessa 1.3. 

1.2 Tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Jotta tutkimuksen tavoitteeseen päästään, pyritään tutkimuksella saamaan vastaus 

seuraaviin tutkimuskysymyksiin. 

Päätutkimuskysymys:  

- Miten ISA-standardien mukaista tilintarkastusprosessia voidaan tehostaa?  

Alatutkimuskysymykset:  

- Millainen on ISA-standardien mukainen tilintarkastusprosessi? 

- Millaisilla keinoilla ISA-standardien mukaista tilintarkastusprosessia voidaan 

tehostaa sen eri vaiheissa? 

- Millaisia haasteita ISA-standardien mukaisen tilintarkastusprosessin 

tehostamiskeinoihin liittyy? 
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Päätutkimuskysymyksen mukaisesti tutkimuksessa tutkitaan sitä, miten ISA-

standardien mukaista tilintarkastusprosessia on mahdollista tehostaa. 

Päätutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan alatutkimuskysymysten avulla. Ensin 

muodostetaan käsitys ISA-standardien mukaisesta tilintarkastusprosessista. Tämän 

jälkeen selvitetään keinoja, joiden on havaittu tehostavan tilintarkastusta sekä tutkitaan 

sitä, miltä niiden käyttöarvo vaikuttaa tilintarkastajien näkökulmasta. Käyttöarvon 

realistisen arvioinnin vuoksi tutkimuksessa keskustellaan myös tehostamiskeinoihin 

liittyvistä haasteista: vaikka jokin tehostamiskeino vaikuttaisi todella tehokkaalta, 

voihan olla, että siihen liittyvät haasteet ovat hyötyjä suuremmat. 

Jotta aiheen käsittely pysyy täsmällisenä ja tutkimuksen laajuus hallinnassa, on 

tutkielmassa tehty seuraavia rajauksia. Tutkimus on tehty tilintarkastajan 

näkökulmasta, koska muiden tilintarkastuksen sidosryhmien näkökulmien pohtimista ei 

nähdä relevantiksi tutkimustavoitteen kannalta. Tilintarkastajat pääasiassa tuntevat 

ISA-standardit muita tilintarkastuksen sidosryhmiä paremmin ja osaavat arvioida sitä, 

millaisia tehostamiskeinoja voidaan käyttää ilman, että poiketaan ISA-standardeista. 

He osaavat myös arvioida tehostamisen haasteita realistisesti. Tehokkuus on tässä 

tutkimuksessa rajattu koskemaan käytettyjen resurssien minimointia ja tarkastelun 

ulkopuolelle on jätetty muut mahdolliset tilintarkastuksen tehokkuuden mittarit.  

Tilintarkastuksen hinnoittelun ja budjetin suhteen tutkielmassa on oletuksena kiinteä 

tilintarkastuspalkkio, koska tällöin tilintarkastajalla on kannustin mahdollisimman 

tehokkaaseen työskentelyyn. Jos tilintarkastuspalkkio määräytyy tuntiperusteisesti, 

tilintarkastajan kate pysyy samana ajankäytöstä riippumatta.  Kiinteä 

tilintarkastuspalkkio on sellainen, jonka määrä on päätetty ennen tilintarkastuksen 

suorittamista (Margheim & Kelley 1992, 62). Margheim ja Kelley (1992) totesivat 

tutkimuksessaan jo 1990-luvun alussa, että tilintarkastusalan kilpailu on lisännyt 

kiinteiden tilintarkastuspalkkioiden kysyntää ja tarjontaa. Alan kilpailun edelleen 

kiristyessä on perusteltua olettaa, että kiinteä palkkio on nykyäänkin laajalti käytössä.  

Tilintarkastusasiakkaan ajatellaan tutkimuksessa olevan osakeyhtiölain (624/2006, 

OYL) mukainen suuri julkinen osakeyhtiö, koska tällaisen asiakkaan kohdalla 
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tarkastusprosessin on erityisen tärkeää toimia tehokkaasti suuresta työmäärästä, 

tiukasta raportointiaikataulusta ja usein kiinteästä palkkiosta johtuen. Niillä on 

todennäköisemmin myös toimiva sisäinen tarkastus ja ne generoivat niin paljon dataa, 

että sitä voidaan pitää big datana: näitä käsitellään tässä tutkimuksessa, joten 

asiakkaan on oltava sellainen, johon ne soveltuvat. Tutkimus on rajattu 

maantieteellisesti siten, että empiirisessä osassa aineistoa kerätään vain Suomesta. 

Tämä rajaus johtuu käytössä olevista resursseista. Kuten kappaleessa 1.3 jäljempänä 

kerrotaan, tilintarkastuksen laatuun liittyy monia eri näkökulmia eikä sen määrittely ole 

aivan yksiselitteistä. Tässä tutkielmassa tilintarkastuksen laatu on kuitenkin vakioitu 

niin, että laadukas tilintarkastus tarkoittaa ISA-standardien mukaista tarkastusta. 

Tilintarkastusta säännellään myös muilla kansainvälisillä standardeilla, minkä vuoksi 

rajaus ISA-standardeihin on keskeinen. Kuviossa 2 havainnollistetaan kansainvälistä 

varmennustoimeksiantojen viitekehystä kokonaisuutena.  

 

Kuvio 2.  Kansainvälinen varmennustoimeksiantojen viitekehys. (Suomen 

Tilintarkastajat ry 2015, 6) 

ISA-standardit sääntelevät menneeseen aikaan perustuvia tilintarkastuksia eli 

käytännössä lakisääteisiä tilintarkastuksia. ISA-standardien mukaista 
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tilintarkastusprosessia käsitellään tarkemmin luvussa kaksi. ISRE (International 

Standard on Review Engagement) -standardit sääntelevät yleisluontoisia tarkastuksia, 

kuten osavuosi-informaation tarkastusta (Suomen Tilintarkastajat ry 2015, 1081, 1161; 

IFAC 2010b). ISAE (International Standard on Assurance Engagements) -standardeilla 

puolestaan säännellään muita varmennustoimeksiantoja kuin menneeseen aikaan 

perustuvia tilintarkastuksia tai yleisluontoisia tarkastuksia, kuten ympäristöraportointia 

koskevia varmennuksia (Suomen Tilintarkastajat ry 2015, 1221, 1278; IFAC 2010a). 

Tässä tutkielmassa muita kuin ISA-standardeja ei tarkastella lähemmin. 

1.3 Teoreettinen viitekehys 

Tilintarkastus on erittäin laajasti tutkittu aihe, mutta tilintarkastusprosessin tehostamista 

sellaisenaan ei ole tutkittu kovinkaan paljon. Tutkimusten vähäisyyteen voi löytyä 

selitys ainakin osittain SOX-lain asettamisesta. Knechel (2015) tutki tilintarkastuksen 

tutkimusta ennen ja jälkeen SOX:n asettamisen.  Hänen mukaan karkealla tasolla 

voidaan sanoa, että SOX:ia edeltävä tutkimus keskittyi tilintarkastuksen käytännön 

ongelmien ratkomiseen lainsäädäntöä sivuten, kun taas SOX:n jälkeisellä ajalla 

tutkimus on keskittynyt tilintarkastuksen sääntelyn tutkimiseen. (Knechel 2015, 706) 

Useiden eri näkökulmien yhteydessä on kuitenkin viittauksia tilintarkastuksen 

tehokkuuteen. Tilintarkastuksen tehostamisen kannalta keskeisimmät aihepiirit ovat 

tilintarkastuksen tehokkuus ja tilintarkastuksen laatu: tilintarkastusta tehostettaessa on 

huolehdittava, ettei sen laatua heikennetä. Tässä kappaleessa esitellään 

tilintarkastuksen tehokkuuteen ja tilintarkastuksen laatuun keskittyviä tutkimuksia: sekä 

niitä, joita käydään tarkemmin läpi tässä tutkimuksessa että niitä, jotka ovat tämän 

tutkielman rajausten ulkopuolella.  

Tehokkuus 

Hackenbrack ja Knechel (1997, In: Knechel et al. 2009, 1610) tutkivat, kuinka paljon 

työtunteja tilintarkastusprosessin eri vaiheisiin käytettiin ja löysivät, että asiakkaan 

ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi tehokkuuteen. Myös Knechel et al. (2009) 

tutkivat tilintarkastusprosessiin tehokkuutta. Heidän tutkimuksen mukaan 
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tilintarkastukset ovat tehokkaita silloin, kun asiakas on suuri yritys, sillä on normaali 

joulukuussa päättyvä tilikausi ja sen prosessit ovat automatisoituja. Molemmat 

tutkimukset tarjoavat kiinnostavaa tietoa tilintarkastuksen tehokkuudesta, mutta eivät 

niinkään tehostamisesta: kireässä kilpailutilanteessa tilintarkastajilla ei ole varaa valita 

asiakkaikseen vain niitä, jotka ennakoivat tehokasta tilintarkastusta. Oprean ja Span 

(2009) sen sijaan käsittelevät tutkimuksessaan tilintarkastusprosessin tehostamista 

ISA-standardeissa määriteltyjen tilintarkastustoimenpiteiden avulla. He keskittyvät 

siihen, millaisten tilintarkastustomenpiteiden käytöllä ja yhdistelmillä 

tilintarkastusprosessin eri vaiheita voidaan tehostaa. Tutkimuksessa ei kuitenkaan 

huomioida muita mahdollisia tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Hirst ja Koonce (1996) 

sekä Glover et al. (2015) tutkivat analyyttisten toimenpiteiden käyttöä 

tilintarkastuksessa ja sivusivat niiden tehostavia vaikutuksia. Näiden tutkimusten 

löytöjä käydään läpi kappaleessa 3.1.  Myös niin sanottujen big data –menetelmien on 

nähty tehostavan tilintarkastusta ja tästä kirjoittavat esimerkiksi Earley (2015) sekä Cao 

et al. (2015). Näitä ja muita aiheeseen liittyviä tutkimuksia käydään läpi kappaleessa 

3.2.  

Tilintarkastuskertomuksen viive on viime vuosina noussut tutkimusten kiinnostuksen 

kohteeksi ja tehokkuutta voidaan ajatella myös viiveen kautta. 

Tilintarkastuskertomuksen viiveellä tarkoitetaan aikaa, joka kuluu tilinpäätöspäivästä 

tilintarkastuskertomuksen antamiseen (Lee & Jahng 2008, 27). Kiinnostus aiheeseen 

johtuu muun muassa siitä, että osakkeenomistajille se on yksi harvoja keinoja arvioida 

tilintarkastuksen tehokkuutta yrityksen ulkopuolelta. Suuri viive tilintarkastuksessa 

voidaan myös tulkita osakemarkkinoilla negatiiviseksi signaaliksi yrityksen 

taloudellisesta tilanteesta. (Habib & Bhuiyan 2011, 32) Tämän voidaan ajatella liittyvän 

tilintarkastuksen tehokkuuteen niin, että parempi tehokkuus on yhtä kuin lyhempi viive. 

Abbott ja Peters (2012) tutkivat, miten sisäisen tarkastuksen hyödyntäminen 

tilintarkastuksessa vaikuttaa tilintarkastuskertomuksen viiveeseen. Tätä sekä muita 

sisäisen tarkastuksen hyödyntämiseen liittyviä tutkimuksia käydään läpi kappaleessa 

3.3. Blankley et al. (2015) tutkivat, antaako pitkä viive tilintarkastuskertomuksen 
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antamisessa viitteitä tulevista tilinpäätöksen muutoksista. Whitworth ja Lambert (2014) 

tutkivat miten big 4 -tilintarkastusyhteisöjen ominaisuudet, kuten toimialaosaaminen, 

toimiston koko ja asiakkaan tärkeys tilintarkastusyhteisölle, vaikuttavat 

tilintarkastuskertomuksen viiveeseen. Myös Moroney (2007) tutki 

toimialaerikoistumisen vaikutusta tehokkuuteen. Muun muassa Moroneyn (2007) 

tutkimusta käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.4. 

Laatu 

Tilintarkastuksen laatu on keskeinen asia tilintarkastuksen tehostamista pohtiessa ja 

sitä on tutkittu hyvin paljon eri näkökulmista. Pierce ja Sweeney (2004) tutkivat aika- ja 

budjettipaineen vaikutuksia tarkastuksen laatuun ja löysivät negatiivisen yhteyden 

tiukan tarkastusaikataulun ja tilintarkastuksen laadun välillä. Low ja Tan (2011) tutkivat, 

miten tilitarkastukselle budjetoidun ajan niukkuus vaikuttaa tilintarkastuksen 

suorittamiseen. Hoitash et al. (2007) tutkivat tilintarkastuspalkkioiden vaikutusta 

tilintarkastuksen laatuun. Houston (1999) puolestaan tutki tilintarkastuspalkkion ja 

asiakaskohtaisen riskin vaikutusta senior-tarkastajan tarkastusaikataulun budjetointiin 

tilintarkastuksen laadun näkökulmasta. Sekä aika että raha liittyvät keskeisesti 

tilintarkastuksen tehostamiseen, joten voidaan ajatella, että edellämainituissa 

tutkimuksissa tutkitaan tehokkuuden vaikutuksia laatuun. Niihin ei kuitenkaan keskitytä 

enempää tässä tutkimuksessa, koska sekä budjetti että tilintarkastuksen laatu on 

vakioitu tutkimuksen rajauksissa.   Tilintarkastuksen laatuun liittyy myös muita 

näkökulmia ja niistä hyvin keskeinen on tilintarkastajan riippumattomuus. Esimerkiksi 

Dart (2011) tutki tilintarkastajan virassaoloajan ja tilintarkastuspalkkioiden vaikutusta 

tilintarkastajan riippumattomuuteen sidosryhmien silmissä. Riippumattomuuten 

puolestaan liittyy paljon tutkittu tilintarkastajan rotaatio. Esimerkiksi Jackson et al. 

(2008), Kim et al. (2015) ja Daugherty et al. (2012)  tutkivat tilintarkastajan rotaation 

vaikutusta tilintarkastuksen laatuun. Riippumattomuutta ja rotaatiota sivutaan tässä 

tutkielmassa kappaleessa 3.4.3 tilintarkastajan erikoistumiseen liittyvien haasteiden 

yhteydessä. Yasin ja Nelson (2012) tutkivat kuinka yrityksen tilintarkastusvaliokunta ja 
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sisäinen tarkastus, eli sisäinen valvonta, vaikuttavat tilintarkastuksen laatuun. Lu 

(2006) tutki niinsanotun mielipideshoppailun, eli tilintarkastajan vaihtamisen 

lausunnosta riippuen, vaikutuksia tilintarkastajan riippumattomuuteen ja tarkastuksen 

laatuun. Causholli et al. (2014) sekä Svanström (2013) puolestaan kirjoittavat 

tilintarkastuksen oheispalveluiden vaikutuksesta tilintarkastuksen laatuun.  

 

Kuvio 3.  Teoreettinen viitekehys. 

Kuviossa 3 on havainnollistettu edellä selvitettyä tilintarkastuksen tehostamiseen 

liittyvää teoreettista viitekehystä sekä sitä, mitä aiheita on sisällytetty tähän tutkielmaan. 

Keskeisiä aihepiirejä tilintarkastuksen tehostamisessa ovat siis tilintarkastuksen 

tehokkuus ja laatu. Tehokkuuteen liittyviä aiheita ovat tilintarkastajaan liittyvät tekijät, 

joita käsitellään tilintarkastajan erikoistumisen osalta kappaleessa 3.4, asiakkaaseen 

liittyvät tekijät, joita ei käsitellä tässä tutkimuksessa sekä tehokkaat toimenpiteet, joita 

käsitellään kappaleissa 3.1, 3.2 ja 3.3. Tilintarkastuksen laatuun liittyviä näkökulmia 

ovat muun muassa ajan ja rahan, tilintarkastajan riippumattomuuden, tilintarkastajan 

rotaation sekä muiden tekijöiden vaikutukset laatuun. Näitä ei varsinaisesti käsitellä 

tässä tutkimuksessa, koska laaduksi on vakioitu ISA-standardien noudattaminen, 

mutta tilintarkastajan riippumattomuutta ja rotaatiota sivutaan tilintarkastajan 

erikoistumisen haasteiden yhteydessä kappaleessa 3.4.3. 
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1.4 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

Aineiston hankintamenetelmänä on käytetty puolistrukturoitua haastattelua. Empiirinen 

aineisto on kerätty haastattelemalla viittä suomalaista tilintarkastajaa, koska 

tilintarkastajia haastattelemalla saadaan tutkimustavoitteen kannalta relevanttia 

aineistoa. Aihe on käytännönläheinen, joten alan ammattilaiset tietävät parhaiten miten 

eri menetelmät tehostavat tilintarkastusprosessia käytännössä. Myös tehostamisen 

tutkimuksen vähäisyys on vaikuttanut menetelmän valintaan: kun tutkimustietoakaan 

ei ole paljon, ei todennäköisesti ole valmiita aineistojakaan, minkä vuoksi se on kerätty 

itse suoraan tilintarkastajilta. Haastattelumenetelmäksi on valittu puolistrukturoitu 

haastattelu, koska on yhtäältä tarpeeksi joustava, mutta toisaalta riittävän rajoitettu 

haastattelumuoto. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset on päätetty 

etukäteen, mutta kysymysten sanamuodot voivat vaihdella ja vastausvaihtoehtoja ei 

ole annettu vaan haastateltavat vastaavat omin sanoin (Hirsjärvi & Hurme 2015, 48).  

Menetelmä on joustava siten, ettei tilintarkastajien näkemyksiä rajoiteta valmiilla 

vastauksilla ja rajoitettu siten, että valmiiksi mietityillä kysymyksillä haastattelut voidaan 

toteuttaa tehokkaasti. Haastateltaviksi on valittu vähintään manager-tason 

tilintarkastajia, jotka työskentelevät big 4 -yhteisössä. Yleensä etenkin suurissa 

tilintarkastusyhteisöissä tilintarkastustiimi koostuu hierarkkisesti päävastuullisesta 

tarkastajasta, managerista, vanhemmista tarkastajista ja nuoremmista tarkastajista, 

joista kaksi viimeistä hoitavat käytännön tarkastuksen ja kaksi ensimmäistä 

toimeksiannon johtamisen, suunnittelun ja valvonnan (Tomperi 2015, 53). Tämän 

vuoksi on tarkoituksenmukaista haastatella vähintään manager-tason tarkastajia. 

Heillä on kokemusta niin tilintarkastuksen suunnittelusta kuin toteutuksesta ja lisäksi 

he vastaavat toimeksiannon budjetista. Big 4 -yrityksissä noudatettava 

tarkastusmetodologia on ISA-standardien mukainen (Vahtera 2014), joten tämä 

varmistaa laatukäsityksen yhteneväisyyden haastateltavien tilintarkastajien ja 

tutkimuksen välillä. Aineiston analyysimenetelmänä on tässä tutkimuksessa 

teemoittelu. Teemoittelussa etsitään aineistosta sen yhdistäviä tai erottavia seikkoja 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006d), mikä soveltuu tehostamiskeinojen ja 
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niiden haasteiden etsintään ja siten tämän tutkielman tavoitteeseen.  

Tutkimusmenetelmiä ja tutkimuksen toteuttamista käsitellään laajemmin luvussa neljä. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Johdantoluvun jälkeen tutkimus jatkuu kirjallisuuskatsauksella, jossa esitellään aiheen 

kannalta keskeinen sääntely, käsitteet ja tutkimukset. Luvussa kaksi perehdytään 

siihen, millainen on ISA-standardien mukainen tilintarkastusprosessi: mitkä ovat 

tilintarkastusprosessin vaiheet ja niitä keskeisesti sääntelevät standardit. Luvussa 

kolme tarkastellaan erilaisia tutkimuksissa löydettyjä keinoja tehostaa tilintarkastusta 

sekä keskustellaan näiden mahdollisuuksista ja haasteista ISA-standardeihin peilaten. 

Neljäs luku keskittyy empiiriseen tutkimukseen. Aluksi esitellään tutkimusmenetelmät, 

eli aineiston hankinta- ja analyysimenetelmät, sekä analyysiprosessi. Tässä luvussa 

esitellään myös haastattelujen analyysi ja tutkimustulokset. Viidennessä luvussa 

esitetään yhteenveto tutkimuksesta sekä keskustellaan tutkimuksen tuloksista ja niiden 

perusteella tehdyistä johtopäätöksistä. Lisäksi luvussa arvioidaan tutkimuksen 

reliabiliteettia ja validiteettia sekä pohditaan jatkotutkimusaiheita. Tutkielman lopussa 

on esitetty tutkimuksessa käytetyt lähteet ja liitteet. 
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2 ISA-STANDARDIEN MUKAINEN 

TILINTARKASTUSPROSESSI 
 

Tilintarkastukseen liittyy olennaisesti laista ja muusta sääntelystä nousevat keskeiset 

käsitteet, jotka käydään lyhyesti läpi tässä luvussa. Tilintarkastusprosessi voidaan 

jakaa kolmeen päävaiheeseen: suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin. Tässä 

luvussa käydään läpi, mitä kukin vaihe pitää sisällään ja mitkä ovat niitä keskeisimmin 

sääntelevät ISA-standardit. Viimeinen vaihe eli tilintarkastajan raportointi käsitellään 

ISA-standardien osalta muita pintapuolisemmin, koska sitä ei juurikaan voida tehostaa. 

2.1 Tilintarkastuksen keskeinen sääntely ja käsitte et lyhyesti 

Tilintarkastusta säännellään sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Suomessa 

tilintarkastusta säännellään pääosin vastikään uudistetulla tilintarkastuslailla. Uusi 

tilintarkastuslaki (1141/2015, TilintarkL) tuli voimaan 1.1.2016. Siinä asetetaan yleiset 

raamit tilintarkastukselle, kuten mitä tilintarkastuksen tulee sisältää, kuka saa toimia 

tilintarkastajana, millainen tilintarkastajan tulee olla, kuka on tilintarkastusvelvollinen 

sekä tilintarkastuksen valvonnasta ja rikkeiden seuraamuksista.  

Tilintarkastuslain 4 luvussa säädetään tilintarkastajaa koskevista seikoista. 

Tilintarkastajan tulee tehdä työnsä ammattieettisiä periaatteita noudattaen: 

ammattitaitoisesti, rehellisesti, objektiivisesti sekä huolellisesti yleistä etua silmällä 

pitäen (TilintarkL 4:1). Tilintarkastajan tulee myös jatkuvasti kehittää ja ylläpitää 

ammattitaitoaan ja noudattaa hyvää tilintarkastustapaa laissa tarkoitettuja tehtäviä 

suorittaessaan (TilintarkL 4:2-3). Yksi keskeisistä tilintarkastajaa koskevista 

vaatimuksista on tilintarkastajan riippumattomuus. Tilintarkastuslain 4 luvun 6 pykälän 

mukaan tilintarkastajan on oltava toimeksiannostaan riippumaton ja järjestettävä 

työnsä riippumattomuuden turvaavalla tavalla. Tilintarkastajan on pääsääntöisesti 

kieltäydyttävä tai luovuttava sellaisesta toimeksiannosta, jossa riippumattomuuden 

edellytykset eivät täyty. Tilintarkastuslain 4 luvun 6 pykälän 2 ja 3 momentissa 

säädetään yksityiskohtaisesti poikkeuksista, jolloin tilintarkastajan ei tarvitse kieltäytyä 
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tai luopua toimeksiannosta ja tilanteista, jolloin tilintarkastajan on ryhdyttävä 

riippumattomuuden turvaaviin toimenpiteisiin. Tilintarkastuslain 4 luvun 7 pykälässä 

säädetään niistä seikoista, jolloin tilintarkastaja ei ole 6 pykälässä edellytetyllä tavalla 

riippumaton vaan on esteellinen osallistumaan toimeksiantoon. ISA 200 standardissa 

säädetään muun muassa tilintarkastajan riippumattomuudesta, muista eettisistä 

vaatimuksista ja ammatillisen skeptisyyden säilyttämisestä (Suomen Tilintarkastajat ry 

2015, 232). 

Tilintarkastuslain 6 luvussa säädetään tilintarkastajan hyväksymisestä ja 

rekisteröimisestä. Tilintarkastajien kannalta tämä on yksi keskeisimmistä muutoksista 

vanhaan tilintarkastuslakiin (459/2007) verrattuna. Vanhan tilintarkastuslain mukainen 

termi HTM-tilintarkastaja on poistettu käytöstä ja uusi termi on HT-tilintarkastaja. HT-

tarkastajaksi voi pyrkiä yleiset vaatimukset, kuten oikeustoimikelpoisuuden, ja 

koulutusvaatimukset täyttävä sekä riittävän työkokemuksen omaava henkilö. KHT-

tarkastajaksi voi uuden tilintarkastuslain mukaan pyrkiä henkilö, joka on suorittanut HT-

tutkinnon tai jolla on vähintään seitsemän vuotta relevanttia työkokemusta. Vanhan 

tilintarkastuslain mukaan KHT-tarkastajaksi, joka on terminä pysynyt uudessa laissa 

ennallaan, pyrkivän ei tarvinnut olla HTM-tarkastaja eikä seitsemän vuoden 

työkokemusrajaa ollut määritetty.  

Suomalaista tilintarkastusta koskee myös Euroopan unionin ja Kansainvälisen 

tilintarkastajaliiton, eli IFAC:n (International Federation of Accountants), asettamat 

säännökset ja standardit. Kuten johdannossa mainittiin, vuonna 2014 EU päivitti 

tilintarkastusdirektiivin ja antoi uuden PIE-yhteisöjä koskevan asetuksen. Direktiivin 

muutokset koskevat muun muassa tilintarkastusstandardeja ja tilintarkastuskertomusta 

ja sitä ei tarvitse ottaa käyttöön sellaisenaan vaan EU:n jäsenvaltioiden tulee 

implementoida vaatimukset osaksi kansallista lainsäädäntöään. Uudessa asetuksessa 

säädetään muun muassa tilintarkastajan valinnasta ja toimikaudesta sekä 

oheispalveluista, joita PIE-yhteisö voi ostaa tilintarkastajaltaan. Asetus tulee voimaan 

sellaisenaan 17.6.2016 lähtien, elleivät valtiot halua hyödyntää kansallisia optioita. 
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Suomen kohdalla tämä merkitsee muun muassa siirtymistä päävastuullisen 

tilintarkastajan rotaatiosta tilintarkastusyhteisön rotaatioon. Myös IFAC:n suositukset, 

eli ISA-standardit, sääntelevät suomalaista tilintarkastusta. Suomen Tilintarkastajat ry, 

joka syntyi vuonna 2014, kun entinen KHT-yhdistys ry ja entinen HTM-yhdistys ry 

yhdistyivät, on IFAC:n jäsenjärjestö ja sen myötä sitoutunut noudattamaan ISA-

standardeja. (Tomperi 2015, 14; Suomen Tilintarkastajat ry 2016c) ISA-standardit 

sääntelevät tilintarkastusta lakia tarkemmalla tasolla. Tässä tutkimuksessa ISA-

standardien noudattaminen on määritelty tilintarkastuksen laadun perustaksi. 

Tilintarkastusprosessin eri vaiheisiin keskeisimmin liittyvistä standardeista kerrotaan 

lisää kappaleessa 2.2. Lisäksi liitteessä 1 on lueteltu kaikki ISA-standardit 

suomennettuna. 

Tilintarkastusriski  

Tilintarkastusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että tilintarkastajan antama 

tilintarkastuslausunto ei ole asianmukainen, kun tilinpäätös on olennaisesti virheellinen 

tai puutteellinen. Tilintarkastusriski koostuu kolmesta komponentista: olennaisen 

virheellisyyden riskistä, kontrolliriskistä ja havaitsemisriskistä. Olennaisen 

virheellisyyden riski tai toiminnallinen riski (inherent risk) tarkoittaa riskiä siitä, että 

tilinpäätösinformaation sisältyy virheellisyyksiä tai puutteita, jotka johtuvat muista 

seikoista kuin kontrollien tehottomuudesta. Kontrolliriski (control risk) tarkoittaa sitä, 

että tilinpäätösinformaatio on olennaisesti virheellistä tai puutteellista sisäisten 

kontrollien puuttumisen tai toimimattomuuden vuoksi. Tällöin ne eivät estä tai havaitse 

olennaisia virheellisyyksiä tai puutteita. Havaitsemisriski (detection risk) tarkoittaa sitä, 

että tilintarkastaja ei suorittamistaan tilintarkastustoimenpiteistä huolimatta havaitse 

virheellisyyttä tai puutetta, joka on joko itsessään tai yhdistettynä muihin 

virheellisyyksiin olennainen. (Suomen Tilintarkastajat ry 2015, 232; Oprean & Span 

2009, 248; Accounting Simplified 2016) Seuraavan sivun alussa kuviossa 4 

havainnollistetaan tilintarkastusriskin realisoitumista. 
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Kuvio 4.  Tilintarkastusriskin realisoituminen.  

Kuviossa 4 keltaiset pallot kuvastavat olennaisia virheitä tilinpäätöksessä. Sinisiä 

tasoja voidaan ajatella verkkoina, joihin pallojen on tarkoitus jäädä kiinni, jolloin 

tilintarkastusriski ei realisoidu. Ensimmäinen verkko kuvaa kontrolliriskiä: jos kontrollit 

eivät havaitse virheitä, ne voivat päätyä tilinpäätökseen ja tilintarkastusriskin 

toteutuminen on askeleen lähempänä. Toinen verkko kuvaa havaitsemisriskiä: jos 

tilintarkastaja ei havaitse olennaisia virheitä vaan pallot menevät tästäkin verkosta läpi, 

tilintarkastusriski toteutuu ja tilintarkastaja antaa vakiomuotoisen kertomuksen, vaikka 

sen tulisi olla mukautettu. Tilintarkastuskertomuksen eri muodoista kerrotaan 

tarkemmin tilintarkastajan raportoinnin yhteydessä kappaleessa 2.2.3. 

2.2 Tilintarkastusprosessi ja ISA-standardit 

Tässä kappaleessa käydään läpi tilintarkastusprosessin kolme päävaihetta: 

tilintarkastuksen suunnittelu, tilintarkastuksen toteutus ja tilintarkastajan raportointi. 

Lisäksi tilintarkastusprosessin vaiheiden käsittelyn yhteydessä käydään läpi sitä, mitkä 

ISA-standardit keskeisimmin sääntelevät niitä. 
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2.2.1 Tilintarkastuksen suunnittelu 

Tilintarkastusprosessi alkaa huolellista suunnittelusta. Suunnitteluvaiheeseen 

panostaminen on tärkeää, koska sillä varmistetaan, että tilinpäätöksen olennaisiin eriin 

kiinnitetään asianmukaista huomiota, riskitekijät tunnistetaan ja pysytään 

tarkastusaikataulussa. Suunnitelulla optimoidaan myös tarkastustiimin rakenne 

suunnittelemalla tehtävien jako tiimin jäsenten kesken. Suunnittelulla on roolinsa myös 

tilintarkastuksen tehokkuudessa: hyvällä organisoinnilla varmistetaan, että tarkastus 

saadaan suoritettua taloudellisesti ja tehokkaasti. (Suomen Tilintarkastajat ry 2015, 

408; Tomperi 2015, 40) 

ISA 300 -standardissa säännellään tilintarkastuksen suunnittelua. Sen mukaan 

tilintarkastajan tulee suorittaa toimeksiannon alustavat toimenpiteet, joista säädetään 

erikseen ISA 210 ja ISA 220 -standardeissa. Tarkastajan tulee ISA 210:n mukaisesti 

sopia toimeksiannon ehdoista ja varmistua ISA 220:n edellytyksistä esimerkiksi 

asiakassuhteen jatkamista sekä eettisiä vaatimuksia koskien. Suunnitteluvaiheessa 

luodaan tilintarkastuksen kokonaisstrategia, joka asettaa raamit yksityiskohtaisemman 

suunnitelman laatimiselle. ISA 300:n mukaan tilintarkastajan tulee 

kokonaissuunnitelmaa laatiessaan yksilöidä toimeksiannon laajuuden määrittävät 

piirteet, varmistua raportointitavoitteista aikataulussa pysymiseksi ja onnistuneen 

kommunikoinnin järjestämiseksi, harkita tarkastustiimin työn kohdistamisen kannalta 

olennaisia tekijöitä sekä harkita toimeksiannon resursointia niin, että tiimistä löytyy 

riittävä osaaminen ja pääluku. Käytännössä kokonaisstrategiassa tulee määritellä ja 

huomioida muun muassa tarkastuskohteen toiminnan luonne, kirjanpitojärjestelmä ja 

sisäinen kontrollijärjestelmä, tarkastukseen liittyvät riskit ja olennaisuusrajat sekä 

tarkastustyön koordinointi ja valvonta. Tilintarkastussuunnitelma on kokonaisstrategiaa 

tarkempi suunnitelma, jossa määritellään ne tilintarkastustoimenpiteet, joilla vastataan 

arvioituun tilintarkastusriskiin. Riskiin vastataan keräämällä riittävästi relevanttia 

tilintarkastusevidenssiä riskin alentamiseksi hyväksyttävälle tasolle.  ISA 300:n mukaan 

tilintarkastussuunnitelman tulee sisältää kuvaus suunniteltujen 

riskienarviointitoimenpiteiden luonteesta, ajoituksesta ja laajuudesta ISA 315:n 
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mukaisesti, kuvaus muiden suunniteltujen tilintarkastustoimenpiteiden luonteesta, 

ajoituksesta ja laajuudesta kannanottotasolla ISA 330:n mukaisesti sekä kuvaus muista 

suunnitelluista tilintarkastustoimenpiteistä, joiden suorittamisella varmistetaan, että 

tarkastuksessa täytetään ISA-standardien vaatimukset. Kannanotoista kerrotaan lisää 

tilintarkastuksen toteutuksen yhteydessä kappaleessa 2.2.2. Kokonaisstrategiaa ja 

tilintarkastussuunnitelmaa on tarvittaessa päivitettävä tarkastuksen aikana. 

Tilintarkastajan tulee myös suunnitella, miten ja missä laajuudessa tarkastustiimin työtä 

ohjataan, valvotaan ja tarkastetaan. (Suomen Tilintarkastajat ry 2015, 409–410; 

Tomperi 2015, 40–41) Näyttää siis siltä, että suunnitteluvaiheen rooli on keskeinen 

tilintarkastusprosessin tehostamisen kannalta. Jos suunnitteluvaiheeseen panostetaan 

ja valitaan tarkasti, mitä toteutusvaiheessa tarkastetaan, miten tarkastetaan ja kuka 

tarkastaa, vältytään ylimääräiseltä työltä ja epäselvyyksistä johtuvalta tehottomuudelta 

toteutusvaiheessa. 

ISA 315:n mukaan tilintarkastajan tavoitteena on virheestä tai väärinkäytöksestä 

johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen 

tilinpäätöstasolla ja kannanottotasolla yhteisöstä muodostamansa käsityksen avulla. 

ISA 315:n mukaan riskienarviointitoimenpiteisiin tulee kuulua tiedusteluja, analyyttisiä 

toimenpiteitä sekä havainnointia ja yksityiskohtaisia toimenpiteitä. Käsityksen 

muodostamiseksi tilintarkastaja voi suorittaa tiedusteluja paitsi toimivalle johdolle, 

myös muille hallintoelimille, kuten laskentahenkilöstölle, sisäisen tarkastuksen 

henkilöstölle tai myyntihenkilöstölle. Analyyttisellä tarkastuksella voidaan muun 

muassa tunnistaa poikkeuksellisia suhdelukuja sekä odottamattomia muutoksia 

luvuissa. Havainnointi ja yksityiskohtainen tarkastus riskienarvioinnissa voi olla 

esimerkiksi tutustumiskäyntejä yrityksen tuotantotiloihin sekä yhtiökokousten ja 

hallituksen kokousten pöytäkirjojen läpikäyntiä. Tilintarkastussuunnitelmassa tulee 

muodostaa käsitys yrityksen lisäksi sen toimintaympäristöstä ja sisäisestä valvonnasta. 

Toimintaympäristö koostuu muun muassa toimialasta ja sen suhdanteista, 

laskentaperiaatteista ja toimialakohtaisista käytännöistä sekä toimialaa koskevista 

erityisistä säännöistä ja määräyksistä. Sisäinen valvonta koostuu muun muassa 
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yrityksen valvontaympäristöstä, riskienarviointiprosessista ja tietojärjestelmistä. 

Toimintaympäristön erityinen osa-alue on palveluyritysten käyttäminen, joka osaltaan 

vaikuttaa tilintarkastajan riskiarvioon. Palveluyrityksiä, esimerkiksi ulkoistettuja 

taloushallinnon palveluja tarjoavia yrityksiä, käyttävän yhteisön tilintarkastuksessa 

huomioitavista erityiskysymyksistä säädetään ISA 402:ssa. Sen mukaan 

tilintarkastajan tavoitteena on muodostaa käsitys käytettyjen palveluorganisaation 

palveluiden luonteesta ja merkittävyydestä sekä vaikutuksesta asiakkaan sisäiseen 

valvontaan voidakseen tunnistaa keskeiset riskit. Hänen tulee myös suunnitella ja 

suorittaa tilintarkastustoimenpiteet riskeihin vastaamiseksi. (Suomen Tilintarkastajat ry 

2015, 422-426, 509; Tomperi 2015, 42-46) Tehokkuuden näkökulmasta ISA 315:n 

edellytyksiin on järkevää panostaa. Se, että tilintarkastaja ymmärtää hyvin muun 

muassa yrityksen järjestelmät ja sisäisen valvonnan prosessit sujuvoittanee 

tilintarkastusta. Jos tilintarkastajalla ei ole käsitystä esimerkiksi yrityksen 

kirjanpitojärjestelmästä, hänen on vaikea arvioida siihen liittyviä riskejä ja suunnitella 

esimerkiksi millaista materiaalia tarkastukseen kannattaa pyytää asiakkaalta. Jos 

materiaalipyyntö epäonnistuu, aikaa menee hukkaan, kun relevantti 

tarkastusmateriaali viivästyy. Sisäisen valvonnan ymmärtäminen auttaa tilintarkastajaa 

esimerkiksi harkitsemaan, voitaisiinko sisäistä tarkastusta tai sisäisiä kontrolleja 

hyödyntää tilintarkastuksessa. Näistä keskustellaan lisää kappaleessa 3.3 ja 4.3.2. 

Lisäksi tilintarkastajan hyvä ymmärrys asiakkaan toimintaympäristöstä edelleen auttaa 

riskien tunnistamisessa ja toimenpiteiden kohdistamisessa, mikä on 

tehokkuusmielessä olennaista.  

Kun tilintarkastaja on muodostanut käsityksen asiakasyrityksestä, sen 

toimintaympäristöstä ja sisäisestä valvonnasta sekä olennaisista tilinpäätökseen 

liittyvistä riskeistä, on hänen laadittava suunnitelma arvioituihin riskeihin vastaamiseksi. 

Tätä varten on määriteltävä toimeksiantokohtainen olennaisuus. ISA 320:n mukaan 

tilintarkastajan tulee hankkia kohtuullinen varmuus tilinpäätöksen oikeellisuudesta, ei 

täydellistä varmuutta. ISA 320:n mukaan virheellisyydet ovat olennaisia silloin, kun 

virheellisyydet yhdessä tai erikseen voivat vaikuttaa tilinpäätösinformaation käyttäjän 
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taloudelliseen päätöksentekoon. Olennaisuusraja on siis asetettava niin, etteivät 

tilinpäätökseen mahdollisesti sisältyvät yksittäiset virheellisyydet ole erikseen tai 

kokonaisuutena ole niin isoja, että se vaikuttaisi esimerkiksi sijoittajien päätöksiin. 

Havaittujen virheellisyyksien arvioinnista säädetään ISA 450:ssä. ISA 320:ssä 

säädetään myös tilintarkastajan toimenpiteistä arvioituihin riskeihin vastaamiseksi. 

Tilintarkastajan tavoitteena on hankkia riittävästi relevanttia tilintarkastusevidenssiä 

arvioiduista olennaisen virheellisyyden riskeistä suorittamalla asianmukaiset 

toimenpiteet riskeihin vastaamiseksi. Toisin sanoen tilintarkastajan on hankittava 

evidenssiä niin, että sallitun virheen määrä saadaan laskettua alle olennaisuusrajojen. 

Evidenssin hankkimiseksi tilintarkastaja voi suorittaa aineistotarkastustoimenpiteitä tai 

tarkastaa kontrolleja. Aineistotarkastustoimenpiteet ovat tilintarkastustoimenpiteitä, 

joita tehdään olennaisten virheellisyyksien havaitsemiseksi kannanottotasolla. 

Aineistotarkastustoimenpiteitä on kahdenlaisia: yksityiskohtaiset 

aineistotarkastustoimenpiteet ja analyyttiset aineistotarkastustoimenpiteet. 

Yksityiskohtaiset aineistotarkastustoimenpiteet ovat yksittäisten liiketapahtumien 

tarkastusta, esimerkiksi tositteiden vertaamista pääkirjan lukuihin, ulkopuolisten 

vahvistusten hankkimista pankkitilien saldoista tai uudelleenlaskentaa. Analyyttiset 

aineistotarkastustoimenpiteet voivat olla esimerkiksi tilinpäätöksen lukujen 

trendianalyysiä, toteutuneiden lukujen vertaamista tilintarkastajan muodostamiin 

odotusarvoihin tai muutosten analysointia edelliseen tilinpäätökseen verrattuna. 

Kontrollien tarkastus on tilintarkastustoimenpide, jolla pyritään arvioimaan yrityksen 

sisäisten kontrollien toiminnan tehokkuutta olennaisten virheellisyyksien 

havaitsemisessa, estämisessä ja korjaamisessa kannanottotasolla. 

Kontrollitarkastustoimenpiteet voivat olla esimerkiksi kontrollin toiminnan havainnointia, 

henkilökunnan haastattelua tai tositetarkastusta. Mikäli tilintarkastaja on arvioinut 

asiakkaan sisäisen valvonnan tehokkaaksi, hän voi luottaa järjestelmien tuottavan 

laadukkaampaa tietoa kuin heikon valvonnan ympäristössä. Luottamus sisäiseen 

valvontaan ohjaa sitä, painottaako tilintarkastaja kontrolli- vai 

aineistotarkastustoimenpiteitä. Mikäli kontrolleihin luotetaan, tilintarkastaja voi 
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painottaa kontrollien tehon ja käyttöönoton todentamista tarkastustoimenpiteillä. Jos 

taas kontrolleihin ei luoteta, painotetaan aineistotarkastustoimenpiteitä. (Suomen 

Tilintarkastajat ry 2015, 473-477, 484-489, 532-534; Oprean & Span 2009, 254-255; 

Tomperi 2015, 47) Tämän perusteella tehokkuuden kannalta olennaisuusraja tulee 

määrittää niin, että se ei ole liian iso eikä pieni. Olennaisuusrajan määrittelyssä kiteytyy 

tehokkuuden ja laadun dilemma. Olennaisuusraja tulee asettaa niin, että tilintarkastaja 

voi antaa kohtuullisen varmuuden tilinpäätöksen oikeellisuudesta olennaisuusrajan alle 

jäävistä virheistä huolimatta, mutta niin, että sen avulla voidaan karsia epäolennaisia 

eriä tarkastuksesta ja siten vähentää tilintarkastajan työkuormaa. 

Aineistotarkastustoimenpiteiden tehostamisesta keskustellaan kappaleissa 3.1 ja 3.2. 

Kontrollien tarkastusta puolestaan käsitellään empiirisessä osassa kappaleessa 4.3.2. 

2.2.2 Tilintarkastuksen toteutus 

ISA 500:ssa säädetään tilintarkastusevidenssin hankkimisesta. Tilintarkastajan 

tavoitteena on hankkia tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa 

tilintarkastusevidenssiä, jonka perusteella hän voi tehdä lausuntonsa tueksi kohtuullisia 

johtopäätöksiä tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Tilintarkastusevidenssillä tarkoitetaan 

siis tietoa, jota tilintarkastaja käyttää lausuntonsa perustana olevan johtopäätöksen 

tekemiseen. Tilintarkastuksen toteutus kulminoituu tilintarkastusevidenssin 

keräämiseen ja sen dokumentointiin, miten kerätty evidenssi vastaa 

tilintarkastusriskiin. Tilintarkastusevidenssiä hankitaan luvussa 2.2.1 kuvatuilla 

kontrolli- ja aineistotarkastustoimenpiteillä. Tilintarkastusevidenssi hankitaan yleensä 

kannanottokohtaisesti. (Tomperi 2015, 36; Suomen Tilintarkastajat ry 2015, 543-545) 

Tilintarkastajan kannanotot eli assertiot ovat (Tomperi 2015, 84-85; Valtiontalouden 

tarkastusvirasto 2015): 

- Tapahtuminen: kirjatut liiketapahtumat ovat todellisia ja kuuluvat yhtiölle 

- Täydellisyys: kaikki tilikaudelle kuuluneet liiketapahtumat on kirjattu 

- Oikeellisuus: kirjattujen liiketapahtumien luvut ja muut tiedot ovat oikein 

- Kohdistaminen: liiketapahtumat on kirjattu oikealle tilikaudelle 

- Luokittelu: liiketapahtumat on kirjattu oikeille tileille 
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- Olemassaolo: kirjatut varat ja velat ovat olemassa 

- Oikeudet ja velvoitteet: varoja ja velkoja koskevat oikeudet ja velvoitteet kuuluvat 

yhtiölle. 

Kannanottoja sovelletaan kuhunkin tarkastettavaan erään tuloslaskelmassa ja 

taseessa, mutta myös muissa tasekirjaan sisältyvissä luvuissa. Näitä voivat yhtiön 

koosta ja yhtiömuodosta riippuen olla toimintakertomus, liitetiedot ja rahoituslaskelma. 

Lisäksi konsernit ovat pääsääntöisesti velvollisia laatimaan erillisen 

konsernitilinpäätöksen. Suomessa poikkeuksen muodostavat kirjanpitolain 

(1336/1997, KirjanpitoL) 3 luvun 9 pykälän mukaiset pienet konsernit, jotka on 

vapautettu velvollisuudesta. Emoyhtiö laatii konsernitilinpäätöksen ja siihen sisältyy 

emoyhtiön tilinpäätöksen lisäksi konsernitilinpäätös, jossa yhdistetään kaikkien 

konserniyhtiöiden luvut ja eliminoidaan konsernin sisäiset tapahtumat. Suomessa 

lakisääteiseen tilintarkastukseen kuuluu myös yrityksen hallinnon tarkastus. (Tomperi 

2015, 86-106, 148) Koska hallinnon tarkastus on kansallinen tilintarkastuksen 

erikoisuus, siitä ei säädetä ISA-standardeissa.  ISA 501 - 620:ssa säädetään 

tarkemmin tilintarkastustoimenpiteistä ja konsernitilinpäätösten tarkastamisesta 

(Suomen Tilintarkastajat ry 2015, 560-836). Kirjallisuuskatsauksessa esiin nousseiden 

tutkimusten perusteella tämän tutkielman kannalta relevanteimpia toteutusvaihetta 

säänteleviä standardeja ovat ISA 520, jossa säädetään analyyttisistä toimenpiteistä ja 

ISA 610, jossa säädetään sisäisten tarkastajien tekemän työn hyödyntämisestä.  

ISA 520:ssa säädetään analyyttisten tilintarkastustoimenpiteiden käyttämisestä. Niitä 

voidaan käyttää tilintarkastuksen suunnittelussa, aineistotarkastustoimenpiteenä tai 

loppuvaiheen tarkastustoimenpiteenä mielipiteen muodostamisessa tilinpäätöksen 

oikeellisuudesta. Standardin mukaan analyyttiset toimenpiteet aineistotarkastuksessa 

soveltuvat parhaiten sellaiseen erään, joka koostuu suuresta määrästä yksittäisiä 

tapahtumia. (Suomen Tilintarkastajat ry 2015, 597-598) Toisaalta standardi ei poissulje 

analyyttisten toimenpiteiden käyttöä minkään erään tarkastuksessa. ISA 610:ssä 

säädetään sisäisten tarkastuksen hyödyntämisestä tilintarkastuksessa. Standardin 

mukaan tilintarkastaja voi käyttää sisäisen tarkastuksen työtä osana 
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tilintarkastusevidenssiä tai sisäisiä tarkastajia tarkastustiimin apuna.  Tämä muuttaa 

tilintarkastajan itsensä tekemien toimenpiteiden luonnetta tai ajoitusta tai vähentää 

niiden laajuutta. (Suomen Tilintarkastajat ry 2015, 795-798) Käytännössä tämä voi 

tarkoittaa tilintarkastajan oman työn vähenemistä ja siten tilintarkastuksen 

tehostumista. Analyyttisten toimenpiteiden ja sisäisen tarkastuksen hyödyntämisen 

tehostavista vaikutuksista keskustellaan luvussa kolme. 

Tilintarkastuksen toteuttamisessa tehdyn työn dokumentointi on keskeistä. Se koskee 

erityisesti evidenssin hankkimista eli kontrolli- ja aineistotarkastustoimenpiteiden 

suorittamista, mutta myös muun muassa suunnittelu- ja riskienarviointitoimenpiteitä. 

ISA 230:ssä säädetään tilintarkastuksen dokumentoinnista. Sen mukaan kyseisen 

standardin sekä muiden dokumentaatiota edellyttävien standardien 

dokumentaatiovaatimukset täyttävä dokumentaatio sisältää evidenssin tilintarkastajan 

tekemän johtopäätöksen perusteista sekä evidenssin, joka osoittaa, että tarkastus on 

laadittu ISA-standardeja noudattaen. Tilintarkastuksen dokumentointi on ISA 230:n 

mukaan suoritettava niin, että kokenut tilintarkastaja, joka ei ole aiemmin ollut 

tekemisissä kyseisen toimeksiannon kanssa pystyy saamaan käsityksen tehtyjen 

toimenpiteiden luonteesta, laadusta ja ajoituksesta, toimenpiteiden perusteella 

tehdyistä johtopäätöksistä sekä tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista. (Suomen 

Tilintarkastajat ry 2015, 298-301) Keskeistä dokumentoinnissa on siis se, että 

dokumentaation perusteella toinen tarkastaja voisi suorittaa tarkastuksen ja päätyä 

samoihin johtopäätöksiin alkuperäisen tarkastajan kanssa.  

Tilintarkastuksen toteutusvaiheen lopuksi tilintarkastustiimin kokeneemmat jäsenet 

käyvät yleensä läpi nuorempien tiimin jäsenten tekemän työn. ISA 220:n mukaan 

toimeksiannosta vastuullisen henkilön on otettava vastuu tarkastuksen yleisestä 

laadusta. Yleensä tarkastustyön ja sen dokumentoinnin läpikäynnistä vastaa tiimin 

manageri. Lisäksi päättäviin toimenpiteisiin kuuluu tarkastushavaintojen arviointi 

tilinpäätöksen kokonaiskuvan kannalta. Tästä säädetään ISA 450 -standardissa. Sen 

mukaan tilintarkastajan on kommunikoitava havaituista virheellisyyksistä ja puutteista 
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johdolle ja pyydettävä korjaamaan virheelliseksi katsomansa seikat. Mikäli 

virheellisyyksiä ei korjata, tilintarkastajan tulee ratkaista näiden vaikutus 

tilinpäätökseen ISA 320:n mukaista olennaisuuden tasoa silmällä pitäen. (Suomen 

Tilintarkastajat ry 2015, 279-280, 532-533; Halonen & Steiner 2009, 445-446) 

Varsinaisen evidenssin hankkimisen ja dokumentaation tekevät siis tiimin nuoremmat 

jäsenet, mutta kokeneempien vastuulla on työn läpikäynti ja lopullisen käsityksen 

muodostaminen tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Tästä aiheutuu se, että 

dokumentoinnin tason on oltava korkea, jotta toinen tarkastaja ymmärtää mitä on 

tarkastettu ja mihin johtopäätökseen sen perusteella on tultu. Tämä myös osoittaa 

suunnitteluvaiheen käsityksen muodostamisen tärkeyden: jotta kokeneemmat tiimin 

jäsenet voivat arvioida kerätyn evidenssin laatua ja riittävyyttä, heillä on oltava vahva 

käsitys yhtiöstä ja siihen liittyvistä riskeistä. Tässäkin mielessä suunnitteluvaiheeseen 

panostaminen kannattaa päätösvaiheen tehostumisen vuoksi. 

2.2.3 Tilintarkastajan raportointi 

Kun tilintarkastus on suoritettu, tilintarkastaja raportoi tehdystä tarkastuksesta. 

Tilintarkastuslaki edellyttää, että tilintarkastaja antaa tilinpäätösmerkinnän (TilintarkL 

3:4), tilintarkastuskertomuksen (TilintarkL 3:5) sekä tilintarkastuspöytäkirjan (TilintarkL 

3:7). Tilinpäätösmerkintä lisätään tilinpäätökseen ja siinä on viitattava 

tilintarkastuskertomukseen (TilintarkL 3:4). Tilintarkastajan tulee antaa kultakin 

tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu tilintarkastuskertomus, jossa yksilöidään tilinpäätös 

ja sen noudattama tilinpäätössäännöstö. Tilintarkastuskertomuksessa on otettava 

kantaa siihen, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus noudatetun säännöstön 

mukaiset oikeat ja riittävät tiedot yhteisön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä 

siihen, ovatko tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tiedot ristiriidattomia. 

Tilintarkastuskertomus voi olla vakiomuotoinen, ehdollinen tai kielteinen tai jos 

tilintarkastaja ei voi antaa lausuntoa, hänen on raportoitava siitä 

tilintarkastuskertomuksessa. Tilintarkastuskertomuksessa on myös raportoitava 

tarkastuksessa havaituista laiminlyönneistä ja väärinkäytöksistä. (TilintarkL 3:5) 
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Tilintarkastuspöytäkirjaan merkitään sellaiset havainnot, joita ei esitetä 

tilintarkastuskertomuksessa (TilintarkL 3:7). Tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen 

silloin, kun tilinpäätöksessä ei ole olennaista huomautettavaa ja tilintarkastajaa ei ole 

rajoitettu työssään. Mikäli tarkastuksessa on noussut esiin olennaisia havaintoja, 

voidaan antaa mukautettu kertomus, jossa ne tuodaan huomautuksena ilmi. 

Vakiomuodostava poikkeava tilintarkastuskertomus on tilintarkastuslain tarkoittama 

ehdollinen tai kielteinen kertomus. Ehdollinen kertomus on vakiomuotoinen tietyiltä osin 

tai tietyillä edellytyksillä. Tilintarkastaja ei siis voi antaa vakiomuotoista lausuntoa, 

mutta mukautukseen johtava seikka ei ole niin vakava, että tilintarkastaja antaisi 

kielteisen lausunnon tai joutuisi kokonaan pidättymään lausunnon antamisesta. 

Kielteinen lausunto annetaan silloin, kun tilinpäätös on olennaisesti virheellinen ja 

virheellisyyden vaikutukset ovat laajoja ja olennaisia. Lausunto puolestaan tulee jättää 

antamatta silloin, kun tilintarkastusta on rajoitettu niin laajasti, ettei tilintarkastaja ole 

pystynyt hankkimaan riittävää evidenssiä lausuntonsa tueksi. (Tomperi 2015, 155-168) 

ISA 700-706:ssa säädetään tilintarkastuskertomuksesta tarkemmin. 

Tilintarkastuskertomus uudistuu 15.12.2016 tai sen jälkeen päättyvien tilikausien 

tilintarkastusten osalta (Suomen Tilintarkastaja ry 2016a).  Työ- ja elinkeinoministeriön 

(2016) mukaan uudesta EU-direktiivistä kumpuavien lisävelvoitteiden tarkoituksena on 

tehdä tilintarkastuskertomuksesta nykyistä informatiivisempi. Näyttää siis siltä, että 

tilintarkastuskertomuksen osalta tilintarkastajan työmäärä edelleen lisääntyy. Edellä 

esitetyn perusteella raportointiin ei kuitenkaan voida tehostamismielessä juuri 

vaikuttaa: tilintarkastaja on lain mukaan velvollinen antamaan tietyt raportit ja 

sisällyttämään niihin tietyt asiat. Helpotuksia ei ole luvassa, minkä vuoksi on tärkeää, 

että tilintarkastusprosessia tehostetaan muissa vaiheissa. 

2.2.4 Yhteenveto ISA-standardien mukaisesta tilinta rkastusprosessista 

Tilintarkastusprosessin päävaiheet ovat ISA-standardien mukaisessa 

tilintarkastuksessa tilintarkastuksen suunnittelu, tilintarkastuksen toteutus ja 

tilintarkastajan raportointi. Tilintarkastusprosessissa pyritään alentamaan 
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tilintarkastusriski hyväksyttävälle tasolle niin, että tilintarkastuskertomukseen 

sisältyvällä lausunnolla voidaan antaa kohtuullinen varmuus tilinpäätösinformaation 

oikeellisuudesta. Tilintarkastusprosessin vaiheet ja niitä keskeisesti sääntelevät ISA-

standardit on esitetty kuviossa 5.  

 

Kuvio 5.  Tilintarkastusprosessi ja ISA-standardit. 

Tilintarkastusprosessin vaiheet voidaan tiivistää niin, että suunnitteluvaiheessa 

arvioidaan tilintarkastusriskiä, toteuttamisvaiheessa vastataan riskiin ja 

raportointivaiheessa allekirjoitetaan tasekirjan tilinpäätösmerkintä ja annetaan 

tilintarkastuskertomus sekä tilintarkastuspöytäkirja. Kuten kappaleen 2.2.3 lopussa 

todettiin, raportointivaihetta ei juurikaan voida tehostaa. Näin ollen 

tilintarkastusprosessin tehostamisen on tapahduttava suunnittelu- ja 

toteutusvaiheessa, joten jäljempänä tutkimuksessa keskitytään vain 

tilintarkastusprosessin tehostamiseen näissä vaiheissa. 
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3 ISA-STANDARDIEN MUKAISEN 

TILINTARKASTUSPROSESSIN TEHOSTAMINEN 
 

Tässä luvussa tutustutaan tilintarkastusprosessin tehostamiseen liittyviin tutkimuksiin. 

Luvussa käydään läpi keinoja, joilla tilintarkastusprosessia voidaan tutkimusten 

mukaan tehostaa sekä peilataan tehostamiskeinoja ISA-standardien vaatimuksiin. 

Lisäksi luvussa käydään läpi tehostamiskeinoihin liittyviä haasteita. Kolme 

ensimmäistä kappaletta keskittyvät menetelmällisiin tehostuskeinoihin: analyyttisten 

toimenpiteiden, big data -menetelmien ja sisäisen tarkastuksen hyödyntämiseen. 

Neljännessä kappaleessa käsitellään tilintarkastajaan liittyvää tehostamiskeinoa eli 

tilintarkastajan erikoistumista asiakas- ja toimialakohtaisesti. 

3.1 Analyyttiset toimenpiteet 

Analyyttiset tilintarkastustoimenpiteet ovat jo pitkään olleet keskeinen osa 

riskiperusteisen tilintarkastuksen teoriaa ja käytäntöä. Tilintarkastusalan standardit, 

kirjallisuus ja tutkimus tunnustavat analyyttiset toimenpiteet tehokkaiksi 

tilintarkastustoimenpiteiksi tilinpäätöksen olennaisten virheellisyyksien 

havaitsemiseksi. (Glover et al. 2015, 161) ISA 315:n ja ISA 520:n mukaan 

tilintarkastuksessa voidaan käyttää analyyttisiä tilintarkastustoimenpiteitä niin 

tilintarkastuksen suunnittelussa kuin toteuttamisessa (Suomen Tilintarkastajat ry 2015, 

423, 597-598). Erityisesti toteutusvaiheessa analyyttisten ja yksityiskohtaisten 

aineistotarkastustoimenpiteiden optimoinnilla voidaan saada tehokkuushyötyjä. 

3.1.1 Analyyttiset toimenpiteet tilintarkastusprose ssin tehostamisessa 

Analyyttisia toimenpiteitä voidaan käyttää sekä tilintarkastuksen suunnittelu- että 

toteutusvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa analyyttisten toimenpiteiden tarkoituksena 

on parantaa tilintarkastajan käsitystä asiakkaan liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä 

riskeistä. Yleistettynä suunnittelu koostuu budjetin, tilintarkastustoimenpiteiden ja tiimin 

välisen työnjaon määrittämisestä. Suunnittelun työkaluna käytetään usein muun 
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muassa trendianalyysiä, suhdeanalyysiä sekä budjetin vertaamista toteutuneisiin 

lukuihin. Selityksiä poikkeamiin odotettujen ja toteutuneiden lukujen välillä haetaan 

yleensä asiakkailta. Myös toimeksiannon päättävässä analyyttisessä tarkastuksessa 

vaiheessa voidaan käyttää analyyttisiä menetelmiä. Tällöin arvioidaan, onko 

tarkastustoimenpiteillä saatu riittävästi relevanttia tarkastusevidenssiä ja onko tarvetta 

muuttaa tilinpäätöstä. Analyyttisiä tarkastustoimenpiteitä voidaan käyttää myös 

aineistotarkastuksessa. Tällöin tilintarkastaja esimerkiksi muodostaa odotusarvon 

tilinpäätöserän saldosta ja vertaa sitä toteutuneeseen saldoon sen sijaan, että valitsisi 

otoksen yksittäisiä tapahtumia, joista tekisi yksityiskohtaista tarkastusta esimerkiksi 

tositteita täsmäyttämällä. (Hirst & Koonce, 1996, 457-468) Yksityiskohtaisten 

tarkastustoimenpiteiden ongelmana tilintarkastuksen tehokkuuden kannalta on niiden 

työläys. Mikäli otoksessa havaitaan enemmän virheitä kuin on määritetty olennaisen 

virheellisyyden rajaksi, on tilintarkastajan tehtävä lisätoimenpiteitä erän oikeellisuuden 

tai virheellisyyden verifioimiseksi. Analyyttiset tarkastustoimenpiteet sen sijaan ovat 

tehokkaita työkaluja tilintarkastusevidenssin keräämiseen. Parhaiten kuitenkin 

tehokkuuden parantamiseksi laadusta tinkimättä näyttää toimivan analyyttisten ja 

yksityiskohtaisten toimenpiteiden yhdistelmä. (Glover et al. 2015, 161-165; Robertson 

& Rouse 1994, 38) 

Analyyttiset tilintarkastustoimenpiteet ovat siis tehokkaita ja niitä voidaan standardien 

puitteissa käyttää sekä tilintarkastuksen suunnittelussa että toteutuksessa. 

Suunnitteluvaiheessa analyyttiset menetelmät ovat kuitenkin jo laajasti käytössä ja 

suunnittelu ei tyypillisesti sisällä paljoa työlästä aineistotarkastusta, kuten 

toteutusvaihe. Tämän perusteella tilintarkastusprosessia voidaan tehostaa 

analyyttisillä toimenpiteillä lähinnä toteutusvaiheessa niin, että tehdään analyyttistä 

aineistotarkastusta yksityiskohtaisen tarkastuksen sijaan tilintarkastusevidenssin 

keräämiseksi.  

 

 



37 
 
3.1.2 Analyyttisten toimenpiteiden haasteita 

Analyyttisiin toimenpiteisiin liittyy myös haasteita. Suurten tilintarkastusyhteisöjen 

mukaan tilintarkastusten laatua valvovat PCAOB:n laaduntarkastajat ovat tulleet 

kriittisiksi analyyttisten toimenpiteiden käytöstä tuloslaskelman erien tarkastuksessa. 

PCAOB:n lausuntojen mukaan analyyttisillä toimenpiteillä ei voida kerätä riittävän 

tarkan tason evidenssiä, jolloin analyyttinen lähestymistapa jättää olennaisen osuuden 

yksittäisistä tapahtumista tarkastamatta. PCAOB:n tarkastuksissa on myös ilmennyt 

tapauksia, joissa tilintarkastajien muodostaman odotusarvon ja asiakkaan 

kirjanpidossa toteutuneen saldon erotus on ylittänyt olennaiselle virheelle asetetun 

raja-arvon. Jos olennaisuusrajan ylittäviä eroja ilmenee, PCAOB:n mukaan suoritettu 

analyyttinen toimenpide ei tarjoa relevanttia tilintarkastusevidenssiä lainkaan. Tämän 

tiedon valossa on mahdollista, että tilintarkastajat suosivat tarkastuksissa 

yksityiskohtaisia toimenpiteitä esimerkiksi liikevaihdon tarkastuksessa sen vuoksi, että 

se on analyyttistä testausta helpompi perustella laaduntarkastajille. PCAOB:n linja 

vaikuttaa siis olevan, että satunnaisotannalla valitun otoksen rutiininomaisten 

tapahtumien tarkastaminen yksityiskohtaisilla toimenpiteillä tarjoaa parempaa 

evidenssiä kuin analyyttiset testit. Glover et al. (2015) ovat kriittisiä asian suhteen: 

heidän mukaan rutiininomaisia kirjauksia tarkastaessa sivuutetaan mahdolliset johdon 

väärinkäytöksistä kertovat kirjaukset. Analyyttisten toimenpiteiden välttäminen 

laaduntarkastusten pelossa voi ohjata kokeneempien tarkastajien huomiota pois 

”isosta kuvasta” ja tarkastuksen painotusta tositetestaukseen, mikä heikentää 

tilintarkastuksen tehokkuutta. (Glover et al. 2015, 161-166)  

Hitzigin (2004, 32-35) mukaan analyyttiset toimenpiteet ovat kustannustehokkaita, 

mutta eivät niin luotettavia kuin yksityiskohtaiset tilintarkastustoimenpiteet. Esimerkkinä 

hän käyttää WorldComin tapausta, josta tilintarkastusyhteisö Arthur Andersenin 

partneri Melvin Dick kertoi, että yhtiön tilintarkastuksessa käytettiin useita erilaisia 

analyyttisiä toimenpiteitä. Hitzigin (2004) mukaan tämä on osoitus analyyttisten 

toimenpiteiden epäluotettavuudesta: tilintarkastajat eivät käyttämillään menetelmillä 

huomanneet olennaisia johdon väärinkäytöksiä. WorldComin tapauksessa se, että 
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tilintarkastajat eivät huomanneet hälyttäviä muutoksia, johtui siitä, että yrityksen johto 

oli manipuloinut dataa niin, että se oli tilintarkastajien odotusten mukaista. 

Yksityiskohtaisilla toimenpiteillä tämä olisi voitu huomata. Hämmentävää Hitzigin 

(2004) mukaan ei kuitenkaan ole se, että analyyttisillä toimenpiteillä ei huomattu 

epätavallisia muutoksia vaan se, että tästä huolimatta tilintarkastajat yhä uskovat 

analyyttisten toimenpiteiden olevan toimivia tilintarkastuksen työkaluja. Hän myös 

toteaa analyyttisten toimenpiteiden olevan aineistotarkastustoimenpiteenä 

hankalampia perustella kuin yksityiskohtaiset toimenpiteet, joiden otokset tehdään 

tilastollisin menetelmin. Tilastollinen otos on matemaattisesti perusteltavissa, mutta 

analyyttinen testi perustuu lähinnä tarkastajan harkintaan.  

Analyyttisissä toimenpiteissä voi siis olla aineistotarkastustoimenpiteenä riski, että 

niihin painottuva tarkastus ei yllä laadullisesti laaduntarkastajien, kuten PCAOB:n, 

edellyttämälle tasolle. Niillä voidaan kuitenkin saavuttaa paljon hyötyjä varsinkin 

tehokkuuden, mutta myös laadun kannalta. Turhan pelokkaastikaan analyyttisten 

menetelmien käyttöön aineistotarkastuksessa ei siis tulisi suhtautua. Kuten edellä 

mainittiin, PCAOB on antanut tilintarkastajille kritiikkiä muun muassa olennaisuusrajan 

ylittävien erojen sallimisesta. Tällöinhän on selvää, ettei tarkastusta ole suoritettu ISA-

standardien mukaisesti: ISA 320:n mukaiset olennaisuusrajat laaditaan juuri sen 

vuoksi, että voidaan alentaa tilintarkastusriski hyväksyttävälle tasolle ja antaa 

kohtuullinen varmuus tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Jos olennaisuusrajoista 

poiketaan ylöspäin, tilintarkastusriskiä ei ole alennettu hyväksyttävälle tasolle. Tämän 

perusteella analyyttisiä menetelmiä voi käyttää yksityiskohtaisten toimenpiteiden 

sijaan, kunhan edelleen noudattaa asetettuja olennaisuusrajoja. Toisaalta taas 

analyyttiset toimenpiteet voivat olla liian yleisluontoisia, jolloin esimerkiksi 

tilintarkastajalle annetun materiaalin vääristely voi jäädä huomaamatta. Paras 

kompromissi tehokkuuden sekä mahdollisten virheellisyyksien ja väärinkäytösten 

huomaamiseksi olisi, että työläiden erien tarkastuksessa käytetään sekä analyyttisiä 

että yksityiskohtaisia aineistotarkastustoimenpiteitä. Tällöin yksityiskohtien testausta 
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tarvitaan vähemmän, kun osa varmuudesta saadaan analyyttisesillä toimenpiteillä, 

mutta toisaalta yksityiskohtien tarkastusta ei kokonaan sivuuteta. 

3.2 Big data -menetelmät 

Tilintarkastusprosessia on mahdollista tehostaa myös big data -menetelmiä 

hyödyntämällä. Big data -menetelmillä tarkoitetaan big datan analysointia eri 

menetelmillä siten, että datasta muodostetaan kuvioita ja analyysejä johtopäätöksien 

tekemiseksi ja päätöksen teon tueksi (Cao et al. 2015, 424). Tietointensiivisen 

luonteensa vuoksi tilintarkastusprosessi voi olla perinteisillä menetelmillä suoritettuna 

erittäin työläs ja vastaukseksi tähän on esitetty data-analyysien käyttöä. Tässä 

kappaleessa esitellään tutkimuksia siitä, miten big datan analysointia voidaan 

hyödyntää tilintarkastuksessa. Lisäksi keskustellaan niistä haasteista, joita data-

analyysien hyödyntämiseen tilintarkastuksessa liittyy. 

3.2.1 Mitä on big data? 

Big data on ilmiönä syntynyt niin sanotun dataistumisen myötä. Dataistumisella 

tarkoitetaan erilaisista lähteistä, kuten teksteistä, musiikista, kuvista ja videoista, 

saatavan tiedon taltiointia digitaaliseen muotoon eli dataksi.  Big data ei ole uusi ilmiö, 

mutta siitä puhutaan nyt paljon, koska erimuotoisen datan määrä on kasvanut vauhdilla 

viime vuosina. On arvioitu, että jopa 90 prosenttia vuonna 2014 olemassa olleesta 

datasta on luotu kahden sitä edeltävän vuoden aikana. Datan luomisen nopeus on 

ylittänyt kyvyn prosessoida sitä tyypillisillä teknologian työkaluilla ja tätä dataa 

tiedemiehet ja it-asiantuntijat kutsuvat big dataksi. Big data on siis erimuotoista dataa, 

joka on liian laajaa käsiteltäväksi perinteisin menetelmin. Big data määritellään 

englanninkielisistä sanoista johdetun kolmen V:n kautta: volume, veloucity ja variety. 

Volume eli volyymi viittaa käsillä olevan datan määrään. Velocity eli nopeus tarkoittaa 

uuden datan generoinnin nopeutta. Variety eli datan moninaisuus puolestaan viittaa 

siihen, että dataa saadaan eri muodoissa ja eri lähteistä. (Cao et al. 2015, 424; Capriotti 

2014, 1; Earley 2015, 494) Big data -analyyseissä on hyödynnetty esimerkiksi 

demografisia tietoja ja Twitter-dataa. Bollen et al. (2011, In: Cao et al. 2015; 425) 
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ennakoivat Twitter -datan perusteella DJIA (Dow Jones Industrial Average) -

osakeindeksin muutoksia. He mittasivat Twitter -datan avulla yleisen mielipiteen 

muutoksia valittuja toimialoja kohtaan ja pystyivät näin ennakoimaan osakkeiden arvon 

muutoksia 3-4 päivää etukäteen. Big dataa on hyödynnetty myös rikostutkinnassa. 

Poliisit ovat tutkineet muun muassa rikosten tapahtuma-aikaa, tapahtumapaikkaa sekä 

tekotapaa ja voineet tämän avulla ennakoida rikoksia ja ehkäistä niitä paremmin. Tätä 

voisi hyödyntää myös tilintarkastuksessa: menneiden tapahtumien perusteella voisi 

ennakoida esimerkiksi väärinkäytöksiä ja vastata väärinkäytösriskiin kohdistamalla 

siihen tilintarkastustoimenpiteitä. (Cao et al. 2015, 425) Tilintarkastuksessa big datana 

voidaan pitää esimerkiksi suuryrityksen pääkirjadataa: dataa luodaan monista eri 

järjestelmistä hyvin nopeasti ja suuria määriä. 

3.2.2 Big data -menetelmät tilintarkastusprosessin tehostamisessa 

Analyyttisiä big data -menetelmiä käytetään jo useilla eri aloilla ja niihin on investoitu 

paljon myös suurissa talousalan yrityksissä. Toistaiseksi investoinnit on kuitenkin tehty 

lähinnä konsultti- ja veropalveluissa ja vasta hiljattain siihen on alettu keskittyä myös 

tilintarkastuspalveluissa (Earley 2015, 494). Tietointensiivisen luonteensa vuoksi 

tilintarkastus voisi hyötyä merkittävästi informaatioteknologian hyödyntämisestä 

tarkastusten laadun, tehokkuuden ja kattavuuden kannalta (Curtis & Payne 2015, 304). 

Toisaalta ala on tiukasti säännelty, joten on loogista, että tilintarkastajat suhtautuvat big 

data -menetelmiin varovaisemmin kuin konsultit (Earley 2015, 495).  Big datan 

hallinnalla nähdään yleisesti olevan hyötyjä tuottavuuden, tuottojen ja riskien hallinnan 

suhteen ja tilintarkastus on yksi ala, jolla big datan ja sen analyysin hyödyntämisessä 

olisi paljon potentiaalia (EY Reporting 2015).  

Data-analyysillä on mahdollista lisätä tarkastuksen tehokkuutta ja parantaa laatua. ISA-

standardien valossa on useita mahdollisuuksia käyttää analyyttisia big data -

menetelmiä. ISA 240 mukaan tilintarkastajan tulee tunnistaa ja arvioida virheestä tai 

väärinkäytöksestä johtuvia olennaisen virheellisyyden riskejä ja vastata niihin 

tilintarkastustoimenpiteillä. ISA 315 velvoittaa tilintarkastajan muodostamaan 
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käsityksen yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä voidakseen tunnistaa ja arvioida 

olennaisen virheellisyyden riskejä. Tähän liittyy sisäisen kontrolliympäristön 

ymmärtäminen ja testaaminen, joihin voidaan käyttää analyyttisiä menetelmiä. ISA 520 

mukaan analyyttisia toimenpiteitä voidaan hyödyntää sekä 

aineistotarkastustoimenpiteenä että alustavassa ja loppuvaiheen analyyttisessä 

tarkastuksessa. Analyyttisilla big data menetelmillä saatavilla olevaa tietoa 

tarkastellaan ja mallinnetaan niin, että datasta pystytään erottamaan esimerkiksi 

suuntauksia ja kaavoja, joiden mukaan jokin ilmiö käyttäytyy, mikä on käytännössä 

analyyttistä tarkastusta. Tämän perusteella datasta voidaan muodostaa johtopäätöksiä 

ja käyttää sitä päätöksenteon tukena. (Cao et al. 2015 424; Whitehouse 2014, 28) ISA-

standardien puitteissa data-analyysejä on siis periaatteessa mahdollista käyttää 

tilintarkastusprosessin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. 

Tutkimusten mukaan big data -analyysien käytössä tilintarkastuksessa on pääasiassa 

neljä erilaista hyötyä. Ensinnäkin yrityksen transaktioita pystytään tarkastamaan 

määrällisesti enemmän kuin perinteisillä menetelmillä. Teoreettisesti on mahdollista 

tarkastaa jopa 100 prosenttia yrityksen transaktioista perinteisen otoksen 

tarkastamisen sijaan. Toiseksi, asiakkaan prosesseista saadaan paremmin tietoa ja 

sitä kautta voidaan paremmin muodostaa käsitys yrityksestä ja sen 

toimintaympäristöstä. Tämä mahdollistaa sen, että ymmärretään paremmin 

asiakaskohtaiset riskit ja osataan kohdistaa tarkastustoimenpiteet täsmällisemmin. 

Capriotin (2014) mukaan erityisesti suurten yritysten kohdalla liiketoiminta ja 

liiketoimintaympäristö monimutkaistuvat jatkuvasti. Samalla myös tilintarkastuksen 

sääntely lisääntyy ja yhdistelmä tarkoittaa perinteisillä menetelmillä paljon työtunteja. 

Hyvän suunnittelun ja data-analyysien yhdistelmällä voidaan eliminoida työtunteja ja 

siten tarjota asiakkaalle kilpailukykyistä hintaa, toisin sanoen tehostaa tarkastusta ja 

saavuttaa kilpailuetua. Tehokkuutta saavutetaan myös sillä, että asiakkaan 

henkilökunnan aikaa säästyy, kun esimerkiksi pääkirja-aineistojen ja tapahtumien 

tausta-aineiston valmistelun tarve tilintarkastajille vähenee. (Capriotti 2014, 1-2) 

Kolmanneksi, taloudelliseen informaatioon liittyvien väärinkäytösten havaitseminen 
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helpottuu. Tämä perustuu siihen, että tietokoneavusteisen tilintarkastustoimenpiteiden 

(CAAT, Computer Aided Audit Techniques) avulla pystytään analysoimaan suuria 

datamääriä. Neljäs hyöty on yrityksen ulkopuolisen datan analysointi. Tällä pystytään 

tarjoamaan lisäarvoa asiakkaalle esimerkiksi paremman ongelmanratkaisun 

muodossa, mutta lisäksi tästä on tehokkuushyötyä. Ulkopuolista dataa analysoimalla 

voidaan saada tietoa tilintarkastuksen suunnittelun tueksi esimerkiksi riskiarviointiin ja 

muihin tarkastuksen osa-alueisiin, joihin tilintarkastaja käyttää ammatillista 

harkintaansa, kuten harkinnanvaraisten erien arvostuksen ja toiminnan jatkuvuuden 

arviointiin. (Earley 2015, 495-497; Katz 2014; Whitehouse 2014, 28) 

Tutkimusten perusteella näyttää, että big dataa analysoimalla voidaan tehostaa 

tilintarkastusprosessia sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Big datan avulla 

tilintarkastajien on helpompi identifioida tilinpäätökseen liittyvät riskit raportoinnin ja 

väärinkäytösten osalta sekä suunnitella tarkastustoimenpiteet tämän riskikartoituksen 

mukaan, mikä vastaa ISA 240:n ja ISA 315:n edellytyksiä. Myös tilintarkastuksen 

toteutusta voidaan tehostaa big datan avulla, kun ISA 520:n mukaisina analyyttisinä 

toimenpiteinä käytetään data-analyysejä, joilla voidaan nopeasti käydä läpi suuri määrä 

dataa. 

3.2.3 Big data -menetelmien haasteita  

Siirtyminen perinteisistä tilintarkastuksen menetelmistä big data -menetelmiin ei ole 

aivan suoraviivaista. Data-analyysien implementointiin tilintarkastuksessa liittyy 

haasteita, jotka voidaan neljään kategoriaan: tilintarkastajien osaaminen, datan 

saatavuus, relevanssi ja luotettavuus, sidosryhmien odotukset sekä sääntely. 

Tilintarkastajien data-analyysiosaamiseen liittyy haasteita big datan hyödyntämisen 

näkökulmasta: data-analytiikan tuottamiseen ja hyödyntämiseen tarvitaan osaavia 

ihmisiä. Perinteisesti tilintarkastajia ei ole koulutettu datan käsittelyyn vaan heidän 

koulutuksen fokus on kirjanpidon ja siihen liittyvien käytäntöjen ja riskien 

ymmärtämisessä. Toisaalta datan käsittelyn ammattilaisilla ei välttämättä ole 

kirjanpidon ymmärrystä. Yhtenä ratkaisuna ongelmaan on esitetty data-analyysien 
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ulkoistamista siihen keskittyneille tahoille. Tässä ratkaisussa tilintarkastajien kontolle 

jäisi vain löydettyjen poikkeamien läpikäynti ja tuloksiin perustuvat 

lisätarkastustoimenpiteet. Tilintarkastuksen kohdalla ongelmallista ulkoistuksesta 

tekee tietojen luottamuksellisuus: tilintarkastaja ei saa luovuttaa asiakasyrityksen 

tietoja ulkopuoliselle. Toinen ratkaisu voisi olla joko tilintarkastajien kouluttaminen big 

datan hyödyntämiseen tai dataosaajien palkkaaminen tilintarkastusyhteisöihin. (Earley 

2015, 497-498; Cao et al. 2015, 428) Kummassakin tapauksessa vaadittaisiin 

työnantajalta investointeja koulutukseen ja todennäköisesti tehokkuus kärsisi alkuun, 

kun osapuolet vasta opettelisivat data-analytiikan tai kirjanpidon saloja. 

Saavutettavissa olevat tehokkuushyödyt kuitenkin voisivat olla investointien arvoisia. 

Myös big datan saatavuuteen, relevanssiin ja luotettavuuteen liittyy haasteita. Yritykset 

panostavat paljon suojellakseen tietoaan eivätkä välttämättä ole halukkaita 

luovuttamaan sitä tilintarkastajan käyttöön. Joissain tapauksissa asiakas on 

kieltäytynyt tietojen luovuttamisesta yksityisyyden suojan vaarantumiseen vedoten. 

Tiedon relevanssi liittyy siihen, että usein big data sisältää myös paljon tilintarkastajalle 

tarpeetonta tietoa, mikä hankaloittaa ja vääristää analyysejä. Datan luotettavuuteen 

liittyy haasteita sen suhteen, että tilintarkastajan on pystyttävä varmistumaan siitä, ettei 

tietoa ole manipuloitu ennen sen antamista tilintarkastajalle. Ongelma piilee erityisesti 

siinä, että dataa on mahdollisesti kerätty sekä yrityksen sisäisistä että ulkoisista 

lähteistä, jolloin tilintarkastajan on tapauskohtaisesti arvioitava, onko kyseinen 

materiaali luotettavaa ja voidaanko sitä käyttää tarkastuksessa. Jos tullaan siihen 

tulokseen, että data-analyyseilla saatu tieto on luotettavaa ja relevanttia evidenssiä, 

seuraava ongelma on datan luokittelu: onko se kolmannelta osapuolelta saatua tietoa, 

eli parasta mahdollista evidenssiä, vai johdon haastatteluun verrattavaa evidenssiä, eli 

heikointa mahdollista evidenssiä, vai jotain siltä väliltä. (Earley 2015, 497-498; Cao et 

al. 2015, 428; EY Reporting 2015) Tämä perusteella big datan käyttäminen voi 

aiheuttaa tilintarkastajille lisätyötä. Tavanomaisen evidenssin käyttämistä ei tarvitse 

erikseen perustella asiakkaalle tai karsia epäolennaisen tiedon joukosta. Lisäksi se 

tuotetaan yleensä yrityksen sisällä. Jos kaiken muun tarkastustyön ohella on 
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huomioitava kaikki edellä mainitut seikat, voi lisätyö aiheuttaa sen, että data-analyysit 

vievätkin tehokkuutta sen lisäämisen sijaan. Tiedon saatavuuden ei kuitenkaan pitäisi 

olla merkittävä ongelma ainakaan Suomessa, koska tilintarkastuslain 3 luvun 9 pykälän 

mukaan yhteisön tai säätiön toimielimet ovat velvollisia tarjoamaan tilintarkastajalle 

mahdollisuuden suorittaa tilintarkastus tämän tarpeelliseksi katsomassa laajuudessa 

sekä avustaa tätä. Ellei näin toimita, ei tilintarkastaja voi välttämättä antaa lausuntoa 

tilinpäätöksestä.  

Haasteen muodostavat myös tilinpäätöksen sidosryhmien, erityisesti sijoittajien, 

vaatimukset tilintarkastusta kohtaan. Sidosryhmät olettavat tilintarkastuksen antavan 

lähes sata prosenttisen varmuuden tilinpäätöksen virheettömyydestä, kun 

todellisuudessa tilintarkastukselta vaaditaan kohtuullista varmuutta. Tätä kutsutaan 

tilintarkastuksen odotuskuiluksi. Data-analyysillä pystyttäisiin teoriassa tarkastamaan 

sata prosenttia yrityksen tilikauden transaktioista, jolloin on mahdollista, että 

sidosryhmien odotukset tilinpäätöksen täydellisestä virheettömyydestä kärjistyisivät 

entisestään. Mahdollisuus tarkastaa kaikki tilikauden tapahtumat olisi näin ollen 

riskialtista tilintarkastajalle: kohtuulliseen varmuuteen ei voida vedota, jos on 

esimerkiksi analysoitu koko pääkirja-aineisto. (Earley 2015, 497-498; Cao et al. 2015, 

428) Ongelmia big datan käytölle voi aiheutua myös sääntelystä. Sääntely perustuu 

kohtuulliseen varmuuteen ja standardit eivät tunne big data -menetelmiä. Data-

analyysien tehokkaan ja perusteltavissa olevan implementoinnin onnistumiseksi myös 

sääntelyn logiikkaa tulisi siis muuttaa. (EY Reporting 2015) Myös nämä haasteet 

viittaavat siihen, että big data -menetelmien tehokas implementointi 

tilintarkastusprosessin osaksi vaatii vielä työtä. Erityisesti standardien muotoilu 

vaikuttaa haasteelliselta. Kun standardit eivät tunne big data -menetelmiä, voi olla 

vaikeaa perustella niiden käyttö laaduntarkastajille ja dokumentoida työ ISA 230:n 

edellyttämällä tavalla. PCAOB on hylännyt perinteisiinkin analyyttisiin menetelmiin 

perustuvia tarkastuksia, joten on kyseenalaista, miten laaduntarkastajat suhtautuisivat 

modernimpien analyysien käyttöön. 
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3.3 Sisäinen tarkastus 

ISA 610 mukaan tilintarkastaja voi hyödyntää sisäistä tarkastusta tilintarkastuksessa 

joko hyödyntämällä sisäisen tarkastuksen tekemää työtä tai käyttämällä sisäisiä 

tarkastajia tilintarkastustiimin apuna. (Suomen Tilintarkastajat ry 2015, 797-800) 

Tutkimusten mukaan tämä voi tehostaa tilintarkastusta. Tässä kappaleessa 

tarkastellaan tutkimusten löydöksiä siitä, miten sisäisen tarkastuksen hyödyntäminen 

vaikuttaa tilintarkastusprosessiin tehokkuusmielessä. Lisäksi käsitellään sisäisen 

tarkastuksen hyödyntämiseen liittyviä haasteita.  

3.3.1 Sisäinen tarkastus tilintarkastusprosessin te hostamisessa 

ISA 610:n mukaan tilintarkastaja voi hyödyntää sisäistä tarkastusta tilintarkastuksessa 

kahdella tavalla: joko käyttämällä sisäisen tarkastuksen tekemää työtä tai käyttämällä 

sisäisiä tarkastajia apuna tilintarkastustoimenpiteiden suorittamisessa. (Suomen 

Tilintarkastajat ry 2015, 797-800) Yhteistyö tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen 

välillä voi olla hyödyllistä molemmille osapuolille, mutta tilintarkastajille nimenomaan 

tehokkuusmielessä. Tilintarkastajat voivat saada tehokkuusetua muun muassa siitä, 

että he välttävät päällekkäisen työn tekemisen sisäisen tarkastuksen työtä 

hyödyntämällä. Sisäinen tarkastus voi myös esimerkiksi auttaa tilintarkastajia 

ymmärtämään yrityksen kontrolliympäristöä, koska sisäisillä tarkastajilla voi olla 

tilintarkastajia parempi käsitys yhtiön prosesseista ja käytännöistä. (Schneider 2009, 

42-43; Suwaidan & Qasim 2010, 509-510) 

Tutkimuksissa on havaittu, että sisäiseen tarkastukseen panostamisella voidaan 

pienentää yhtiön tilintarkastuksen kokonaiskuluja. Prawitt et al. (2011, 187, 192-193, 

197) tutkivat, kuinka sisäisen tarkastuksen osallistuminen tilintarkastukseen vaikuttaa 

tilintarkastuspalkkioihin. Tutkimuksen mukaan sekä sisäisten tarkastajien apuna 

käyttäminen että sisäisen tarkastuksen tekemän työn hyödyntäminen 

tilintarkastuksessa johtaa alempaan tilintarkastuspalkkioon. Lisäksi tutkimuksessa 

havaittiin, että sisäisten tarkastajien apuna käyttäminen alentaa tilintarkastuspalkkioita 

enemmän kuin sisäisen tarkastuksen työn hyödyntäminen.  Wallace ja Kreutzfeldt 
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(1991, 508) löysivät tutkimuksessaan, että sisäisen tarkastuksen puuttuessa 

tilintarkastajat käyttävät kymmenen prosenttia enemmän työtunteja tilintarkastukseen. 

Felix et al. (2001, 12) havaitsivat, että kun yhden prosentin suuruinen osuus 

tilintarkastajien työstä siirrettiin sisäisten tarkastajien hoidettavaksi, 

tilintarkastuspalkkiot pienenivät keskimäärin 8000 Yhdysvaltain dollarilla. Abbott ja 

Peters (2012, 12, 17) tutkivat sisäisen tarkastuksen hyödyntämisen vaikutusta 

tilintarkastuskertomuksen viiveeseen. He havaitsivat, että sisäisen tarkastuksen 

hyödyntäminen tilintarkastuksessa on käänteisessä suhteessa tilintarkastuksen 

viiveeseen. Tutkimuksen mukaan niissä yrityksissä, joissa sisäiset tarkastajat käyttivät 

suhteellisesti enemmän tunteja tilintarkastajien avustamiseen kuin vertailuyrityksissä, 

tilintarkastuksen viive oli pienempi.  

Näiden tutkimusten perusteella näyttää siltä, että sisäisen tarkastuksen 

hyödyntämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä tehokkuushyötyjä 

tilintarkastusprosessissa. Tutkimuksissa osoitetun rahan ja ajan säästön perusteella 

voidaan päätellä, että sisäisen tarkastuksen hyödyntäminen tilintarkastuksessa 

säästää tilintarkastajien käyttämiä työtunteja ja siten tehostaa tilintarkastusprosessia. 

Tutkimuksissa ei erikseen mainita sitä, tehostaako sisäinen tarkastus tilintarkastuksen 

suunnittelu- vai toteutusvaihetta. Painotus tehokkuuden kannalta näyttää olevan 

sisäisten tarkastajien käyttämisessä tiimin apuna, mikä puhuu toteutusvaiheen 

tehostumisen puolesta. Tilintarkastuspalkkion suhteellisesti suurempaan alenemiseen 

sisäisiä tarkastajia apuna käytettäessä tosin vaikuttanee se, että sisäisten tarkastajien 

työ maksaa asiakaskasyritykselle vain sisäisten tarkastajien palkkojen verran, kun taas 

tilintarkastajien tuntiveloitukset ovat todennäköisesti korkeammat. Kuitenkin sen, että 

tilintarkastuspalkkiot näyttävät pienenevän sisäisen tarkastuksen myötä, voidaan 

ajatella tarkoittavan merkittävästi tehokkaampaa tilintarkastusta: jotta hintaa voidaan 

alentaa, on koko tilintarkastusprosessin toimittava tehokkaasti. Näin ollen on 

perusteltua olettaa, että sisäinen tarkastus lisää tehokkuutta myös 

suunnitteluvaiheessa.  
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3.3.2 Sisäisen tarkastuksen haasteita 

ISA 610 edellyttää, että tilintarkastaja arvioi sisäisen tarkastajan pätevyyttä 

tilintarkastuspiteiden suorittamiseen tai jos hän käyttää sisäisen tarkastuksen tekemää 

työtä, hänen on pystyttävä verifioimaan, että työ on tehty asianmukaisesti. Suwaidan 

ja Qasim (2010) tutkivat mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että tilintarkastaja päättää 

luottaa sisäiseen tarkastukseen. Heidän mukaan tilintarkastajille tärkein kriteeri on 

sisäisten tarkastajien objektiivisuus ja toiseksi tärkein heidän pätevyys työhön. Arviointi 

voi olla haastavaa tilintarkastuksen laadun kannalta, mutta tehokkuuden näkökulmasta 

tämä haaste ei vaikuta kovin ongelmalliselta. Kokenut tarkastaja osannee arvioida, 

onko sisäisen tarkastuksen työ tehty ISA-standardien edellytysten mukaisesti ja 

millaista osaamista suunnitellun työn suorittamiseen tarvitaan. Siten hän voinee tehdä 

nopeasti päätöksen siitä, käytetäänkö sisäisen tarkastuksen työtä tai sisäisiä 

tarkastajia tilintarkastuksessa.  

3.4 Tilintarkastajan erikoistuminen 

Tutkimusten mukaan tilintarkastajan erikoistuminen, oli se sitten erikoistumista 

esimerkiksi toimialaan, maantieteellisesti tai asiakaskohtaisesti, tehostaa 

tilintarkastusta ja parantaa sen laatua (Dao ja Pham 2014, 490). Tässä kappaleessa 

esitellään tutkimuksia, joiden mukaan tilintarkastajan erikoistuminen asiakkaaseen tai 

toimialaan vaikuttaa tilintarkastuksen tehokkuuteen. Tilintarkastajan pitkään virassa 

pysyminen nähdään tässä tutkimuksessa asiakaskohtaisena erikoistumisena: 

tilintarkastaja oppii jatkuvasti lisää asiakkaasta, eli erikoistuu asiakkaaseen, 

toimeksiannon jatkuessa. 

3.4.1 Tilintarkastajan asiakaskohtainen erikoistumi nen tilintarkastusprosessin 
tehostamisessa 

Bedard ja Johnstone (2010, 45-47, 49-50, 68) tutkivat, onko 

tilintarkastustoimeksiannon päävastuullisen tilintarkastajan virassa pysymisen sekä 

tilintarkastuksen suunnittelun ja hinnoittelun välillä riippuvuutta. Hypoteesina 

tutkimuksessa oli, että päävastuullisen tarkastajan vaihtuminen lisää tarkastukseen 
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käytettyjä työtunteja, koska uuden tilintarkastajan täytyy oppia tuntemaan asiakas, eli 

erikoistua asiakkaaseen. Lisäksi tutkimuksessa odotettiin tilintarkastustoimeksiannon 

realisaation heikkenevän, koska asiakkaiden ei oletettu olevan valmiita maksamaan 

lisätyöstä. Tutkimuksessa osoitettiin, että päävastuullisen tarkastajan vaihtuessa 

tarkastustyön määrä lisääntyi sinä vuonna, kun tarkastajaa vaihdettiin. Tutkimuksessa 

havaittiin myös, että niissä toimeksiannoissa, joissa oli pitkään sama päävastuullinen 

tarkastaja, oli merkittävästi parempi realisaatio kuin verrokeilla. Tämä kertoo siitä, että 

pitääkseen tarkastuksen laadukkaana päävastuullinen tarkastaja joutuu käyttämään 

toimeksiantoon tavallista enemmän aikaa tutustuakseen asiakkaaseen. Odotusten 

mukaisesti asiakkaat eivät olleet valmiita maksamaan lisätyöstä. Dao ja Pham (2014, 

490, 492, 495, 509) tutkivat tilintarkastajan virassaoloajan vaikutusta 

tilintarkastuskertomuksen viiveeseen sekä tilintarkastajan erikoistumisen yhteyttä 

näihin. Tutkimusten mukaan tilintarkastuskertomuksen viiveen ja toimeksiantosuhteen 

pituuden välillä on selkeä yhteys: pitkä yhteistyösuhde korreloi lyhemmän viiveen 

kanssa. Tämän ajatellaan johtuvan siitä, että asiakkaaseen erikoistumaton tarkastaja 

käyttää enemmän aikaa asiakkaan toiminnan ymmärtämiseen. Dao ja Pham (2014, 

500, 503) löysivät, että tilintarkastusyhteisön virassaoloajan ja 

tilintarkastuskertomuksen viiveen välillä on negatiivinen korrelaatio. Lisäksi he 

havaitsivat negatiivisen korrelaation tilintarkastajan toimialaerikoistumisen ja 

tilintarkastuksen viiveen välillä. Toimialaerikoistuminen näyttäisi tämän perusteella 

kompensoivan asiakaskohtaisin erikoistumisen puuttumista. 

Näiden tutkimusten perusteella voidaan ajatella, että tilintarkastajan pitkä 

virassaoloaika ja sen myötä kehittynyt asiakaskohtainen erikoistuminen parantaa 

tarkastuksen tehokkuutta. Pitkän virassaoloajan myötä lyhenevä 

tilintarkastuskertomuksen viive ja paraneva realisaatio osoittavat, että tarkastukseen 

käytetään vähemmän resursseja. Tutkimuksissa ei mainita, mitä tilintarkastusprosessin 

vaihetta tehostus koskee, mutta voisi ajatella, että koko prosessi on tehokas, jos hintaa 

voidaan alentaa tai kertomus antaa nopeasti. Kuitenkin erityisesti suunnitteluvaiheen 

voisi ajatella tehostuvan asiakaskohtaisen erikoistumisen myötä: asiakkaan tunteva 
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tilintarkastaja osaa huomioida relevantit riskit tehokkaasti ja kohdistaa näihin oikean 

määrän oikeanlaisia tilintarkastustoimenpiteitä. Hyvän suunnittelun kautta myös 

tilintarkastuksen toteutus tehostuu.  

3.4.2 Tilintarkastajan toimialakohtainen erikoistum inen tilintarkastusprosessin 
tehostamisessa 

Moroney (2007, 69-73, 78-84, 91-92) tutki toimialaerikoistuneiden tilintarkastajien 

tehokkuutta käyttäytymispsykologisesta näkökulmasta. Tutkimuskohteina olivat kaksi 

erilaisille toimialoille, teollisuuteen ja eläkerahastoihin, erikoistunutta 

tilintarkastajaryhmää. Eläkerahastoihin erikoistuneet tilintarkastajat hallitsivat hyvin 

alaan liittyvää spesifiä sääntelyä, kun taas teollisuudenaloille erikoistuneet 

tilintarkastajat omasivat tietoa yrityksen erilaisista prosesseista, esimerkiksi varaston 

arvostuksesta ja tuotekehityksestä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten toimialakohtainen 

erikoistuminen vaikuttaa tarkastajien tehokkuuteen päätöksenteon kolmessa eri 

vaiheessa: esitiedonhankinnassa, tiedonhankinnassa sekä lopullisessa 

päätöksentekoprosessissa. Esitiedonhankinnalla tarkoitetaan vaihetta, jossa 

tilintarkastaja pyrkii ymmärtämään, mistä käsillä olevassa ongelmassa on kyse. 

Tiedonhankinnalla tarkoitetaan sitä, että tilintarkastaja etsii relevanttia informaatiota 

ongelman ratkaisemiseksi. Lopullisessa päätöksentekoprosessissa prosessoidaan 

kerättyä tietoa ja pyritään ratkaisemaan ongelma. Tutkimuksen hypoteesina oli, että 

toimialalle erikoistuneet tarkastajat työskentelevät erikoistumattomampia 

tehokkaammin kaikissa päätöksentekoprosessin vaiheissa erikoisalallaan. Moroney 

(2007) havaitsi, että eläkerahastoihin erikoistuneiden tilintarkastajien kohdalla 

hypoteesi piti paikkansa, mutta sai vaihtelevampia tuloksia teollisuudenaloille 

erikoistuneiden tarkastajien kohdalla. Tutkijan mukaan tuloksia selittää erikoistumisen 

kohteena oleva toimiala. Eläkerahastot ovat hyvin pitkälti säänneltyjä, mistä johtuen 

tilintarkastajat kohtaavat työssään samantyyppisiä ongelmia asiakkaasta toiseen. 

Teollisuuden alojen yrityksillä sen sijaan erikoissääntelyä ei ole ja käytännöt ovat 

huomattavasti kirjavampia.  Bills et al. (2015) tutkivat tilintarkastajan erikoistumisen 

vaikutusta tilintarkastuksen hintaan homogeenisillä toimialoilla. Tutkimus keskittyi 
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pääasiassa tilintarkastajan erikoistumisen vaikutuksiin tarkastuksen hinnoitteluun, mikä 

sinällään on tämän tutkimuksen rajauksen ulkopuolella. Siinä oli kuitenkin Moroneyn 

(2007) tutkimuksen kanssa yhtenevä, tilintarkastuksen tehokkuuden kannalta 

kiinnostava löydös. Billsin et al. (2015, 1722, 1733-1746, 1750) tutkimuksessa kävi ilmi, 

että heterogeenisille toimialoille erikoistuneet tilintarkastajat laskuttivat osaamisestaan 

korkeampaa hintaa kuin erikoistumattomat kollegansa, mutta homogeenisille aloille 

erikoistuneet tilintarkastajat pystyivät tarjoamaan asiakkaalle edullisemman hinnan 

kuin erikoistumattomat tilintarkastajat. Tämän voidaan tulkita tarkoittavan sitä, että 

homogeenisille toimialoille erikoistuneet tilintarkastajat ovat tehokkaampia 

työskennellessään erikoitumisalueellaan kuin heterogeenisille toimialoille erikoistuneet 

tarkastajat. Tässä voidaan myös nähdä yhdenmukaisuus Moroneyn (2007) havaintojen 

kanssa. Billsin et al. (2015) tutkimuksessa määritellään homogeenisyys alan yritysten 

samantyyppisen kustannusrakenteen perusteella, mutta todetaan myös, että usein 

homogeenisyyden määrittelyssä käytetään muun muassa sen sääntelyn tasoa. Alan 

sääntelyyn perustuvan luonteen vuoksi eläkerahastoalaa voidaan pitää 

homogeenisenä toimialana, jolla myös Moroney (2007) havaitsi erikoistuneiden 

tarkastajien olevan tehokkaita.  

Moroneyn (2007) ja Billsin et al. (2015) tutkimusten perusteella näyttää siis siltä, että 

homogeenisille aloille erikoistuneet tilintarkastajat ovat paitsi erikoistumattomia 

tilintarkastajia tehokkaampia omalla erikoisalallaan, myös tehokkaampia kuin 

heterogeenisille toimialoille erikoistuneet tarkastajat. Heidän työskentelynsä 

ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa on erikoitumattomia tarkastajia nopeampaa, 

mikä mahdollistaa edullisemman tarkastuksen tarjoamista asiakkaalle ilman, että 

tingitään tilintarkastuksen realisaatiosta tai laadusta. Myöskään näissä tutkimuksissa 

ei erikseen mainittu, mitä tilintarkastusprosessin vaihetta tehostus koskee. Koska 

tehokkuuteen liittyvät löydökset koskevat ongelmanratkaisukykyä ja päätöksentekoa, 

voidaan ajatella, että tehokkuushyötyjä saadaan sekä suunnittelu- että 

toteutusvaiheessa.  Myös se, että tarkastusta voidaan tarjota asiakkaalle edullisemmin, 
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puhuu molempien vaiheiden tehostamisen puolesta, kuten asiakaskohtaisessa 

erikoistumisessa.  

3.4.3 Tilintarkastajan erikoistumisen haasteita 

Tilintarkastajan asiakaskohtaisessa erikoistumisessa tilintarkastajan riippumattomuus 

voi nousta ongelmaksi. ISA 200 velvoittaa tilintarkastajan noudattamaan tilintarkastajan 

tiettyjä eettisiä periaatteita, joihin riippumattomuus kuuluu. Garcia-Blandon ja Argiles 

(2015, 81, 91) havaitsivat tutkimuksessaan, että pitkä tilintarkastussuhde voi heikentää 

tilintarkastajan riippumattomuutta, mistä johtuen myös tilintarkastuksen laatu voi 

heikentyä. Tämä ei siis heikennä tilintarkastuksen tehokkuutta, mutta ISA-standardien 

edellytykset eivät välttämättä tulisi tällaisessa tapauksessa täytetyiksi.  

Pitkä toimeksiantosuhde ei kuitenkaan monissa tapauksissa ole enää asiakkaan ja 

tilintarkastajan päätettävissä pakollisen tilintarkastajan rotaation vuoksi. 

Tilintarkastajan rotaatiolla pyritään muun muassa tilintarkastajan riippumattomuuden 

parantamiseen (PCAOB 2011). Asiakaskohtaisen erikoistumisen 

hyödyntämismahdollisuudet ovat siten rajalliset, kun laki pakottaa asiakasta 

vaihtamaan tilintarkastajaa määrätyin väliajoin. Tilintarkastajan pakollinen rotaatiosta 

voi aiheuttaa tilintarkastuksen tehottomuutta asiakaskohtaisen erikoistumisen 

menettämisen ja sen uudelleenhankkimisen seurauksena. Tilintarkastajalla kestää 

kahdesta kolmeen vuotta tutustumisessa uuteen asiakkaaseen ja tämä aika on 

tehotonta tarkastuksen kannalta. Tilintarkastajien kokemuksen mukaan rotaation 

myötä myös viimeinen sallittu toimikausi on tehoton, koska tilintarkastajat 

valmistautuvat tällöin jo luopumaan asiakkaasta. (Daugherty et al. 2012, 110-111) 

Yhteenlaskettuna tilintarkastajilla voi siis olla neljä tehotonta vuotta asiakkaan 

vaihtuessa pakollisen rotaation vuoksi: kolme vuotta toimeksiannon alussa ja yksi 

lopussa. Tehokkaan tarkastuksen aikaa jää kunkin asiakkaan kohdalla vain muutama 

vuosi rotaatiovälistä riippuen. Esimerkiksi Suomen tilintarkastuslaki (5:1.1) edellyttää, 

että säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena oleva yhteisö vaihtaa 

tilintarkastajaa vähintään seitsemän vuoden välein. Yhdysvalloissa puolestaan on 
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käytössä viiden vuoden rotaatio (Sanders et al. 2009, 577). Näin ollen Suomessa 

tehokasta tarkastusaikaa jäisi teoreettisesti korkeintaan kolme vuotta ja Yhdysvalloissa 

vain yksi vuosi. Tämän perusteella voidaan siis ajatella rotaation estävän 

asiakaskohtaisen erikoistumisen hyödyntämistä tehostamismielessä ja siten 

heikentävän tilintarkastusprosessin tehokkuutta. Heterogeeniselle toimialalle 

erikoistuminen on myös lähellä asiakaskohtaista erikoistumista, minkä vuoksi rotaation 

voidaan ajatella asettavan haasteita myös toimialakohtaiselle erikoistumiselle.   

3.5 Yhteenveto ISA-standardien mukaisen tilintarkas tusprosessin 
tehostamisesta 

Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että tilintarkastusprosessia voidaan hyvinkin 

tehostaa ISA-standardien sallimissa rajoissa. Analyyttisillä toimenpiteillä, big data -

menetelmillä, sisäisen tarkastuksen hyödyntämisellä ja tilintarkastajan erikoistumisella 

voidaan tehostaa prosessia laadusta tinkimättä. Niihin kuitenkin liittyy omat haasteensa 

ja rajoituksensa.  

Analyyttisiä toimenpiteitä voidaan ISA-standardien puitteissa käyttää sekä suunnittelu- 

että toteutusvaiheessa. Analyyttisistä toimenpiteistä säädetään ISA 520:ssä. 

Analyyttiset tilintarkastustoimenpiteet ovat tehokkaampia kuin yksityiskohtaiset 

toimenpiteet aineistotarkastustoimenpiteinä, minkä vuoksi niiden painottamisella 

voidaan tehostaa tilintarkastusprosessia toteuttamisvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa 

analyyttiset toimenpiteet ovat jo laajalti käytössä ja suunnitteluvaiheeseen liittyy 

tyypillisesti vähemmän aineistotarkastusta, minkä vuoksi suunnittelun tehostaminen ei 

näytä analyyttisillä toimenpiteille kovin keskeiseltä. (Hirst & Koonce 1996, Glover et al. 

2015, Robertson & Rouse 1994) Analyyttisiin toimenpiteisiin liittyy myös haasteita 

tilintarkastuksen kannalta. Laaduntarkastuksissa niiden käyttöön on suhtauduttu 

pidättyvästi. Lisäksi analyyttiset toimenpiteet eivät välttämättä ole riittävän tarkkoja 

esimerkiksi tilintarkastajille luovutetun data manipuloinnin havaitsemiseen. (Glover et 

al. 2015, Hitzig 2004) Analyyttisiä toimenpiteitä voidaan siis käyttää lähinnä 

toteutusvaiheen tehostamiseen, mutta tässä tulee huomioida evidenssin laatu ja 
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riittävyys tarkastettavan erän virheellisyyksien havaitsemiseksi. Myös 

olennaisuusrajojen noudattamisesta tulee huolehtia. Optimaalisimmalta vaikuttaa 

analyyttisten ja yksityiskohtaisten yhdistelmä aineistotarkastustoimenpiteissä, jolloin 

tarkastukseen saadaan sekä tehokkuutta että tarkkuutta. 

Big data -menetelmistä näyttää olevan tehokkuusetuja tilintarkastusprosessissa. 

Tilintarkastuksessa käsitellään suuria määriä tietoa, joten sen tehokkaaseen 

analysointiin ja hyödyntämiseen tähtäävät menetelmät ovat tarpeen. Big data -

analyyseillä voidaan tehostaa sekä tilintarkastusprosessin suunnittelu- että 

toteutusvaihetta, mikä vaikuttaa olevan mahdollista myös ISA-standardien puitteissa. 

ISA-standardeissa säädetään tilintarkastajan velvoitteesta muodostaa käsitys 

asiakkaasta ja tämän toimintaympäristöstä sekä olennaisten riskien tunnistamisesta ja 

sallitaan analyyttisten menetelmien käyttö. Big datan avulla voidaan helpommin 

muodostaa kuva asiakkaasta ja tämän toimintaympäristöstä ja siten tunnistaa 

tehokkaammin olennaisia riskejä, mikä voi tehostaa suunnitteluvaihetta. Myös 

tilintarkastuksen toteutusvaiheeseen voidaan saada tehoa data-analyyseistä, koska 

niillä voidaan käsitellä nopeasti suuria datamassoja. (Cao et al. 2015; Capriotti 2014; 

Earley 2015; Katz 2014; Whitehouse 2014) Myös big data-menetelmiin liittyy kuitenkin 

haasteensa. Ensinnäkin tilintarkastajien dataosaaminen on haaste. Ei ole riittävää, että 

data-analyysejä tehdään, vaan tilintarkastajien tulisi myös ymmärtää niitä, jotta niistä 

on hyötyä tilintarkastukselle. Toinen haaste on analyyseissä käytettävän datan 

saatavuus, relevanttius ja luotettavuus. Yritykset eivät välttämättä halua luovuttaa 

tilintarkastajille joitain tietoja. Toisaalta saatu data saattaa sisältää myös paljon 

tarpeetonta tietoa. Data voi myös olla peräisin sekä yrityksen sisältä että sen 

ulkopuolelta, jolloin tilintarkastajan on arvioitava, onko se relevanttia 

tilintarkastusevidenssiä. Kolmas haaste liittyy tilintarkastuksen sidosryhmiin, erityisesti 

sijoittajiin. Kun tilintarkastajalla on teoriassa mahdollisuus tarkastaa kaikki yrityksen 

transaktiot, sijoittajien odotukset tilintarkastusta kohtaan saattavat kasvaa entisestään. 

Neljäs haaste tulee standardeista. Sääntely ei tunne big data -menetelmiä ja sen 

logiikka perustuu kohtuulliseen varmuuteen eikä täydelliseen varmuuteen. Nämä tekijät 
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voivat aiheuttaa haasteita ISA-standardien mukaisen laadun kannalta. (Cao et al. 2015, 

Earley 2015, EY Reporting 2015) Kaikkiaan vaikuttaa siltä, että big data -menetelmissä 

on potentiaalia tilintarkastusprosessin tehostamiseen, mutta käytännössä ennen 

täysipainoista implementointia on ratkaistava monta enemmän ja vähemmän suurta 

ongelmaa. Erityisesti standardien vaatimukset voivat muodostaa haastetta data-

analyysien käytössä, mikäli asia alkaa nousta esille laaduntarkastuksissa: lakien ja 

standardien muuttaminen on tunnetusti verkkainen prosessi.  

Sisäistä tarkastusta voidaan ISA 610:n mukaan hyödyntää joko sisäisen tarkastuksen 

työtä hyödyntämällä tai käyttämällä sisäisiä tarkastajia apuna 

tilintarkastustoimenpiteiden suorittamisessa. Sisäisen tarkastuksen hyödyntämisen 

tilintarkastuksessa on tutkimuksissa havaittu alentavan tilintarkastuksen 

kokonaiskustannuksia. Tämän voidaan päätellä johtuvan tehokkaammasta 

tarkastuksesta: kun työtunteja säästyy, myös hintaa voidaan alentaa. Erityisesti 

sisäisten tarkastajien hyödyntämisen tarkastustiimin apuna on havaittu olevan 

yhteydessä alhaisempiin tilintarkastuspalkkioihin. (Prawitt et al. 2011, Wallace & 

Kreutzfeldt 1991, Felix et al. 2001, Abott & Peters 2012) Tutkimuksissa ei erikseen 

mainita, mitä tilintarkastusprosessin vaihetta sisäinen tarkastus tehostaa, mutta hinnan 

alennuksen perusteella voidaan ajatella, että niin suunnittelu kuin toteutus tehostuvat. 

ISA 610 -standardissa edellytetään, että tilintarkastaja arvioi sisäisen tarkastuksen työn 

ja sisäisen tarkastajan kelpoisuutta tilintarkastusprosessissa hyödynnettäväksi. 

Suwaidanin ja Qasimin (2010) mukaan tilintarkastajat arvioivat sisäisen tarkastuksen 

luotettavuutta muun muassa sisäisten tarkastajien objektiivisuuden ja pätevyyden 

perusteella. Tämä voi olla haastavaa laadun kannalta, mutta ei välttämättä tehotonta. 

Mahdollisuuksien ja haasteiden valossa sisäisen tarkastuksen hyödyntäminen 

tilintarkastusprosessin tehostamiseksi vaikuttaa käyttökelpoiselta vaihtoehdolta: 

käyttöönottamiseksi ei tarvitse hankkia uusia taitoja tai muuttaa sääntelyä, kuten 

esimerkiksi big data -menetelmien kohdalla. Toisaalta tämä edellyttää, että 

asiakasyrityksellä ensinnäkin on sisäinen tarkastus ja toiseksi, että se toimii hyvin.  
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Myös tilintarkastajan asiakas- ja toimialakohtaista erikoistumista hyödyntämällä 

voidaan parantaa tilintarkastusprosessin tehokkuutta sekä suunnittelussa että 

toteutuksessa. Tutkimusten perusteella erikoistuneet tilintarkastajat suoriutuvat 

erikoistumattomia kollegoitaan tehokkaammin tilintarkastuksesta. Erityisesti 

homogeenisille toimialoille erikoistuneet tilintarkastajat ovat tutkimusten perusteella 

tehokkaampia erikoisalallaan työskennellessään: siinä missä heterogeenisille aloille 

erikoistuneet tarkastajat laskuttavat preemiota osaamisesta, homogeenisille aloille 

erikoistuneet tarkastajat voida myydä työtään halvemmalla kuin erikoistumattomat 

kollegansa. (Bills et al. 2015, Moroney 2007) Asiakaskohtaisen erikoistumisen 

haasteena voi olla ISA-standardeissa edellytetyn tilintarkastajan riippumattomuuden 

heikkeneminen. Pitkän toimeksiantosuhteen on havaittu heikentävän tilintarkastajan 

riippumattomuutta. (Garcia-Blandon & Argiles 2015). Riippumattomuutta parantava 

pakollinen tilintarkastajan rotaatio puolestaan uhkaa vesittää asiakaskohtaisen 

erikoistumisen hyödyt, koska pakollisesta rotaatiosta johtuen tilintarkastus on 

tehottomampaa useana tarkastusvuotena (Daugherty et al. 2012). Homogeeniselle 

toimialalle erikoistumisen tuomiin hyötyihin se ei vaikuta tehokkuuden näkökulmasta, 

mutta heterogeeniselle toimialalle erikoistumisen hyödyt voidaan menettää rotaatiossa, 

koska se on lähellä asiakaskohtaista erikoistumista. Mahdollisuuksien ja haasteiden 

perusteella näyttää siis siltä, että tilintarkastusprosessin tehostamiseksi tilintarkastajan 

kannattaa erikoistua homogeeniselle toimialalle ja homogeenisten toimialojen 

tarkastukset keskittää erikoistuneille tarkastajille. 
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Taulukko 1.  Tilintarkastusprosessin tehostamiskeinot ja niiden haasteet - teoria. 

Tilintarkastusprosessin 
tehostamiskeino 

Tilintarkastusprosessin 
vaihe, jota tehostaa 

Tehostamiskeinoon  liittyvät 
haasteet 

Analyyttiset toimenpiteet Toteutus Kelpoisuus laaduntarkastuksessa, 

evidenssin riittävä tarkkuus ja laatu 

Big data -menetelmät Suunnittelu, toteutus Tilintarkastajien osaaminen, datan 

saatavuus, relevanssi ja luotettavuus, 

sidosryhmien vaatimukset, standardit 

Sisäinen tarkastus Suunnittelu, toteutus Sisäisen tarkastuksen työn laatu, 

sisäisen tarkastajan pätevyys 

Tilintarkastajan 

erikoistuminen 

Suunnittelu, toteutus Riippumattomuus, tilintarkastajan 

rotaatio 

Taulukossa 1 on tiivistetty yhteenveto teorian perusteella löydetyistä 

tehostamiskeinoista ja niihin liittyvistä haasteista. Ensimmäisessä sarakkeessa on 

listattu luvussa kolme teorian perusteella löydetyt tehostamiskeinot. Toisessa 

sarakkeessa on otettu kantaa siihen, mitä tilintarkastusprosessin vaihetta keino teorian 

valossa näyttää tehostavan. Viimeisessä sarakkeessa on lisäksi listattu kyseiseen 

tehostamiskeinoon liittyviä haasteita tilintarkastuksen kannalta.  
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4 ISA-STANDARDIEN MUKAISEN 

TILINTARKASTUSPROSESSIN TEHOSTAMINEN 
KÄYTÄNNÖSSÄ – EMPIIRINEN TUTKIMUS  

 

Tämä luku koostuu työn empiirisestä osasta, jossa tutkitaan, miltä löydettyjen 

tehostamiskeinojen käyttömahdollisuudet vaikuttavat käytännössä ja selvitetään, millä 

muilla keinoilla tilintarkastusta voidaan tehostaa. Luvussa käydään ensin läpi 

tutkimuksen lähtökohdat eli tutkimusote, tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmä sekä 

kuvataan analyysiprosessi. Tämän jälkeen analysoidaan tutkimustuloksia ja esitetään 

analyysin perusteella saadut tutkimustulokset. 

4.1 Tutkimusote 

Tässä tutkimuksessa käytetään laadullista tutkimusotetta, jossa tutkimuksen 

lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Laadullisella tutkimuksella pyritään 

ennemminkin löytämään ilmiöistä jotain uutta sen sijaan, että pyrittäisiin todentamaan 

jo tiedettyjä asioita, kuten määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa. 

Tarkoituksena on siis selittää yksittäistä tapahtumaketjua tai ilmiötä eikä pyrkiä 

todistamaan, että selitys noudattaa jotain yleistä lainalaisuutta.  (Hirsjärvi et al. 2009, 

161; Alasuutari 2011, 31) Tämän perusteella laadullinen tutkimusote sopii hyvin tälle 

tutkimukselle. Tavoitteena on löytää erilaisia tehostamiskeinoja ja arvioida niiden 

realistisia käyttömahdollisuuksia tilintarkastuksen tehostamisessa. Kuten 

johdantoluvussa mainittiin, aihetta on tutkittu melko vähän sellaisenaan. Ei siis ole 

olemassa sellaista teoriaa, jota voisi todentaa määrällisellä tutkimuksella, mikä 

osaltaan ohjaa tutkimusotteen valintaa.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on lukuisia eri suuntauksia, metodologisia koulukuntia 

ja lähestymistapoja. Laajasta kirjosta huolimatta kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä 

voidaan luokitella sen mukaan, mistä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita: kielen 

piirteistä, säännönmukaisuuksien etsimisestä, tekstin tai toiminnan merkityksen 

ymmärtämisestä vai reflektiosta. Näiden tutkimustyyppien alle voidaan allokoida niille 
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sopivia analyysimenetelmiä. Esimerkiksi kielenpiirteitä voidaan tutkia 

diskurssianalyysillä ja säännönmukaisuuksia grounded theory -menetelmän avulla. 

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita teemojen löytämisestä, mikä kuuluu tekstin 

tai toiminnan ymmärtämisen kategoriaan.  (Hirsjärvi et al. 2009, 165-166) Tämä seikka 

on olennainen, koska se vaikuttaa esimerkiksi tutkimuksessa valittuun litteroinnin 

tasoon. Teemojen löytämiseksi analyysimenetelmäksi soveltuu teemoittelu, josta 

kerrotaan lisää kappaleessa 4.2.2. 

4.2 Tutkimusaineisto, tutkimusmenetelmät ja analyys iprosessi 

Tutkimusaineisto on niiden resurssien joukko, joita tutkija käyttää tai tuottaa 

tutkimusprosessissaan (Avoin tiede ja tutkimus 2016). Tutkimusmenetelmillä 

puolestaan tarkoitetaan tutkimuksen aineiston hankinta- ja analyysivälineitä 

(Jyväskylän yliopisto 2016). Tutkimusmenetelmät koostuvat niiden käytäntöjen 

joukosta, joilla tutkija kerää aineistoa ja tekee havaintoja aineistostaan sekä 

säännöistä, joiden mukaan havaintoja tulkitaan ja tehdään kyseessä olevaa ilmiötä 

koskevia johtopäätöksiä. Teoreettinen viitekehys ohjaa yleensä sitä, millaista 

tutkimusmetodia kannattaa käyttää eli sitä, miten aineisto kerätään ja miten se 

analysoidaan. (Alasuutari 2011, 62) Tässä kappaleessa esitellään tutkielmassa 

käytetty aineisto, aineiston hankintamenetelmä, aineiston analyysimenetelmä sekä 

aineiston analyysiprosessi.  

4.2.1 Aineistonkeruumenetelmä ja tutkimusaineisto 

Tässä tutkimuksessa käytetään empiirisenä aineistona suomalaisten tilintarkastajien 

haastatteluja. Aineistonkeruumenetelmän valinta perustuu tutkimuksen aiheeseen ja 

näkökulmaan sekä siihen, että aihetta on tutkittu melko vähän. Tutkimuksessa 

keskitytään tilintarkastusprosessin tehostamiseen tilintarkastajan näkökulmasta ja aihe 

on käytännön läheinen, joten tarkoituksenmukaisinta on hankkia materiaalia kysymällä 

alan ammattilaisilta heidän näkemyksiään aiheesta. Toisaalta aiheen tutkimuksen 

vähäisyys aiheuttaa myös sen, että haastattelut ovat oikeastaan ainoa relevantti tapa 
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saada tietoa aiheesta: kun aiheesta ei ole paljon tutkimusta, valmiita aineistojakaan ei 

todennäköisesti ole.  

Haastattelumenetelmiä on erilaisia ja ne jaotellaan sen mukaan, kuinka strukturoituja 

ne ovat. Tarkimmin määritelty muoto on strukturoitu haastattelu, josta käytetään myös 

nimeä lomakehaastattelu. Tässä kysymykset, niiden esittämisjärjestys ja 

vastausvaihtoehdot on määritelty tarkasti. Toinen ääripää, eli kaikista vapaamuotoisin 

haastattelu, on avoin eli strukturoimaton haastattelu, jossa kysymykset ovat avoimia ja 

haastattelu etenee keskustelunomaisesti. Näiden kahden välimaastossa ovat 

teemahaastattelu ja puolistrukturoitu haastattelu. Puolistrukturoidussa haastattelussa 

keskeiset näkökulmat on lyöty lukkoon, mutta esimerkiksi kysymysten sanamuodot 

voivat vaihdella. Vastausvaihtoehtoja ei anneta vaan haastateltavat vastaavat 

vapaasti. Teemahaastattelussa on nimensä mukaisesti valittu haastattelun aiheena 

olevat teemat, mutta tarkkoja kysymyksiä ei ole päätetty etukäteen. (Hirsjärvi & Hurme 

2015, 43-48; Tilastokeskus 2015a) Tässä tutkielmassa haastattelumenetelmäksi on 

valittu puolistrukturoitu haastattelu, koska se on yhtä aikaa riittävän avoin ja riittävän 

strukturoitu. Se, että vastausvaihtoehtoja ei anneta etukäteen kuten 

lomakehaastattelussa, jättää tilaa teorian ulkopuolisille näkökulmille. Toisaalta taas 

kysymysten strukturointi varmistaa sen, että haastatteluilla saadaan tutkimuksen 

kannalta olennaista aineistoa. Lisäksi valmis haastattelurunko pitää haastattelun 

tehokkaana: etenkin keväällä, jolloin haastattelut on tehty, tilintarkastajat ovat kiireisiä, 

joten relevantti tieto on kerättävä suhteellisen lyhyellä haastattelulla. Avoimemmassa 

haastattelussa olisi se vaara, että keskustelu ei pysyisi aiheessa sekä se, ettei 

haastatteluja saataisi ollenkaan, jos niihin tarvittaisiin liikaa aikaa. Haastattelut on tehty 

yksilöhaastatteluina. Yksilöhaastattelut on valittu ryhmähaastattelujen sijaan lähinnä 

käytännön vuoksi: usean ihmisen aikataulujen yhteensovittaminen on yleensä 

hankalaa. Yksilöhaastatteluissa on myös se hyvä puoli, että kaikki haastateltavat 

esittävät omia mielipiteitään, eivätkä esimerkiksi nojaudu ryhmän mielipiteeseen ja jätä 

omaa kantaansa sanomatta. 
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Laadullisessa tutkimuksessa riittävä otoskoko voidaan määritellä esimerkiksi siten, että 

aineistoa on tarpeeksi, kun se alkaa niin sanotusti toistaa itseään. Tällöin uudet 

tapaukset eivät tuo enää juurikaan uutta tietoa aiheesta. Ilmiötä kutsutaan aineiston 

kyllääntymiseksi eli saturaatioksi. Paitsi otoskoon määrittelyyn, myös tulosten 

yleistettävyyteen voidaan saada tukea aineiston saturaatiosta: tulosten voidaan ajatella 

olevan paremmin yleistettävissä, kun samat seikat toistuvat aineiston sisällä. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b) Tässä tutkimuksessa on haastateltu viittä 

tilintarkastajaa. Kuten haastattelujen analyysissä kappaleessa 4.3 huomataan, 

haastattelujen tulokset toistavat tällä otoskoolla itseään melko paljon. Tämän 

perusteella on todettu, että aineiston kyllääntyminen on saavutettu ja otoskoko riittävä. 

Haastateltavat on valittu tutkimukseen harkinnanvaraisella otannalla. 

Harkinnanvaraisen otannan nähdään soveltuvan hyvin siksi, että siten saadaan 

todennäköisimmin rajausten kannalta olennaista tietoa. Ensinnäkin haastateltavien 

tilintarkastajien tulee olla big 4 -yhteisöstä. Niissä tilintarkastajien on tarkastettava 

yhtiön metodologian mukaan, joka noudattaa ISA-standardeja (Vahtera 2014). Tämä 

siis huomioi tutkielman käsityksen tilintarkastuksen laadusta. Tutkimuksessa 

asiakasyritystä ajatellaan suurena julkisen osakeyhtiönä, jonka tilintarkastusprosessi 

on kompleksi ja aikaa vievä. Näin ollen haastateltavaksi on valittu tilintarkastajia, joilla 

on kokemusta tällaisten asiakkaiden tarkastamisesta. Lisäksi haastateltavien 

tarkastajien tulee olla riittävän kokeneita, jotta heillä on kokemusta ja näkemystä koko 

tilintarkastusprosessista. Etenkin suurissa asiakkaissa nuorempien tarkastajien työ 

keskittyy tilintarkastuksen toteuttamiseen, joten tutkimukseen on valittu 

haastateltavaksi vähintään manager-tason tarkastajia, joiden tehtäviin kuuluu myös 

tilintarkastuksen suunnittelu ja joilla on budjettivastuu. Tutkimusaineistona on siis 

viideltä edellä mainituilla perusteilla valitulta tilintarkastajalta edellä mainituilla 

menetelmillä kerätty haastatteluaineisto. Haastateltavat hankittiin tutkimukseen 

kysymällä heiltä haastattelua puhelimitse ja he esiintyvät tutkimuksessa anonyymeinä. 

Taulukossa 2 on esitetty tietoa haastatelluista tilintarkastajista.  
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Taulukko 2.  Tietoa haastatelluista tilintarkastajista. 

Haastateltava  Titteli  Koulutus  Kokemus (v)  Erikoisosaaminen  

Tilintarkastaja 1  Manager KTM 9 SOX-yhtiöt 

Tilintarkastaja 2  Manager KTM 10 Rahoitusala 

Tilintarkastaja 3  Manager KTM, KHT 9 SOX-yhtiöt 

Tilintarkastaja 4  Senior Manager KTM, KHT 8 Prosessi- ja 

järjestelmätarkastus 

Tilintarkastaja 5  Senior Manager KTM, KHT 11 n/a 

Kaikki haastateltavat työskentelevät big 4 -yhteisössä ja heillä on pitkä kokemus 

tilintarkastusalalta. Jokaisella on myös kokemusta suurten yhtiöiden ja PIE-yhteisöjen 

tarkastamisesta. Haastateltavat ovat manager- tai senior manager-tasoisia tarkastajia 

eli heidän tehtäviin kuuluu muun muassa tilintarkastuksen suunnittelu ja he ovat 

vastuussa budjetista. Tilintarkastajat 3, 4 ja 5 ovat auktorisoituja KHT-tarkastajia. 

Tilintarkastaja 1:llä ja 3:lla on erityisosaamista amerikkalaisessa arvopaperipörssissä 

listattujen SOX-lain alaisten yhtiöiden tarkastamisesta. Tilintarkastaja 2 on erikoistunut 

rahoitusalan yhtiöiden tarkastamiseen ja tilintarkastaja 4 prosessi- ja 

järjestelmätarkastukseen. Tilintarkastaja 5:llä ei ole erikoisosaamista, mutta hänellä on 

haastatelluista tarkastajista eniten kokemusta. 

Haastattelujen perustana toiminut haastattelurunko on rakennettu niin, että yhtäältä 

kysymyksillä saadaan tietoa tutkimuksista löydettyjen tehostamiskeinojen 

käytännönarvosta ja toisaalta selvitetään myös muita mahdollisia keinoja tehostaa 

tilintarkastusprosessia. Haastattelukysymykset 1-2 koskevat tilintarkastusprosessin 

aikaa vievyyttä. Näiden kysymysten tarkoituksena on kartoittaa sitä, missä kohtaa 

tilintarkastusprosessissa tilintarkastajien mielestä olisi tehostamisen tarvetta. 

Kysymykset 3-10 perustuvat luvussa kolme esitettyjen tutkimusten löydöksiin. Näillä 

kysymyksillä pyritään testaamaan sitä, miten suomalaiset tilintarkastajat näkevät 

tehostamiskeinojen toimivan käytännössä. Kysymykset 11-13 kartoittavat teorian 

ulkopuolisia keinoja, joilla tilintarkastusprosessia voi tehostaa. Haastattelurunko löytyy 
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kokonaisuudessaan liitteestä 2. Vaikka kysymykset olivat strukturoituja, haastattelut 

etenivät keskustelunomaisesti ja vastauksista riippuen haastateltaville esitettiin 

haastattelurungon ulkopuolisia tarkentavia kysymyksiä haastattelun aikana. 

Haastattelut äänitettiin ja ne olivat kestoltaan noin 30-60 minuuttia per haastattelu.   

4.2.2 Analyysimenetelmä ja -prosessi 

Jotta laadullista dataa voidaan analysoida tehokkaasti, tarvitaan systemaattinen 

prosessi, jolla havaintoja korostetaan ja järjestetään (Vaughn & Turner 2016, 41). 

Tässä tutkielmassa aineiston analyysimenetelmänä käytetään teemoittelua. 

Teemoittelussa keskitytään nimensä mukaisesti tunnistamaan aineistosta esiin 

nousevia teemoja. Analyysiprosessi on varsin yksinkertainen. Ensin aineistosta 

etsitään toistuvia kuvioita, jotka kategorisoidaan tiettyjen teemojen alle. Tämän jälkeen 

löydettyjä teemoja peilataan olemassa olevaan teoriaan ja keskustellaan siitä, mitä 

eroja ja yhtäläisyyksiä olemassa olevan tiedon ja tehdyn tutkimuksen välillä on. 

Teemoittelu voi olla joko aineistolähtöistä tai teorialähtöistä. Aineistolähtöisessä 

teemoittelussa kategoriat luodaan tekstimassasta erotettujen seikkojen perusteella. 

Teorialähtöisessä teemoittelussa kategoriat muodostetaan jo olemassa olevan 

viitekehyksen perusteella. (Aronson 1994, 1-2; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006d) Tämän tutkielman teemoittelu on osittain aineistolähtöistä ja osittain 

teorialähtöistä. Kuten edellä mainittiin, haastattelukysymykset 3-10 koskevat 

kirjallisuuskatsauksessa esiin nousseita teemoja, joten näillä kysymyksillä saadun 

aineiston analyysi on teorian ohjaamaa. Kysymykset 1-2 ja 11-13 ovat avoimempia, 

joten niihin saatujen vastausten analyysi on aineistolähtöistä teemoittelua.  

Analyysiprosessi alkoi äänitettyjen haastattelujen litteroinnilla. Litteroinnilla tarkoitetaan 

sitä, että esimerkiksi äänittämällä tai videoimalla hankittu materiaali puretaan 

kirjalliseen muotoon. Tehtävän litteroinnin taso riippuu tutkijan harkinnasta ja aineistolle 

asettamasta tavoitteesta. Käytännössä resurssien määrä vaikuttaa usein tutkijan 

harkintaan riittävän litteroinnin tasosta. Litterointia suorittaessaan tutkijan tulisi myös 

huomioida aineistonsa arvo oman tutkimuksensa ulkopuolella ja tästä johtuen 
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panostaa litterointiin. Erilaiset litteroinnin tasojen nimet ja määritelmät eivät ole 

vakiintuneita, mutta niissä toistuvat yleensä samat perusasiat. Onkin yleistä, ettei 

litterointia tehdä jotain yleistä kaavaa noudattaen vaan omien tarpeiden mukaan niitä 

yhdistellen. Litteroinnin tasot voidaan jakaa esimerkiksi referoivaan, perus-, eksaktiin 

ja keskusteluanalyyttiseen litterointiin. Kevyin litteroinnin muoto on referoiva litterointi, 

jossa äänitteen keskeisimmät asiat kirjoitetaan auki suurpiirteisesti esimerkiksi 

ranskalaisilla viivoilla. Peruslitteroinnissa äänite litteroidaan sanatarkasti puhekielellä, 

mutta täytesanat, kuten ”niinku” ja ”tota”, toistot ja yksittäiset äännähdykset jätetään 

litteroimatta. Myös selkeästi epäolennaiset osiot voidaan jättää litteroimatta. Puheen 

lisäksi litteroidaan merkitykselliset tunneilmaisut, kuten nauru. Eksaktissa eli 

sanatarkassa litteroinnissa kirjoitetaan koko äänite auki puhekieltä noudattaen, 

mukaan lukien täytesanat, toistot ja äännähdykset sekä tunteenilmaukset ja erilaiset 

äänenpainot. Lisäksi kirjataan muun muassa tauot ja niiden pituudet. Kaikista tarkin 

litteroinnin taso on keskusteluanalyyttinen litterointi. Tällä menetelmällä litterointi 

tehdään sanatarkasti puhekieltä noudattaen ja kaikki sanat, äänteet, tauot sekunnin 

murto-osan tarkkuudella, tunteenilmaukset, eleet ja ilmeet kirjoitetaan auki. 

(Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2016) Tässä tutkimuksessa riittäväksi litteroinnin 

tasoksi on nähty referoivan ja peruslitteroinnin välimuoto. Äänitteet kirjoitettiin auki 

puhekieltä noudattaen kokonaisilla lauseilla, mutta niin, että kaikki toistot, täytesanat, 

ylimääräiset äännähdykset, päällekkäinen puhe ja tunneilmaukset jätettiin litteroimatta. 

Haastattelut ja litterointi tehtiin haastattelurungon mukaan. Litteroinnissa käytettiin 

pohjana Word-muotoista haastattelurunkoa, johon kirjoitettiin kysymysten vastaukset. 

Haastattelijan kommentit ja lisäkysymykset haastattelun aikana litteroitiin eri värillä kuin 

haastateltavan kommentit puhujan tunnistamisen helpottamiseksi. Tätä litteroinnin 

tasoa on käytetty siksi, että se on optimaalinen litterointiin käytetyn ajan ja siitä 

saatavan hyödyn kannalta. Äänitteet on hankittu luottamuksellisesti vain tämän 

tutkimuksen käyttöön, joten niitä ei tarvitse litteroida niin tarkasti, että niitä voitaisiin 

käyttää muissakin tutkimuksissa. Taso todettiin kuitenkin riittävän tarkaksi teemojen 

hahmottamisen kannalta. Kuten kappaleessa 4.1 todettiin, teemoittelu kuuluu tekstin 
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tai toiminnan ymmärtämisen tutkimuskategoriaan. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita 

vain haastattelujen faktasisällöstä, eli siitä, mitä sanotaan eikä siitä, miten sanotaan, 

mikä olisi fokus esimerkiksi diskurssianalyysissä. Näin ollen muun muassa tauot, 

tunneilmaukset ja äänenpainot ovat epäolennaisia ja niiden litterointi veisi turhaan 

resursseja.  

Litteroinnin jälkeen aineisto koodattiin analyysin helpottamiseksi. Koodeilla tarkoitetaan 

merkkejä tai muita aineistoa jäsentäviä merkintöjä. Merkkejä voivat olla esimerkiksi 

numerot tai kirjaimet ja muita merkintöjä esimerkiksi alleviivaukset tai tekstin maalaus 

eri väreillä. Koodaaminen helpottaa aineiston käsittelyä siten, että olennaiset seikat on 

helpompi löytää koodatusta tekstimassasta kuin koodaamattomasta aineistosta. 

Laadullisen aineiston koodauksen kohteena ovat usein tutkimuskysymysten kannalta 

olennaiset seikat. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a) Tässä tutkielmassa 

jokainen haastattelu oli litteroinnin myötä puhtaaksikirjoitettuna omassa tiedostossaan. 

Analyysissä haastatteluja käytiin rinnakkain kysymys kysymykseltä läpi niin, että 

samaan kategoriaan kuuluvat vastaukset maalittiin samalla värillä. Värikoodauksen 

avulla aineistosta tunnistettiin yhteneviä vastauksia, jotka analyysin lopuksi 

kategorisoitiin teemoiksi. Haastattelujen analyysi on esitetty seuraavassa kappaleessa.   

4.3 Tilintarkastajien haastattelujen analyysi 

Tässä kappaleessa analysoidaan tilintarkastajien haastatteluja ja esitellään analyysistä 

johdetut tutkimustulokset. Analyysi on tehty haastattelurungon järjestyksessä: ensin 

käydään läpi tilintarkastusprosessin aikaa vieviä kohtia, jonka jälkeen siirrytään 

teorialähtöisiin teemoihin, eli tilintarkastajien näkemyksiin teoriassa löydetyistä 

keinoista tehostaa tilintarkastusprosessia. Lopuksi käydään läpi aineistolähtöiset 

teemat eli haastatteluissa esiin nousseet muut keinot tehostaa tilintarkastusprosessia. 

Aluksi haastatteluissa kysyttiin tilintarkastajien näkemyksiä tilintarkastusprosessin 

aikaa vievimmistä tehtävistä suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Tilintarkastajat ovat 

melko yksimielisiä tämän suhteen. Neljä tarkastajaa viidestä, tilintarkastajat 1-4, toteaa, 

että eniten aikaa menee tehdyn työn dokumentointiin. Tilintarkastajat 1-4 ovat sitä 
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mieltä, että suunnitteluvaiheessa edellytettyjen toimenpiteiden dokumentointi on 

työlästä. Myös tilintarkastaja 5:n mielestä suunnitteluvaiheessa on paljon sellaisia 

kohtia, joita tehdään vain, koska pitää tehdä. Tilintarkastaja 1 mainitsee erikseen, että 

ISA-standardien edellyttämän suunnitteluvaiheen dokumentaation laatiminen on 

työlästä. Lisäksi tilintarkastaja 3 mainitsee, että konsernitarkastuksissa niin sanottuna 

group -tarkastajana, eli emoyhtiön ja konsernin tarkastajana, toimiessa aikaa vie myös 

tilintarkastusohjeiden laatiminen ja kommunikointi niin sanotuille 

komponenttitarkastajille, eli ulkomaisten tytäryhtiöiden tarkastajille. Tilintarkastaja 4:n 

mukaan aikaa kuluu myös teknisiin toimenpiteisiin, kuten asiakkaan avaamiseen 

toiminnanohjausjärjestelmään ja dokumentointijärjestelmään. Tilintarkastaja 5:n 

mukaan työläintä suunnitteluvaiheessa on informaation haku siitä, mikä on muuttunut 

ja mikä tulee muuttumaan seuraavalle vuodelle. 

Tilintarkastajien 1-4 mielestä toteutusvaiheessa eniten työtä teettävät 

aineistotarkastustoimenpiteet sekä niiden dokumentointi. Tilintarkastaja 1:n mukaan 

etenkin suurille saldoille tehtävät yksityiskohtaiset aineistotarkastustoimenpiteet ovat 

työläitä, koska standardit vaativat paljon dokumentaatiolta sekä suuria otoksia. 

Tilintarkastaja 3:n mukaan yksittäisten erien työläys riippuu asiakkaasta, mutta 

esimerkiksi liikevaihdon ja siihen liittyvien myyntisaamisten tarkastus vie aikaa. 

Tilintarkastaja 2 lisäksi huomauttaa, että asiakkaalta saadun materiaalin laatu vaikuttaa 

tehokkuuteen: jos on suuri otos ja hankalia tositteita, niin aikaa menee vielä enemmän. 

Tilintarkastaja 3 kiteyttää asian seuraavasti: 

”Jos mietitään kokonaistasolla, että miten menee eniten tunteja, niin kyllä se on siellä 

nuoremmilla tarkastajilla se dokumentointi aivan varmasti.” 

Myös tilintarkastaja 5:n mukaan eniten aikaa toteutusvaiheessa kuluu 

yksityiskohtaiseen tarkastukseen ja tarkennettuna havaittujen poikkeamin 

selvittämiseen: 

”Toteutusvaiheessa on mun mielestä 80:20 -sääntö: eli 80 prosenttia ajasta menee 20 

prosentin kanssa, jotka on ne asiat, jotka joko ei oo ihan kunnossa taikka joissa on 
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epäselvyyksiä. Eli esimerkiksi, jos joku testaa otoksen, testaa kolmekymmentä 

ostolaskua, ja se vie X tuntia. Suurin osa ajasta on mennyt niiden kolmen [laskun] 

kanssa, jotka ei täsmää.” 

Eniten aikaa kuluu siis dokumentointiin sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. 

Lisäksi suunnitteluvaiheessa aikaa kuluu hallinnollisiin tehtäviin ja toteutusvaiheessa 

työtä teettävät erityisesti yksityiskohtaiset aineistotarkastustoimenpiteet ja niillä 

havaittujen poikkeamien selvittäminen. Aikaa vievät tehtävät ovat toteuttamisen osalta 

melko yhtenevät teorian kanssa, joten empiria ja teoria ovat vertailukelpoisia. 

Suunnitteluvaiheen työläimpiä toimenpiteitä ei mainittu teoriassa, mutta koska empirian 

mukaiset työläät suunnittelutoimenpiteet perustuvat ISA-standardeihin, voidaan myös 

suunnitteluvaiheen aikaa vievyyden olettaa olevan vertailukelpoinen teorian kanssa. 

4.3.1 Analyyttiset toimenpiteet, big data -menetelm ät, sisäinen tarkastus ja 
tilintarkastajan erikoistuminen 

Tässä kappaleessa käydään läpi teorian perusteella muotoiltujen kysymysten 3-10 

vastauksia. Teemat ovat siis teoriasta johdettuja ja kappaleessa analysoidaan, miltä eri 

tehostamiskeinojen käyttöarvo tilintarkastusprosessissa näyttää empirian valossa.  

Analyyttiset toimenpiteet 

Analyyttiset toimenpiteet eivät vastausten perusteella vaikuta tehostavan 

suunnitteluvaihetta kovin paljon. Tilintarkastaja 1:n mukaan analyyttisiä toimenpiteitä 

käytetään jo suunnitteluvaiheessa muun muassa merkittävimpien erien 

havaitsemiseksi ja hänen mielestä on vaikea nähdä, kuinka suunnittelua voitaisiin 

entisestään tehostaa niillä.  Myös tilintarkastaja 2:n ja 4:n mukaan analyyseillä saadaan 

tärkeää tietoa tarkastusta varten, mutta he eivät mainitse niiden tehostavan 

suunnittelua. Tilintarkastaja 3 huomauttaa, että suunnitteluvaiheen analyyttisistä 

toimenpiteistä puhuttaessa ei varsinaisesti puhuta tilintarkastustoimenpiteistä, koska 

niillä ei saada tilintarkastusevidenssiä. Näin ollen myöskään tarvittavan työn määrä 

toteutusvaiheessa ei vähene. Lisäksi hän mainitsee, että suunnitteluvaiheen alustava 

analyyttinen tarkastus on pakollinen toimenpide. Tilintarkastaja 5:n mielestä se tapa 
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jolla, analyyttisiä toimenpiteitä käytetään suunnittelussa nyt, on hyvä, mikä ei jätä juuri 

tilaa tehostamiselle. Toteutusvaiheessa sen sijaan kaikki haastatellut tilintarkastajat 

näkevät analyyttisten toimenpiteiden tehostavan tarkastusta. Analyyttisiä toimenpiteitä 

voi heidän mukaan käyttää vähäriskissä erissä, joista voidaan perustellusti muodostaa 

realistinen odotusarvo. Esimerkkeinä mainitaan muun muassa poistot ja palkkojen 

sivukulut.  

Haastateltavien mukaan analyyttisten toimenpiteiden käyttöön liittyy myös paljon 

haasteita. Tilintarkastajien mukaan keskeistä analyyttisten tarkastustoimenpiteiden 

käytössä on luotettavan odotusarvon laatiminen analyysin perustaksi sekä asiakkaan 

ja tämän liiketoiminnan sekä liiketoimintaympäristön hyvä tuntemus. Tilintarkastaja 1 ja 

2 korostavat toimialan suhdanteiden ymmärtämistä: tilintarkastajan tulee odotusarvoa 

muodostaessaan huomioida toimialan erityispiirteet, kuten syklisyys, sekä suhdanteet. 

Tilintarkastaja 1:n mukaan vaarana on liian yksioikoinen analyysi:  

”Näen siinä riskin, että verrataan lukuja vaikka tämän ja viime vuoden välillä jossain 

erässä: näyttää samalta, mut ei ymmärretäkään, että niiden lukujen ois pitänyt 

muuttua.” 

Myös tilintarkastaja 4:n mukaan haasteena on liian rankkojen yleistysten tekeminen ja 

se, että analyysi on pystyttävä sitomaan johonkin todelliseen tekijään sen taustalla. 

Tilintarkastaja 3:n mukaan työläiden erien, esimerkiksi liikevaihdon kohdalla, 

odotusarvon muodostaminen voi olla haastavaa. Lisäksi haasteena on hänen mukaan 

tilintarkastajien analyyttisten menetelmien osaaminen ja sen kehittäminen. Myös 

tilintarkastaja 5:n mielestä henkilökunnan osaamisessa analyyttisten menetelmien 

suhteen on kehittämistä, mutta hän näkee sen haasteen sijaan mahdollisuutena. 

Tilintarkastaja 5:n mukaan realistinen odotusarvo on keskeistä, mutta myös sen 

arviointi, milloin analyyttisiä toimenpiteitä kannattaa käyttää yksityiskohtaisten 

toimenpiteiden sijaan: 
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”Siihen [analyyttisiin toimenpiteisiin] liittyy luotettavan odotuksen laatiminen. Jos osaa 

sen tehdä, mikä ei onnistu kaikille erille noin vaan, niin joskus se voi olla todella raskas 

harjoitus. Et mikä on sitten luotettava odotus ja siinä vaiheessa kun se on laadittu, niin 

me oltais jo testattu otos.” 

Tilintarkastaja 5:n kanssa samoilla linjoilla analyyttisten toimenpiteiden 

kannattavuuden arvioinnissa ovat tilintarkastajat 2 ja 3. Heidän mukaan analyyttiset 

toimenpiteet voivat joissain tapauksissa olla turhia ja aiheuttaa vain lisätyötä siihen 

verrattuna, että tehtäisiin vain yksityiskohtaista tarkastusta. Tilintarkastaja 1, 2 ja 3:n 

mukaan mahdollisuutena analyyttisten toimenpiteiden kohdalla on niiden laajempi 

käyttö toteutusvaiheen tehostamisessa, kun käsitys asiakkaasta ja tämän 

liiketoimintaympäristöstä on kunnossa. Tilintarkastaja 3:n mukaan analyyttisiä 

toimenpiteitä voisi käyttää enemmänkin, mutta tämän ei tulisi olla tiimin nuorempien 

tarkastajien tehtävä, koska heillä ei todennäköisesti ole tarpeeksi hyvää käsitystä 

asiakkaasta ja liiketoimintaympäristöstä. Tilintarkastaja 3:lla on myös kokemusta 

amerikkalaisessa arvopaperipörssissä listattujen yhtiöiden tarkastuksesta ja hänen 

käsityksen mukaan ISA-tarkastuksia valvovat viranomaiset eivät myöskään ole yhtä 

tiukkoja analyyttisten toimenpiteiden suhteen kuin amerikkalaisyritysten tarkastuksia 

valvova PCAOB. Tilintarkastaja 4 ei juurikaan näe analyyttisissä toimenpiteissä 

tehostamisen mahdollisuutta. Hänen mukaan analyyttisiä toimenpiteitä käytetään jo 

niin paljon kuin mahdollista, joten on vaikea nähdä, miten niitä käytettäisiin vielä 

enemmän. Myös tilintarkastaja 5 toteaa, että toteutusvaiheessa tehdään jo nykyään 

analyyttisiä toimenpiteitä, joten niillä voi olla haastavaa tehostaa toteutusvaihetta 

laadusta tinkimättä. 

Näyttää siis siltä, että suunnitteluvaiheessa analyyttisiä toimenpiteitä käytetään jo 

kattavasti eikä tehostamisen mahdollisuutta juuri ole. Tehostamismielessä 

analyyttisten menetelmien potentiaali on pääasiassa toteutusvaiheessa, vaikka tiitä 

käytetäänkin jo melko paljon myös toteutusvaiheessa. Keskeisin haaste vaikuttaa 

olevan luotettavan odotusarvon laatiminen. Tähän liittyy olennaisesti se, että 
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tilintarkastajalla on riittävän hyvä ymmärrys asiakkaasta sekä tämän liiketoiminnasta ja 

toimialasta. Muutoin voidaan tehdä liian yksioikoisia yleistyksiä, jolloin olennaisia 

virheellisyyksiä voi jäädä huomaamatta.  Myös tilintarkastajan osaaminen analyyttisiä 

toimenpiteitä koskien voi olla haaste, mutta toisaalta heidän kouluttamisensa voi olla 

myös mahdollisuus. Lisäksi riskinä on, että analyyttisiä toimenpiteitä tehdään turhaan, 

mistä aiheutuu lisätyötä ja tehottomuutta. 

Big data -menetelmät 

Myöskään big data -menetelmien ei nähdä tehostavan suunnitteluvaihetta. Jokainen 

haastateltavista on sitä mieltä, että niillä ei juurikaan ole käyttöarvoa 

suunnitteluvaiheessa vaan ennemmin toteutusvaiheessa. Tilintarkastaja 1 kuitenkin 

arvelee, että niillä voisi olla käyttöä suunnitteluvaiheessa esimerkiksi yhtiön kirjaus- tai 

tositetyyppien analysoinnissa. Tilintarkastaja 3:n kommentti tiivistää kuitenkin 

haastatteluissa esiin nousseen yleisen mielipiteen:  

”En mä suunnitteluvaiheessa lähtis myllyttää jotain dataa, koska yleensä kuitenkin 

suunnitteluvaihe on enemmän tai vähemmän liiketoiminnan ymmärtämisen 

dokumentointia, sisäisten prosessien dokumentointia ja tämmöstä, mutta data-

analyysimenetelmät liittyy enemmän test of details -tarkastukseen.” 

Toteutusvaiheen tehostamisessa data-analyyseillä sen sijaan vaikuttaa olevan 

paljonkin potentiaalia. Tilintarkastaja 1 ja 2 mainitsevat tehokkuusedun nimenomaan 

siinä, että suuri massa dataa voidaan nopeasti ajaa informatiiviseksi analyysiksi. 

Tilintarkastaja 3 ja 4 mainitsevat, että data-analyysit ovat jo toteutusvaiheessa melko 

laajalti käytössä ja että tilintarkastusyhteisössä, jossa he työskentelevät, on otettu 

suuria edistysaskeleita tämän suhteen viimeisen viiden vuoden sisällä. Tilintarkastaja 

5:n mielestä data-analyyseillä voidaan tehostaa toteutusvaihetta etenkin otosvalinnan 

kautta, jolloin myös toteutetaan riskiperusteista toimintatapaa: 
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”Voidaan katsoo, että esimerkiksi, jos ymmärryksemme mukaan yksi asia pitää täsmätä 

toiseen, niin tämän avulla pystytään täsmäyttämään ne kaikki. Ja sieltä löytyi sitten ne 

kolme, jotka ei täsmääkään, niin sitten katsotaan ne kolme.” 

Myös big data -menetelmiin liittyvät tehostamismahdollisuudet nähdään niiden 

laajempana käyttönä toteutusvaiheessa. Niihin liittyviä haasteita kuitenkin nousee 

esille lukuisia. Tilintarkastaja 4:n mukaan, joka on erikoistunut prosessi- ja 

järjestelmätarkastukseen, data-analyysien käyttö edellyttää, että yhtiön 

liiketoimintalogiikka ja -ympäristö ymmärretään hyvin.  Hänen mukaan asiakkaan 

bisnesprosessien ja kirjauskäytäntöjen tulee olla virtaviivaisia, jolloin kirjauksiin ei 

sisälly paljon poikkeamia:  

”Jos on hirveästi poikkeamia, korjauksia ja korjauksen korjauksia ja korjauksen 

korjauksen korjauksia, niin poikkeamapopulaatio nousee niin isoksi, että sen 

[aineistoanalyysin] käyttö ei ole enää mielekästä.” 

Myös muiden tilintarkastajien mielestä haasteena on se, että data-analyyseistä pitää 

saada karsittua muu kuin tilintarkastuksen kannalta relevantti tieto. Tilintarkastaja 1 

mainitsee, että haaste on, kun saadaan hienoja analyysejä, mutta niitä ei voida 

hyödyntää tarkastuksessa. Hän toteaa, että tehostamisnäkökulmasta ei ole järkevää 

tehdä analyysejä, joista aiheutuu lisätyötä, mutta joista ei välttämättä hyödytä mitään.  

Tilintarkastaja 2:n mukaan analyysiin on pystyttävä poimimaan niitä tekijöitä, joista on 

tilintarkastukselle todella hyötyä. Myös tilintarkastaja 5:n mukaan oikeanlaisten testien 

identifiointi on keskeistä. Lisäksi hänen mukaan tekniikka voi rajoittaa analyysejä 

esimerkiksi niin, että täsmäytykset eivät tietoteknisistä syistä onnistu. Tilintarkastaja 3:n 

mukaan ongelmia aiheutuu esimerkiksi siitä, että analyysiin pääsee mukaan siihen 

kuulumaton tositelaji. Esimerkiksi manuaalikirjauksiin keskittyvässä 

muistiotositeanalyysissä voi analyysiin tulla mukaan 100 000 riviä siihen kuulumatonta 

pääkirjadataa, jos mukaan pääse automaattikirjauksien tositelaji. Tällöin analyysi 

vääristyy ja on tehoton. Tilintarkastajat peräänkuuluttavatkin yhteistyötä dataosaajien 

ja tilintarkastajien välillä data-analyysien suunnittelussa. Tilintarkastaja 3:n mukaan 
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esimerkiksi muistiotositteiden tarkastuksessa huolellisella data-analyysin suunnittelulla 

voidaan saada todella paljon tehokkuutta: suuressa yrityksessä kahden päivän työstä 

voidaan päästä jopa kahden tunnin työhön. Toisena haasteena haastatteluissa nousee 

esiin tilintarkastajien osaaminen data-analyysien tulkinnassa. Tilintarkastaja 1 

huomauttaa, että se ei ole vielä tilintarkastusta, että tehdään erilaisia analyysejä, vaan 

niistä pitää myös tehdä tulkinnat ja johtopäätökset tarkastuksen kannalta. 

Tilintarkastaja 2 on samoilla linjoilla ja toteaa, ettei data-analyyseillä ole lisäarvoa, jos 

tilintarkastajat eivät osaa tulkita niitä. Tilintarkastaja 4:n mukaan data-analyysien 

tehokas käyttö edellyttää koko organisaation oppimista, eli sekä järjestelmien että 

henkilökunnan kehittämistä. Tilintarkastaja 2:n ja 5:n kommentit kiteyttävät molemmat 

big data -menetelmiin liittyvät haasteet: 

”Muuten se [data-analyysien tekeminen] on vähän turhaa, kun molemmat tekee hyvää 

työtä, mutta kukaan ei ymmärrä, että mitä tehtiin.” – Tilintarkastaja 2 

”…ja se, että tekee jotain muuta, joka on vähän sen kaltaista, mutta ei ole juuri sitä mitä 

me tarvitsemme, niin se ei välttämättä auta meitä yhtään. Se on sitä epätehokkuutta 

parhaimmillaan, tehdään töitä josta ei saada mitään [hyötyä]. Eli se, että tehdään 

oikeeta asiaa, se on siinä se A ja O.” – Tilintarkastaja 5 

Standardien ja laadun osalta tilintarkastaja 3 toteaa, että laaduntarkastuksissa on 

suhtauduttu skeptisesti data-analyyseihin. Perusteena tässä on ollut se, että 

laaduntarkastajien on punnittava, onko riittävän laadukasta käyttää vain yrityksen 

järjestelmistä ajettua dataa sen sijaan, että käytettäisiin ulkopuolista tietoa, esimerkiksi 

rahtikirjoja. Rajanvedossa on hänen mukaan haastetta standardien kehittäjille ja 

laaduntarkastajille. Tilintarkastaja 4 ei kuitenkaan näe tätä ongelmana. Hän toteaa, että 

ISA-standardien perusedellytys dokumentoinnin suhteen on se, että toinen 

asiantunteva henkilö päätyisi dokumentaation perusteella samaan lopputulokseen. 

Hän ei näe tässä ongelmaa, kunhan data-analyysien dokumentoinnin tekee oikein ja 

huolehtii, että niin sanottu audit trail eli kirjausketju säilyy.  
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Big data -menetelmissä näyttää siis olevan paljon tehostamismahdollisuuksia 

tilintarkastuksen toteutusvaiheessa, mutta myös tarvetta kehitykselle täyden 

potentiaalin hyödyntämiseksi. Tilintarkastajien data-analyysiosaamisessa on 

parantamisen varaa ja yhteistyötä tilintarkastajien ja dataosaajien välillä tulee parantaa 

tehokkuuden saavuttamiseksi. Laadunvalvonnan ja standardien suhteen big data -

menetelmien käyttömahdollisuuksista löytyi eriäviä mielipiteitä. 

Sisäinen tarkastus 

Sisäisestä tarkastuksen, eli sisäisten tarkastajien tekemän työn tai sisäisten 

tarkastajien tiimin apuna, hyödyntämistä tilintarkastusprosessin tehostamisessa ei 

nähdä kovin keskeisenä asiana. Etenkään sisäisten tarkastajien käyttäminen tiimin 

apuna ei näytä haastattelujen valossa keskeiseltä: kenelläkään haastatelluista 

tarkastajista ei ole kokemusta tästä.  Tilintarkastajat 1, 3 ja 4 toteavat, että sisäistä 

tarkastusta hyödynnetään tilintarkastuksissa yleensäkin melko vähän. Myös 

tilintarkastaja 5 kertoo suhtautuvansa lähtökohtaisesti sisäisen tarkastuksen 

hyödyntämiseen skeptisesti sen riippumattomuuden kyseenalaisuuden vuoksi. Vain 

tilintarkastaja 2 kertoo käyttävänsä työssään sisäisen tarkastuksen työtä melko paljon. 

Hänen mukaan sisäisen tarkastuksen raportit ja havainnot voivat tukea 

tilintarkastuksen suunnittelua ja tehostaa sitä esimerkiksi tarkastustoimenpiteiden 

kohdistamisessa. Lisäksi hän huomauttaa, että sisäiset tarkastajat voivat päästä 

lähemmäksi esimerkiksi väärinkäytöksiä, mikä on arvokasta tietoa tilintarkastajalle.  

Tässä tilintarkastaja 5 on samoilla linjoilla. Hänen mukaan sisäistä tarkastusta voidaan 

hyödyntää etenkin väärinkäytösriskin identifioinnissa, koska yleensä sisäisillä 

tarkastajilla on siitä hyvä näkemys. Hänen mukaan tehokkuusetu on kuitenkin hyvin 

pientä. Myös tilintarkastaja 1:n mukaan sisäisen tarkastuksen raportteja ja havaintoja 

voidaan käyttää suunnittelun apuna. Hän kuitenkin korostaa, ettei niitä voi käyttää 

suunnittelun pohjana, koska tilintarkastaja tekee aina omat päätöksensä siitä, mitä 

tilikaudella tulee tarkastaa. Tilintarkastajat 3 ja 4 pitävät sisäisen tarkastuksen kanssa 

keskustelua tärkeänä suunnitteluvaiheessa. He ja tilintarkastaja 2 toteavat, että usein 
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tarkastustyö koordinoidaan niin, ettei se ainakaan täysin kohdistu samoihin asioihin 

sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen osalta.  

Tilintarkastaja 2:n mukaan sisäisen tarkastuksen työn avulla voi joissain tapauksissa 

esimerkiksi pienentää tilintarkastuksen otoskokoa, mikä tehostaa tilintarkastuksen 

toteutusta. Myös tilintarkastaja 3:n mukaan sellaiseen erään, johon kohdistuu sisäisen 

tarkastuksen toimenpiteitä, ei välttämättä tarvitse kohdistaa niin paljon 

tilintarkastustoimenpiteitä kuin ilman sisäistä tarkastusta. Tilintarkastaja 4:n mukaan 

avoin dialogi tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan välillä antaa tilintarkastajalle paljon 

hyödyllistä tietoa, joka tehostaa suunnittelun ohella myös toteutusta. Tilintarkastaja 1:n 

mukaan, jolla myös on kokemusta amerikkalaisessa pörssissä listattujen yhtiöiden 

tarkastamisesta, sisäisen tarkastuksen työn käytön tehostava vaikutus näkyy lähinnä 

kontrollitarkastuksessa ja riippuu asiakkaan koosta.  Hänen mukaan SOX-yhtiöiden 

tarkastuksessa osa kontrolleista tarkastetaan itse ja osassa kontrolleista hyödynnetään 

sisäisen tarkastuksen työtä. Sisäisten tarkastajien työn hyödyntämisen dokumentointi 

on kuitenkin hänen mukaan niin työlästä, että asiakasyhtiön täytyy olla suuri, jotta on 

kustannustehokasta käyttää sisäisen tarkastuksen työtä sen sijaan, että testataan itse 

kontrolleja. Myös tilintarkastaja 5 näkee sisäisen tarkastuksen tehostavan 

toteutusvaihetta, joskin välillisesti. Hänen mukaan se, että yhtiöltä löytyy hyvä sisäinen 

tarkastus, parantaa kontrolliympäristön luotettavuutta ja pienentää asiakasriskiä, mikä 

voi näkyä tarkastuksessa esimerkiksi pienempinä otoskokoina.  

Haasteena sisäisen tarkastuksen hyödyntämisessä nousee vahvasti esille sisäisen 

tarkastuksen työn laadusta varmistuminen ja sisäisen tarkastuksen riippumattomuus. 

Tilintarkastajat 1 ja 2 toteavat, että laadunvarmistus voi olla hankalaa ja tilintarkastaja 

on vastuussa kaikesta tehdystä tarkastustyöstä, mikä käytännössä tarkoittaa, että 

tilintarkastajan on käytävä läpi sisäisen tarkastajan tekemä työ. Tilintarkastaja 1 ei 

tämän vuoksi näe sisäisen tarkastuksen hyödyntämistä kovin tehostavana. Myös 

tilintarkastaja 5:n näkemys sisäisten tarkastajien käytöstä tiimin tukena on skeptinen:  
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”Jos asiakas sanoisi näin, että käyttäkää niitä [sisäisiä tarkastajia] hyväksi, niin mä 

melkein mieluummin suosittelisin, että hankkiutukaa eroon niistä ja maksakaa meille 

enemmän. Me ollaan riippumattomia, niin mitäs me otetaan sieltä semmonen, josta ei 

voida olla varma.”   

Tilintarkastaja 2:n mukaan joitain sisäisen tarkastuksen läpikäymiä asioita voidaan 

hyödyntää tarkastuksessa, mutta ei voida suoraan luottaa sisäisen tarkastuksen 

johtopäätöksiin ja jättää sen varjolla olennaista erää kokonaan tarkastamatta. Myös 

tilintarkastajat 3 ja 4 toteavat, että ISA-standardien dokumentointivaatimukset ovat niin 

tiukkoja, että sisäisen tarkastuksen työpapereista ei yleensä voida suoraan ottaa 

tilintarkastusevidenssiä. Tilintarkastaja 4:n mukaan evidenssinä käyttäminen 

edellyttäisi, että sisäinen tarkastus olisi tehnyt työnsä tiettyjä menetelmiä ja 

dokumentointiperusteita noudattaen, mikä ei yleensä toteudu ja minkä vuoksi sen 

hyödyntäminen sellaisenaan ei usein ole mahdollista. Tilintarkastaja 5:n mukaan 

haasteena on se, että tilintarkastaja ei voi ohjata sisäisten tarkastajien työtä. 

Haastattelujen tulokset osoittavat, että sisäisen tarkastuksen tehostava vaikutus 

tilintarkastusprosessissa ei ole kovin merkittävä. Tilintarkastuksen 

suunnitteluvaiheeseen voidaan saada tukea sisäisen tarkastuksen tekemästä työstä ja 

sisäisestä tarkastajasta keskustelukumppanina, mikä voi hieman tehostaa 

suunnittelua. Toteutusvaihetta voi hieman tehostaa myös työn koordinointi sisäisten 

tarkastajien ja tilintarkastajien kesken. Erittäin suuressa ja SOX-lainsäädännön 

vaikutuspiirissä toimivassa yhtiössä sisäisen tarkastuksen hyödyntäminen voi tehostaa 

toteutusvaihetta kontrollitarkastusten kautta. Keskeisinä haasteina nähdään sisäisten 

tarkastajien pätevyyden arviointi ja sisäisen tarkastuksen työn laatu, joka ei yleensä 

yllä ISA-standardien edellyttämälle tasolle.  

Tilintarkastajan erikoistuminen 

Tilintarkastajan erikoistuminen asiakas- tai toimialakohtaisesti näyttää haastattelujen 

perusteella tehostavan tilintarkastusprosessia sekä suunnittelu- että 

toteutusvaiheessa. Kaikki haastatellut tilintarkastajat näkevät asiakas- ja 
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toimialakohtaisen erikoistumisen tehostavan tilintarkastuksen suunnittelua. 

Tilintarkastaja 1:n mukaan erityisesti suunnitteluvaihetta tehostaa se, että tilintarkastaja 

tuntee asiakkaan ja tämän prosessit, auttaa muun muassa tunnistamaan olennaisen 

virheellisyyden riskejä. Myös toimialan lainalaisuuksien tunteminen tehostaa hänen 

mukaan suunnittelua. Erityiseksi tehostamismahdollisuudeksi hän mainitsee 

toimialakohtaisen erikoistumisen spesifillä aloilla, kuten rahoitusalalla. 

Toimialakohtaista erikoistumista myös hyödynnetään tilintarkastaja 1:n mukaan jo 

paljonkin: ulkomailla tehokkaammin kuin Suomessa, mutta esimerkiksi rahoitusalan 

tarkastajat ovat Suomessakin erikseen. Myös tilintarkastaja 2:n mukaan, joka on 

erikoistunut rahoitusalalle, asiakas- ja toimialakohtainen erikoistuminen tehostavat 

tarkastusta, erityisesti suunnitteluvaihetta. Hänkin mainitsee, että esimerkiksi 

toimialaspesifin lainsäädännön tunteminen helpottaa suunnittelua: jos esimerkiksi 

sijoitusrahastolakiin tulee muutoksia, rahoitusalalle erikoistunut tarkastaja on tästä ajan 

tasalla ja voi ottaa sen huomioon suunnittelussa. Tilintarkastaja 3 on samaa mieltä 

edellisten kanssa: kun tilintarkastaja tuntee asiakkaan henkilöstön, prosessit, 

järjestelmät, liiketoiminta ja kontrollit, tarkastuksen suunnittelu on tehokkaampaa. 

Lisäksi hän huomauttaa, että pitkäaikaisen asiakkaan kohdalla voidaan hyödyntää 

edellisen vuoden dokumentaatiopohjia, mikä vähentää suunnittelun teknistä osaa. 

Myös toimialakohtaisen erikoistumisen hän näkee tehostavan tarkastusta. 

Tilintarkastaja 5 toteaa, että asiakas- ja toimialakohtainen erikoistuminen parantavat 

merkittävästi tilintarkastajan kykyä arvioida riskejä ja siten tehostavat suunnittelua. 

Myös tilintarkastaja 4 näkee asiakas- ja toimialakohtaisen erikoistumisen tehostavana 

tekijänä. Toimialakohtaisen erikoistumisen tärkeys riippuu hänen mukaan osittain 

toimialasta: mitä enemmän siihen liittyy erityispiirteitä ja erityislainsäädäntöä, sitä 

enemmän erikoistumisella on vaikutusta. Hänkin mainitsee erityisen hyödylliseksi 

tehostamismielessä erikoistumisen rahoitusalalle:  

”Jos aattelet vaikka rahoitusta, vaikka pankkeja. Jos et sä oo koskaan tarkastanut 

pankkia, niin kyl se aika tikkuinen tie on.” 
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Tilintarkastaja 1:n mukaan asiakas- tai toimialakohtainen erikoistuminen voi tehostaa 

myös toteutusvaihetta, mutta erityisesti vaikutus näkyy suunnittelussa. Myös 

tilintarkastaja 2 näkee erikoistumisen tehostavan toteutusta. Esimerkiksi rahoitusalalla 

tästä on hänen mukaan hyötyä, koska jo tuloslaskelman ja taseen kaavat ovat 

tavallisista osakeyhtiölain mukaisista kaavoista poikkeavia. Tilintarkastaja 3:n 

mainitsema edellisten vuosien dokumentointipohjien vaikuttaa myös toteutusvaiheessa 

tehostavasti. Tilintarkastaja 4 toteaa, että asiakaskohtaisen erikoistumisen 

kumulatiivinen oppiminen sekä toimialakohtainen erityisosaaminen tehostavat myös 

toteutusvaihetta. Tilintarkastaja 5 toteaa erikoistumisen auttavan tilintarkastajaa, mutta 

se ei aina tehosta tarkastusta, vaan vaikutus voi olla laatupainotteinen.  

Tilintarkastajat ovat varsin yksimielisiä myös erikoistumiseen liittyvistä haasteista. 

Tilintarkastaja 1, 3 ja 4 mainitsevat asiakaskohtaisen erikoistumisen haasteeksi 

riippumattomuuden säilyttämisen. Toimialakohtaisen erikoistumisen haasteena 

jokainen tarkastajista pitää Suomen markkinoiden pienuutta. Kuten jo edellä mainittiin, 

tilintarkastaja 1:n mukaan toimialaerikoistuminen on laajempaa ulkomailla. Suomen 

kohdalla hän näkee tämän ongelmalliseksi, koska Suomessa ei ole siihen riittävästi 

asiakaskuntaa.  Sekä asiakas- että toimialakohtaisessa erikoistumisessa hän pitää 

haasteena myös asiakkaan menettämistä, jolloin erikoistumiseen käytetyt resurssit 

menevät hukkaan. Myös tilintarkastaja 5:n mukaan haasteena on se, että 

erikoistuminen vie aikaa sekä se, että tämä panostus voidaan menettää: 

”Ja sitten tietenkin se, että kun tulee nyt tää rotaatio, niin voi tulla hankala tilanne, jos 

on liian erikoistunut. Eli menettää sen asiakkaan, joka on ollut 7 vuotta ja jos on 

erikoistunut siihen alaan vielä, mut Suomessa ei oo kun 2 tai 3 [toimijaa] sillä alalla, niin 

sitten viettää 7 vuotta taas ilman, että on mitään tekemistä sen alan kaa, jolloin se 

menee vähän hankalasti.” 

Myös tilintarkastaja 2 toteaa toimialakohtaisesta erikoistumisesta, että yhden toimialan 

yhtiöiden vähäisyys Suomessa voi johtaa siihen, että tilintarkastaja ei pysty 

ylläpitämään toimialakohtaista osaamistaan. Samoilla linjoilla on myös tilintarkastaja 4, 
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jonka mukaan yhdelle toimialalle erikoistuminen ei Suomessa elätä. Tilintarkastaja 3:n 

näkemyksen mukaan se, että tilintarkastaja keskittyisi vain yhden toimialan yrityksiin, 

on Suomessa käytännössä mahdotonta markkinan pienuudesta johtuen. Hänen 

mukaan Suomen pienuus ja erikoistumisen haastavuus näkyy myös asiakassuhteissa: 

”On niin vähän isompia yrityksiä ja siinä tulee vähän tämmöset hygieniajutut kanssa, et 

sä et voi todennäköisesti olla tarkastajana jokaisessa metsäyhtiössä. Sä tiedät 

jokaisesta kaikki salaisuudet, niin ei asiakkaatkaan haluu sitä.” 

Haastattelujen tulokset ovat siis hyvin yhdenmukaisia sekä erikoistumisen tehostavan 

vaikutuksen, että siihen liittyvien haasteiden suhteen. Asiakas- ja toimialakohtainen 

erikoistuminen näyttävät tehostavan tilintarkastusprosessia suunnittelu- ja 

toteutusvaiheessa, mutta erityisesti painotus vaikuttaa olevan suunnitteluvaiheessa. 

Erityisesti erikoistumista rahoitusalalle ja muille spesifeille aloille pidetään tehokkaana. 

Molempiin erikoistumistyyppeihin liittyy kuitenkin haasteita. Asiakaskohtaisessa 

erikoistumisessa haasteena on riippumattomuuden säilyttäminen, mikä on yksi ISA-

standardien lähtökohdista tilintarkastajana toimimiselle. Toimialakohtaisen 

erikoistumisen ongelmana nähdään Suomessa tilintarkastusmarkkinoiden pienuus, 

joka käytännössä estää kovin tiukan toimialakohtaisen erikoistumisen. Sekä asiakas- 

että toimialakohtaista erikoistumista uhkaa myös asiakkaan menettämisestä johtuva 

erikoistumisen hyötyjen menettäminen.  

4.3.2 Muut tilintarkastusprosessin tehostamiskeinot  

Teoriasta johdettujen kysymysten ja teemojen lisäksi haastatteluissa oli myös 

vapaampia kysymyksiä. Kysymyksillä 11-13 pyrittiin löytämään teoriasta nousseiden 

teemojen ulkopuolisia teemoja, toisin sanoen muita tapoja tehostaa 

tilintarkastusprosessia. Haastatteluissa esiin nousseita aineistolähtöisiä teemoja ovat 

dokumentoinnin standardointi, sähköisen materiaalin tehokkaampi hyödyntäminen, 

palvelukeskusten hyödyntäminen sekä kontrollien tarkastus.  
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Dokumentoinnin standardointi  

Dokumentoinnin standardointi voi tehostaa tilintarkastusprosessia suunnittelu- ja 

toteutusvaiheessa. Tilintarkastaja 1:n mukaan tilintarkastusprosessia tehostaisi 

yhdenmukainen dokumentointikäytäntö, joka ohjaisi ajattelemaan laajasti ja 

varmistaisi, että ainakin pakolliset ISA-standardien edellyttämät asiat tulevat tehdyksi 

ja dokumentoiduksi. Etenkin suunnitteluvaiheessa hän näkee tästä olevan 

tehokkuushyötyä. Myös tilintarkastaja 4:n mukaan erityisesti suunnittelua tehostaa se, 

että dokumentointipohjat ovat valmiina eivätkä muutu jatkuvasti. Tällöin voidaan myös 

hyödyntää aiempia työpapereita siten, että niitä asioita, jotka eivät ole muuttuneet, ei 

tarvitse dokumentoida uudelleen. Tilintarkastaja 2:n mukaan tilintarkastusprosessia 

tehostaisi dokumentoinnin integrointi niin, että suunnitteluvaiheessa tehtyä 

dokumentaatiota hyödynnettäisiin myös toteutusvaiheessa. Haasteena 

standardoidussa dokumentoinnissa on tilintarkastaja 1:n mukaan se, että kaikki 

organisaatiossa alkavat todella dokumentoida standardipohjien mukaisesti. Ellei näin 

tehdä, ei tehokkuushyötyjäkään saada. 

Sähköisen materiaalin tehokkaampi hyödyntäminen 

Tilintarkastaja 2:n, 4:n ja 5:n mukaan tilintarkastuksessa tulisi hyödyntää 

tehokkaammin sitä, että lähes kaikki materiaali on nykyään saatavilla sähköisesti. 

Tilintarkastaja 2:n mukaan esimerkiksi se tehostaisi tilintarkastuksen dokumentointia 

huomattavasti, että asiakkaan haastattelut voitaisiin esimerkiksi äänittää ja purkaa 

tekstimuotoon ohjelman avulla. Hänen mukaan varsinainen tarkastustyö on usein tehty 

nopeastikin, mutta dokumentaatio vie aikaa. Tilintarkastaja 4 on myös sähköisen 

materiaalin paremman hyödyntämisen kannalla, mutta hieman eri näkökulmasta. 

Hänen mukaan tilintarkastusprosessia tehostaisi esimerkiksi se, että tilintarkastajan 

pankeilta pyytämät vahvistukset saataisiin suoraan sähköisestä tietopalvelusta. Tällöin 

vältyttäisiin kirjepostin lähettämiseltä puolin ja toisin, mikä nopeuttaisi tiedonkulkua 

tilintarkastajan ja ulkopuolisen tahon välillä. Tilintarkastaja 5 pohtii, voisiko esimerkiksi 

myyntisaamisten vahvistukset lähettää sähköisesti. Hänen mukaan kuitenkin 
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järjestelmät rajoittavat sähköisen materiaalin hyödyntämistä. Sähköisellä 

dokumentaatiolla voitaisiin haastattelujen perusteella tehostaa niin suunnittelu- kuin 

toteutusvaihetta: haastattelujen äänittämistä ja koneellista purkamista voisi hyödyntää 

suunnittelussa ja toteutuksessa, vahvistuspyynnöt sen sijaan liittyvät 

toteutusvaiheeseen. 

Palvelukeskusten hyödyntäminen 

Tilintarkastaja 3:n mukaan tilintarkastusalan tulevia trendejä on rutiinitöiden 

ulkoistaminen palvelukeskuksiin. 

”Nythän ollaan menossa tilintarkastusmaailmassa palvelukeskusten käyttöön. 

Asiakkaathan on jo keskittänyt palvelukeskuksiin aika useinkin, nyt tilintarkastajat 

seuraa sitten perässä. Sehän tuo tehoja myös.” 

Ajatuksena siis on, että sellaista työtä, joka ei vaadi tilintarkastajan erikoisosaamista, 

voidaan siirtää palvelukeskuksien tehtäväksi. Tällaista työtä on tilintarkastaja 3:n 

mukaan esimerkiksi hallinnolliset työt, kuten tilintarkastuskantojen luominen ja lukujen 

syöttäminen, sekä yksityiskohtaiset tarkastustoimenpiteet, kuten laskujen läpikäynti. 

Hän toteaa, että jos esimerkiksi tarkastuksen hallinnollinen työ voidaan delegoida 

palvelukeskukseen, saadaan tehoja irti, koska todennäköisesti managerien 

tuntiveloitukset ovat kalliimpia kuin palvelukeskushenkilöstön. Tilintarkastaja 3:n 

mukaan palvelukeskukset järjestetään niin, että kaikki siellä työskentelevät henkilöt 

ovat riippumattomia, jolloin käsiteltävien tietojen luottamuksellisuus ei muodosta 

ongelmaa. Tämän perusteella rutiinitöiden keskittämisellä palvelukeskuksiin voitaisiin 

tehostaa sekä suunnittelua että toteutusta: hallinnolliset tehtävät liittyvät suunnitteluun, 

kun taas yksityiskohtaiset toimenpiteet kuuluvat toteuttamiseen.   

Kontrollien tarkastus  

Tilintarkastaja 3:n mukaan teorian perusteella haastattelussa läpi käydyistä 

tehostamiskeinoista puuttuu yksi: 
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”Jos kattoo näitä pääpointteja, mitä on käyty. Meillä on analyyttiset, data-analyysit, 

sisäinen tarkastus ja asiakas-/toimialakohtainen erikoistuminen, niin mun mielestä siitä 

puuttuu yks. Se on kontrolli- ja prosessipuoli.” 

Hän mainitsee, että ISA-standardien vaatimukset edellyttävät, että tilintarkastaja 

ymmärtää ja dokumentoi asiakkaan tärkeimmät liiketoimintaprosessit, mutta ISA-

standardit eivät edellytä sisäisten kontrollien tarkastusta. Hänen mukaan 

kontrollitarkastus antaa tilintarkastusevidenssiä, mikä vähentää tarvetta 

yksityiskohtaisille aineistotarkastustoimenpiteille. Kontrollien tarkastus voi olla hyvinkin 

yksinkertaista, jolloin sitä kannattaa tehdä yksityiskohtaisen tarkastuksen lisäksi. 

Esimerkiksi hän ottaa liikevaihdon tarkastuksen: jos muutoin työläästä erästä testataan 

esimerkiksi kaksi tai kolme avainkontrollia, voidaan otos tehdä alemman varmuuden 

tasolla, mikä käytännössä vähentää testattavien tositteiden määrää. Tämä vähentää 

suoraan tarkastustyötä ja näin ollen tehostaa tarkastusta toteuttamisvaiheessa. 

Haasteena hän näkee kontrollitarkastuksissa sen, että liiketoimintaprosessien 

tunnistamisessa ja dokumentoinnissa on parantamisen varaa sekä tilintarkastajien että 

asiakkaiden puolelta. Ellei tiedetä, mitkä ovat avainprosessit ja niihin liittyvät kontrollit, 

on niistä tilintarkastaja 3:n mukaan vaikea ottaa tilintarkastusevidenssiä. 

4.3.3 Yhteenveto tuloksista 

Haastattelujen perusteella näyttää, että niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa aikaa 

vievimpiä tehtäviä ovat ISA-standardien mukainen dokumentointi sekä hallinnolliset 

tehtävät. Toteutusvaiheessa aikaa kuluu erityisen paljon yksityiskohtaisten 

aineistotarkastustoimenpiteiden tekemiseen ja havaintojen selvittämiseen. Lisäksi 

aikaa kuluu hallinnollisiin ja teknisiin tehtäviin, kuten konsernin tilintarkastusohjeiden 

laatimiseen ja kommunikointiin komponenttitiimeille sekä dokumentointijärjestelmän 

valmisteluun.  

Tilintarkastajat näkevät analyyttisten toimenpiteiden tehostavan lähinnä 

toteutusvaihetta. Tämä johtuu heidän mukaan siitä, että analyyttisiä menetelmiä 

käytetään jo tehokkaasti suunnitteluvaiheessa, jossa niillä ei saada 
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tilintarkastusevidenssiä. Toteutusvaiheeseen sisältyy paljon työläitä 

aineistotarkastustoimenpiteitä, joiden suorittamisessa analyyttisillä toimenpiteillä on 

tehostava vaikutus verrattuna yksityiskohtaisiin toimenpiteisiin. Myös 

toteutusvaiheessa analyyttisiä toimenpiteitä kuitenkin käytetään jo melko paljon. 

Keskeisimpinä haasteena analyyttisissä toimenpiteissä nähdään luotettavan 

odotusarvon muodostaminen. Tähän liittyy olennaisesti tilintarkastajan käsitys 

asiakkaasta: tilintarkastajan tulee ymmärtää asiakkaan prosesseja ja liiketoimintaa 

todella hyvin, jotta tehokkaita ja perusteltuja analyyttisiä toimenpiteitä voidaan tehdä. 

Muutoin voidaan tehdä liian rankkoja yleistyksiä, jotka eivät perustu todellisiin 

seikkoihin, jolloin olennaisia virheellisyyksiä voi jäädä huomaamatta. Haastetta 

nähdään myös tilintarkastajien osaamisessa, mutta toisaalta tilintarkastajien 

osaamisen parantaminen nähdään mahdollisuutena: jos useampi tarkastaja osaa 

tehdä luotettavan analyyttisen tarkastuksen, voidaan siitä saada lisää tehokkuutta.  

Lisäksi haasteena on sen arviointi, milloin analyyttisiä toimenpiteitä on kannattavaa 

tehdä niin, että tehoa lisätään eikä menetetä. 

Myös big data -menetelmien käyttöarvon nähdään olevan toteutusvaiheessa. 

Haastatelluilla tilintarkastajilla ei ole kokemusta data-analyysien käytöstä 

tilintarkastuksen suunnittelussa ja heidän mukaan on vaikea nähdä, miten ja miksi niitä 

siinä käytettäisiin. Toteutusvaiheessa big datan analysointi on jo käytössä ja niiden 

käyttö on kasvussa, joten tehostamispotentiaalia löytyy. Tehokkuusetua saadaan 

tilintarkastajien mukaan siitä, että suuria tietomääriä voidaan ajaa nopeasti 

analyyseiksi, joiden avulla tarkastustoimenpiteet on helppoa kohdistaa poikkeamiin eli 

riskisiin seikkoihin. Erityisesti data-analyysien nähdään tehostavan muun muassa 

liikevaihdon ja muistiotositteiden tarkastusta, jotka ovat työläitä tarkastaa perinteisillä 

tilintarkastustoimenpiteillä. Haasteena nousee vahvasti esiin se, että data-analyysit 

sisältävät tilintarkastukselle epäolennaisia asioita, joiden läpikäyntiin kuluu aikaa, mutta 

joista ei hyödytä tarkastuksessa. Tarkastajat peräänkuuluttavatkin yhteistyötä 

tilintarkastajien ja dataosaajien välillä. Myös tilintarkastajien dataosaaminen aiheuttaa 

haasteita. Ei riitä, että datasta tehdään analyysejä, vaan tilintarkastajien tulisi osata 
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tulkita niitä ja hyödyntää tilintarkastuksessa.  Lisäksi haasteeksi voivat tulla dataa ja 

järjestelmiä koskevat vaatimukset: datan on oltava relevanttia ja asiantuntijoilla on 

oltava käytössään hyvät järjestelmät sen analysointiin. Standardien ja 

laaduntarkastuksen suhtautumisesta data-analyyseihin ei löydy selkeää linjaa. Yksi 

tilintarkastaja toteaa, että siinä on mietittävää laaduntarkastajille ja standardien 

kehittäjille, mutta toisen mukaan tämä ole ongelma, kunhan työ dokumentoidaan ISA-

standardien edellyttämällä tavalla.  

Sisäisen tarkastuksen hyödyntäminen ei haastattelujen valossa näytä kovin 

keskeiseltä tehostamiskeinolta. Yleisesti haastatellut tilintarkastajat suhtautuivat tähän 

melko skeptisesti. Kenelläkään tilintarkastajista ei ollut kokemusta sisäisten 

tarkastajien hyödyntämisestä tiimin apuna. Myöskään sisäisen tarkastuksen työn 

hyödyntämistä ei pidetty kovin tehostavana. Sen kuitenkin todettiin voivan hieman 

tehostaa tilintarkastuksen suunnittelua esimerkiksi väärinkäytösriskin paremman 

identifioinnin kautta tai siten, että tarkastustyötä kohdistetaan sisäisen tarkastuksen 

havaintojen perusteella. Myös toteuttamisvaiheessa nähtiin pieniä 

tehostamismahdollisuuksia muun muassa työn koordinoinnin kautta. Sisäisten 

tarkastajien käytössä tiimin apuna haasteena on tilintarkastajien mukaan se, ettei 

heidän riippumattomuudestaan ole takeita. Sisäisen tarkastuksen työn hyödyntämisen 

keskeisimmäksi haasteeksi nousi sisäisen tarkastuksen työn laadunvarmistus. 

Sisäisen tarkastuksen työ ei todennäköisesti ole ISA-standardien mukaisesti 

toteutettua eikä dokumenoitua, mistä johtuen se ei yleensä ole käyttökelpoista 

sellaisenaan. Lisäksi sisäisen tarkastuksen työn hyödyntämisen dokumentointi on 

työlästä, joten asiakkaan on oltava todella suuritöinen, jotta se on kannattavaa. 

Tilintarkastajan erikoistumisen sen sijaan nähtiin tehostavan tilintarkastusta 

merkittävästi sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Asiakkaan tai toimialan tunteva 

tilintarkastaja suoriutuu tehokkaammin sekä suunnittelusta että toteutuksesta, mutta 

erityisesti suunnittelusta, jolloin muun muassa riskien arviointi on tehokkaampaa. 

Tilintarkastajien mukaan etenkin paljon erityispiirteitä ja spesifiä sääntelyä sisältävän 
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toimialan, kuten rahoitusalan, tuntemus lisää tehokkuutta sekä suunnittelussa että 

toteutuksessa. Asiakaskohtaisen erikoistumisen haasteena nähdään 

riippumattomuuden vaarantuminen. Toimialakohtaisessa erikoistumisessa 

merkittävänä ongelmana pidetään Suomen markkinoiden pienuutta: markkinoilla on 

kannattavan erikoistumisen kannalta liian vähän suuria toimijoita. Sekä asiakas- että 

toimialakohtaista erikoistumisessa haastetta tuo myös asiakkaan menettämisen uhka. 

Erikoistumiseen käytetään paljon resursseja, jotka voidaan menettää muun muassa 

pakollisen tilintarkastusyhteisön rotaation seurauksena. Teorialähtöisten teemojen 

empiiriset tulokset on tiivistetty taulukossa 3.  

Taulukko 3.  Tilintarkastusprosessin tehostamiskeinot ja niiden haasteet - empiria. 

Tilint arkastu sprosessin 
tehostamiskeino 

Tilintarkastusprosessin 
vaihe, jota tehostaa 

Tehostamiskeinoon liittyvät 
haasteet 

Analyyttiset toimenpiteet Toteutus Luotettavan odotusarvon 

muodostaminen, asiakkaan ja 

toimialan ymmärtäminen, liian rankat 

yleistykset, tilintarkastajien osaamisen 

kehittäminen, hyödyllisyyden arviointi 

Big data -menetelmät Toteutus Data-analyysien kustomointi, yhteis-

työ tarkastajien ja dataspesialistien, 

analyysien ymmärtäminen ja 

hyödyntäminen, datan relevanssi, 

järjestelmiä koskevat haasteet 

Sisäinen tarkastus Suunnittelu, toteutus Sisäisen tarkastuksen hyödyntämisen 

dokumentointi, sisäisen tarkastuksen 

työn laatu/henkilöiden pätevyys 

Tilintarkastajan 

erikoistuminen 

Suunnittelu, toteutus Riippumattomuus, Suomen pienuus, 

asiakkaan menettäminen 

Kuten teoriaosan yhteenvedossa taulukossa 1, empirian teorialähtöisten teemojen 

yhteenvedossa taulukossa 3 on vastaavalla tavalla koottu yhteen tehostamiskeino, 

tilintarkastusprosessin vaihe, jota se tehostaa sekä siihen liittyvät haasteet.  

Teorian ulkopuolisina teemoina esiin nousevat dokumentoinnin standardointi, 

sähköisen materiaalin tehokkaampi hyödyntäminen, palvelukeskusten hyödyntäminen 

sekä kontrollien tarkastus. Dokumentoinnin standardoinnin nähdään tehostavan sekä 
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suunnittelua että toteutusta, mutta erityisesti suunnittelua. Siihen liittyvänä haasteena 

nähtiin muutosvastarinta eli se, miten kaikki yhteisössä saadaan dokumentoimaan 

standardoidusti. Sähköisen materiaalin tehokkaammalla hyödyntämisellä 

tehostettaisiin toteutusvaihetta muun muassa siten, että vahvistuskirjeiden 

lähettämisestä luovuttaisiin. Suunnitteluvaihetta puolestaan voitaisiin tehostaa 

esimerkiksi siten, että asiakkaan haastattelut äänitettäisiin ja purettaisiin koneellisesti. 

Haasteen tälle voivat muodostaa kuitenkin muodostaa järjestelmät. Palvelukeskusten 

hyödyntämisellä voitaisiin tehostaa suunnittelu- ja toteutusvaihetta siten, että 

rutiininomainen työ keskitettäisiin niihin, jolloin se ei veisi tilintarkastajien aikaa. Lisäksi 

palvelukeskuksen henkilöstön tuntiveloitukset ovat todennäköisesti tilintarkastajien 

veloituksia pienemmät, mikä säästäisi kiinteää budjettia merkittävästi. 

Palvelukeskusten käytössä haasteena on sen suunnittelu, millaista työtä niihin voidaan 

keskittää. Kontrollien tarkastus voi tehostaa toteutusvaihetta siten, että siitä saadulla 

evidenssillä voidaan esimerkiksi vähentää yksityiskohtaista tarkastusta. Kontrollien 

tarkastuksessa haasteeksi voi ainakin Suomessa nousta niin tilintarkastajan kuin 

asiakkaankin prosessi- ja kontrolliympäristön ymmärrys ja osaaminen. 

Aineistolähtöisten teemojen tulokset on tiivistetty taulukkoon 4.  

Taulukko 4.  Muut tilintarkastusprosessin tehostamiskeinot ja niiden haasteet.  

Tilintarkastusprosessin 
tehostamiskeino 

Tilintarkastusprosessin 
vaihe, jota tehostaa 

Tehost amiskeinoon liittyvät 
haasteet 

Dokumentoinnin 

standardointi 

Suunnittelu, toteutus Muutosvastarinta 

Sähköisen materiaalin 

tehokas hyödyntäminen  

Suunnittelu, toteutus 

 

Järjestelmät 

 

Palvelukeskusten 

hyödyntäminen 

Suunnittelu, toteutus Sen määrittäminen, mitä työtä voi 

keskittää 

 

Kontrollien tarkastus Toteutus Tilintarkastajan ja asiakkaan prosessi- 

ja kontrolliymmärrys 

 

Taulukossa 4 on taulukoiden 1 ja 3 tapaan koottu yhteen tehostamiskeinot, mitä 

tilintarkastusprosessin vaihetta ne tehostavat sekä niihin liittyvät keskeiset haasteet.  
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
  

Tässä luvussa esitetään yhteenveto tutkielmasta ja keskustellaan tutkimustuloksista, 

tutkimuksen reliabiliteetista ja validiteetista sekä mahdollisista jatkotutkimusaiheista. 

Ensin esitetään tiivistetysti tutkielman lähtökohdat, teoriatausta ja empiiriset tulokset. 

Tämän jälkeen käydään läpi tulosten perusteella tehdyt johtopäätökset, joissa 

analysoidaan teorian ja empirian välisiä eroja sekä pohditaan syitä eroille. Lisäksi 

punnitaan tehostamiskeinojen käyttöarvoa mahdollisuuksien ja haasteiden valossa ja 

päätellään, millä tehostamiskeinoilla näyttää suomalaisten tilintarkastajien mukaan 

olevan käyttöarvoa ja millä ei juurikaan. Lopuksi arvioidaan tutkimuksen reliabiliteettia 

ja validiteettia sekä esitetään jatkotutkimusaiheita.  

5.1 Tutkimus lyhyesti 

Tilintarkastuksen sääntely on lisääntynyt merkittävästi 2000-luvulla samalla, kun 

kilpailu on kiristynyt, tilintarkastuspalkkiot alentuneet ja raportointiaikataulut 

tiukentuneet, mistä johtuen tilintarkastuksen tehostamiselle on tarvetta. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja tutkia sitä, miten ISA-standardien mukaista 

tilintarkastusprosessia voidaan tehostaa. Tavoitteena oli arvioida eri menetelmien 

käyttöarvoa, minkä vuoksi tutkittiin myös tehostamiseen liittyviä haasteita. Tutkimuksen 

teoriaosassa käytiin läpi tilintarkastusprosessia ja sen eri vaiheita keskeisesti 

säänteleviä ISA-standardeja sekä erilaisia keinoja tehostaa ISA-standardien mukaista 

tilintarkastusprosessia. Teoriaosassa keskusteltiin myös tehostamiskeinoihin liittyvistä 

haasteista. Keskeisinä tehostamiskeinoina teoriassa nousivat esille analyyttiset 

toimenpiteet, big data -menetelmät, sisäisen tarkastuksen hyödyntäminen sekä 

tilintarkastajan erikoistuminen. Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin laadullisena 

tutkimuksena haastattelemalla tilintarkastajia ja siinä tutkittiin, miltä teoriassa 

löydettyjen tehostamiskeinojen tehostamismahdollisuudet näyttävät käytännössä ja 

millaisia haasteita niihin tilintarkastajien mukaan liittyy. Lisäksi haastatteluilla selvitettiin 

muita keinoja tehostaa tilintarkastusprosessia sekä niihin liittyviä haasteita. Empiirisenä 
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aineistona tutkimuksessa käytettiin viiden tilintarkastajan haastatteluja, jotka 

analysointiin teemoittelemalla.  

Tutkimuksessa löydettiin tukea osalle muissa tutkimuksissa löydetyistä 

tehostamiskeinoista, osalle puolestaan ei saatu tukea. Esimerkiksi Gloverin et al. 

(2015) sekä Hirstin ja Kooncen (1996) tutkimusten perusteella analyyttisillä 

menetelmillä voidaan tehostaa tilintarkastusprosessin toteutusvaihetta ja empiria oli 

yhtenevä tämän kanssa.  Big data -menetelmillä voidaan muun muassa Caon et al. 

(2015), Curtisin ja Paynen (2015) sekä Earleyn (2015) tutkimusten perusteella tehostaa 

sekä suunnittelu- että toteutusvaihetta, mutta empiriasta saatiin tukea vain 

toteutusvaiheen tehostamiselle. Myös sisäisen tarkastuksen hyödyntäminen vaikutti 

teorian, esimerkiksi Prawittin et al. (2011) sekä Abbottin ja Petersin (2012) tutkimusten, 

perusteella tehostavan merkittävästi sekä suunnittelua että toteutusta. Empirian 

perusteella tämä tehostaa suunnittelu- ja toteutusvaihetta, mutta ei merkittävästi. 

Tilintarkastajan erikoistuminen vaikutti muun muassa Daon ja Phamin (2014) sekä 

Moroneyn (2007) tutkimusten, perusteella tehostavan sekä suunnittelua että toteutusta 

ja empiiriset tulokset tukivat tätä. Lisäksi tutkimuksessa nousi esille muita keinoja 

tehostaa tilintarkastusprosessia. Haastattelujen perusteella tilintarkastusprosessia 

voidaan tehostaa dokumentoinnin standardoinnilla niin suunnittelu- kuin 

toteutusvaiheessa. Suunnittelu- ja toteutusvaihetta voidaan tulosten perusteella 

tehostaa myös työn keskittämisellä palvelukeskuksiin. Lisäksi löydettiin, että 

tilintarkastuksen toteutusvaihetta voidaan tehostaa hyödyntämällä tehokkaammin 

sähköistä materiaalia sekä kontrollien tarkastuksella. Kappaleessa 5.2 on laajemmin 

keskustelua ja pohdintaa tuloksista.  

5.2 ISA-standardien mukaisen tilintarkastusprosessi n tehostaminen 
Suomessa 

Tässä kappaleessa keskustellaan tutkimustuloksista ja käydään läpi sekä teoria- että 

aineistolähtöisiä teemoja koskevat johtopäätökset tehostamiskeinojen käyttöarvosta 

mahdollisuuksien ja haasteiden valossa.  



87 
 
Analyyttiset toimenpiteet 

Analyyttisten toimenpiteiden kohdalla aiemmat tutkimukset ja tämä tutkielma ovat 

yhteneviä siinä, että analyyttiset toimenpiteet näyttävät tehostavan tilintarkastuksen 

toteutusvaihetta. Analyyttisten toimenpiteiden käyttöä tutkivat Glover et al. (2015), Hirst 

ja Koonce (1996) sekä Robertson ja Rouse (1994). Sekä teorian että empirian mukaan 

tilintarkastuksen suunnitteluvaiheessa analyyttisiä toimenpiteitä käytetään jo niin 

laajasti, ettei niillä voida juurikaan tehostaa sitä. Toteuttamisvaiheessa teorian ja 

empirian perusteella tehokkuusetua saadaan siitä, että aineistotarkastustoimenpiteinä 

painotetaan yksityiskohtaisten toimenpiteiden sijaan analyyttisia toimenpiteitä. Osa 

tässä tutkielmassa haastatelluista tilintarkastajista oli kuitenkin sitä mieltä, että 

analyyttisiä toimenpiteitä käytetään jo melko paljon myös toteuttamisvaiheessa. Tämän 

perusteella voidaan sanoa, että analyyttisillä toimenpiteillä voidaan tehostaa 

toteutusvaihetta tapauskohtaisesti: on tilintarkastuksia, joissa niitä jo käytetään 

kattavasti, mutta voi olla myös sellaisia tarkastuksia, joissa voisi käyttää enemmänkin.  

Analyyttisiin toimenpiteisiin liittyvien haasteiden suhteen teorian ja empirian välillä on 

enemmän variaatiota. Gloverin et al. (2015) mukaan analyyttisten toimenpiteiden 

haasteena on PCAOB:n laaduntarkastajien kriittinen suhtautuminen analyyttisiin 

toimenpiteisiin. Hitzig (2004) puolestaan kyseenalaistaa niiden luotettavuuden hankitun 

evidenssin tarkkuuden ja laadun kannalta. Myös haastatellut tilintarkastajat näkivät 

haasteena analyyttisten toimenpiteiden tarjoaman evidenssin laadun ja tarkkuuden: 

heidän mukaan analyyttisissä toimenpiteissä on vaarana, että tilintarkastaja tekee liian 

räikeitä yleistyksiä. Laaduntarkastusta ja sääntelyä tilintarkastajat eivät pitäneet 

merkittävänä ongelmana. Ero teorian ja empirian välillä voi johtua siitä, että 

yhdysvaltalaisen PCAOB:n tarkastajat ovat muita maita tiukempia 

laaduntarkastuksissaan. Se on loogista siksi, että tilintarkastusta keskeisesti 

sääntelevä SOX-lainsäädäntö ylipäätään on eurooppalaista sääntelyä tiukempaa. 

Lisäksi suurimmat 2000-luvun alun tilinpäätösskandaalit koskivat nimenomaan 

amerikkalaisia yhtiöitä ja tilintarkastajia, joten amerikkalaiset ovat syystäkin varuillaan. 
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Tilintarkastajien haastatteluissa nousi esille myös muita haasteita. Hyvin keskeisenä 

asiana nähtiin se, että tilintarkastajan on pystyttävä määrittämään luotettava 

odotusarvo analyyttisten toimenpiteiden perustaksi, mikä voi olla hyvin haastavaa 

joidenkin erien kohdalla. Tätä varten tilintarkastajalla on oltava hyvä käsitys yhtiöstä ja 

sen liiketoimintaympäristöstä. Haastattelujen perusteella myös tilintarkastajien 

osaaminen analyyttisen tarkastuksen suhteen voisi olla parempaa, mikä on sekä 

haaste että mahdollisuus. Tilintarkastajien mukaan keskeistä on myös sen arviointi, 

milloin analyyttisiä toimenpiteitä on tehokasta käyttää ja milloin päästään vähemmällä 

vaivalla yksityiskohtaisia toimenpiteitä tekemällä.  

Kaikkiaan voidaan sanoa, että tehokkuuden kannalta teorian valossa analyyttisten 

toimenpiteiden mahdollisuudet näyttävät suurilta ja haasteet melko pieniltä, kun taas 

empirian valossa haasteet näyttävät suurilta ja mahdollisuudet melko pieniltä. Näin 

ollen tämän tutkielman perusteella analyyttiset toimenpiteet eivät vaikuta kovin 

keskeiseltä tehostamismenetelmältä: tehostamismahdollisuudet voivat jäädä melko 

pieniksi, mutta haasteet voivat olla perustavanlaatuisia muun muassa laadun kannalta. 

Tapauskohtaisesti on mahdollista tehostaa toteuttamisvaihetta analyyttisillä 

toimenpiteillä riippuen asiakkaasta ja siitä, kuinka paljon tarkastuksessa jo käytetään 

analyyttisiä toimenpiteitä. Tuloksissa yllättävää oli se, että moni haastatelluista 

tarkastajista mainitsi haasteeksi tilintarkastajien osaamisen. Tämä kertonee siitä, että 

vaikka analyyttiset toimenpiteet päällepäin vaikuttavat suoraviivaisilta, eivät ne sitä ole 

ainakaan, jos tarkastuksen laatu halutaan pitää vaaditulla tasolla. 

Big data -menetelmät 

Big data -menetelmät näyttävät potentiaaliselta tehostamiskeinolta niin teorian kuin 

empirian valossa, mutta eroa on siinä, mitä tilintarkastusprosessin vaihetta ne näyttävät 

tehostavan. Big dataa tilintarkastuksessa tutkivat muun muassa Cao et al. (2015), 

Curtis ja Payne (2015) sekä Earley (2015). Lisäksi aiheesta kirjoittavat muun muassa 

Capriotti (2014), Katz (2014) ja Whitehouse (2014). Teorian mukaan big data -

menetelmillä voidaan tehostaa sekä suunnittelu- että toteutusvaihetta, mutta empiria 
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tukee vain toteutusvaiheen tehostamista. Teorian perusteella muun muassa ISA-

standardien edellyttämä käsityksen muodostaminen asiakkaasta voi olla 

tehokkaampaa data-analyysien avulla. Haastatelluista tilintarkastajista kukaan ei 

kuitenkaan nähnyt, miksi ja miten niitä käytettäisiin suunnittelussa perinteisten 

menetelmien sijaan tehokkuuden saavuttamiseksi. Tämä tulos oli yllättävä siinä 

mielessä, että esimerkiksi uuden asiakkaan kohdalla on paljon erilaista dataa, jota 

tilintarkastajan tulee käydä läpi. Voisi ajatella, että data-analyysillä voitaisiin helpottaa 

esimerkiksi kirjaustyyppien identifiointia, mutta tälle ei löytynyt juurikaan tukea 

empiriasta. Big data -menetelmien käytöstä toteutusvaiheessa teoria ja empiria ovat 

yhtenevämpiä: tehoa saadaan siitä, että suuria datamassoja voidaan nopeasti 

muuntaa informatiiviseen muotoon. Haastatellut tilintarkastajat korostavat erityisesti 

nopeaa poikkeamien havaitsemista, mikä auttaa riskiperusteisessa tilintarkastuksessa 

tarkastustoimenpiteiden kohdentamisessa.  Tulos oli odotettavissa, koska aihetta on 

tutkittu viime vuosina melko paljon ja yhteys tehokkuuteen on helppo nähdä alalla, jolla 

käsitellään suuria määriä dataa ja jolla on paine saada tehtyä paljon töitä nopeasti.  

Earleyn (2015) ja Caon et al. (2015) mukana haasteita data-analyysien 

hyödyntämisessä ovat tilintarkastajien osaaminen, datan saatavuus, relevanssi ja 

luotettavuus, sidosryhmien, kuten sijoittajien, vaatimukset sekä sääntely. Empiria tukee 

tilintarkastajien osaamista ja datan relevanssia. Haastateltujen tilintarkastajien mukaan 

haasteena on se, että tilintarkastajat eivät välttämättä osaa tulkita ja hyödyntää heille 

tuotettuja analyysejä. He myös mainitsevat, että datan täytyy olla riittävän laadukasta 

siten, että siihen ei sisälly paljon poikkeamia tai että analyysiin ei sisällytetä turhaa 

tietoa informatiivisuuden säilyttämiseksi. Lisäksi tilintarkastajat näkivät haasteena sen, 

että data-analyysejä ei aina ole mukautettu tilintarkastuksen tarpeisiin. Analyysistä ei 

saada hyötyä saati tehoa tarkastukselle, jos sen tulokset ovat epäolennaisia. Kukaan 

haastatelluista tarkastajista ei maininnut ongelmaksi sitä, että voidaan tarkastaa koko 

populaatio, vaan suuri kattavuus nähtiin ennemminkin mahdollisuutena. Sääntelystä 

löytyi eriäviä mielipiteitä: yhden tarkastajan mielestä tämä voi nousta kysymykseksi 
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laaduntarkastuksissa, mutta toisen mielestä sääntely ja laatu eivät ole ongelma, 

kunhan työ dokumentoidaan ISA-standardien mukaisesti.  

Haastattelujen perusteella big data -menetelmillä voidaan siis tehostaa tilintarkastusta 

sen toteutusvaiheessa. Jonkin verran niitä hyödynnetään jo, mutta olisi mahdollista 

hyödyntää enemmänkin ja saavuttaa sillä tehokkuutta. Myöskään haasteet eivät näytä 

ylitsepääsemättömiltä. Pitkälle päästään jo sillä, että tilintarkastajat opettelevat 

tulkitsemaan analyysejä ja tilintarkastajat ja dataspesialistit koordinoivat työn 

keskenään paremmin. Data-analyysien yleistyessä nähtäväksi jää, nouseeko niiden 

käyttö ja dokumentointi laaduntarkastuksissa esille, mutta toistaiseksi se ei vaikuta 

suurelta uhkalta. Tulokset olivat odotettavissa muiden paitsi laaduntarkastuksen ja 

sääntelyn osalta: teorian perusteella vaikutti siltä, että niistä voi aiheutua enemmänkin 

päänvaivaa, mutta empirian perusteella tilintarkastajat eivät pidä sitä suurena 

ongelmana.   

Sisäinen tarkastus  

Prawittin et al. (2011), Wallacen ja Kreutzfeldtin (1991), Felixin et al. (2001) sekä 

Abbottin ja Petersin (2012) mukaan sisäisen tarkastuksen hyödyntäminen 

tilintarkastuksessa tehostaa sitä. Tutkimukset perustuivat tilintarkastuspalkkion 

pienenemiseen ja tilintarkastuskertomuksen viiveen pienenemiseen eikä niissä 

erikseen mainittu tehostaako sisäinen tarkastus suunnittelua vai toteutusta. 

Tutkimuksissa löydettiin vahvempi yhteys tehokkuuteen silloin, kun sisäisiä tarkastajia 

hyödynnettiin tilintarkastajan apuna kuin silloin, kun hyödynnettiin sisäisten tarkastajien 

työtä. Tämän perusteella voidaan ajatella sen tehostavan ainakin toteutusvaihetta: 

rutiinitöitä voidaan siirtää sisäisille tarkastajille, mutta suunnittelutyötä ei. Toisaalta 

esimerkiksi tilintarkastuskertomuksen viiveen pieneneminen voi johtua tehokkaasta 

suunnittelustakin ja suunnittelussa voidaan hyödyntää sisäisen tarkastuksen työtä. 

Lisäksi se, että tilintarkastuksen hintaa voidaan alentaa, puhuu koko prosessin 

tehokkuuden puolesta. Näihin seikkoihin perustuen on päätelty, että teoriassa 

tehokkuutta saadaan sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Empirian mukaan 
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sisäinen tarkastus ei kuitenkaan ole kovin relevantti tehostamiskeino. Neljä viidestä 

tilintarkastajasta kertoi, ettei hyödynnä sisäistä tarkastusta työssään kovin paljon ja 

vain yksi kertoi käyttävänsä sitä apuna usein. Tilintarkastajat kuitenkin mainitsivat 

voivansa hyödyntää sisäisen tarkastuksen työpapereita ja keskustelua sisäisen 

tarkastuksen kanssa suunnittelun tukena. Pientä tehokkuushyötyä nähtiin myös 

toteutusvaiheessa töiden koordinoinnin kautta. Kenelläkään tilintarkastajista ei ollut 

kokemusta sisäisten tarkastajien käyttämisestä tiimin apuna. Tulokset olivat yllättäviä, 

koska teorian perusteella sisäisen tarkastuksen hyödyt esimerkiksi tilintarkastuksen 

hinnoittelusta johdettuna näyttivät merkittäviltä. Ero johtunee siitä, että teoriaosan 

tutkimukset ovat yhdysvaltalaisia. Yhdysvaltojen tilintarkastusvelvollisuus poikkeaa 

Suomesta. Yhdysvalloissa tilintarkastusvelvollisuus koskee vain SEC:iin (U.S. 

Securities and Exchange Commission), joka valvoo Yhdysvalloissa 

arvopaperimarkkinoita, rekisteröityjä yrityksiä (Vahtera 2014). Käytännössä 

tilintarkastajia työllistävät siis vain pörssilistatut suuryritykset. Suomen yrityksistä 0,2 

prosenttia on suuryrityksiä (Tilastokeskus 2015b) eikä tilintarkastusvelvollisuus 

suinkaan rajoitu niihin. Suomen tilintarkastuslain (1141/2015) 1 luvun 1 pykälän 

mukaan Suomessa tilintarkastusvelvollisuuden piiriin kuuluvat kirjanpitolain mukaiset 

kirjanpitovelvolliset yhteisöt ja säätiöt sekä toimet, jotka muussa laissa tai asetuksissa 

säädetään tilintarkastajan tehtäviksi tai joista tilintarkastaja antaa lausunnon 

viranomaisille. Tilintarkastajien yritysasiakkaista 99,8 prosenttia on siis mikro-, pien- ja 

keskisuuria yrityksiä eli pk-yrityksiä, mutta yritysten lisäksi Suomessa 

tilintarkastusvelvollisuuden piiriin kuuluvat muun muassa asunto-osakeyhtiöt, kuten 

kerros- ja rivitalot. Asunto-osakeyhtiölain (1599/2009, AsOYL) 1 osan 1 luvun 3 

pykälässä määrätään muun muassa siitä, että asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa 

tulee esittää tilintarkastuskertomus ja valita tilintarkastaja tilikaudelle. Ero 

Yhdysvaltojen ja Suomen tilintarkastusmarkkinoiden välillä on siis kuin yöllä ja päivällä: 

ensimmäinen koostuu pörssiyrityksistä ja jälkimmäinen pk-yrityksistä ja muista 

toimista. Pk-yrityksillä, puhumattakaan asunto-osakeyhtiöistä, tuskin on olemassa 

sisäistä tarkastusta, minkä vuoksi on loogista, etteivät suomalaiset tilintarkastajat ole 
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tottuneet sitä hyödyntämään. Suuret SOX:n alaiset pörssiyritykset sen sijaan ovat 

todennäköisesti niin työläitä tarkastaa, että sisäisen tarkastuksen hyödyntäminen on 

kannattavaa ja tehokasta. Tähän peilaten tulokset ovat hyvinkin loogisia.  

Sisäisen tarkastuksen hyödyntämisestä säädetään ISA 610:ssä, jonka mukaan 

tilintarkastajan on varmistuttava sisäisen tarkastuksen tekemän työn laadusta. 

Suwaidanin ja Qasimin (2010) mukaan tilintarkastajien arviossa tärkeimpiä seikkoja 

ovat sisäisten tarkastajien objektiivisuus ja pätevyys. Haastateltujen tilintarkastajien 

mukaan sisäisen tarkastuksen työn laadun arviointi sekä sisäisten tarkastajien 

riippumattomuuden arviointi on haastavaa. Tämän kohdalla teoria ja empiria ovat siis 

jossain määrin yhteneviä. Tilintarkastajat korostivat myös sitä, että sisäisen 

tarkastuksen työ ei yleensä ole käytettävissä sellaisenaan, koska ne ovat harvoin ISA-

standardien mukaisesti tehty ja dokumentoitu. Mikäli sisäisen tarkastuksen työtä 

hyödynnetään tilintarkastuksessa, on tämän dokumentointi myös työlästä. Tulokset 

eivät tältä osin olleet yllättäviä, mutta huomio siitä, että myös sisäisten tarkastajien 

työpapereiden tulisi noudattaa ISA-standardeja, jos niitä halutaan käyttää suoraan 

tarkastuksessa, on kiinnostava ja keskeinen käytännön kannalta. 

Sisäisen tarkastuksen hyödyntämisellä voidaan siis tehostaa suunnitteluvaihetta 

Suomessa, mutta ei kovin merkittävästi. Myös toteutusvaiheessa pientä hyötyä 

voidaan saada muun muassa siitä, ettei tarkasteta ainakaan kaikkia samoja asioita kuin 

sisäinen tarkastus. Haasteena sisäisten tarkastajien työn hyödyntämisessä on, että se 

ei yleensä ole käytettävissä sellaisenaan ja sisäisen tarkastuksen työn hyödyntämisen 

dokumentointi on työlästä.  

Tilintarkastajan erikoistuminen 

Bedard ja Johnstone (2010) sekä Dao ja Pham (2014) tutkivat tilintarkastajan 

asiakaskohtaisen erikoistumisen vaikutusta tilintarkastuksen tehokkuuteen 

tilintarkastuksen hinnoittelun ja tilintarkastuskertomuksen viiveen avulla. Bedardin ja 

Johnstonen (2010) mukaan asiakaskohtainen erikoistuminen pienentää 
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tilintarkastuspalkkiota ja Daon ja Phamin (2014) mukaan se lyhentää 

tilintarkastuskertomuksen viivettä. Näidenkään tutkimusten kohdalla ei määritelty, mitä 

tilintarkastuksen vaihetta erikoistuminen tehostaa, mutta koska kustannukset ja viive 

pienenevät, voidaan erikoistumisen ajatella tehostavan koko prosessia. Moroney 

(2007) ja Bills et al. (2015) tutkivat tilintarkastajan toimialakohtaisen erikoistumisen 

vaikutusta tilintarkastuksen tehokkuuteen. Moroneyn (2007) tutki tätä 

käyttäytymispsykologisesta näkökulmasta. Hänen mukaan etenkin spesifeille 

toimialoille erikoistuneet tilintarkastajat toimivat tehokkaammin kaikissa 

päätöksentekoprosessin vaiheissa, eli ongelman määrittelyssä, tiedonhankinnassa 

ongelman ratkaisemiseksi sekä lopullisessa päätöksenteossa. Bills et al. (2015) 

puolestaan lähestyivät aihetta hinnoittelun kautta. Heidän mukaan homogeenisille 

toimialoille erikoistuneet tilintarkastajat laskuttivat asiakkaalta pienempää hintaa kuin 

heterogeenisille aloille erikoistuneet tarkastajat, jotka laskuttivat erikoistumisestaan 

preemiota. Tämän voidaan nähdä osoittavan, että homogeenisille aloille erikoistuneet 

tarkastajat tekevät työnsä niin tehokkaasti, että resursseja säästyy ja tarkastus voidaan 

myydä halvemmalla. Myöskään näissä tutkimuksissa ei erikseen mainittu 

tilintarkastusprosessin vaihetta, jota erikoistuminen tehostaa, mutta tehostamisen 

voidaan ajatella koskevan molempia vaiheita alhaisemman hinnan vuoksi sekä siksi, 

että ongelmanratkaisukykyjä käytetään niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin. 

Empiria tukee sekä asiakas- että toimialakohtaisen erikoistumisen tehostavaa 

vaikutusta niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa, kuitenkin erityisesti suunnittelussa. 

Tehokkuushyötyä saadaan suunnittelussa siitä, että asiakkaaseen tai alalle 

erikoistunut tarkastaja osaa muodostaa riskiarvion nopeammin. Erityisesti spesifillä, 

paljon sääntelyä sisältävällä alalla, eli käytännössä homogeenisella alalla, 

erikoistumisen nähdään tehostavan tarkastusta myös empirian perusteella. Teoria ja 

empiria ovat siis hyvin yhteneviä erikoistumisen suhteen. Tulokset olivat loogisia ja 

odotettavissa, koska on selvää, että työ helpottuu, kun tilintarkastaja tuntee 

asiakkaaseen tai toimialaan liittyvät erikoiskysymykset ja osaa ottaa ne huomioon 

hyvissä ajoin.  
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Asiakaskohtaisen erikoistumisen haasteena on riippumattomuuden säilyttäminen. ISA 

200 -standardi edellyttää, että tilintarkastaja noudattaa eettisiä periaatteita, joihin 

riippumattomuus kuuluu (Suomen Tilintarkastajat ry 2015, 232). Garcia-Blandonin ja 

Argilesin (2015) mukaan pitkä tilintarkastussuhde voi heikentää tilintarkastajan 

riippumattomuutta. Daughertyn et al. (2012) mukaan tilintarkastajan rotaatio aiheuttaa 

tehottomuutta tilintarkastukseen. Pakollinen rotaatio voi olla haaste sekä asiakas- että 

toimialakohtaiselle erikoistumiselle. Empiria tukee näitä: asiakaskohtaisen 

erikoistumisen haasteena nähdään tilintarkastajan riippumattomuus ja asiakas- ja 

toimeksiantokohtaisen erikoistumisen haasteena asiakkaan menettäminen muun 

muassa rotaatiosta johtuen. Näitä keskeisempänä haasteena empiriassa esiin nousee 

kuitenkin Suomen markkinoiden pienuus, joka rajoittaa toimialakohtaista 

erikoistumista. Kaikki haastatelluista tilintarkastajista nostivat esiin sen, että Suomen 

markkinoilla toimialakohtainen erikoistuminen on erittäin haastavaa. Useimmilla aloilla 

on vain muutama suuri toimija, mikä aiheuttaa sen, että erikoistumisen yläpitäminen 

voi olla haastavaa, mutta myös sen, että liika erikoistuminen ei ole kannattavaa, jos ei 

ole alan asiakkaita tarkastettavaksi. Riippumattomuuden ja rotaation suhteen tulokset 

olivat odotettavissa. Suomen markkinoiden rajoitus toimialaerikoistumiseen oli 

odottamaton tulos, mutta myös hyvin looginen. Kuten edellä todettiin, Suomen 

tilintarkastusmarkkinat koostuvat lähinnä pk-yrityksistä. Tästä johtuen tilintarkastajan 

on tiedettävä riittävästi monesta eri toimialasta, eikä erikoistuminen yhteen alaan ole 

kovin realistista. Toisaalta markkinoiden pienuudesta johtuen asiakaskohtainen 

erikoistuminen voi olla mahdollista. EU:n uusi asetus, jossa määrätään 

tilintarkastusyhteisön rotaation implementoinnista, koskee PIE-yhteisöjä, mutta pk-

yrityksiin se ei vaikuta. Myös nykyisessä tilintarkastuslaissa oleva päävastuullisen 

tilintarkastajan rotaatiosäännös koskee vain pörssiyhtiöitä. Olettaen, ettei 

tilintarkastajien asiakasportfolio muutu jatkuvasti, asiakaskohtainen erikoistuminen on 

Suomessa jossain määrin realistinen tehostamiskeino.  
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Muut tilintarkastusprosessin tehostamiskeinot 

Aineistolähtöisinä teemoina, eli muina tilintarkastusprosessin tehostamiskeinoina, 

tutkielmassa löydettiin dokumentoinnin standardointi, sähköisen materiaalin 

tehokkaampi hyödyntäminen, palvelukeskusten hyödyntäminen sekä kontrollien 

tarkastus.  

Haastattelujen perusteella dokumentoinnin standardointi voi tehostaa tilintarkastusta 

sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Dokumentoinnin standardoinnilla tarkoitetaan 

esimerkiksi sitä, että tarkastusta varten tehdään valmiita dokumentointipohjia, jolloin 

kaikkea dokumentaatiota ei tarvitse aloittaa alusta joka kerta. Tilintarkastajien mukaan 

tällä myös varmistetaan se, että ISA-standardien vaatimukset tulevat täytetyksi. 

Erityisesti tämän nähdään tehostavan suunnitteluvaihetta, mutta myös 

toteutusvaihetta. Haasteena tämän kohdalla nähdään muutosvastarinta: elleivät 

tarkastajat hyödynnä dokumentointipohjia, ei sillä saavuteta tehokkuusetua. 

Dokumentoinnin standardoinnin käyttöarvo vaikuttaa hyvältä ISA-standardit ja haasteet 

huomioiden. Jos tehostamisen ohella dokumentoinnin standardointi edesauttaa ISA-

standardien noudattamista, ei sen käytölle ole estettä, päinvastoin. Tulos oli looginen 

sen perusteella, että tilintarkastajat kokevat työn dokumentoinnin työläimmäksi 

yksittäiseksi seikaksi tilintarkastusprosessissa.  

Tilintarkastajien mukaan tehokkuutta voidaan saavuttaa myös hyödyntämällä 

sähköistä materiaalia tehokkaammin. Esimerkiksi pankkivahvistusten tai 

myyntisaamisten vahvistusten hankkimisen voisi hoitaa sähköisesti, jolloin aikaa 

voitettaisiin siinä, ettei paperikirjeitä tarvitsisi lähettää tiilintarkastajien ja vahvistajien 

välillä. Dokumentointia voisi tehostaa myös siten, että esimerkiksi johdon haastattelut 

voitaisiin äänittää ja purkaa koneellisesti, jolloin dokumentoinnissa säästettäisiin paljon 

aikaa. Näin ollen sähköisen materiaalin hyödyntämisellä voitaisiin tehostaa sekä 

suunnittelu- että toteutusvaihetta. Haasteen tälle tehostamiskeinolle aiheuttavat 

järjestelmät, joita ilman se ei voi toimia ja jotka eivät välttämättä ole vielä kaikilla 

osapuolilla riittävät. Myös tämän keinon käyttömahdollisuudet vaikuttavat hyviltä ISA-
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standardien puitteissa: standardit eivät määrittele pakottavasti, missä muodossa 

evidenssin tulee olla. ISA 500 -standardin mukaan, jossa säädetään 

tilintarkastusevidenssistä, tilintarkastajan tehtävänä on kerätä tarpeellinen määrä 

relevanttia evidenssiä ja arvioida tarkastuksessa käytettävän tiedon relevanssia ja 

luotettavuutta. ISA 505 -standardissa säädetään ulkopuolisten vahvistusten 

hankkimisesta. Standardissa mainitaan, että sähköisesti saatujen vastausten 

luotettavuuteen liittyy riskejä, mutta toisaalta sähköisen prosessin tietosuojasta 

huolehtiminen voi pienentää riskiä. (Suomen Tilintarkastajat ry 2015, 544, 579) Näin 

ollen standardit eivät aseta esteitä sähköisen materiaalin tehokkaammalle 

hyödyntämiselle. Järjestelmistä haasteita voi sen sijaan tulla: jos halutaan siirtyä 

esimerkiksi sähköiseen vahvistusprosessiin, täytyy järjestelmien olla kunnossa 

molemmilla osapuolella. Tämä voi vaatia investointeja, mutta voi olla, ettei toinen 

osapuoli tai kumpikaan osapuolista halua niitä tehdä. Mikäli järjestelmät saadaan 

kuntoon, tämä tehostamiskeino vaikuttaa hyvinkin käyttökelpoiselta.  

Haastatteluissa nousi esille myös palvelukeskusten hyödyntäminen 

tehostamiskeinona. Tämä kuitenkin perustuu vain yhden tilintarkastajan näkemykseen. 

Tilintarkastajan mukaan tilintarkastuksessa voisi hyödyntää palvelukeskuksia, kuten 

tilintarkastajien asiakkaat jo usein tekevät. Ajatuksena on, että rutiininomaiset tehtävät, 

jotka eivät vaadi tilintarkastajan ammatillista osaamista ja harkintaa, voitaisiin tehdä 

keskitetysti. Tällöin tilintarkastajien aikaa säästyisi niin suunnittelu- kuin 

toteutusvaiheessa. Etua saataisiin erityisesti siitä, että palvelukeskuksen työntekijöiden 

tuntihinnat ovat todennäköisesti merkittävästi alempia kuin tilintarkastajien tuntihinnat. 

Haasteena tässä olisi tilintarkastajan mukaan sen harkinta, millaisia tehtäviä 

palvelukeskuksiin voitaisiin keskittää. Sen sijaan esimerkiksi tilintarkastuksessa 

käytettävien tietojen luottamuksellisuutta hän ei näe haasteena, koska 

palvelukeskukset voidaan organisoida riippumattomuuden turvaavalla tavalla. 

Myöskään ISA-standardeista ei vaikuta nousevan esteitä keskittämiselle, tosin niissä 

ei erikseen säädetä siitä. Tilintarkastuksen suunnittelua koskevan ISA 300 -standardin 

mukaan tilintarkastajan tulee harkita, millaisia resursseja toimeksiannon suorittamiseen 
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tarvitaan ja kuinka paljon (Suomen Tilintarkastajat ry 2015, 409). Tämän perusteella 

voidaan ajatella, että jos tilintarkastaja ammatillisen harkintansa mukaan katsoo 

palvelukeskusten käytön sopivaksi, ei käytölle ole estettä. Etenkin, jos palvelukeskus 

on tilintarkastusyhteisön sisäinen, ei ongelmia pitäisi tulla myöskään laadun suhteen, 

kun palvelukeskuksen tulee oletettavasti noudattaa yhteisön metodologiaa työssään.  

Haastattelujen perusteella tehokkuutta voidaan parantaa myös kontrollien 

tarkastamiseen panostamalla, tosin myös tämä perustuu vain yhden tilintarkastajan 

haastatteluun. Ajatuksena on, että tilintarkastusevidenssiä kerätään 

aineistotarkastustoimenpiteiden lisäksi myös kontrollitarkastustoimenpiteillä. 

Kontrollitarkastustoimenpiteet voivat haastatellun tilintarkastajan mukaan olla melko 

kevyitä ja niiden perusteella voidaan mahdollisesti pienentää yksityiskohtaisen 

tarkastuksen otoskokoja. Tällöin kokonaistyömäärä pienenee toteutusvaiheessa. 

Haasteena kuitenkin voi olla niin tilintarkastajien kuin asiakkaan ymmärrys ja 

osaaminen liiketoimintaprosessien ja niihin liittyvien sisäisten kontrollien suhteen. 

Kuten kappaleessa 2.2.1 todettiin, tilintarkastusevidenssiä kerätään aineisto- ja 

kontrollitarkastustoimenpiteillä, joista säädetään ISA 320 -standardissa. Opreanin ja 

Spanin (2009) mukaan tilintarkastusta voidaan tehostaa, jos painotetaan 

kontrollitarkastustoimenpiteitä. Näin ollen tämä keino on hyvinkin käyttökelpoinen, jos 

tilintarkastajan ja asiakkaan ymmärrys liiketoimintaprosesseista ja kontrolleista on 

riittävällä tasolla. Tämä tulos oli odotettu, mutta kontrollitarkastuksessa yllättävää oli 

se, että sen tehostavista vaikutuksista ei löytynyt tutkimuksia Opreanin ja Spanin 

(2009) tutkimuksen lisäksi. Yllättävää oli myös se, että vain yksi tilintarkastaja mainitsi 

asian haastatteluissa. Tehostamiskeino on verrattavissa analyyttisiin toimenpiteisiin 

tehostamiskeinona: se tulee suoraan ISA-standardeista ja kyse on vain siitä, miten 

erilaisia tarkastustoimenpiteitä painotetaan tarkastuksessa. Toki sen 

hyödyntämismahdollisuudet ovat tapauskohtaisia esimerkiksi Suomessa, jossa 

yrityksillä ei välttämättä ole pitkälle mietittyjä prosessi- ja kontrollikuvauksia, joista 

tilintarkastaja voisi ottaa evidenssiä.  



98 
 
Yhteenveto ISA-standardien mukaisen tilintarkastusp rosessin tehostamisesta 

Suomessa 

Taulukossa 5 on esitetty yhteenveto johtopäätöksistä. Ensimmäisessä sarakkeessa on 

listattu tutkielmassa läpikäydyt tehostamiskeinot. Toisessa ja kolmannessa 

sarakkeessa otetaan kantaa siihen, näyttääkö tehostamiskeino tehostavan suunnittelu- 

ja/vai toteutusvaihetta.  Neljännessä sarakkeessa otetaan kantaa siihen, näyttääkö 

mahdollinen tehostava vaikutus tutkimuksen perusteella merkittävältä. Kannanotot on 

tehty kyllä/ei -tasolla (K/E). Viidennessä sarakkeessa on huomioita keskeisimmistä 

tehostamiskeinoihin liittyvistä seikoista. 

Taulukko 5.  Tilintarkastusprosessin tehostaminen Suomessa. 

Tehostamiskeino  Tehostaa 
suunnitte-
luvaiheessa 
(K/E) 

Tehostaa 
toteutus-
vaiheessa 
(K/E) 
 

Tehostus  
merkittävä 
(K/E) 

Huomioitavaa  

Analyyttiset 
toimenpiteet 

E K E Tehostus tapauskohtaista 

Big data -
menetelmät 

E K K Edellyttää organisaation 
oppimista 

Sisäinen tarkastus K K E Maakohtaiset seikat 
vaikuttavat paljon 

Tilintarkastajan 
erikoistuminen 

K K K Etenkin asiakas-
kohtainen tai homogee-
nisille toimialoille erikois-
tuminen Suomessa 

Dokumentoinnin 
standardointi 

K K K Muutosvastarinta voi 
heikentää tehoa 

Sähköisen mate-
riaalin tehokkaampi 
hyödyntäminen 

K K K Järjestelmät voivat 
rajoittaa 

Palvelukeskusten 
hyödyntämien 

K K K Sopivien töiden arviointi  

Kontrollien 
tarkastus 

E K K Edellyttää tilintarkastajan 
ja asiakkaan hyvää ym-
märrystä kontrolleista 
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Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että Suomessa suunnitteluvaiheen 

keskeisimpiä tehostamiskeinoja ovat tilintarkastajan erikoistuminen etenkin 

asiakaskohtaisesti tai homogeenisille toimialoille, dokumentoinnin standardointi, 

sähköisen materiaalin tehokkaampi hyödyntäminen ja palvelukeskusten 

hyödyntäminen. Toteutusvaiheen keskeisimpiä tehostamiskeinoja puolestaan 

näyttävät olevan edellä mainitut keinot sekä big data -menetelmät ja kontrollien 

tarkastus. Arviot keskeisimmistä keinoista perustuvat siihen, että ne tehostavat 

tilintarkastusprosessin vaihetta (K sarakkeessa 2 tai 3) ja tehostamisvaikutus on 

merkittävä (K sarakkeessa 4). Koko tilintarkastusprosessin kannalta keskeisimpiä 

keinoja ovat ne, jotka tehostavat merkittävästi sekä suunnittelu- että toteutusvaihetta 

(K sarakkeessa 2, 3 ja 4). Nämä ovat tilintarkastajan erikoistuminen, dokumentoinnin 

standardointi, sähköisen materiaalin tehokkaampi hyödyntäminen ja palvelukeskusten 

hyödyntäminen.  

5.3 Reliabiliteetti ja validiteetti 

Tässä kappaleessa keskustellaan tutkielman reliabiliteetista ja validiteetista.  

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen ja tutkimusaineiston 

luotettavuutta.  Luotettavuuden arvioinnissa on keskeistä tutkimuksen toistettavuus eli 

se, päästäänkö samaan tulokseen, jos tutkimus toteutetaan esimerkiksi eri aikana tai 

eri tutkijoiden toimesta. Mitä yhdenmukaisempia tuloksia saadaan, sitä parempi on 

tutkimuksen reliabiliteetti. Tutkimuksen validiteetti puolestaan tarkoittaa tutkimuksen 

pätevyyttä eli sitä, mittaako käytetty tutkimusmenetelmä sitä tutkittavan ilmiön 

ominaisuutta, jota on tarkoitus mitata. Laadullisen tutkimuksen validiteettina voidaan 

myös ajatella tutkimuksen uskottavuutta ja vakuuttavuutta. Validiteetti voidaan jakaa 

ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tulosten 

yleistettävyyttä ja sisäisellä validiteetilla sitä, miten hyvin aineiston analyysimenetelmä 

vastaa tutkimusaineistoa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006c; Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006e; Hiltunen 2009) 
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Tämän tutkimuksen reliabiliteettia ei voida pitää kovin korkeana. Tutkimuksen 

empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla tilintarkastajia, jotka työskentelevät 

samassa tilintarkastusyhteisössä. Jos tutkimus toistettaisiin haastattelemalla muita 

tarkastajia samasta yhteisöstä, voisivat tutkimustulokset olla samansuuntaiset, mutta 

jos haastateltavat olisivat toisesta tilintarkastusyhteisöstä, olisi mahdollista saada 

erilaisia tuloksia. Myös aika-aspekti on tärkeä toistettavuuden kannalta. 

Tehostamismenetelmiä implementoidaan tarkastuksissa koko ajan, joten esimerkiksi 

kymmenen vuoden päästä voi olla, että muun muassa big data -menetelmät ovat jo niin 

laajassa käytössä, ettei niillä enää silloin saada merkittävää tehokkuushyötyä 

lähtötilanteeseen nähden. Myös maantieteellinen rajoitus tutkimuksen reliabiliteettia 

koskien on selvä. Nämä tulokset pätevät Suomessa, mutta esimerkiksi amerikkalaisia 

tilintarkastajia haastattelemalla voitaisiin saada hyvinkin erilaisia tuloksia, olisivat he 

sitten samasta tai eri tilintarkastusyhteisöstä. Tutkimuksen reliabiliteettia kuitenkin lisää 

se, että tutkimusmenetelmät ja analyysiprosessi on kuvattu tarkasti, joten halutessaan 

toinen tutkija voisi toteuttaa tutkimuksen samalla tavalla. 

Tutkimuksen sisäinen validiteetti sen sijaan on parempi. Haastatteluilla saatiin tietoa 

siitä, kuinka ISA-standardien mukaista tilintarkastusprosessia voidaan tehostaa ja 

millaisia haasteita tehostamiseen liittyy. Teemoittelulla puolestaan pystyttiin 

luokittelemaan havaintoja teemoiksi ja siten pystyttiin myös arvioimaan 

tehostamismenetelmien käyttöarvoa. Ulkoinen validiteetti, eli tulosten yleistettävyys, on 

kuitenkin heikompi. Tutkimuksessa haastateltiin viittä tilintarkastajaa, joten tämän 

perusteella ei voida sanoa, että tulokset pätevät yleisellä tasolla Suomessa. Toisaalta 

se, että tulokset alkoivat toistaa itseään, parantaa yleistettävyyttä hieman, mutta 

tulokset ovat vahvasti kontekstiin sidottuja. 

5.4 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusehdotukset   

Tästä tutkielmasta on hyötyä lähinnä tilintarkastajille. Monet tehostamiskeinoista, joista 

tutkielmassa keskustellaan, ovat jo käytössä tilintarkastuksessa, mutta tutkielma voi 

tarjota niihin uusia näkökulmia sekä tietoa muista mahdollisuuksista. Työkiireiden 
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keskellä tuttuja asioita ei välttämättä tule ajateltua tarkemmin, joten tämä tutkimus voi 

tarjota uusia ideoita työhön. Tutkimuksella on siten käytännöllistä arvoa. Tutkimus 

antaa myös kontribuutionsa tieteelliseen keskusteluun aiheesta. Kuten johdannossa 

mainittiin, aihetta ei ole vielä tutkittu kovin paljon, joten tämä tutkielma voi myös tarjota 

pohjaa lisätutkimuksille. Näin ollen tutkimuksella on myös tieteellistä arvoa. 

Aihepiiri tarjoaa monia kiinnostavia jatkotutkimusaiheita. Yksi mahdollisuus on tehdä 

samanlainen tutkimus, mutta eri aineistolla: aineiston voisi kerätä esimerkiksi eri 

maasta. Olisi kiinnostavaa nähdä, kuinka samanlaisia tai poikkeavia tuloksia siten 

saataisiin. Myös tässä tutkimuksessa esiin nousseiden aineistolähtöisten teemojen 

jatkotutkiminen olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe. Tämän tutkimuksen löydökset 

perustuvat yksittäisten tilintarkastajien mielipiteisiin, joten olisi kiinnostavaa nähdä, 

tarjoavatko muut empiiriset tutkimukset tukea niille. Etenkin kontrollitarkastusten 

tehostavaa vaikutusta tilintarkastusprosessissa olisi kiinnostavaa tutkia lisää, koska 

siitä ei juurikaan ole tutkimusta, mutta tehostamispotentiaali vaikuttaa hyvältä. Lisäksi, 

jos aineistoa onnistuttaisiin keräämään riittävästi, olisi mielenkiintoista nähdä 

kvantitatiivinen tutkimus aiheesta, koska sillä pystyttäisiin todennäköisesti tarjoamaan 

paremmin yleistettäviä tuloksia. Myös EU:n uuden asetuksen myötä implementoitava 

tilintarkastusyhteisön pakollinen rotaatio voisi olla Suomessa kiinnostava tutkimusaihe. 

Kuten kappaleessa 5.2 kävi ilmi, Suomen tilintarkastusmarkkinat koostuvat pääosin pk-

asiakkaista, joten olisi kiinnostavaa nähdä, millaisia vaikutuksia PIE-yhteisöjä, eli vain 

murto-osaa markkinoiden toimijoista, koskevalla pakollisella rotaatiolla on esimerkiksi 

tehokkuuden, hinnoittelun tai kilpailun näkökulmasta.  
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LIITE 1. Lista ISA-standardeista suomeksi (Suomen Tilintarkastajat ry 2015, 225-967)  

ISA 200, Riippumattoman tilintarkastajan yleiset tavoitteet ja tilintarkastuksen 
suorittaminen ISA-standardien mukaisesti 

ISA 210, Tilintarkastustoimeksiantojen ehdoista sopiminen 

ISA 220, Tilintarkastuksen laadunvalvonta 

ISA 230, Tilintarkastusdokumentaatio 

ISA 240, Väärinkäytöksiin liittyvät tilintarkastajan velvollisuudet tilintarkastuksessa 

ISA 250, Säädösten ja määräysten huomioon ottaminen tilintarkastuksessa 

ISA 260, Kommunikointi hallintoelinten kanssa 

ISA 265, Kommunikointi sisäisen valvonnan puutteellisuuksista hallintoelimille ja 
toimivalle johdolle 

ISA 300, Tilintarkastuksen suunnittelu 

ISA 315, Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen yhteisöstä ja 
sen toimintaympäristöstä muodostetun käsityksen avulla 

ISA 320, Olennaisuus tilintarkastusta suunniteltaessa ja suoritettaessa 

ISA 330, Tilintarkastajan toimenpiteet arvioituihin riskeihin vastaamiseksi 

ISA 402, Palveluorganisaatiota käyttävän yhteisön tilintarkastuksessa huomioon 
otettavia seikkoja 

ISA 450, Tilintarkastuksen aikana todettujen virheellisyyksien arvioiminen 

ISA 500, Tilintarkastusevidenssi 

ISA 501, Tilintarkastusevidenssi – erityisesti huomioon otettavia seikkoja tiettyjä eriä 
tarkastettaessa 

ISA 505, Ulkopuoliset vahvistukset 

ISA 510, Ensimmäistä kertaa suoritettavat tilintarkastustoimeksiannot - alkusaldot 

ISA 520, Analyyttiset toimenpiteet 

(jatkuu) 

 



 
 
(liite 1 jatkoa) 

ISA 530, Otanta tilintarkastuksessa 

ISA 540, Kirjanpidollisten arvioiden – mukaan lukien käypää arvoa koskevat 
kirjanpidolliset arviot – ja niistä tilinpäätöksessä esitettävien tietojen tarkastaminen 

ISA 550, Lähipiiri 

ISA 560, Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat 

ISA 570, Toiminnan jatkuvuus 

ISA 580, Kirjalliset vahvistusilmoitukset 

ISA 600, Erityisiä näkökohtia – konsernitilinpäätösten tilintarkastukset (konsernin osien 
tilintarkastajien suorittama työ mukaan luettuna) 

ISA 610, Sisäisten tarkastajien tekemän työn käyttäminen 

ISA 620, Tilintarkastajan käyttämän erityisasiantuntijan työn hyödyntäminen 

ISA 700, Tilinpäätöstä koskeva lausunnon laatiminen ja kertomuksen antaminen 

ISA 705, Riippumattoman tilintarkastajan tilintarkastuskertomukseen sisältyvän 
lausunnon mukauttaminen 

ISA 706, Riippumattoman tilintarkastajan tilintarkastuskertomukseen sisältyvät tiettyjä 
seikkoja painottavat kappaleet ja muita seikkoja koskevat kappaleet 

ISA 710, Vertailutiedot – vertailuluvut ja vertailutilinpäätös 

ISA 720, Tilintarkastajan velvollisuudet tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävissä 
asiakirjoissa olevan muun informaation suhteen 

ISA 800, Erityisesti huomioon otettavia seikkoja – erityistä tarkoitusta varten 
sovellettavien normistojen mukaisesti laadittujen tilinpäätösten tilintarkastukset 

ISA 805, Erityisesti huomioon otettavia seikkoja – yksittäisiin tilinpäätöslaskelmiin ja 
tilinpäätöslaskelman tiettyihin osiin, tileihin tai eriin kohdistuvat tilintarkastukset 

ISA 810, Tilinpäätösyhteenvedoista raportoimista koskevat toimeksiannot 

 

 



 
 
LIITE 2. Haastattelurunko 

1. Mitkä tekijät vievät mielestänne eniten aikaa tilintarkastuksen 

suunnitteluvaiheessa? Miksi? 

2. Mitkä tekijät vievät mielestänne eniten aikaa tilintarkastuksen 

toteutusvaiheessa? Miksi? 

3. Miten analyyttisiä toimenpiteitä  voi mielestänne hyödyntää ISA-standardien 

mukaisen tilintarkastusprosessin [a/b] tehostamisessa ja miten niitä 

hyödynnetään nyt? 

a. Suunnitteluvaiheen  

b. Toteutusvaiheen  

4. Millaisia haasteita/mahdollisuuksia analyyttisten toimenpiteiden 

hyödyntämiseen mielestänne liittyy? 

5. Miten big data -menetelmiä  voi mielestänne hyödyntää ISA-standardien 

mukaisen tilintarkastusprosessin [a/b] tehostamisessa ja miten niitä 

hyödynnetään nyt? 

a. Suunnitteluvaiheen  

b. Toteutusvaiheen  

6. Millaisia haasteita/mahdollisuuksia big data -menetelmien hyödyntämiseen 

mielestänne liittyy? 

7. Miten sisäistä tarkastusta  voi mielestänne hyödyntää ISA-standardien 

mukaisen tilintarkastusprosessin [a/b] tehostamisessa ja miten sitä 

hyödynnetään nyt? 

a. Suunnitteluvaiheen 

b. Toteutusvaiheen  

8. Millaisia haasteita/mahdollisuuksia sisäisen tarkastuksen hyödyntämiseen 

mielestänne liittyy? 

(jatkuu) 

 

 



 
 
(liite 2 jatkoa) 

9. Miten tilintarkastajan asiakas- tai toimialakohtaista eri koistumista  voi 

mielestänne hyödyntää ISA-standardien mukaisen tilintarkastusprosessin [a/b] 

tehostamisessa ja miten sitä hyödynnetään nyt? 

a. Suunnitteluvaiheen 

b. Toteutusvaiheen  

10. Millaisia haasteita/mahdollisuuksia tilintarkastajan asiakas- tai 

toimialakohtaiseen erikoistumiseen mielestänne liittyy? 

11. Millä muilla tavoilla ISA-standardien mukaista tilintarkastusprosessia voi 

mielestänne tehostaa suunnitteluvaiheessa ja mitä haasteita/mahdollisuuksia 

näihin keinoihin liittyy? 

12. Millä muilla tavoilla ISA-standardien mukaista tilintarkastusprosessia voi 

mielestänne tehostaa toteutusvaiheessa ja mitä haasteita/mahdollisuuksia 

näihin keinoihin liittyy? 

13. Mitä muuta kommentoitavaa teillä on aiheeseen liittyen? 

 


