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Corporate accounting scandals have had a decreasing effect on audit firms’ ability to evaluate 
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1 JOHDANTO 
 

Tilintarkastusta harjoittavan ammattikunnan menestys on liitettävissä tilintarkastajien 

riippumattomuuteen (Filipovic 2014, 470), jolla tarkoitetaan tilintarkastajan kykyä tarjota 

puolueetonta taloudellista informaatiota kohdeyrityksestä (Finanssivalvonta 2012). Vain 

itsenäisesti toimiva tilintarkastaja pystyy varmentamaan tilinpäätösinformaation 

oikeellisuuden, joten tilintarkastajan päätavoitteena tulisi olla yleisten intressien suojeleminen 

etenkin niiden käyttäjien kohdalla, jotka luottavat tilinpäätöksen sisältämään tietoon. Kyseisen 

ammatin harjoittamiseen sisältyy paljon epävarmuutta, sillä siihen vaikuttaa suuresti alati 

muuttuva liiketoimintaympäristö. (Filipovic 2014, 470) 2000–luvulla tapahtuneet suuret 

tilintarkastusskandaalit, kuten Enron, WorldCom ja Global Crossing (Landsman, Nelson, 

Rountree 2009, 531), ovat selvästi heikentäneet luottamusta tilintarkastusyhteisöjen kykyyn 

arvioida yritysten taloudellista asemaa. Gallupin (2014) toteuttama kyselytutkimus osoittaa, 

kuinka kyseiset yksittäiset tapaukset vaikuttavat koko ammattikunnan toimintaan heikentäen 

sitä. Enron-skandaalin jälkeen vain alle kolmasosa kyselyyn vastanneista arvioi tilintarkastajan 

toiminnan rehelliseksi ja eettisten vaatimusten mukaiseksi. Aikaisemman vuoden tulokseen 

verrattuna arvo tippui lähes kymmenen prosenttia. (Ibid) Tilintarkastusyhteisöt ovat vastanneet 

skandaalien myötä kasvaneeseen riskiin irtisanomalla satoja asiakkaita, jotka altistivat yhteisöt 

liialliselle riskille (Landsman et al. 2009, 531). 

1.1 Tutkielman rajaus 
Tilintarkastuksen tavoitteena on virheellisyyksien tunnistaminen tilintarkastuskohteen 

tilinpäätöksessä. Vastatakseen tavoitteeseen tilintarkastajat suunnittelevat toteutettavan 

tilintarkastuksen perustuen heidän ammatilliseen harkintakykyynsä. Aikaisempi 

tilintarkastuskokemus ja tietämys asiakkaan sisäisen valvonnan toiminnasta auttavat 

tilintarkastajaa toteuttamaan tarkastustoimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan 

tilinpäätöstiedon oikeellisuus. Tilintarkastajat ovat lisäksi luoneet useita ohjeistuksia, joiden 

tarkoituksena on auttaa tilinpäätöstiedon tulkinnassa. (Hylash & Ashton 1982, 751) The 

International Auditing and Assurance Stanrdards Board on kehittänyt avuksi tilintarkastuksen 

laatua parantavia standardeja. Näiden tarkoituksena on auttaa tilintarkastajaa suunnittelemaan 

tilintarkastustoimenpiteitä, joiden avulla vastataan tilintarkastuksen aikana ilmenneisiin 

riskeihin. Suunnitelma tilintarkastuksen kulusta ja käytetyistä toimenpiteistä auttaa 
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tilintarkastajaa keskittymään niihin tilintarkastuksen osa-alueisiin, joihin sisältyy suuri 

virheellisyyden riski. (IFAC 2015) 

Wittek, van der Zee ja Mühlau (2008, 94) toteavat nykypäivän tilintarkastajien keskittyvän yhä 

enenevissä määrin tuloksen tekemiseen, minkä vuoksi ammattia koskevien normien 

harjoittaminen jää usein taka-alalle tilintarkastuksia suoritettaessa. Mikäli tilintarkastajat eivät 

noudata heihin kohdistuvia eettisiä vaatimuksia, voidaan olettaa, että olennaisen 

virheellisyyden riski tilinpäätöksessä kasvaa (Ibid). Tilintarkastusriskin vähentämiseksi 

tarkastajan tulee suorittaa toteutettava tilintarkastus sitä koskevien ISA-standardien mukaisesti 

(Halonen & Steiner 2010, 53). Kyseiset ammatinharjoittamista koskevat standardit ohjeistavat 

tilintarkastajaa ottamaan huomioon tilintarkastusriskin synnyttävät tekijät, erityisesti 

tarkastuksen suunnitteluvaiheessa (Huss, Jacobs, Patterson, Park 2000, 113). Vaikka 

tilintarkastus toteutetaan usein kolmivaiheisena prosessina, joka käsittää sen suunnittelu-, 

toteutus- ja päättämisvaiheen (Halonen & Steiner 2010, 54), tutkielmassa keskitytään 

pääasiallisesti tilintarkastuksen suunnitteluvaiheeseen, sillä kyseisellä vaiheella on korostunut 

merkitys tilintarkastusriskin määrityksessä. 

1.2 Tutkielman tavoite ja tutkimuskysymykset 
Tilintarkastukset pyritään suorittamaan mahdollisimman pienin kustannuksin, jolloin 

tilintarkastajan vastuulle jää kustannustehokkaan tilintarkastuksen suunnitteleminen. 

International Federation of Accountants’ (2009, ISA 300.A1-A3) toteaa, että asianmukainen 

suunnittelu auttaa tilintarkastajaa tunnistamaan ja ratkomaan mahdollisia tilintarkastukseen 

liittyviä ongelmia tietyn ajan antamissa puitteissa. Toteutettava tarkastustyö tulee aina 

suunnitella etukäteen, sillä sen avulla on mahdollista kohdentaa tilintarkastustoimenpiteet 

olennaisiin ja riskialttiisiin osa-alueisiin (KHT-Yhdistys 2002, 11). Asianmukainen suunnittelu 

edesauttaa virheellisyyksien tunnistamisessa, jonka seurauksena tilintarkastajaan kohdistuva 

tilintarkastusriski pienenee. Botezin (2015, 70) mukaan tilintarkastusriskillä viitataan 

tilintarkastajan asettamaan riskitasoon. Tämä riskitaso kuvastaa hyväksyttävää 

todennäköisyyttä sille, että tilinpäätös sisältää merkittävän virheen tai puutteen, jonka 

seurauksena tilintarkastaja antaa epäasianmukaisen lausunnon tilinpäätöksen oikeellisuudesta 

(Ibid). Tilintarkastajan ainoa keino hallita riskiä on ymmärtää sen luonne ja taustat. Vasta tämän 

jälkeen on mahdollista tunnistaa riskin synnyttävät tekijät ja pyrkiä vastaamaan kyseisiin 

tekijöihin asianmukaisesti. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää tilintarkastajan 

hallintakeinot tilintarkastusriskin kontrolloimiseksi. Tavoitteeseen vastataan seuraavien 

tutkimuskysymysten avulla: 
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x Kuinka tilintarkastusriski tulee ottaa huomioon tilintarkastusta suunniteltaessa? 

x Mitkä tekijät selittävät tilintarkastusriskin synnyn? 

x Miten tilintarkastusriskiä voidaan hallita? 

Tutkielma on jäsennelty siten, että toisessa luvussa käsitellään ensin, mitkä ovat tilintarkastajan 

tavoitteet tilintarkastuksen suorittamisessa ja mikä on suunnitteluvaiheen merkitys 

tilintarkastusriskin määrittelyssä. Luvussa esitellään olennaisen virheellisyyden käsite ja 

pohditaan suunnittelun aikana ilmenevien riskien taustalla olevia tekijöitä. Tilintarkastusriskin 

ja sen osatekijöiden esittelyssä käytetään hyväksi yleisesti tunnettua mallia, jolle ei ole 

olemassa vakiintunutta suomalaista termiä. Kyseisestä syystä tässä tutkielmassa käytetään 

käsitettä tilintarkastusriskimalli, jolla viitataan sen englanninkieliseen vastineeseen Audit Risk 

Model. Kolmas luku käsittelee keinoja, joilla voidaan vastata tilintarkastuksen aikana 

ilmenneisiin virheellisyyksiin. Luvussa perehdytään toimenpiteisiin, joiden kautta 

tilintarkastajan on mahdollista saada tilintarkastusriski halutun alhaiselle tasolle. Neljännessä 

luvussa esitellään tutkielman sisältö ja pyritään tiivistäen vastaamaan tutkielman tavoitteeseen 

ja tutkimuskysymyksiin. Viidennessä luvussa esitetään tutkimuksen johtopäätökset ja 

referoidaan tutkimuksen kannalta olennaisimmat asiat. 
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2 TILINTARKASTUSRISKIN SYNTY 
 

Tilintarkastuksen tavoitteena on lisätä sen käyttäjien luottamusta tilinpäätökseen osoittamalla, 

että tilinpäätös on laadittu yleisesti noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti (IFAC 2009, 

ISA 200.3). Tilintarkastajan tulee laatia kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus, josta käy 

ilmi tarkastuksen aikana tehdyt tilintarkastustoimenpiteet. Kyseinen raportti on julkinen 

asiakirja, jonka avulla tilintarkastaja tarjoaa informaatiota tilinpäätöksen käyttäjille. 

Tilintarkastuskertomus sisältää lausunnot toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 

ristiriitaisuudesta sekä tarkastuskohteen toiminnan tuloksesta ja sen taloudellisesta asemasta. 

Yritykset tavoittelevat vakiomuotoista tilintarkastuskertomusta, sillä se kertoo laaditun 

tilinpäätöksen olevan sisällöltään tilinpäätösnormiston mukainen. Tilintarkastuksessa on tällöin 

kerätty tarvittava määrä tilintarkastusevidenssiä, jotta tilintarkastaja on pystynyt 

muodostamaan käsityksen tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta. Vakiomuotoisesta 

tilintarkastuskertomuksesta poiketaan silloin, kun jompikumpi tai molemmat lausunnot eivät 

täytä vakiomuotoisen lausunnon edellytyksiä. Tässä tapauksessa tilintarkastaja voi antaa 

ehdollisen tai kielteisen lausunnon tai jättää sen kokonaan antamatta. (Halonen & Steiner 2010, 

442,458–459; Horsmanheimo & Steiner 2008, 220) Mukautettu lausunto annetaan, kun 

tarvittavaa määrää tilintarkastusevidenssiä ei saada kerätyksi tai silloin, kun tilinpäätös sisältää 

virheellisyyden (IFAC 2009, ISA 700.A2-A12; Halonen & Steiner 2010, 466–467). 

Lausunnon mukauttamisen taustalla on usein tilintarkastajan käsitys siitä, että tilinpäätös 

sisältää olennaisen virheellisyyden (IFAC 2009, ISA 705.A2-A12). Financial Accounting 

Standards Board (2008, CON2-6) määrittelee tilintarkastustiedon olennaiseksi, mikäli sen 

esittämättä jättäminen tai totuudenvastainen esittäminen vaikuttaa tilinpäätösinformaatiota 

hyödyntävien henkilöiden taloudellisiin päätöksiin. Rajatakseen tilintarkastukseen kohdistuvan 

tarkastustyön laajuutta tilintarkastajan tulee asettaa hyväksyttävä raja-arvo ilmeneville 

virheille. Kaikki tilinpäätöksen sisältämät virheellisyydet eivät ole olennaisia, jolloin 

tilintarkastajan tulee kiinnittää huomiota vain olennaisuusrajan ylittäviin virheisiin. Jotta 

tilintarkastaja saavuttaa kohtuullisen varmuuden tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta, tulee 

hänen ottaa huomioon kaikki aineisto, jonka hän uskoo vaikuttavan tilinpäätöksen 

oikeellisuuteen (Graham & Messier 2006, 115). 

Mukautetun lausunnon tyypin määrittämiseen vaikuttaa olennaisuuden lisäksi se, kuinka 

laajalle kyseisen lausunnon aiheuttanut tekijä ulottuu tarkasteltavassa tilinpäätöksessä. 
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Tilintarkastaja voi ensiksi olettaa, että virheellisyys ulottuu useisiin tilinpäätöksen osiin, tileihin 

tai eriin. Mikäli virheellisyys rajoittuu kuitenkin vain tiettyihin tilinpäätöksen osa-alueisiin, 

voidaan olettaa, että kyseiset alueet muodostavat huomattavan osan tilinpäätöksestä. 

Virheellisyyksien olennaisuuteen ja laajuuteen perustuen, tilintarkastaja antaa joko ehdollisen 

tai kielteisen lausunnon tai jättää sen kokonaan antamatta. (Halonen & Steiner 2010, 466; IFAC 

2009, ISA 705.5) 

Tilintarkastajan tehtävänä ei ole todistaa tilintarkastuskohteen johdon laatiman tilinpäätöksen 

oikeellisuutta. Perustuen saatavilla olevaan tilinpäätösinformaatioon tilintarkastaja ilmaisee 

mielipiteensä kohdeyrityksen toiminnan tuloksesta ja sen taloudellisesta asemasta. (Porter, 

Simon, Hatherly 2014, 77) Tilintarkastajat haluavat varmistua asianmukaisen lausunnon 

laatimisesta, minkä vuoksi on olennaista selvittää sisältääkö kohdeyrityksen tilinpäätös 

olennaisen virheellisyyden. Tilintarkastajat kohtaavat lausunnon laatimisessa riskin siitä, että 

he eivät ole saaneet kattavaa ymmärrystä olennaisen virheellisyyden ilmenemisestä 

tilinpäätöksessä. Tätä tilintarkastajan kohtaamaa riskiä kutsutaan tilintarkastusriskiksi. 

Tilintarkastusriskillä tarkoitetaan sitä, että tilintarkastaja ilmaisee epäasianmukaisen lausunnon 

kohdeyrityksen tilinpäätöksestä, joka sisältää olennaisen virheellisyyden (IFAC 2009, 200.13). 

Porter et al. (2014, 77) toteavat tilintarkastusriskin olevan kyseessä jos: a) tilintarkastaja 

ilmaisee mukautetun tilintarkastuslausunnon, vaikkei tilinpäätös sisällä olennaista 

virheellisyyttä tai b) tilintarkastaja ilmaisee vakiomuotoisen tilintarkastuslausunnon, vaikka 

tilinpäätös sisältää olennaisen virheen tai puutteen.  

Tilinpäätöksissä voidaan havaita kahdenlaisia virheellisyyksiä, jotka voivat olla olennaisia tai 

epäolennaisia tilinpäätöstiedon oikeellisuutta tarkasteltaessa. Virheeksi kutsutaan tahatonta 

tekoa, jonka tarkoituksena ei ole aiheuttaa tilinpäätöksen virheellisyyttä. Päinvastaisesti 

väärinkäytös liitetään aina tahalliseen tekoon, esimerkiksi varojen väärinkäytön tai vilpillisen 

raportoinnin myötä. Tilintarkastus suoritetaan aina siinä toivossa, että kyseiset virheet ja 

väärinkäytökset ovat mahdollisia tunnistaa tilintarkastajan toimesta. Tilintarkastuksen 

tarkoituksena ei ole paljastaa tilinpäätöstiedon oikeellisuuden kannalta epäolennaisia 

virheellisyyksiä, vaan tunnistaa ja arvioida virheestä tai väärinkäytöksestä johtuva olennaisen 

virheellisyyden riski. Tilintarkastajalla tulee olla kohtuullinen varmuus siitä, etteivät 

tilinpäätöksen virheellisyydet ylitä asetettua olennaisuusrajaa. (Halonen & Steiner 2010, 45) 

Olennaisen virheellisyyden arviointia tulee toteuttaa kannanottotasolla ja laajemmalla, koko 

tilinpäätöksen kattavalla tasolla (IFAC 2009, ISA 315.25). Virheellisyydet kannanottotasolla 
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liittyvät liiketapahtumien lajeihin, tilien saldoihin ja tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin ja 

niiden esittämistapaan. Mikäli tilintarkastaja huomaa, että kannanottotasolla ilmenneet riskit 

ulottuvat laajalle tilinpäätökseen, tulee virheellisyyttä arvioida tilinpäätöstasolla. (Halonen & 

Steiner 2010, 171–172) Tämä viittaa siihen, että riskit vaikuttavat koko tilinpäätökseen ja 

useaan eri kannanottoon (IFAC 2009, ISA 200.A35). Tilintarkastaja voi käyttää apunaan 

tilintarkastusriskimallia, kun hän haluaa varmistua olennaisen virheellisyyden tunnistamisesta 

mahdollisimman alhaisella tilintarkastusriskin tasolla. Mallin tavoitteena on Botezin (2015, 69–

70) mukaan pienentää tilintarkastusriski tarkastajan ennalta määrittämälle hyväksyttävälle 

tasolle, mikä onnistuu arvioimalla riskin eri osatekijöitä annettujen kriteerien mukaisesti. 

Laskentatoimen kirjallisuudessa on yhä enemmissä määrin noussut esille 

tilintarkastusstrategian toteuttamistapa, joka ottaa huomioon tilintarkastusriskin ja toteutettavan 

tilintarkastuksen tehokkuuden välisen yhteyden (Alderman & Tabor 1989, 55). Asianmukaisen 

lausunnon ilmaisemiseksi kyseinen riskiperusteinen lähestysmistapa (engl. risk-based 

approach) kehottaa tilintarkastajaa kiinnittämään huomiota niihin suuren riskin omaaviin 

tilinpäätöksen osiin, joissa olennainen virheellisyys on mahdollinen. (Kuva 1) Lähestymistavan 

tarkoituksena on arvioida tilinpäätökseen kohdistuvia riskejä, minkä myötä toteutettavien 

tilintarkastustoimenpiteiden luonne, ajoitus ja laajuus voidaan määrittää. (Colbert & Alderman 

1995, 38) 

Kuva 1. Riskiperusteisen tilintarkastuksen toimintaperiaate (mukaillen Porter et al. 2014, 366). 

Toteutettavat tilintarkastustoimenpiteet suunnitellaan, jotta ilmenneisiin olennaisen 

virheellisyyden riskeihin voidaan vastata ja tilinpäätöksen sisältämien tietojen kelpoisuudesta, 

täydellisyydestä ja virheettömyydestä voidaan varmistua. (Porter et al. 2014, 428) Olennaista 

toimenpiteiden suunnittelussa on kiinnittää huomiota niiden luonteeseen, ajoitukseen ja 
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laajuuteen. (Kuva 1) Luonteella viitataan tilintarkastustoimenpiteiden eri tyyppeihin ja niiden 

lopulliseen tarkoitukseen. Tilintarkastajan tulee määrittää suoritettavien toimenpiteiden tavoite 

ja valita sen perusteella oleellisimmat tilintarkastusevidenssin hankintatavat. Ajoituksella 

viitataan tilintarkastustoimenpiteiden suorittamisen ajankohtaan ja siihen, minkä ajankohdan 

kerätty tilintarkastusevidenssi kattaa. Toimenpiteiden laajuutta tulee tarkastella, kun 

tilintarkastaja on arvioinut eri riskejä ja määrittänyt olennaisuuden raja-arvon. Tämän 

seurauksena tilintarkastaja pystyy määrittämään tarvittavien tarkastustoimenpiteiden laajuuden 

eli sen, kuinka suuri osa aineistosta on lopullisen tarkastuksen kohteena. (Halonen & Steiner 

2010, 236–238) 

2.1 Suunnitteluvaiheen merkitys 
Tilintarkastajan tulee kerätä tarpeellinen määrä tilintarkastusevidenssiä tukemaan 

asianmukaisen lausunnon ilmaisemista. International Federation of Accountants’ (2009, ISA 

200.13) määrittelee tilintarkastusevidenssin tilintarkastajan keräämäksi tiedoksi, jonka 

perusteella hän tekee johtopäätöksiä tarkasteltavan tilinpäätöksen oikeellisuudesta. 

Tilintarkastusevidenssin määrään vaikuttaa virheellisyyden ilmenemisen todennäköisyys 

(Halonen & Steiner 2010, 82). Luotettavaa evidenssiä tulee siten hankkia sitä enemmän mitä 

korkeampi riski tilinpäätökseen kohdistuu (Halonen & Steiner 2010, 82). 

Tilintarkastusevidenssin keräämiseksi tilintarkastaja toteuttaa vaihtoehtoisia 

tilintarkastustoimenpiteitä, joiden avulla olennaisen virheellisyyden riskiä voidaan pyrkiä 

pienentämään. Tilintarkastuskohteen tilinpäätöksen sisältämät riskit tulee tunnistaa ja arvioida, 

jotta olennaisen virheellisyyden ilmenemisen todennäköisyys saadaan mahdollisimman 

pieneksi. Näin tilintarkastusriski saadaan alhaiseksi, jolloin tilintarkastaja voi varmistua 

asianmukaisen tilintarkastuslausunnon antamisesta. Tilintarkastustoimenpiteistä olennaisen 

virheellisyyden pienentämiseksi kerrotaan lisää luvussa 3. 

Toimeksiannon alustavia toimenpiteitä suoritetaan tilintarkastuksen suunnitteluvaiheessa, jotta 

tilintarkastaja voi tehdä päätöksiä asiakashyväksynnästä eli siitä, kuka tulee hyväksyä 

asiakkaaksi ja mitkä vanhoista asiakkaista kannattaa edelleen säilyttää (Halonen & Steiner 

2010, 116). Jokaisen asiakashyväksynnän yhteydessä tilintarkastajan tulee arvioida kolmea eri 

toimeksiannon riskitekijää: tilintarkastusriskiä ja tilintarkastajan sekä asiakkaan 

liiketoimintariskiä (Kerr, Jooste, Grupe, Vreeland 2007, 19). Tilintarkastajan 

liiketoimintariskillä (auditor’s business risk) tarkoitetaan tilintarkastusyhteisön mahdollisuutta 

kärsiä tappiota toimeksiannon seurauksena. Kyseinen tappio voi olla seurausta asiakkaan 

kanssa toimimisesta tai mahdollisesta tilintarkastuksen epäonnistumisesta. (Johnstone 2001, 
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27; Colbert, Luehlfing, Alderman 1996, 54) Asiakkaan liiketoimintariskillä (client’s business 

risk) tarkoitetaan sitä mahdollisuutta, että asiakkaan taloudellinen tilanne heikkenee lyhyellä tai 

pitkällä aikavälillä. Käsite kattaa kaikki asiakaskohtaiset riskit, aina tämän vakavaraisuudesta, 

maksuvalmiuteen ja tuottoisuuteen. (Johnstone 2001, 27; Huss, Jacobs, Patterson, Park 2000, 

116) Tilintarkastajalla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta kontrolloida asiakkaan 

liiketoimintariskiä, joten hän pyrkii vaikuttamaan siihen kontrolloimalla tilintarkastusriskiä 

(Colbert et al. 1996, 54). Asiakasyritykseen liittyvät riskit ja tilintarkastajaan kohdistuvat 

vaatimukset tulisi huomioida alustavien toimenpiteiden yhteydessä, sillä niiden perusteella 

tilintarkastaja päättää toimeksiannon hyväksymisestä. Mikäli kyseinen asiakas päätetään ottaa 

osaksi asiakasportfoliota, tulee tilintarkastusriskin hyväksyttävä taso arvioida, jotta se ottaa 

huomioon kaikki tilintarkastukseen kohdistuvat riskit. 

Tilintarkastus tulee suunnitella etukäteen, jotta tilintarkastaja voi varmistua myös siitä, että 

tarkastustoimenpiteet on kohdennettu tilinpäätöksen kannalta olennaisiin ja riskialttiisiin osa-

alueisiin. Erilaisia toimeksiannon alustavia toimenpiteitä suoritetaan osana suunnitteluvaihetta, 

mutta itse tilintarkastuksen suunnittelu alkaa usein tilintarkastusstrategian laatimisella. 

Strategian tavoitteena on havainnollistaa tilintarkastuksen laajuuteen ja ajoitukseen liittyviä 

tekijöitä yleissuunnitelman tasolla. Sen laadinnassa otetaan huomioon tilintarkastuskohteen 

toiminta, sen kirjanpitojärjestelmä ja sisäinen kontrollijärjestelmä. (KHT-yhdistys 2002, 11–

12) Kuvaus sisältää myös kaikki toimeksiantoon liittyvät tekijät, jotta tilintarkastaja pystyy 

suunnittelemaan toteutettavan tarkastuksen sisällön ja huomioimaan siihen vaadittavat resurssit 

(Halonen & Steiner 2010, 125). 

Tilintarkastusstrategian perusteella luodaan tilintarkastussuunnitelma, joka sisältää 

yksityiskohtaisen kuvauksen tulevien tarkastustoimenpiteiden luonteesta, ajoituksesta ja 

laajuudesta. Suunnitelma toimii ohjeistuksena toimeksiantotiimin jäsenille ja tukee 

tilintarkastukseen liittyvää valvontaa sekä raportointia. (KHT-yhdistys 2002, 13) 

Tilintarkastussuunnitelman laatiminen aloitetaan usein vasta suunnitteluvaiheen loppupuolella, 

kun tarvittavat tarkastustoimenpiteet määritetään tunnistettuihin riskeihin vastaamiseksi. 

Tilintarkastussuunnitelman ja tilintarkastusstrategian laadinta eivät ole toisistaan irrallisia 

prosesseja, mikä tarkoittaa, että toiseen kohdistuvat muutokset tulee ottaa huomioon myös 

toisen suunnitelman laadinnassa. (Halonen & Steiner 2010, 124–125)  

Tilintarkastuksen suunnittelu on jokaisen tilintarkastuksen yhteydessä tapahtuva iteratiivinen 

prosessi, joka alkaa edellisen tilintarkastuksen päättymisestä ja jatkuu aina nykyisen 
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tarkastuksen loppuun saakka. Toteutettavan suunnitelman luonteeseen ja laajuuteen vaikuttavat 

tilintarkastuskohteen koko sekä sen toiminnan monimutkaisuus. Myös toimeksiantotiimin 

aikaisempi kokemus tarkastuskohteen toiminnasta helpottaa suunnitelman laatimista, sillä 

tarkastuksen aikana mahdollisesti ilmenevät ongelmat ja muutokset osataan ottaa huomioon jo 

tarkastuksen varhaisessa vaiheessa. (AICPA 2012, AU-C §300.A1) 

Asianmukaisen suunnittelun myötä tilintarkastajan on mahdollista kiinnittää huomio 

avainasemassa oleviin tilinpäätöksen osa-alueisiin, jolloin tarkastus on mahdollista toteuttaa 

kustannustehokkaasti. Beasleyn, Carcellon ja Hermansonin (2001, 63–64) toteuttamassa 

tutkimuksessa tutkittiin suunnitteluvaiheen merkitystä väärinkäytösten tunnistamisessa. 

Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä syitä sille, miksi tilintarkastajat eivät havainneet 

asiakkaidensa tekemiä väärinkäytöksiä tilintarkastuksien yhteydessä. Tutkimustulokset 

osoittivat, että epäasianmukainen suunnittelu selitti jopa 44 prosenttia epäonnistumisista ja 

varsinkin tilintarkastussuunnitelman epäonnistunut laadinta oli yksi merkittävimmistä 

selittävistä tekijöistä. (Ibid) 

Tilintarkastusevidenssi ei pysty tarjoamaan ehdotonta varmuutta tilinpäätöksen 

oikeellisuudesta, jolloin virheellisyyden mahdollisuutta ei pystytä täysin poistamaan.  

Tilintarkastajan tulee kuitenkin saavuttaa kohtuullinen varmuus siitä, että lopullinen tilinpäätös 

ei sisällä olennaista virheellisyyttä. (Law 2008, 161–162; AICPA 1972, AU §230.12) 

Kohtuullisen varmuuden saavuttamisessa tilintarkastajan tulee kiinnittää huomio 

olennaisuusrajan ylittäviin virheellisyyksiin. Näiden tunnistaminen voi kuitenkin olla 

haastavaa, sillä virheellisyydet voivat ilmetä millä tahansa tilintarkastuksen osa-alueella. 

Fearnley, Beattie ja Brandt (2005, 40) toteavat, että yleisimmät syyt tilintarkastajan 

epäonnistuneeseen virheiden tunnistamiseen löytyvät tilintarkastuksen ala-arvoisesta 

toteutuksesta tai epäonnistumisesta virheen raportoinnissa. He muistuttavat myös 

mahdollisuudesta, jossa kohdeyrityksen omistajat yrittävät tahallaan harhaanjohtaa 

tilintarkastajaa (Ibid). 

Tutustuminen tilintarkastuskohteeseen ja tämän liiketoimintaan 

Useat tilintarkastusstandardit osoittavat, että tilintarkastuskohteen toimialakohtaiset tekijät 

tulisi ottaa huomioon tarkastuksen suunnittelussa ja sen toteutuksessa (Maletta & Wright 1996, 

71). SAS No. 47 (AICPA 1983) sisältää ohjeistuksia siitä, kuinka tilintarkastuskohteen 

toimialaan vaikuttavat tekijät tulisi huomioida tilintarkastusriskiä arvioitaessa. SAS No. 53 

(AICPA 1988) keskittyy tilintarkastajan mahdollisuuksiin tunnistaa tilinpäätöksen sisältämät 
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virheet ja väärinkäytökset, ottaen huomioon tarkastuskohteen toimialaan liittyvät tunnusmerkit. 

Lisäksi SAS No. 55 (AICPA 1988) tarjoaa ohjeistusta tilintarkastuksen suorittamiseen 

keskittymällä erityisesti tarkastuskohteen sisäisten kontrollijärjestelmien toimivuuteen. 

Tilintarkastuskohteen toimialaan tutustuminen mahdollistaa tilintarkastajan perehtymisen 

riskeihin, jotka voidaan liittää kyseisen asiakkaan liiketoimintaan. Ymmärrys asiakkaan 

toimialasta toimii avaintekijänä arvioitaessa tilintarkastusriskiä ja sitä, kuinka resurssit tulisi 

allokoida, jotta tilintarkastus voitaisiin suorittaa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. 

Kyseisillä tekijöillä on suuri vaikutus tilintarkastuksen tehokkuuteen, sillä huonosti 

toteutettuina ne voivat aiheuttaa väärinmitoitetun tilintarkastuksen. (Low 2004, 214–216) 

Tilintarkastaja hankkii alustavia tietoja asiakkaan liiketoiminnasta jo asiakashyväksynnän 

yhteydessä. Entistä syvällisempi ymmärrys kohdeyrityksen toiminnasta tulee kuitenkin hankkia 

tilintarkastuksen suunnittelun ja tehokkaan toteutuksen varmistamiseksi. (Porter et al. 2014, 

326) Useista liiketoimintariskeistä aiheutuu kohdeyritykselle taloudellisia seuraamuksia, joten 

ymmärtämällä asiakkaan liiketoiminnan tilintarkastaja voi kasvattaa mahdollisuutta olennaisen 

virheellisyyden havaitsemisesta. Tilintarkastajan vastuulla ei ole tunnistaa kaikkia asiakkaan 

liiketoimintaan kohdistuvia riskejä, vaan tavoitteena on arvioida merkittävimmät riskit 

tilinpäätöksen oikeellisuuden varmistamiseksi. (IFAC 2009, ISA 315.A31) Asiakkaan 

liiketoiminnan ymmärtäminen on suunnitteluvaiheen tärkein vaihe, sillä se luo perustan koko 

tilintarkastuksen suorittamiselle (Porter et al. 2014, 327).  

Tilintarkastajan tavoitteena on tunnistaa tilinpäätöksen sisältämät olennaiset virheellisyydet 

kohdeyrityksen liiketoiminnan ymmärtämisen kautta (IFAC 2009, ISA 315.3). 

Mahdollistaakseen tämän tilintarkastajan tulee ymmärtää muun muassa asiakasyrityksen 

tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, sen tavoitteet ja strategiat sekä yrityksen luonteeseen liittyvät 

tekijät (IFAC 2009, ISA 315.A23-A35). Tilintarkastaja voi tarkastella esimerkiksi 

kohdeyrityksen sisäisiin tekijöihin liittyviä tekijöitä, kuten omistus- ja hallintorakennetta, 

yhteisön toiminnan rahoitusta ja tämän sisäisten kontrollien toimivuutta. Myös yrityksen 

ulkoiset tekijät, kuten taloudelliset olosuhteet ja toimialaan kohdistuvat sääntelyt tulisi ottaa 

huomioon asiakasyrityksen liiketoiminnan arvioinnissa. (Halonen & Steiner 2010, 163–165) 

Tilintarkastajan tulee toteuttaa erilaisia riskienarviointitoimenpiteitä, kuten tiedusteluja ja 

havainnointia, jotta kohdeyrityksen liiketoiminta on mahdollista ymmärtää (Halonen & Steiner 

2010, 154). Toteutettavien riskienarviointitoimenpiteiden laajuutta tilintarkastuksen yhteydessä 

ei ole ennalta määritetty, vaan suoritettavien toimenpiteiden määrä vaihtelee 
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tilintarkastuskohteen myötä. Alustavien riskienarviointitoimenpiteiden toteuttaminen voi 

paljastaa sellaisia liiketapahtumia tai yleisiä trendejä, joita tilintarkastaja ei ole muuten ottanut 

huomioon tarkastuksen yhteydessä. Ilmenneiden havaintojen yhteyttä tilintarkastusriskiin tulisi 

arvioida, sillä toimenpiteiden myötä saadut tulokset tarjoavat ainoastaan viitteitä siitä, että 

tilinpäätös sisältää olennaisen virheellisyyden. (AICPA 2006, AU §314.08-09) 

Tutustuminen tilintarkastuskohteen sisäiseen valvontaan 

Yritykset käyttävät sisäisen valvonnan järjestelmiä varmistaakseen taloudellisten raporttien 

luotettavuuden (Altamuro & Beatty 2010, 58). Sisäisen valvonnan tehokas toiminta on 

välttämättömyys yrityksen menestymisen kannalta ja se on olennainen osa yhtiön hallinnointi- 

ja ohjausjärjestelmää (engl. corporate governance). Kontrollijärjestelmien soveltuvuus riskien 

torjunnassa on kuitenkin kyseenalaistettu nykypäivän alati muuttuvassa yritystoiminnassa, sillä 

yritykset kohtaavat jatkuvasti liiketoiminnassaan erilaisia riskejä, jotka tulee huomioida ja 

käsitellä asianmukaisesti. Sisäisiä kontrollijärjestelmiä käytetään ensisijaisesti yhtiötä 

koskevien riskien tunnistamisessa ja niiden hallitsemisessa sekä arvioinnissa. (Rogers, Marsh, 

Ethridge 2004, 28) 

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on muodostaa kohtuullinen varmuus taloudellista 

raportointia, toiminnan tehokkuutta ja määräysten noudattamista koskevien tavoitteiden 

saavuttamisesta. Sisäinen valvonta on tilintarkastuskohteen hallinnon ja toimivan johdon 

suunnittelema ja ylläpitämä prosessi, joka rakentuu erilaisista toimintaohjeista, 

menettelytavoista ja toimenpiteistä. (IFAC 2009, ISA 315.4; Halonen & Steiner 2010, 62) 

Kontrollijärjestelmien tavoitteena on taloudellisen raportoinnin luotettavuus, toimintojen 

tehokkuus ja taloudellisuus sekä erilaisten yritystoimintaa koskevien säädösten noudattamisen 

varmistaminen. Jotta yrityksen johto pystyisi täyttämään edellä mainitut tavoitteet, tulee 

sisäisen valvonnan arvioinnissa ottaa huomioon myös sen eri osa-alueet. (Kuva 2) Kyseiset 

komponentit pyrkivät estämään, havaitsemaan ja korjaamaan olennaisen virheellisyyden 

tilinpäätöksessä. (Rubino & Vitolla 2014, 743) Sisäisen valvonnan voidaan sanoa toimivan 

tehokkaasti, mikäli kaikki sen osa-alueet toimivat siinä määrin, että yrityksen toimivan johdon 

voidaan sanoa saaneen kohtuullisen varmuuden siitä, että tilinpäätös on laadittu normiston 

mukaisesti (McNally 2013, 5). 
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Kuva 2. Sisäisen valvonnan osa-alueet (mukaillen Porter et al. 2014, 389; Halonen & Steiner 2010, 64–72). 

Kuvassa 2 esitetyt sisäisen valvonnan kontrollit kuvaavat niitä toimintaperiaatteita ja 

menettelytapoja, joiden avulla varmistetaan kohdeyrityksen johdon asettamien 

toimintaohjeiden toteutuminen. Tilintarkastajan tulee omaksua kattava käsitys kyseisten 

kontrollien toiminnasta, jotta olennainen virheellisyys kannanottotasolla on mahdollista 

tunnistaa. Sisäisen valvonnan kontrollit auttavat tilintarkastajaa vastaamaan arvioituihin 

riskeihin, sillä ne ohjaavat oikeiden tilintarkastustoimenpiteiden suunnittelussa. (Halonen & 

Steiner 2010, 72–73; IFAC 2009, ISA 315.A88-A94) Tilintarkastajan tulee kiinnittää huomiota 

niihin tilintarkastuskohteen toimintoihin, joita tämä käyttää taloudellista raportointia koskevan 

sisäisen valvonnan seuraamiseksi. Käsitys tulee muodostaa myös siitä, miten kohdeyritys 

vastaa kontrolleissa havaittuihin puutteellisuuksiin. (IFAC 2009, ISA 315.A98-A100) 

2.2 Tilintarkastusriskimalli 
American Institute of Certified Public Accountants on lisännyt kahdeksan standardia (SAS No. 

104–111) kokoelmaansa parantaakseen yleistä ohjeistusta liittyen tilintarkastusriskin 

arviointiin. Standardien tavoitteena on ohjeistaa tilintarkastajia laadukkaiden tarkastuksien 

suorittamisessa. Täten he voivat toteuttaa täsmällisiä riskianalyysejä, jotka auttavat tarkastajia 

lopullisten tilintarkastustoimenpiteiden valinnassa. (Colbert & Weirich 2006, 28) Kyseiset 

standardit ohjeistavat tilintarkastajia käyttämään riskikartoituksessa hyväksi AICPAN:n 1980-

luvulla esittelemää tilintarkastusriskimallia (engl. the audit risk model) (Ritchie & Khorwatt 

2007, 42). Botezin (2015, 69) mukaan tilintarkastajat eivät voi saavuttaa tarkastukselle 
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asettamiaan tavoitteita, mikäli he eivät liitä tilintarkastusriskimallin käyttöä osaksi 

tilintarkastussuunnitelmaa. 

Useiden vuosikymmenten ajan tilintarkastusriskimallia on käytetty osana 

tilintarkastusprosessia (Akresh 2010, 65). Mallin tavoitteena on pienentää sen riskin suuruutta, 

että tilintarkastaja ilmaisee lausunnon tilinpäätöksen oikeellisuudesta, vaikka todellisuudessa 

se sisältää olennaisen virheellisyyden (Houston, Peters, Pratt 1999, 285). Lisäksi malli pyrkii 

kasvattamaan tilintarkastuksen tehokkuutta osoittamalla testauksen määrän, joka tarvitaan 

laadukkaan tarkastuksen toteuttamiseksi (Dusenbury, Reimers, Wheeler 2000, 107). 

Tilintarkastusriskimalli on saanut osakseen huomattavan määrän kritiikkiä sen teoreettisen 

perustan ja toteutuksen haastavuuden vuoksi. Siitä huolimatta mallin on nähty olevan tehokas 

apukeino riskien analysoinnissa sekä tilintarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja 

laajuuden määrittämisessä. (Akresh 2010, 65) 

Tilintarkastusskandaalit 2000-luvun alussa osoittivat selviä heikkouksia tilintarkastukseen 

liittyvässä metodiikassa. Tämän seurauksena tilintarkastuksen riskimallia pyrittiin 

uudistamaan, jotta se pystyisi vastaamaan entistä paremmin sen alkuperäiseen tarkoitukseen. 

Kyseisen mallin tavoitteena ei ole antaa suoraa vastausta tarvittavien toimenpiteiden 

laajuudesta tai tilintarkastusevidenssin määrästä, vaan sitä voidaan käyttää viitekehyksenä 

arvioitaessa tilintarkastukseen liittyvien riskien suuruutta. (Botez 2015, 70) Mallin 

tarkoituksena on ohjata tilintarkastajaa tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa, joiden myötä 

tilintarkastusriski on mahdollista saada halutun alhaiselle tasolle (AICPA 2006, AU §312.26). 

Tilintarkastusriskimalli ja sen eri näkökulmat ovat laajasti tutkittu aihe tieteellisissä 

julkaisuissa. Aikaisemmat tutkimukset ovat kohdistuneet muun muassa riskimallin 

komponenttien välisen yhteyden määrittämiseen (Dusenbury, Reimers, Wheeler 2000; Messier 

& Austen 2000) ja tilintarkastajan yleisesti tekemään riskiarviointiin mallia hyväksikäyttäen 

(Akresh 2010; Waller 1993; Houghton & Fogarty 1991; Miller, Cipriano, Ramsay 2011). 
 

2.2.1 Tilintarkastusriskimallin hyödyntäminen 
Tilintarkastuksen yhteydessä esiintyvä riski merkitsee, että tilintarkastaja on valmis 

hyväksymään jonkinasteisen epävarmuuden tilintarkastusta toteuttaessaan. Epävarmuus voi 

liittyä tilintarkastusevidenssin kelpoisuuteen, asiakkaan sisäisten kontrollien toimivuuteen tai 

tilinpäätöksen sisältämien tietojen oikeellisuuteen. Tilintarkastusriskimallin avulla kiinnitetään 

huomiota toimeksiannon suunnittelun yhteydessä ilmeneviin riskeihin ja siihen, miten 
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epävarmuuteen voidaan vastata keräämällä tarvittava määrä tilintarkastusevidenssiä. (Arens & 

Loebbecke 1991, 253) 

Tilintarkastusriskimalli on osa riskiperusteista lähestymistapaa määritettäessä tarvittavan 

testauksen määrä tehokkaan tilintarkastuksen toteuttamiseksi. Yksityiskohtainen testaus voi 

olla yritykselle kallis toteuttaa, joten tilintarkastajan tulisi pyrkiä saavuttamaan kohtuullinen 

varmuus suhteellisen vähäisellä testauksella. (Dusenbury et al. 2000, 107) Fukukawa (2006, 

50) esittää kaavan tilintarkastusriskin arvioimiseksi erottaen kyseisen riskin kolmeen eri 

komponenttiin: 

 

𝐴𝑅 = 𝐼𝑅 × 𝐶𝑅 × 𝐷𝑅    (1) 
 
 

 

missä AR on hyväksyttävä tilintarkastusriski 

  IR on toimintariski 

  CR on kontrolliriski 

  DR on suunniteltu havaitsemisriski 

Tilintarkastusriskimallia hyödyntäessään tilintarkastaja asettaa tilintarkastusriskin halutun 

alhaiselle tasolle, sillä hän haluaa varmistua siitä, ettei tilinpäätös sisällä olennaisuusrajaa 

ylittäviä virheellisyyksiä. Olennaisten virheiden tai puutteiden havaitsemiseksi 

tilintarkastusriskimalli erottaa tilintarkastusriskin olennaisen virheellisyyden riskiin sekä 

havaitsemisriskiin. (Kuva 3) Tilintarkastaja arvioi olennaisen virheellisyyden riskiä 

hyödyntäen ennusteessaan toiminta- ja kontrolliriskin käsitteitä. Perustuen tehtyyn 

riskiarviointiin, tilintarkastaja voi suunnitella toteutettavat tilintarkastustoimenpiteet, joiden 

myötä havaitsemisriski saadaan selvitettyä. (Waller 1993, 785) Tilintarkastusriskin 

määrittäminen toteutetaan huomioimalla tilinpäätös kokonaisuudessaan. Päinvastaisesti 

toiminta- ja kontrolliriski arvioidaan usein kannanottotasolla, sillä ne voivat vaihdella eri tilien 

ja tilintarkastajan tavoitteiden myötä. Yleisesti tilintarkastusriskimallissa eri elementit 

määritetään käyttäen hyväksi prosentuaalisia arvoja. (Ritchie & Khorwatt 2007, 42, 45) Botez 

(2015, 70) tarjoaa kuitenkin vaihtoehtoisen rakenteen mallille, käyttäen riskiarvioinnissa 

hyväksi määritteitä ”korkea”, ”keskinkertainen” ja ”alhainen”. 
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Kuva 3. Tilintarkastusriskin osakomponentit (Akresh 2010, 68) 

Tilintarkastusriski 

Kun tilintarkastaja päättää tilintarkastusriskin alhaisuuden asettamisesta, hän haluaa lisätä 

varmuutta siitä, ettei tilinpäätös ole olennaisesti virheellinen. 100 prosenttinen riski merkitsisi 

täydellistä epävarmuutta, kun taas päinvastaisessa tapauksessa prosenttiosuuden ollessa nolla, 

tilintarkastaja omaisi absoluuttisen varmuuden tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Arvioitaessa 

tilintarkastusriskin suuruutta huomioon tulisi ottaa kaksi vaikuttavaa tekijää: sen 

todennäköisyys, että asiakas kokee taloudellisia vaikeuksia tilintarkastuksen jälkeen ja sen 

merkitys, miten paljon ulkoiset sidosryhmät luottavat tilinpäätöksen sisältämiin tietoihin. 

Mikäli asiakas joutuu hakeutumaan konkurssiin tai tämä kokee muuten merkittävän tappion 

tilintarkastuksen jälkeen, tarkastajan tulee pystyä puolustamaan suorittamansa tilintarkastuksen 

laadukkuutta. Asiakkaan taloudellisia vaikeuksia on vaikea ennustaa, mutta tutkimalla muun 

muassa asiakkaan maksuvalmiutta, tämän liiketoiminnan luonnetta ja nykyisen johdon 

pätevyyttä, tilintarkastaja pystyy määrittämään tilintarkastusriskin tarvittavan alhaisen tason. 

Myös asiakasyrityksen koko ja sen omistuksen jakautuminen vaikuttavat tilintarkastusriskin 

alentamispäätökseen, sillä kyseiset tekijät ovat merkittäviä sidosryhmien harkitessa 

tilinpäätöksen luotettavuutta. (Arens & Loebbecke 1991, 257–259) 

Olennaisen virheellisyyden riski 

Olennaisen virheellisyyden riskillä viitataan riskiin siitä, että tilinpäätös sisältää olennaisen 

virheen tai puutteen ennen tilintarkastuksen suorittamista (Halonen & Steiner 2010, 45). 

Tilintarkastuksen suunnittelussa otetaan huomioon olennaisen virheen ilmenemisen 

todennäköisyys, jota pyritään hallitsemaan arvioimalla toimintariskiä ja asiakkaan sisäisten 

kontrollien toimivuutta. Tilintarkastajat määrittävät tarvittavan tilintarkastusevidenssin määrän, 

jotta olennaisen virheellisyyden ilmenemisen todennäköisyys saadaan mahdollisimman 
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alhaiseksi (AICPA 1995, §300.12). Toiminta- ja kontrolliriskin arvioinnissa tulee hyödyntää 

ammatillista harkintakykyä, joka perustuu tilintarkastajan aikaisempaan tietoon ja 

kokemukseen (Ritchie & Khorwatt 2007, 42). Toiminta- ja kontrolliriskin arviointi tulee 

toteuttaa peräkkäisinä toimintoina, sillä Porter et al. (2010, 369) toteavat tilintarkastajien 

määrittävän olennaisen virheellisyyden ilmenemisen todennäköisyyden kahden toisiaan 

seuraavan vaiheen avulla. Ensimmäisessä vaiheessa tilintarkastajien tulee arvioida 

toimintariskin suuruus, jonka seurauksena voidaan toisessa vaiheessa selvittää asiakkaan 

sisäisten kontrollien luotettavuus olennaisen virheellisyyden havaitsemissa (Ibid). Miller et al. 

(2011, 451) tutkivat kyseisten riskien arviointia Big 4 -yrityksissä ja tilintarkastajat ilmaisivat 

arvioivansa toiminta- ja kontrolliriskiä kahden vaiheen perusteella. Ensimmäisessä vaiheessa 

kiinnitetään huomiota siihen, mikä voi mennä vikaan tilintarkastusta suoritettaessa. Tämän 

jälkeen tunnistetaan ne sisäisen valvonnan kontrollit, jotka ovat oleellisia tunnistettujen riskien 

pienentämisessä hyväksyttävälle tasolle. (Ibid)  

Toimintariski 

Toimintariskillä tarkoitetaan tilinpäätöksessä esitettävään tietoon liittyvän kannanoton 

virheellisyyttä, joka koskee liiketapahtumien lajia tai tilien saldoja. Toimintariskiä voidaan 

havaita sekä tilinpäätös- että kannanottotasolla ja se voi esiintyä yksin tai yhdessä muiden 

tekijöiden kanssa. (Halonen & Steiner 2010, 47; AICPA 2006, AU §312.20) Toimintariski 

kuvastaa tilintarkastajan käsitystä olennaisen virheellisyyden esiintymisestä ennen sisäisten 

kontrollien arviointia (Botez 2015, 72). Tarkoituksena on siis kartoittaa, onko yrityksen 

sisäisten kontrollien toimivuus oikealla tasolla, kun otetaan huomioon toimintariskin luonne ja 

suuruus. Mikäli toimintariski on korkea, tarvitsee asiakasyrityksen omata vahvat sisäiset 

kontrollit estääkseen, havaitakseen ja korjatakseen olennaiset virheellisyydet. Päinvastaisesti 

toimintariskin alentuessa myös tarve sisäisten kontrollien tehokkuudelle vähenee. (Akresh 

2010, 73) Toimintariski on käänteisessä suhteessa tilintarkastajan havaitsemisriskiin ja 

päinvastoin suorassa suhteessa tilintarkastusevidenssin määrään (Botez 2015, 72). 

Havaitsemisriskin ollessa alhainen toimintariski on usein korkea, jolloin tilintarkastajan tulee 

hankkia määrällisesti enemmän luotettavaa tilintarkastusevidenssiä tilinpäätöksen 

oikeellisuuden varmistamiseksi. 

Toimintariskin epäasianmukainen arviointi on usein pääasiallinen syy tilintarkastuksen 

tehottomuuteen (Von Wielligh 2004, 199). Arvioinnin avulla tilintarkastajat voivat ennustaa, 

missä tilinpäätöksen osa-alueella olennaisen virheellisyyden riski on suurin tai päinvastoin 



22 
 

matalin. Toimintariskin suuruutta ei voida muuttaa tilintarkastusta suunniteltaessa, sillä 

tilintarkastaja ei pysty omilla toimillaan vaikuttamaan sen muodostumiseen. Tilintarkastaja voi 

kuitenkin arvioida sen osatekijöitä ja tämän perusteella kerätä tarvittavan määrän 

tilintarkastusevidenssiä riskin huomioimiseksi. (Arens & Loebbecke 1991, 260) 

Toimintariskin muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä on huomattava määrä, mutta usein 

korkean toimintariskin aiheuttajat liittyvät asiakkaan liiketoiminnan luonteeseen tai tämän 

johdon rehellisyyteen (Arens & Loebbecke 1991, 260). Lisäksi asiakkaan toimiala voi olla 

vahvasti säännelty, mikä aiheuttaa lisävaatimuksia tämän taloudelliselle raportoinnille. Myös 

erilaiset poliittiset, taloudelliset ja tekniset tekijät vaikuttavat asiakkaan liiketoimintaan, jolloin 

tilintarkastajan tulisi huomioida erityisesti tilit koskien asiakkaan varastoa, myyntisaamisia 

sekä varallisuutta. (AICPA 2006, AU §314.25) Tilintarkastuskohteen toimivan johdon 

rehellisyyden puute saattaa johtaa muun muassa tapauksiin, joissa asiakkaalle ei ilmoiteta 

yrityksen saaneen tältä kaksi maksusuoritusta. Hallinnon toiminta voi olla sidottu myös 

erilaisiin bonuksiin, jolloin johto saattaa kokea tilinpäätöstietojen väärentämisen esimerkiksi 

nettotulojen osalta hyödylliseksi. Myös edellisten vuosien tilinpäätöstiedot tulee ottaa osaksi 

toimintariskin arviointia, sillä aikaisempina vuosina havaittujen virheiden ilmenemisen 

todennäköisyys on erittäin suuri myös tämän vuotisessa tilinpäätöksessä. (Arens & Loebbecke 

1991, 260–261) 

Kontrolliriski 

Tilintarkastaja tutkii asiakasyrityksen sisäistä valvontaa, jotta mielipide sisäisten kontrollien 

tehokkuudesta voitaisiin muodostaa (SSAE 2015, AT 501.09). Tilintarkastajan mielipide 

perustuu varmuuteen siitä, ettei kontrollien suunnittelussa, käyttöönotossa ja toimivuudessa ole 

havaittavissa olennaisia puutteita (Akresh 2010, 70). Kontrolliriskillä mitataan sisäisen 

valvonnan kontrollien mahdollisuutta estää, havaita ja korjata olennaisuusrajan ylittäneet 

virheellisyydet tilinpäätöksen kannanottotasolla (IFAC 2009, ISA 200.13). 

Kontrolliriskin arvioinnissa tulee huomioida ne tekijät, jotka aiheuttavat tilinpäätöksen 

sisältämän olennaisen virheellisyyden. Usein kyseiset riskit liittyvät taloudellisen raportoinnin 

epäluotettavuuteen tai tilinpäätöksen laatimistoimenpiteiden virheellisyyteen, jolloin 

tilintarkastajan tulisi kiinnittää erityistä huomiota yritystason sekä liiketoimintaprosessien 

kontrolleihin. Virheellisyyden saattaa aiheuttaa myös liiketapahtumien väärinkirjaus, jolloin 

kyseisten tapahtumien tunnistamisen ja luokittelun voidaan sanoa epäonnistuneen. 

Kontrolliriskin arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös se, ettei tilintarkastaja pysty 
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muodostamaan käsitystä tilinpäätöksen kannalta relevanteista kontrolleista. Hän saattaa 

keskittyä olennaisten kontrollien sijasta sellaisiin kontrolleihin, joilla ei ole vaikutusta 

tilinpäätökseen ja joiden toimimattomuudesta ei aiheudu olennaista virheellisyyttä. 

Tilintarkastaja voi epäonnistua myös relevanttien kontrollien käyttöönoton ja suunnittelun 

arvioinnissa. Kyseinen ongelma saattaa olla seurausta siitä, että tilintarkastuskohteen oma 

kontrolleihin liittyvä dokumentaatio on puutteellinen. Tilintarkastaja ei ole saanut kerättyä 

tarvittavaa määrää tilintarkastusevidenssiä liittyen kontrollien suunnitteluun, olemassaoloon ja 

toimivuuteen. Tilintarkastaja siis epäonnistuu käytössä olevien kontrollien ja näitä vastaavien 

riskitekijöiden yhdistämisessä. (Halonen & Steiner 2010, 207, 212–214) 

Tilintarkastusriskimallin osatekijöitä arvioidessaan tilintarkastaja on tietoinen siitä, että 

toiminta- ja kontrolliriski vaikuttavat hänen havaitsemisriskinsä suuruuteen. Toimintariski 

määräytyy asiakasyrityksen toiminnan perusteella, jolloin se on suurilta osin jo määritetty. 

Toimintariskin arvioinnin seurauksena asiakasyrityksen johto määrittää kontrolliriskin 

hyväksyttävän tason ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sisäisen valvonnan toimivuuden 

varmistamiseksi. Toiminta- ja kontrolliriskin arvot tulevat tilintarkastajalle annettuina 

asiakasyrityksen toimesta, eikä tarkastaja pysty niihin omilla toimillaan suorasti vaikuttamaan. 

Tilintarkastaja pystyy vain arvioimaan toiminta- ja kontrolliriskiä, jotta hän pystyy 

määrittämään havaitsemisriskinsä tason. (Blokdijk 2004, 185, 187) Sen jälkeen, kun 

tilintarkastaja on määrittänyt hyväksyttävän tilintarkastusriskin arvon ja saatuaan 

tilintarkastuskohteelta toiminta- ja kontrolliriskin arvot, ratkaistaan havaitsemisriski yhtälöstä 

(Houston 1999, 72):  

 

𝐻𝑎𝑣𝑎𝑖𝑡𝑠𝑒𝑚𝑖𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘𝑖 𝐷𝑅 =  𝑇𝑖𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑢𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘𝑖 𝐴𝑅
𝑇𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑠𝑘𝑖 𝐼𝑅 × 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑟𝑖𝑠𝑘𝑖 𝐶𝑅 (2) 

 

Havaitsemisriski 

Havaitsemisriskillä tarkoitetaan sitä riskiä, että tilintarkastaja ei havaitse tilinpäätöksen 

sisältämää olennaista virheellisyyttä, joka voi esiintyä yksinään tai yhdessä muiden 

virheellisyyksien kanssa (Botez 2015, 72). Havaitsemisriski on riippuvainen 

tilintarkastusriskimallin muista osatekijöistä, jolloin sen suuruutta voidaan muuttaa ainoastaan 

vaikuttamalla mallin muihin komponentteihin. Kyseinen riski auttaa myös tarvittavan 
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tilintarkastusevidenssin määrän mitoituksessa, sillä se on käänteisessä suhteessa tarvittavan 

testauksen kanssa. (Graham & Messier 2006, 119) (Kuva 4)   

Kuva 4. Tilintarkastusriskin osatekijöiden suhde tilintarkastusevidenssin määrään (mukaillen Arens & Loebbecke 

1991, 263). 

Kuten kuvasta 4 on huomattavissa, havaitsemisriskin ollessa korkea, tilintarkastaja luottaa 

sisäisen valvonnan kontrolleihin olennaisten virheellisyyksien havaitsemisessa. Tämän 

seurauksena tarvittavien testauksien määrä luotettavan evidenssin takaamiseksi tippuu ja 

olennaisen virheellisyyden todennäköisyys tilinpäätöksessä laskee. Päinvastaisessa tilanteessa 

havaitsemisriskin ollessa alhainen, kontrolliriski on usein korkea viitaten siihen, ettei 

tilintarkastajan tulisi turvautua ainoastaan kontrollien toimivuuteen virheellisyyksien 

tunnistamisessa. Tällöin tilintarkastajan tulee suorittaa lukuisia testejä luotettavan 

tilintarkastusevidenssin mahdollistamiseksi. (Colbert & Alderman 1995, 41) 

Havaitsemisriskin tarkoitus on kertoa tilintarkastustoimenpiteiden tehokkuudesta sekä niiden 

soveltuvuudesta. Havaitsemisriskiä ei pystytä asettamaan nollaksi, sillä tilintarkastajan ei ole 

kannattavaa tarkistaa jokaista tilin saldoa tai liiketapahtumaa varmuuden saamiseksi. Riskiä 

kasvattaa mahdollisuus siitä, että tilintarkastaja valitsee sopimattomat toimenpiteet olennaisten 

virheellisyyksien tunnistamiseksi. Myös oikean toimenpiteen väärin soveltaminen ja 

tilintarkastustiedon väärin tulkitseminen voivat kasvattaa havaitsemisriskin suuruutta. (Graham 

& Messier 2006, 119) 

2.2.2 Mallin osakseen saama kritiikki 
Tilintarkastusriskimallia on kritisoitu siitä, ettei se ota huomioon sisäisten kontrollien 

merkitystä olennaisten virheellisyyksien ennaltaehkäisyssä. Mallin toimivuus perustuu 
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kolmeen vaiheeseen, joiden myötä olennainen virheellisyys tilinpäätöksessä on mahdollista 

tunnistaa. Ensimmäisenä arvioidaan toimintariski, joka kertoo sen, sisältääkö tilinpäätös 

virheen tai puutteen. Tämän jälkeen sisäisen valvonnan kontrollit pyrkivät tunnistamaan ja 

korjaamaan ilmenneet virheet. Mikäli sisäinen valvonta tai tilintarkastaja ei havaitse kyseisiä 

puutteita, tilinpäätöksen voidaan olettaa sisältävän olennaisia virheellisyyksiä. Kontrolliriskin 

määrite pitää kuitenkin sisällään myös ne toimet, joiden avulla on mahdollista ennaltaehkäistä 

kyseiset virheellisyydet. Kontrollien ennaltaehkäisevät toimet tapahtuisivat kuitenkin jo ennen 

toimintariskin arviointia, jolloin toimintariskin määrittämisessä tulisi ottaa huomioon myös 

sisäisten kontrollien toimivuus. Toimintariskin määritteen mukaan sen arvioinnissa ei 

kuitenkaan oteta huomioon kontrollien toimivuutta, sillä ne arvioidaan erikseen kontrolliriskin 

yhteydessä. Kyseisten osatekijöiden välillä on siis selvä riippuvuus, jonka tilintarkastusmalli 

jättää huomiotta. (Waller 1993, 786–787) 

Tilintarkastusriskimalli ei ota huomioon sitä mahdollisuutta, että tilintarkastaja määrittää 

virheellisesti, että tilinpäätös sisältää olennaisen virheellisyyden vaikka todellisuudessa näin ei 

olisi. Vaikka asiakasyrityksen johto kyseenalaistaisi tilintarkastajan lopputuloksen ja 

lisätarkastustoimenpiteitä suoritettaisiin, on olemassa aina riski siitä, ettei tilintarkastaja ole 

havainnut kaikkia asioita, jotka tulisi liittää osaksi raportointia. (Akresh 2010, 68) Nykyinen 

tilintarkastusriskimalli loppuu havaitsemisriskin määrittämiseen eli siihen, havaitseeko 

tilintarkastaja olennaisen virheellisyyden tilinpäätöksessä. Malli ei kuitenkaan ota huomioon 

sitä mahdollisuutta, että virheellisyyden tunnistaminen ei automaattisesti tarkoita 

asianmukaisen lausunnon antamista. Mikäli tilintarkastajalta puuttuu pätevyys tilintarkastuksen 

yhteydessä nousseiden ongelmien selvittämiseen, epäasianmukaisen lausunnon ilmaisemisen 

todennäköisyys kasvaa. (Fearnley et al. 2005, 66)  

Tilintarkastukselle on ominaista, että vain prosessiin osallistuvat henkilöt eli tilintarkastajat ja 

asiakasyrityksen toimiva johto tekevät päätöksiä tilintarkastukseen liittyen. Ulkoisten 

sidosryhmien on mahdoton havaita prosessin kulkua. Tilintarkastajien pätevyyttä ja heidän 

itsenäisyyttään koskien on laadittu erilaisia säännöksiä. Sääntelyn tavoitteena on tarjota suoja 

tilintarkastajien pätemättömyyttä vastaan, jolloin ulkoiset sidosryhmät voivat luottaa 

tilinpäätösinformaatioon. Tilintarkastusriskimallia on ehdotettu muutettavan niin, että se ottaisi 

huomioon tilintarkastajan kyvyn ja halun suoriutua tilintarkastuksesta ansiokkaasti. Tällöin 

tilintarkastusriskin arvioinnissa otettaisiin huomioon myös tilintarkastajan motivaatio, pätevyys 

ja itsenäisyys. (Fearnley et al. 2005, 40, 66) 
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3 TOIMENPITEET TILINTARKASTUSRISKIN HALLITSEMISEKSI 
 

Tilintarkastusyhteisöjen ei tule hyväksyä kaikkia saatuja toimeksiantoja, vaikka kovan 

kilpailun seurauksena vanhojen asiakkaiden säilyttäminen ja uusien asiakkaiden hankkiminen 

on usein haastavaa. Toimeksiannon yhteydessä tilintarkastaja harkitsee, onko kyseinen yritys 

kannattavaa ottaa asiakkaaksi. Tilintarkastaja toteuttaa asiakashyväksyntävaiheessa alustavan 

riskikartoituksen asiakasyrityksen toiminnasta, jotta mahdolliset asiakkaaseen liittyvät riskit 

pystytään havaitsemaan. Toimeksiantoa ei ole viisasta hyväksyä, mikäli tilintarkastajalla on 

syytä epäillä esimerkiksi asiakasyrityksen johdon rehellisyyttä. Johdon tarjoama informaatio 

voi olla epäluotettavaa, minkä seurauksena todennäköisyys virheellisen lausunnon antamisesta 

kasvaa. Toimeksiannon yhteydessä tulee myös selvittää, omaako tilintarkastaja ja 

toimeksiantotiimi tarvittavat taidot laadukkaan tilintarkastuksen suorittamiseksi. Mikäli 

alustavan riskikartoituksen tulokset viittaavat siihen, että asiakasyrityksen toimintaan ja 

toteutettavaan tilintarkastukseen liittyy liian suuria riskejä, tilintarkastajan tulisi harkita 

toimeksiannon hylkäämistä. (Porter et al. 2014, 312–319) 

Asiakasyritys voi omalla toiminnallaan edesauttaa tilintarkastuksen riskien hallinnassa. Etenkin 

väärinkäytöksien estämisen kannalta on tärkeää, että yrityksen työntekijät omaksuvat sellaisen 

yrityskulttuurin, joka painottaa rehellisen toiminnan tärkeyttä. Myös kiinnijäämisen ja 

rangaistuksen todennäköisyyden vuoksi työntekijät voivat pidättäytyä väärinkäytösten 

tekemisestä, sillä yrityksen johto voi käyttää erilaisia pelotteita ja ennaltaehkäiseviä toimia 

vähentääkseen väärinkäytöksien mahdollisuutta. Yrityksen hallintoelimet ja sen toimiva johto 

voivat toteuttaa myös aktiivista valvontaa, jonka avulla pyritään varmistamaan työntekijöiden 

eettisesti hyväksyttävä käyttäytyminen. (IFAC 2009, ISA 240.04; Halonen & Steiner 2010, 

177) 

3.1 Suunnitteluvaiheen sisältämät riskienarviointitoimenpiteet 
International Federation of Accountants’ (2009, ISA 315.4) toteaa, että 

riskienarviointitoimenpiteiden avulla tilintarkastajan on mahdollista saada kattava käsitys 

kohdeyrityksestä ja tämän ympäristöstä, jolloin virheestä tai väärinkäytöksestä johtuva 

olennainen virheellisyys on mahdollista tunnistaa tilinpäätös- tai kannanottotasolla. 

Riskienarviointitoimenpiteet suoritetaan tilintarkastusprosessin alkuvaiheessa, jotta saatujen 

tulosten myötä tilintarkastussuunnitelman sisältämien yksittäisten tilintarkastustoimenpiteiden 

luonne, ajoitus ja laajuus voidaan suunnitella (Halonen & Steiner 2010, 131). Tilintarkastaja 
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voi toteuttaa tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi erilaisia toimenpiteitä, kuten tiedusteluja, 

analyyttisia toimenpiteitä, havainnointia ja yksityiskohtaista tarkastusta (IFAC 2009, ISA 

315.A6-A11). (Taulukko 1) Kyseisiä tilintarkastusevidenssin hankintatapoja käytetään 

riskienarviointitoimenpiteinä, kontrollien testauksessa ja aineistotarkastustoimenpiteinä 

riippuen asiayhteydestä, jossa tilintarkastaja niitä käyttää (IFAC 2009, ISA 500.A11). 

Taulukko 1. Riskienarviointitoimenpiteiden ja tilintarkastusevidenssin hankintatapojen välinen suhde (mukaillen 

Halonen & Steiner 2010, 101). 

 

Tilintarkastajan tekemät tiedustelut kohdistetaan kohdeyrityksen toimivalle johdolle tai muille 

organisaation jäsenille, joilla saattaa olla tietoa, joka auttaa olennaisen virheellisyyden 

tunnistamisessa (IFAC 2009, ISA 315.A6). Tiedusteluja voidaan toteuttaa sisäisen tarkastuksen 

henkilöstölle, jolloin saadaan tietoa sisäisen valvonnan rakenteesta ja tehokkuudesta sekä siitä, 

onko johto reagoinut ilmenneisiin havaintoihin tyydyttävällä tavalla. Kohdeyrityksen 

lakimiehelle tehdyt tiedustelut voivat tarjota tietoa yrityksen säännösten ja määräysten 

noudattamisesta, myynnin jälkeisistä velvoitteista ja sopimusehtojen merkityksestä. (Halonen 

& Steiner 2010, 157) 

Analyyttisten toimenpiteiden avulla pyritään tunnistamaan tilinpäätöksen osa-alueet, joihin 

liittyy kasvanut olennaisen virheellisyyden riski. Ne pyrkivät paljastamaan odottamattomia 

liiketapahtumia ja sellaisia kehityssuuntia, joihin tilintarkastajan tulisi kiinnittää erityistä 

huomiota tarkastusta suorittaessaan. (Porter et al. 2014, 339–340) Arens ja Loebbecke (1991, 

338) selventävät, että analyyttisillä toimenpiteillä tarkoitetaan erilaisten suhde- ja 

tunnuslukujen laskentaa. Saatuja tunnuslukuja vertaillaan tilintarkastajan etukäteen 

määrittelemiin arvoihin, jolloin saadaan selville kannanottotasoilla tapahtuneet muutokset 

esimerkiksi edelliseen vuoteen verrattuna (Ibid). 

Havainnointia ja yksityiskohtaista tarkastusta toteutetaan, kun tilintarkastaja haluaa 

lisäinformaatiota suoritettuaan tiedusteluja kohdeyrityksen toimivalle johdolle. Havainnoinnin 

kautta tilintarkastaja pyrkii tutustumaan tilintarkastuskohteen fyysisiin tiloihin ja saamaan 

käsityksen siitä, kuinka henkilöstö suoriutuu sille annetuista tehtävistä. (Halonen & Steiner 

2010, 94, 159) Havainnointi rajoittuu vain kyseiseen hetkeen, jolloin se ei välttämättä tarjoa 

Tiedustelut
Analyyttiset 
toimenpiteet Havainnointi

Yksityiskohtainen 
tarkastus

Riskienarviointi-
toimenpiteet

x x x x



28 
 

kovin luotettavaa tilintarkastusevidenssiä prosessista tai toimenpiteestä. Havainnoinnin 

ongelmana on myös se, että havainnoinnin kohteena oleminen saattaa vaikuttaa prosessin tai 

toimenpiteen suorittamiseen. (IFAC 2009, ISA 500.A17) Yksityiskohtainen tarkastus 

kohdistetaan tilintarkastuskohteen asiakirjoihin ja dokumentteihin, mutta sen tarjoaman 

tilintarkastusevidenssin luotettavuus vaihtelee aineiston luonteen ja lähteen mukaan (IFAC 

2009, ISA 500.A14). International Federation of Accountants’ (2009, ISA 315.A11) ohjeistaa, 

että havainnoinnin ja yksityiskohtaisen tarkastuksen kohteena tulisi olla vähintään 

kohdeyrityksen toiminnot, sen dokumentit ja kirjanpitoaineisto, toimivan johdon laatimat 

raportit sekä yhteisön toimitilat ja tuotantolaitokset. Kyseisten toimenpiteiden myötä 

tilintarkastaja voi saada entistä kattavamman käsityksen asiakasyrityksen toiminnasta ja tämän 

ympäristöstä. 

Riskienarviointivaiheessa tilintarkastaja pyrkii muodostamaan käsityksen tilintarkastuksen 

kannalta relevanteista kontrollitoiminnoista. Tarkastuksessa ei tule kiinnittää huomiota 

sellaisiin kontrolleihin, joilla ei ole vaikutusta olennaisen virheellisyyden hallitsemisessa 

(IFAC 2010a, 135). Muodostaessaan käsitystä sisäisen valvonnan kontrolleista tilintarkastaja 

ottaa huomioon niiden suunnittelun, olemassaolon ja toimivuuden (Blokdijk 2004, 185). 

Riskienarviointivaiheessa tilintarkastaja kiinnittää kuitenkin huomiota vain kontrollien 

suunnitteluun ja niiden olemassaoloon (IFAC 2009, ISA 315.A66-A68). Lähtökohtana on, että 

tilintarkastaja arvioi ensin kontrollin suunnittelua eli sitä, pystyykö kontrolli estämään, 

havaitsemaan ja korjaamaan olennaisen virheellisyyden. Mikäli kontrollin uskotaan olevan 

suunniteltu toimimaan tehokkaasti, voidaan sen käyttöönottoa arvioida. Tällöin tilintarkastaja 

muodostaa käsityksen siitä, onko kontrolli todellisuudessa olemassa ja käytetäänkö sitä 

asianmukaisesti kohdeyrityksessä. (Halonen & Steiner 2010, 209) 

Kontrollien käyttöönoton varmistamiseksi tilintarkastaja suorittaa tarpeen tullen 

läpikulkutestejä (engl. walk-through tests), joilla osoitetaan kontrollien olemassaolo tiettynä 

ajankohtana. Läpikulkutestissä seurataan tapahtuman kulkua tilintarkastuskohteen 

liiketoimintaprosessissa, jolloin tilintarkastaja havainnoi kontrollin toimintaa kyseisessä 

järjestelmässä. Kun tilintarkastaja varmistuu kontrollin olemassaolosta, pyrkii hän yhdistämään 

tunnistetut riskit ja käytössä olevat kontrollit toisiinsa. Kyseisessä tapahtumassa käytetään 

hyväksi kontrollimatriisia, jonka tarkoituksena on auttaa tilintarkastajaa kontrolliriskin 

alustavan arvion määrittämisessä. Matriisista tilintarkastaja näkee riskitekijöiden ja kontrollien 

väliset yhteydet, kontrolleihin kohdistuvat puutteet ja ne avainkontrollit, joiden oletetaan 

estävän, havaitsevan ja korjaavan useita riskejä. (Halonen & Steiner 2010, 214) 
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Riskienarviointitoimenpiteiden avulla pystytään vastaamaan kasvaneeseen toimintariskiin, 

jonka lähteenä on usein epäonnistuminen asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisessä. 

Riskienarviointitoimenpiteiden myötä tilintarkastajan on mahdollista saada kattava ymmärrys 

asiakkaan liiketoiminnasta ja tämän taloudellisista toimista. Toimenpiteet pyrkivät myös 

osoittamaan ne tilinpäätöksen osa-alueet, joihin sisältyy merkittävä olennaisen virheellisyyden 

riski. International Federation of Acountants’ (2010b, 103) ohjeistaa, että 

riskienarviointitoimenpiteiden apuna voidaan käyttää myös aikaisempien tilinpäätöksien 

tarjoamaa informaatiota. Ne saattavat paljastaa sellaisia ongelmia, joita tilintarkastajan tulee 

tarkkailla myös nykyistä tilintarkastusta suorittaessaan. Alustavaa tutkimusta kohdeyrityksestä 

ja sen toiminnasta on toteutettu myös asiakashyväksyntävaiheessa, jolloin kyseistä 

informaatiota voidaan käyttää hyödyksi riskienarviointitoimenpiteitä suoritettaessa.(Ibid) 

Halosen ja Steinerin (2010, 89) mukaan riskienarviointitoimenpiteiden kautta saatava 

tilintarkastusevidenssi ei riitä yksinään tilintarkastuslausunnon perustaksi, joten tilintarkastajan 

tulee toteuttaa erilaisia täydentäviä tilintarkastustoimenpiteitä, kuten aineistotarkastusta tai 

kontrollien testausta. 

3.2 Olennaisen virheellisyyden riskeihin vastaavat toimenpiteet 
Tilintarkastusstrategiaa ja tilintarkastussuunnitelmaa tulee muuttaa aina sen mukaan, kun 

tilintarkastuskohteessa ja tämän toimintaan vaikuttavissa tekijöissä ilmenee muutoksia. 

Riskienarviointitoimenpiteiden avulla muodostetaan alustava käsitys muun muassa 

kohdeyritykseen liittyvistä riskeistä ja tämän sisäisestä valvonnasta. (Halonen & Steiner 2010, 

232) Kyseinen arvio vaikuttaa olennaisesti yksityiskohtaisen tilintarkastussuunnitelman 

tekoon, sillä se sisältää kuvauksen toteutettavista riskienarviointitoimenpiteistä ja muista 

täydentävistä tilintarkastustoimenpiteistä (IFAC 2009, ISA 300.9). 

Riskienarviointitoimenpiteiden avulla tunnistetaan mahdolliset olennaiset virheellisyydet, 

jonka jälkeen tilintarkastaja voi toteuttaa muita täydentäviä tilintarkastustoimenpiteitä 

vastatakseen ilmenneisiin riskeihin. Tilintarkastussuunnitelman tarkoituksena on linkittää 

tunnistetut olennaisen virheellisyyden riskit toteutettaviin tilintarkastustoimenpiteisiin 

(Halonen & Steiner 2010, 233–234). 

Tilintarkastustoimenpiteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon useita vaikuttavia tekijöitä, 

jotta toimenpiteiden luonteesta, ajoituksesta ja laajuudesta voidaan varmistua. Tilintarkastajan 

tulee ottaa huomioon kannanottojen luonne valitessaan tilintarkastustoimenpiteitä. Jotkin 

toimenpiteet saattavat soveltua paremmin tiettyihin kannanottoihin, jolloin toimenpiteet 

tarjoavat mahdollisesti luotettavampaa tilintarkastusevidenssiä kyseisen kannanoton kohdalta. 
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Myös tilintarkastajan arvioima riskitaso vaikuttaa toimenpiteiden tyyppiin, sillä korkean riskin 

myötä tilintarkastaja tarvitsee luotettavampaa tilintarkastusevidenssiä. (IFAC 2010b, 112–113) 

Myös riskin syntymiseen johtavia syitä tulee pohtia, sillä tilintarkastajan tulee toteuttaa joko 

aineistotarkastustoimenpiteitä tai kontrollien testausta vastatakseen ilmenneisiin riskeihin. 

Mikäli tilintarkastaja luottaa kontrollien toimivan asianmukaisesti, tulee 

tilintarkastusevidenssiä kerätä kontrollien toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi. 

Päinvastaisessa tilanteessa, jossa kontrollien ei odoteta havaitsevan ja korjaavan olennaista 

virheellisyyttä, tarvitsee tilintarkastajan lisätä tarkastustyön määrää ja hankkia 

tilintarkastusevidenssiä suorittamalla lisää aineistotarkastustoimenpiteitä. Tilintarkastajan 

arviointi kontrollien tehokkuudesta toimii tilintarkastustyön perustana, sillä se määrittää, 

minkälainen painotus kontrollien testauksen ja aineistotarkastustoimenpiteiden välillä tulee 

olemaan. (Halonen & Steiner 2010, 232–233) 

3.2.1 Kontrollien testaus 
Jotta kontrollien tehokkuudesta voidaan varmistua, tulee luotettavaa tilintarkastusevidenssiä 

hankkia kontrollien testauksen kautta. Tilintarkastusevidenssin tulee antaa lisävahvistusta 

tilintarkastajan tekemälle alustavalle kontrolliriskin arviolle, jotta lopullinen riskitaso voidaan 

määrittää. (Porter et al. 2014, 409) Sisäisen valvonnan kontrolleista testataan kuitenkin vain ne, 

jotka tilintarkastaja on todennut asianmukaisesti suunnitelluiksi ja käyttöönotetuiksi (Halonen 

& Steiner 2010, 239).  

Tilintarkastajan tulee suorittaa kontrollien testausta tarvittavan tilintarkastusevidenssin 

saamiseksi, mikäli hän olettaa sisäisten kontrollien toimivan tehokkaasti. Tällä tarkoitetaan, että 

asiakasyrityksen sisäisen valvonnan kontrollien voidaan luottaa estävän, tunnistavan ja 

korjaavan olennaiset virheellisyydet niiden ilmetessä. Kontrollien testaus riippuu suoranaisesti 

tilintarkastusevidenssin määrästä. Mitä enemmän tilintarkastaja luottaa kontrollien 

tehokkuuteen sitä enemmän hänen tulee kerätä vakuuttavaa tilintarkastusevidenssiä 

mielipiteensä tueksi. Kontrollien testausta toteutetaan myös, mikäli 

aineistotarkastustoimenpiteiden kautta saatavat tulokset eivät vakuuta tilintarkastajaa 

kontrollien tehokkuudesta. (IFAC 2009, ISA 330.A.20–A.25) Tilintarkastajat asettavat 

kontrolliriskin korkeaksi, mikäli he eivät usko sisäisen valvonnan havaitsevan tilinpäätöksen 

sisältämää olennaista virheellisyyttä (Ritchie & Khorwatt 2007, 46). Tämä voi olla seurausta 

siitä, että tilintarkastaja päättää olla luottamatta alkuperäiseen kontrolliriskin arvioonsa (IFAC 

1995, ISA 300.28). Kontrolliriski voidaan kuitenkin asettaa keskinkertaiseksi, mikäli 

tiedustelujen, havainnoinnin ja yksityiskohtaisen tarkastuksen avulla saadaan osviittaa siitä, että 
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kontrollit ovat toimineet tyydyttävästi koko tarkastusajankohdan ajan (Ritchie & Khorwatt 

2007, 46). (Taulukko 2) Myös aineistotarkastustoimenpiteiden määrä pienenee, sillä luotettavaa 

tilintarkastusevidenssiä saadaan kontrollien testauksen myötä (Porter et al. 2014, 410). 

Taulukko 2. Kontrollien testauksen ja tilintarkastusevidenssin hankintatapojen välinen suhde (mukaillen Arens 

& Loebbecke 1991, 340; Halonen & Steiner 2010, 101). 

 

Kohdeyrityksen toimiva johto on vastuussa sisäisen valvonnan kontrollien toimivuudesta ja 

niiden tehokkuudesta olennaisten virheellisyyksien estämiseksi. Tilintarkastaja pyrkii omilla 

toimillaan keräämään tilintarkastusevidenssiä kyseisistä toiminnoista, jotta tilinpäätöksen 

oikeellisuudesta voitaisiin varmistua. Halosen ja Steinerin (2010, 98) mukaan tilintarkastaja 

suorittaa tiedusteluja asiakkaalle, jotta hän voi saada käsityksen sisäisen valvonnan toiminnasta. 

Tämän jälkeen toteutetaan havainnointia ja yksityiskohtien tarkastusta, jotta varmistutaan 

liiketapahtumien kirjaamiseen ja niiden oikeellisuuden varmistamiseen liittyvien 

kontrollitoimintojen tehokkuudesta (Ibid). (Taulukko 2) 

3.2.2 Aineistotarkastustoimenpiteet 
Toteutettavien aineistotarkastustoimenpiteiden luonteeseen, ajoitukseen ja laajuuteen 

vaikuttavat kaksi asiaa: kontrollien testauksen kautta saadut tulokset ja tilintarkastajan alustava 

arvio kontrollien tehokkuudesta. Mikäli sisäisen valvonnan kontrollit eivät pysty estämään 

olennaisen virheellisyyden ilmenemistä tilinpäätöksessä, tulee tilintarkastajan toteuttaa 

mittavia aineistotarkastustoimenpiteitä, jotta käsitys tilinpäätöksen oikeellisuudesta voitaisiin 

muodostaa. Päinvastaisessa tilanteessa tilintarkastaja voi olettaa kannanottojen pitävän 

paikkaansa, mikäli kontrollien testauksen kautta on saatu tilintarkastusevidenssiä siitä, että 

sisäisen valvonnan kontrollit toimivat tehokkaasti. Tällaisessa tapauksessa 

aineistotarkastustoimenpiteitä ei toteuteta yhtä kattavina, jolloin havaitsemisriski kasvaa. 

(Porter et al. 2014, 427–428)  

Aineistotarkastustoimenpiteitä tulisi suorittaa jokaisessa tilintarkastuksessa, sillä niiden avulla 

todennetaan tilinpäätöstiedon oikeellisuus, tarkkuus ja täydellisyys (Porter et al. 2014, 428). 

Poikkeama kontrollien testauksessa antaa vain osviittaa siitä, että tilinpäätös on virheellinen. 

Päinvastaisesti, poikkeavuus aineistotarkastustoimenpiteiden kautta saaduissa tuloksissa 

tarkoittaa aina virheellisyyttä tilinpäätöksessä. Aineistotarkastustoimenpiteitä suoritetaan, jotta 

Tiedustelut
Analyyttiset 
toimenpiteet Havainnointi

Yksityiskohtainen 
tarkastus

Kontrollien testaus x x x
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tilintarkastaja saa selville, ovatko kyseiset poikkeavuudet todellisuudessa olemassa ja ovatko 

ne niin merkittäviä, että ne vääristävät tilinpäätöksen sisältämää informaatiota. (Arens & 

Loebbecke 1991, 341) Aineistotarkastustoimenpiteet voivat sisältää analyyttisia 

aineistotarkastustoimenpiteitä ja yksittäisten tapahtumien tarkastusta. 

Analyyttiset aineistotarkastustoimenpiteet 

Analyyttisilla aineistotarkastustoimenpiteillä tarkoitetaan taloudellisen informaation 

arviointeja, joissa pyritään löytämään mahdollisia yhteyksiä sekä taloudellisen että muun kuin 

taloudellisen tiedon väliltä (IFAC 2009, ISA 520.A1-A3). Halonen ja Steiner (2010, 250) 

määrittelevät, että ISA standardin (IFAC 2009, ISA 520.A1-A3) mukaisina analyyttisina 

aineistotarkastustoimenpiteinä pidetään ”myös tunnistettujen vaihteluiden tai yhteyksien 

tutkimista, silloin kun nämä ovat ristiriidassa muun relevantin tiedon kanssa tai ne merkittävästi 

poikkeavat odotetuista arvoista”. Analyyttiset aineistotarkastustoimenpiteet ovat yksi 

käytetyimmistä keinoista olennaisten virheellisyyksien havaitsemisessa (Glover, Prawitt, 

Drake 2015, 161). Hylas ja Ashton (1982, 758) puoltavat tätä väitettä, sillä heidän 

tutkimuksessaan analyyttisten toimenpiteiden avulla tunnistettiin 76 virhettä 281 esiintyneestä 

virheestä. Tämä tarkoittaa, että analyyttisten toimenpiteiden avulla havaittiin 27,1 prosenttia 

ilmenneistä virheellisyyksistä. Lisäksi tutkimus osoittaa, että kyseiset toimenpiteet havaitsivat 

muita tehokkaammin sekä suuria että pieniä virheellisyyksiä. (Ibid) 

Analyyttiset aineistotarkastustoimenpiteet ovat kustannustehokkaita ja niiden suorittaminen vie 

huomattavasti vähemmän aikaa kuin yksityiskohtainen tarkastus. Analyyttiset 

aineistotarkastustoimenpiteet vaihtelevat tarkastuksen mukaan ja niiden valintaa rajoittaa vain 

tilintarkastajan mielikuvitus ja luotettavan datan määrä. (Wilson & Colbert 1991, 39). 

Analyyttisten toimenpiteiden valinnassa otetaan huomioon kannanottojen luonne ja 

tilintarkastajan arvio olennaisen virheellisyyden ilmenemisestä (IFAC 2009, ISA 520.A9). 

Tietty analyyttinen toimenpide on soveltuvuudeltaan sitä parempi mitä tarkempi se on 

olennaisen virheellisyyden tunnistamisessa kannanottotasolla (IFAC 2009, ISA 520.A6). 

(Taulukko 3) 
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Taulukko 3. Aineistotarkastustoimenpiteiden ja tilintarkastusevidenssin hankintatapojen välinen suhde 

(mukaillen Arens & Loebbecke 1991, 340; Halonen & Steiner 2010, 101). 

 

Mikäli analyyttiset toimenpiteet osoittavat vaihteluita tai yhteyksiä, jotka ovat 

epäjohdonmukaisia muun informaation kanssa tai poikkeavat merkittävästi odotetuista 

arvoista, tulee kyseiset poikkeamat tutkia tekemällä tiedusteluja tilintarkastuskohteen 

toimivalle johdolle. (Taulukko 3) Lisäksi tilintarkastajan tulee toteuttaa muita tarvittavia 

tilintarkastustoimenpiteitä, jos olosuhteet niin vaativat. (IFAC 2009, ISA 520.7) 

Yksittäisten tapahtumien tarkastus 

Yksittäisten tapahtumien tarkastus kohdistuu liiketapahtumien lajeihin, tilien saldoihin ja 

tilinpäätöksessä esitettävään tietoon. Tarkoituksena on tutkia asiakirjoja ja dokumentteja, 

olivatpa ne missä muodossa tahansa. Yksittäisten tapahtumien tarkastus on yleisin toteutettava 

tilintarkastustoimenpide, sillä se tuottaa luotettavaa tilintarkastusevidenssiä testattavasta 

kannanotosta (Halonen & Steiner 2010, 256). Hylasin ja Ashtonin (2001, 759) tutkimuksessa 

havaittiin yksittäisten tapahtumien tarkastuksella 44,1 prosenttia kaikista ilmenneistä virheistä. 

Lisäksi osoitettiin, että kyseinen tilintarkastustoimenpide on tehokas erityisesti pienempien 

virheellisyyksien tunnistamisessa (Ibid). 

Tilintarkastajat yhdistelevät analyyttisia toimenpiteitä ja yksittäisten tapahtumien tarkastusta, 

sillä kyseiset menetelmät tukevat toisiaan virheellisyyksien tunnistamisessa. Mikäli 

analyyttisten toimenpiteiden kautta saatu tilintarkastusevidenssi osoittaa kannanoton 

oikeellisuuden, voidaan yksittäisten tapahtumien tarkastus suorittaa rajallisena. Päinvastaisessa 

tilanteessa yksityiskohtainen tarkastus tulee toteuttaa mittavana, sillä analyyttiset toimenpiteet 

ovat osoittaneet mahdollisen virheellisyyden kyseisessä kannanotossa. (Porter et al. 2014, 431–

432) Yksittäisten tapahtumien tarkastuksessa ei yleensä ole kohteena koko saatava aineisto 

vaan tarkastus kohdistetaan tiettyihin yksiköihin. Tilintarkastajan tulee suunnitella, millä 

menetelmillä kyseiset yksiköt valitaan, jotta saadaan tarpeellinen määrä tilintarkastusevidenssiä 

tarkastettavista yksiköistä. (Halonen & Steiner 2010, 256) Tilintarkastusevidenssin 

hankkimiseksi tilintarkastaja suorittaa taulukossa 4 esiteltävät toimenpiteet. 

Tiedustelut
Analyyttiset 
toimenpiteet Havainnointi
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Taulukko 4. Yksittäisten tapahtumien tarkastuksen ja tilintarkastusevidenssin hankintatapojen välinen suhde 

(mukaillen Halonen & Steiner 2010, 237). 

 

International Federation of Accountants’ (2009, ISA 330.7 (b)) ohjeistaa tilintarkastajaa 

hankkimaan sitä luotettavampaa tilintarkastusevidenssiä mitä suurempi riski tilinpäätökseen 

kohdistuu. Kyseiseen tavoitteeseen vastatakseen tilintarkastaja voi tiedustelujen ja 

yksityiskohtaisen tarkastuksen lisäksi hankkia vahvistuksia ulkopuolisilta riippumattomilta 

tahoilta (Halonen & Steiner 2010, 95). Vahvistuksilla tarkoitetaan tilintarkastusevidenssin 

hankkimista kolmannelta osapuolelta, joko paperisena, sähköisenä tai muussa vastaavassa 

muodossa. Vahvistukset kohdistetaan usein kannanottoihin, jotka liittyvät tilien saldoihin. 

Lisäksi niillä voidaan hankkia varmistusta esimerkiksi tilintarkastuskohteen sopimuksiin 

tehdyistä muutoksista. (IFAC 2009, ISA 500.A18) Tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi 

voidaan toteuttaa myös uudelleenlaskentaa, jolla tarkoitetaan asiakirjojen ja dokumenttien 

sisältämien matemaattisten arvojen tarkistamista (IFAC 2009, ISA 500.A19). Kyseistä 

menetelmää pidetään melko luotettavana tilintarkastusevidenssin tarjoajana, koska 

tilintarkastaja toteuttaa kyseisen toimenpiteen itse (Halonen & Steiner 2010, 96). (Taulukko 4) 

3.2.3 Väärinkäytösten huomioiminen 
Toimintariskiä kasvattaa väärinkäytöksen mahdollisuus, joka liitetään usein johdon 

epärehelliseen toimintaan. Imhoff (2003, 120–121) toteaa, että useimmat johdon 

palkkiojärjestelmät ovat riippuvaisia kirjanpidollisista arvoista, minkä seurauksena 

tilinpäätöksen sisältämä informaatio on tärkeä tekijä mietittäessä toimivan johdon varallisuuden 

maksimointistrategiaa. Johto saattaa pyrkiä naamioimaan taloudelliset epäonnistumisensa 

manipuloimalla tilinpäätösinformaatiota, jotta huonot uutiset saataisiin kätkettyä tai niiden esiin 

tulemista lykättyä (Ibid). Tilintarkastaja toteuttaa hallinnon tarkastusta osana tilintarkastusta, 

jotta hän voi muodostaa käsityksen johdon toiminnan laillisuudesta (HE 295/1993). 

Tarkoituksena on selvittää, onko kohdeyrityksen johto syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, 

josta voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus tarkastuskohdetta kohtaan. Oleellista on myös 

ymmärtää, onko johto mahdollisesti rikkonut tarkastuskohdetta koskevaa lakia tai sääntöjä. 

(Horsmanheimo & Steiner 2008, 236) 

Tiedustelut Vahvistus
Uudelleen-
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Tilintarkastajan tulee suhtautua kohdeyrityksen johdon antamaan informaatioon suurella 

varauksella, jotta väärinkäytöksestä johtuviin olennaisen virheellisyyden riskeihin voidaan 

vastata (IFAC 2009, ISA 240.A33). Tilintarkastajan tulee arvioida viittaavatko tilinpäätöksen 

laatimisperiaatteiden valinta ja soveltaminen vilpilliseen taloudelliseen raportointiin (IFAC 

2009, ISA 240.29). Myös ennalta-arvaamattomia tilintarkastustoimenpiteitä voidaan suorittaa 

esimerkiksi kohdistamalla aineistotarkastustoimenpiteitä kannanottoihin, joita ei muuten 

olennaisuutensa tai riskinsä perusteella tarkastettaisi (Halonen & Steiner 2010, 195). 

Tilintarkastustoimenpiteiden luonnetta, ajoitusta ja laajuutta voidaan myös muuttaa (IFAC 

2009, ISA 240.A37-A40), jotta tilintarkastajan on mahdollista saada luotettavampaa 

informaatiota tilintarkastuslausuntonsa perustaksi. Tilintarkastaja voi todeta, että lähellä 

tilikauden loppua tehty aineistotarkastus voi vastata ilmenneeseen riskiin paremmin kuin 

tilikauden aikana suoritettu aineistotarkastus. Tilintarkastaja voi myös suurentaa otoskokoja tai 

suorittaa analyyttisia toimenpiteitä yksityiskohtaisemmalla tasolla. (Halonen & Steiner 2010, 

195) 

3.3 Havaittuihin virheellisyyksiin reagoiminen 
Mikäli tilintarkastustoimenpiteiden kautta saadut tulokset viittaavat olennaiseen 

virheellisyyteen kohdeyrityksen tilinpäätöksessä, tulee tilintarkastajan arvioida löydöksiä 

käyttäen hyväksi ammatillista harkintaansa. Virheellisyyksien tunnistaminen ei automaattisesti 

tarkoita asianmukaisen lausunnon antamista, vaan tilintarkastajan tulee vastata ilmenneisiin 

virheellisyyksiin asianmukaisesti. International Federation of Accountants’ (2009, ISA 

450.A2-A3) määrittelee standardissaan, että tilintarkastajan tulee koota kaikki tilintarkastuksen 

aikana havaitut virheellisyydet yhteen, elleivät ne ole tilintarkastuksen olennaisuuden kannalta 

mitättömiä. Virheellisyyksillä tarkoitetaan tilintarkastajan havaitsemia poikkeamia, jotka 

liittyvät rahamääräisiin arvoihin, yleiseen tietoon tai tilinpäätöksen luokitteluun (Halonen & 

Steiner 2010, 446). Yhteenvedon jälkeen tilintarkastaja arvioi, ovatko kyseiset virheellisyydet 

kooltaan ja luonteeltaan sellaisia, että niihin vastatakseen, tulee tilintarkastusstrategiaa ja 

tilintarkastussuunnitelmaa päivittää (IFAC 2009, ISA 450.A4). 

Mikäli tilintarkastaja uskoo kohdeyrityksen tilinpäätöksen sisältävän olennaisen 

virheellisyyden, tulee hänen kommunikoida siitä yrityksen toimivalle johdolle ja vaatia heiltä 

toimenpiteitä virheellisyyden korjaamiseksi (Graham & Messier 2006, 124). Aina kuitenkaan 

tilintarkastaja ja toimiva johto eivät pääse yhteisymmärrykseen havaituista virheellisyyksistä, 

minkä seurauksena tilintarkastajan tulee arvioida, vaikuttavatko korjaamattomat virheellisyydet 

olennaisesti tilinpäätökseen. Jos tarpeellinen määrä tilintarkastusevidenssiä on hankittu, mutta 
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korjaavia toimenpiteitä tilinpäätöksen oikein esittämiseksi ei ole suoritettu, tilintarkastaja antaa 

mukautetun lausunnon tai jättää sen kokonaan antamatta. (Halonen & Steiner 2010, 449–450) 

Mikäli tilinpäätös on laadittu kaikilta osin tilinpäätösnormiston mukaisesti ja se tarjoaa 

käyttäjilleen luotettavaa tietoa kohdeyrityksen toiminnan tuloksesta ja sen taloudellisesta 

asemasta, laatii tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksen, joka sisältää vakiomuotoisen 

lausunnon tilinpäätöksen oikeellisuudesta. 
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4 YHTEENVETO 
 

Tämä tutkielma käsitteli tilintarkastusriskiä, jonka tilintarkastaja asettaa mahdollisimman 

alhaiselle tasolle varmistaakseen asianmukaisen tilintarkastuslausunnon laatimisen. 

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää tilintarkastajan hallintakeinot tilintarkastusriskin 

kontrolloimiseksi. Tavoitteeseen haettiin vastausta hyödyntäen kolmea tutkimuskysymystä. 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä pohdittiin suunnitteluvaiheen merkitystä 

tilintarkastusriskin määrittämisessä. Seuraava kysymys käsitteli päätekijöitä, jotka synnyttävät 

korkean tilintarkastusriskin ja viimeinen tutkimuskysymys tarkasteli keinoja, joilla 

tilintarkastaja voi hallita tilintarkastusriskin muodostumista. 

Tutkielman toisessa luvussa vastattiin kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

Pääasiassa laskentatoimen journaaliartikkeleiden valossa tehdyn tarkastelun pohjalta todettiin, 

että tilintarkastuksen toteuttaminen perustuu ensisijaisesti tilintarkastajan ammatilliseen 

harkintakykyyn. Ammatillisen harkinnan todettiin ohjaavan muun muassa tilintarkastajan 

toimenpiteiden valintaa tilintarkastusriskin määrittämisessä halutun alhaiselle tasolle. 

Tilintarkastusriskin arvioinnissa oli tärkeää huomioida olennaisen virheellisyyden 

ilmeneminen ja asianmukaisten tilintarkastustoimenpiteiden valinta luotettavan 

tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi. 

Tilintarkastaja laatii yksityiskohtaisen tilintarkastussuunnitelman ja tilintarkastusstrategian 

suunnitellessaan toteutettavaa tilintarkastusta. Kyseisten suunnitelmien todettiin auttavan 

tilintarkastustoimenpiteiden kohdentamisessa niihin tilintarkastuksen riskialueisiin, joissa 

olennaisen virheellisyyden ilmenemisen todennäköisyys on suurin. Tilintarkastajan osoitettiin 

vastaavan kasvaneeseen todennäköisyyteen keräämällä tilintarkastusevidenssiä 

tilintarkastuslausuntonsa tueksi. Esiin nostettiin myös tutkimus, jonka mukaan epäonnistunut 

tilintarkastuksen suunnittelu ja sopimaton tilintarkastussuunnitelman laadinta olivat 

merkittävimpiä selittäviä tekijöitä tarkasteltaessa syitä väärinkäytöksien havaitsematta 

jäämiselle.  

Korkean tilintarkastusriskin todettiin syntyvän lähtökohtaisesti silloin, kun tilintarkastaja 

epäonnistuu asiakasyrityksen liiketoiminnan ja tämän sisäisen valvonnan kontrollien 

ymmärtämisessä. Tilintarkastuskohteen luonteeseen ja tämän toimialaan vaikuttavien 

tekijöiden osoitettiin olevan kasvaneen toimintariskin yleisimmät aiheuttajat. Kontrolliriskin 

arvioinnissa oli oleellista kiinnittää huomiota relevanttien kontrollien tunnistamiseen ja niiden 
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suunnitteluun, käyttöönottoon ja toimivuuteen. Kontrollien suunnittelun ja käyttöönoton 

arviointien todettiin epäonnistuvan tilanteissa, joissa tilintarkastusevidenssi ei ollut luotettavaa 

tai tilintarkastuskohteen dokumentaatio oli puutteellista. Myös kontrollien tehokkuuden 

testauksessa voidaan epäonnistua, kun aineistotarkastustoimenpiteiden ja kontrollien 

testauksen avulla ei saada haluttua varmuutta kontrollien toimivuudesta. (Taulukko 5) 

Havaitsemisriskin osoitettiin olevan riippuvainen toiminta- ja kontrolliriskin tasoista. 

Havaitsemisriski nousee vain, mikäli muiden riskien todennäköisyys tilinpäätöksessä kasvaa. 

Havaitsemisriskin todettiin olevan suorassa suhteessa tilintarkastusriskin kanssa. 
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Taulukko 5. Tärkeimmät korkean tilintarkastusriskin aiheuttavat tekijät ja niiden 

hallintakeinot. 

  
Mikä voi mennä 

vikaan? 

 
Riskin lähde 

 
Hallintakeino 

 
Toimintariski 

 
Ei ymmärrystä 
asiakkaan 
liiketoiminnasta 
 
 
 
 
 
Johdon 
rehellisyyden puute 

 
x Liiketoiminnan 

luonteen haastavuus 
x Toimialan vahva 

sääntely 
x Poliittiset, 

taloudelliset & 
tekniset tekijät 

 
x Väärinkäytös 

 
9 Riskienarviointi-

toimenpiteet 
 
 
 
 
 
 

9 Hallinnon 
tarkastus 

9 Toimenpiteiden 
ennakoimatto-
muus ja niiden 
suorittamisen 
muuttaminen 

9 Ammatillinen 
harkinta 

 
 
Kontrolliriski 

 
Taloudellisen 
raportoinnin 
epäluotettavuus 
 
 
Käsityksen 
muodostaminen 
relevanteista 
kontrolleista 
epäonnistuu 
 
Kontrollien 
suunnittelun ja 
käyttöönoton 
arviointi 
epäonnistuu 
 
 
Kontrollien 
tehokkuus ei ole 
vaaditulla tasolla 

 
x Kokonaisvaltainen 

riski 
 
 
 

x Ammatillinen harkinta 
 
 
 
 

x Puutteellinen 
dokumentaatio 

x Tilintarkastus-
evidenssin puute 

 
 
 

x Kontrollit eivät 
tunnista olennaista 
virheellisyyttä 

 
9 Tilintarkastuksen 

asianmukainen 
toteuttaminen 

 
 

9 Koulutus 
9 Aikaisempi 

kokemus 
 
 
 

9 Läpikulkutesti 
9 Kontrollimatriisi 

 
 
 
 
 

9 Kontrollien 
testaus 

9 Aineistotarkastus 
 
Havaitsemisriski 

 
Olennainen 
virheellisyys jää 
havaitsematta 

 
x Sopimattomat 

tilintarkastustoimen-
piteet 

x Oikean toimenpiteen 
väärin soveltaminen 

 
9 Tilintarkastuksen 

asianmukainen 
toteuttaminen 
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Kolmannessa luvussa vastattiin kolmanteen tutkimuskysymykseen, joka käsitteli keinoja, joilla 

tilintarkastaja voi hallita korkeaa tilintarkastusriskiä. Hallintakeinoja tarkasteltiin pääasiallisesti 

kahdesta näkökulmasta, joista ensimmäisessä pohdittiin, mitä tilintarkastustoimenpiteitä tulisi 

suorittaa kasvaneeseen toimintariskiin vastaamiseksi. Ensisijaiseksi hallintakeinoksi esitettiin 

riskienarviointitoimenpiteiden suorittamista tilintarkastuksen suunnitteluvaiheessa. Olennaista 

on arvioida virheellisyyksien ilmenemisen todennäköisyys ja se, millä osa-alueella kyseiset 

virheet tai puutteet todennäköisimmin esiintyvät. Tutkielmassa todettiin, että 

riskienarviointitoimenpiteiden avulla muodostetaan alustava arvio toiminta- ja kontrolliriskin 

tasosta. Toisessa näkökulmassa pohdittiin, mitä tilintarkastustoimenpiteitä tulisi toteuttaa 

kasvaneeseen kontrolliriskiin vastaamiseksi. Tilintarkastajan osoitettiin toteuttavan 

aineistotarkastustoimenpiteitä ja kontrollien testausta sen mukaan, miten paljon hän luottaa 

kontrollien toimivuuteen. Olennaista oli kiinnittää huomiota kontrollien asianmukaiseen 

suunnitteluun, käyttöönottoon ja toimivuuteen. Luvussa tarkasteltiin myös sitä, kuinka 

tilintarkastajan tulee reagoida tilinpäätöksessä esiintyviin olennaisiin virheellisyyksiin. 

Tärkeimpinä keinoina esiteltiin asianmukainen dokumentointi ja virheellisyyksistä 

kommunikointi tilintarkastuskohteen toimivalle johdolle. (Taulukko 5)  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tilintarkastusskandaalit ovat luoneet uudenlaisia haasteita tilintarkastukselle ja niitä 

toteuttaville tarkastajille. Skandaalien vaikutukset näkyvät luottamuksen puutteena, joka 

kohdistuu lähinnä tilintarkastusyhteisöihin ja heidän kykyynsä arvioida yritysten taloudellista 

asemaa. Luottamuksen parantamiseksi on ensiarvoisen tärkeää toteuttaa laadukkaita 

tilintarkastuksia, jotka tarjoavat sidosryhmille luotettavaa tietoa tilintarkastuskohteesta ja 

tämän ympäristöstä. Tasokkaan tilintarkastuksen toteuttaminen on vaativaa ja monesti 

tilinpäätökset sisältävät virheitä ja puutteita, jotka kasvattavat tilintarkastusriskiä. Korkean 

tilintarkastusriskin aiheuttajat tulee tunnistaa, jotta tilintarkastaja pystyy reagoimaan 

ilmenneisiin virheellisyyksiin asianmukaisella tavalla. Olennaisten virheellisyyksien 

havaitseminen on edellytys laadukkaan tilintarkastuksen toteuttamiseksi ja vakiomuotoisen 

tilintarkastuslausunnon laatimiseksi. 

Riskiperusteinen tilintarkastus toteutetaan kolmivaiheisena prosessina. Tilintarkastuksen 

suunnitteluvaiheen aikana tilintarkastaja arvioi merkittävimpiä virheestä tai väärinkäytöksestä 

johtuvia riskejä tilinpäätös- ja kannanottotasolla. Arvioinnin pääasiallisina kohteina ovat 

asiakasyrityksen liiketoiminta ja tämän sisäinen valvonta. Tilintarkastajan tulee tunnistaa 

tekijät, jotka vaarantavat tilintarkastuskohteen tavoitteiden saavuttamisen ja ne kontrollien 

puutteet, joiden tulisi osoittaa olennainen virheellisyys (IFAC 2010b, 27). Tilintarkastuksen 

toisessa vaiheessa suoritetaan tilintarkastustoimenpiteet arvioituihin riskeihin vastaamiseksi. 

Kyseisessä tehtävässä auttaa tilintarkastajan laatima tilintarkastussuunnitelma, jonka 

tarkoituksena on linkittää tunnistetut virheellisyydet toteutettaviin tilintarkastustoimenpiteisiin. 

Tilintarkastaja suorittaa riskienarviointi- ja tarkastustoimenpiteitä kerätäkseen luotettavaa 

tilintarkastusevidenssiä tilintarkastuslausuntonsa tueksi. Tarkastuksen viimeisessä vaiheessa 

arvioidaan, antaako hankittu tilintarkastusevidenssi totuudenmukaisen kuvan tilinpäätöksen 

oikeellisuudesta annetulla tilintarkastusriskin tasolla. Jotta tilintarkastaja saavuttaa haluamansa 

tilintarkastusriskin tason, tulee hänen tunnistaa tekijät, jotka synnyttävät korkean 

tilintarkastusriskin ja keinot, joilla kutakin tekijää voidaan pyrkiä hallitsemaan. 
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Muodostettaessa käsitystä tilintarkastusriskin suuruudesta tulee kaksi vaikuttavaa tekijää ottaa 

huomioon: todennäköisyys sille, että asiakas kokee taloudellisia vaikeuksia tilintarkastuksen 

jälkeen ja sen merkitys, miten paljon ulkoiset sidosryhmät luottavat tilinpäätöksen sisältämään 

taloudelliseen informaatioon. Kaikki tilintarkastajan riskinhallintakeinot pyrkivät takaamaan 

taloudellisen raportoinnin luotettavuuden. On kyseessä sitten johdon epärehellinen toiminta, 

tilintarkastajan tietämättömyys asiakkaan liiketoiminnasta tai tämän sisäisen valvonnan 

kontrolleista, pystytään riskeihin vastaamaan asianmukaisten tilintarkastustoimenpiteiden 

kautta. Kiinnittämällä huomiota tilintarkastustoimenpiteiden soveltuvuuteen, ajoitukseen ja 

laajuuteen, tilintarkastaja pystyy minimoimaan riskin epäasianmukaisen lausunnon 

antamisesta. Näin ulkoiset sidosryhmät voivat luottaa tilintarkastajan tarjoamaan tietoon 

tilintarkastuskohteen taloudellisesta asemasta. 

Tilintarkastusriskimalli luottaa siihen, että tilintarkastustapahtumat toteutuvat peräkkäisinä 

toimintoina. Ensimmäisenä arvioidaan olennaisten virheellisyyksien ilmenemisen 

todennäköisyys eli toimintariskin suuruus. Todennäköisyyden määrittämisessä tilintarkastaja 

käyttää apunaan riskienarviointitoimenpiteitä, jolloin saadaan alustava käsitys 

asiakasyritykseen kohdistuvista liiketoimintariskeistä. Tämän jälkeen 

tilintarkastusriskimallissa kiinnitetään huomiota kontrollien mahdollisuuteen estää, havaita ja 

korjata olennaiset virheellisyydet. Tilintarkastaja muodostaa käsityksen relevanteista 

kontrolleista ja pyrkii varmistamaan niiden asianmukaisen suunnittelun, käyttöönoton ja 

toimivuuden. Kontrollien testauksen ja aineistotarkastustoimenpiteiden suorittamisen jälkeen 

tilintarkastaja saa kohtuullisen varmuuden siitä, ettei tilinpäätös sisällä olennaista 

virheellisyyttä.  



43 
 

LÄHTEET 
 

Tieteelliset julkaisut 

Akresh A. D. 2010. A Risk Model to Opine on Internal Control. Accounting Horizons, Vol. 24 

(1), 65-78. 

Alderman, C. W. & Tabor, R.H. 1989. The Case for Risk Driven Audits. Journal of 

Accountancy, Vol. 167 (3), 55. 

Altamuro, J. & Beatty, A. 2010. How does internal control regulation affect financial reporting? 

Journal of Accounting and Economics, Vol. 49 (1-2), 58-74. 

Beasley, M. S. – Carcello, J. V. – Hermanson, D. R. 2001. Top 10 audit deficiencies. Journal 

of Accountancy, Vol. 191 (4), 63-66. 

Blokdijk, J. H. 2004. Tests of Control in the Audit Risk Model: Effective? Efficient? 

International Journal of Auditing, Vol. 8 (2), 185-194. 

Botez, D. 2015. Study Regarding the Need to Develop an Audit Risk Model. Audit Financiar, 

Vol. 125 (5), 69-74. 

Colbert, J. L. & Alderman, C. W. 1995. A risk-driven approach to the internal audit. Managerial 

Auditing Journal, Vol. 10 (2), 38–44. 

Colbert, J. L. – Luehlfing, M. S. – Alderman, C. W. 1996. Engagement risk. The CPA Journal, 

Vol. 66 (3), 54-56. 

Colbert, J. L. & Weirich T. R. 2006. The New Risk Assessment Audit Standards. Internal 

Auditing, Vol. 21 (6), 28-36. 

Dusenbury, R. B. – Reimers, J. L. – Wheeler, S. W. 2000. The Audit Risk Model: An Empirical 

Test for Conditional Dependencies among Assessed Component Risks. A Journal of Practice 

& Theory, Vol. 19 (2), 105-117. 

Fearnley, S. – Beattie, V. A. – Brandt, R. 2005. Auditor Independence and Audit Risk: A 

Reconceptualization. Journal of International Accounting Research, Vol. 4 (1), 39-71. 

Fukukawa, H. & Mock, T. J. 2006. Audit Programs and Audit Risk: A Study of Japanese 

Practice. International Journal of Auditing, Vol. 10 (1), 41-65. 



44 
 

Glover, S. M. – Prawitt, D. F. – Drake, M. S. 2015. Between a Rock and a Hard Place: A Path 

Forward for Using Substantive Analytical Procedures in Auditin Large P&L Accounts: 

Commentary and Analysis. Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 34 (3), 161-179. 

Graham, L. & Messier, W. F. Jr. 2006. Audit Risk and Materiality in Conducting an Audit. 

Journal of Accountancy, Vol. 201 (5), 116-125. 

Houghton, C. W. & Fogarty, J. A. 1991. Inherent Risk. Auditing: A Journal of Practice, Vol. 

10 (1), 1-21. 

Houston, R. W. – Peters, M. F. – Pratt, J. H. 1999. The Audit Risk Model, Business Risk and 

Audit-Planning Decisions. The Accounting Review, Vol. 74 (3), 281-298. 

Houston R. W. 1999. The Effects of Fee Pressure and Client Risk on Audit Seniors’ Time 

Budget Decisions. Auditing, Vol. 18 (2), 70-86. 

Huss, H. F. – Jacobs, F. A. – Patterson, D. M. – Park, M. 2000. An Integrative Model of Risk 

Management in Auditing. American Business Review, Vol. 18 (2), 113-122. 

Hylas, R. E. & Ashton, R. H. Audit Detection of Financial Statement Errors. The Accounting 

Review, Vol. 57 (4), 751-765. 

Imhoff, E. A. Jr. 2003. Accounting Quality, Auditing, and Corporate Governance. Accounting 

Horizons, Vol. 17, 117-128. 

Johnstone K. M. 2001. Risk, experience and client acceptance decisions. The National Public 

Accountant, Vol. 46 (5), 27-38. 

Landsman, W. R. – Nelson, K. K. – Rountree, B. R. 2009. Auditor Switches in the Pre- and 

Post-Enron Eras: Risk or Realignment? The Accounting Review, Vol. 84 (2), 531-558. 

Law, P. 2008. Auditors’ perceptions of reasonable assurance in audit work and the effectiveness 

of the audit risk model. Asian Review of Accounting, Vol. 16 (2), 160–178. 

Low, K-Y. 2004. The effects of Industry Specialization on Audit Risk Assessments and Audit-

Planning Decisions. The Accounting Review, Vol. 79 (1), 201-219. 

Kerr, S. G.  Jooste, S. – Grupe, F. H. – Vreeland, J. M. 2007. A Case-Based Approach to the 

Evaluation of new Audit Clients. The Journal of Computer Information Systems, Vol 47 (4), 

19-27. 



45 
 

Maletta, M. & Wright, A. 1996. Audit Evidence Planning: An Examination of Industry Error 

Characteristics. A Journal of Practice & Theory, Vol. 15 (1), 71-86. 

Messier, W. F. & Austen, L. A. 2000. Inherent Risk and Control Risk Assessments: Evidence 

on the Effect of Pervasive and Specific Risk Factors. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 

Vol 19 (2), 119-131. 

Miller, T. C. – Cipriano, M. – Ramsay, R. J. 2011. Do auditors assess inherent risk as if there 

are no controls? Managerial Auditing Journal, Vol. 27 (5), 448-461. 

Ritchie, B. & Khorwatt, E. 2007. The Attitude of Libyan auditors to inherent control risk 

assessment. The British Accounting Review, Vol. 39 (1), 39-59. 

Rogers, V. C. – Marsh, T. A. – Ethridge, J. R. 2004. Internal Controls: Winning the Battle 

against Risks. Internal Auditing, Vol. 19 (4), 28-34. 

Rubino, M. & Vitolla, F. 2014. Internal Control over financial reporting: opportunities using 

the COBIT framework. Managerial Auditing Journal, Vol. 29 (8), 736-771. 

Von Wielligh, SPJ. 2004. High inherent risk elements in financial statements of listed South 

African long-term insurers. Meditari Accountancy Research, Vol 12 (1), 195-217. 

Waller, W. S. 1993. Auditors’ Assessments of Inherent and Control Risk in Field Settings. The 

Accounting Review, Vol. 68 (4), 783-803. 

Wilson, A. C. & Colbert, J. L. 1991. The Audit Strategy: Analytical Procedures as Substantive 

Tests. The National Public Accountant, Vol. 36 (5), 38-41. 

Wittek, R. – van der Zee, T. – Mühlau, P. 2008. Client acceptance of Dutch auditing partners. 

Journal of Management & Governance, Vol. 12 (1), 93-115. 

Virallislähteet 

American Institute of Certified Public Accountants. (AICPA) 2012. AU-C Section 300: 

Planning an Audit. 

American Institute of Certified Public Accountants. (AICPA) 2006. AU Section 314: 

Understanding the Entity and Its Environment and Assessing the Risks of Material 

Misstatement  

American Institute of Certified Public Accountants. (AICPA) 2006. AU Section 312: Audit 

Risk and Materiality in Conducting an Audit. 



46 
 

American Institute of Certified Public Accountants. (AICPA) 1995. SAS No. 300: Accounting 

and Internal Control Systems and Audit Risk Assessments. 

American Institute of Certified Public Accountants. (AICPA) 1988. SAS No. 55: Consideration 

of the Internal Control Structure in a Financial Statement Audit.  

American Institute of Certified Public Accountants. (AICPA) 1988. SAS No. 53: The Auditor’s 

Responsibility to Detect and Report Errors and Irregularities.  

American Institute of Certified Public Accountants. (AICPA) 1983. SAS No. 47: Audit Risk 

and Materiality in Conducting an Audit.  

American Institute of Certified Public Accountants. (AICPA) 1972. AU Section 230: Due 

Professional Care in the Performance of Work. 

American Institute of Certified Public Accountants. (AICPA) 2015. SSAE No. 15. AT Section 

501: An Examination of an Entity’s Internal Control over Financial Reporting That Is Integrated 

with an Audit of Its Financial Statements. 

Financial Accounting Standards Board. (FASB) 2008. Statement of Financial Accounting 

Concepts No. 2, Qualitative Characteristics of Accounting Information. 

Hallituksen esitys Eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. (HE 

295/1993). 

International Federation of Accountants. (IFAC) 2009. International Standard on Auditing. ISA 

200, Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance 

with International Standards on Auditing. 

International Federation of Accountants. (IFAC) 2009. International Standard on Auditing. ISA 

240, The Auditor´s Responsibilities relating to Fraud in an Audit of Financial Statements. 

International Federation of Accountants. (IFAC) 2009. International Standard on Auditing. ISA 

300, Planning an Audit of financial Statements. 

International Federation of Accountants. (IFAC) 2009. International Standard on Auditing. ISA 

315, Identifying and Assessing the Risk of Material Misstatement through Understanding the 

Entity and its Environment. 

International Federation of Accountants. (IFAC) 2009. International Standard on Auditing. ISA 

330, The Auditor’s Responses to Assessed Risks.  



47 
 

International Federation of Accountants. (IFAC) 2009. International Standard on Auditing. ISA 

450, Evaluation of Misstatements Identified During the Audit. 

International Federation of Accountants. (IFAC) 2009. International Standard on Auditing. ISA 

500, Audit Evidence. 

International Federation of Accountants. (IFAC) 2009. International Standard on Auditing. ISA 

520, Analytical Procedures. 

International Federation of Accountants. (IFAC) 2009. International Standard on Auditing. ISA 

705, Modifications to the Opinion in the Independent Auditor´s Report. 

International Federation of Accountants. (IFAC) 1995. International Standard on Auditing. ISA 

300, Accounting and Internal Control Systems and Audit Risk Assessment. 

Kirjalliset lähteet 

Arens, A. A. & Loebbecke, J. K. 1991. Auditing – an Integrated Approach. 5.p. Prentice-Hall 

International, Iso-Britannia. 

Halonen, K. & Steiner, M-L. 2010. Tilintarkastusprosessi käytännössä. WSOY, Helsinki. 

Horsmanheimo, P. & Steiner, M-L. 2008. Tilintarkastus – Asiakkaan opas. 2.p. WSOY, 

Helsinki. 

International Federation of Accountants. (IFAC) 2010a. Guide to Using International Standards 

on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities. Volume 2 – Practical 

Guidance. 2.p. New York. 

International Federation of Accountants. (IFAC) 2010b. Guide to Using International Standards 

on Auditing in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities. Volume 1 – Core Concepts. 

2.p. New York. 

KHT-yhdistys. 2002. Tilintarkastus. KHT-Media Oy, Helsinki. 

Porter, B.  – Simon, J. – Hartherly, D. 2014. Principles of external auditing. 4.p. John Wiley & 

Sons. Ltd, Iso-Britannia. 

Konferenssiesitelmä 

Filipovic, I. 2014. Future of Auditing Profession. Varazdin Development and Entrepreneurship 

Agency (VADEA), Huhtikuu 24 - Huhtikuu 25, Varazdin, Croatia. 



48 
 

Verkkolähteet 

Finanssivalvonta. 2012. Tilintarkastus / Määräykset ja ohjeet 8/2012.[Verkkodokumentti] 

[Viitattu 4.12.2015] Saatavilla: 

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Maarayskokoelma/Uusi/Documents/08_2012.M2.p

df 

Gallup Incorporation. 2014. Honesty/Ethics in Professions. [Verkkodokumentti] [Viitattu 

4.12.2015] Saatavilla: http://www.gallup.com/poll/1654/honesty-ethics-professions.aspx 

International Federation of Accountants. (IFAC) 2015. Audit Risk – Completed. 

[Verkkodokumentti] [Viitattu 4.12.2015] Saatavilla: http://www.iaasb.org/projects/audit-risk-

completed 

McNally, J. S. 2013. The 2013 COSO Framework & SOX Compliance - One Approach to an 

Effective Transition.   [Verkkodokumentti] [Viitattu 19.10.2015] Saatavilla: 

http://www.coso.org/documents/COSO%20McNallyTransition%20Article-

Final%20COSO%20Version%20Proof_5-31-13.pd 


