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Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella suomalaisten talletuspankkien ylimmän 

johdon näkemyksiä finanssialan sisäisen tarkastuksen toiminnosta. Tutkielman 

avulla pyrittiin selvittämään, mitä odotuksia talletuspankkien ylimmällä operatiivi-

sella johdolla on sisäisen tarkastuksen toiminnolle sekä sitä, miten nämä odotukset 

toteutuvat vai toteutuvatko ne. Tutkielmassa selvitetään myös johdon näkemyksiä 

sisäisen tarkastuksen toiminnon ulkoistamiseen johtavista tekijöistä ja siitä miten 

ulkoistettu sisäinen tarkastus palvelee pankkeja. 

 

Tutkielman empiirinen aineisto kerättiin helmikuussa 2018 tekemällä kyselytutkimus 

kaikille Suomessa toimivien talletuspankkien 226 toimitusjohtajalle. Empiirinen ai-

neisto analysoitiin kvantitatiivisin tilastollisin menetelmin pääkomponenttianalyysin 

(PCA) ja lineaarisen regressioanalyysin avulla. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella pankkien ylin operatiivinen johto kokee, että pank-

kien sisäinen tarkastus onnistuu tehtävässään ja tuottaa lisäarvoa organisaatioil-

leen. Sisäisen tarkastuksen palvelu koetaan laadukkaaksi ja erityisen tyytyväisiä ol-

laan hyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön sisäisen tarkastuksen toiminnon 

kanssa. Pääsääntöisesti sisäinen tarkastus pystyy täyttämään ne odotukset, joita 

operatiivinen johto sille on asettanut. Tulevaisuudessa operatiivinen johto näkee si-

säisen tarkastuksen painopisteen olevan edelleen riskienhallinnassa ja operatiivis-

ten varmistusten tuottamisessa. 

 

Valtaosa Suomessa toimivien pankkien sisäisestä tarkastuksesta on ulkoistettu 

pankkiryhmän omalle sisäisen tarkastuksen yksikölle. Tämän tutkimuksen vastaus-

ten perusteella voidaan todeta, että tarkastustoiminnon organisointi ryhmätasoisena 

toimintona on ollut onnistunut järjestely. Sisäinen tarkastus voidaan tuottaa ammat-

timaisesti, joten sisäinen tarkastus tuntee kyseisen pankin riskit ja järjestelmät. Sa-

malla voidaan varmistaa sisäisen tarkastuksen riippumaton ja itsenäinen asema 

suhteessa tarkastettavaan.  
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ABSTRACT 
 
Author:  Taina Kosonen 
Title: The senior management’s perceptions about the role of 

internal audit function and outsourcing: The Finnish finan-
cial sector. 

Master’s thesis: Lappeenranta University of Technology 
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Examiners: Professor Kati Pajunen, Associate Professor Helena 

Sjögrén 
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_________________________________________________________________ 
 
The purpose of this thesis was to examine the views of the senior management of 
the Finnish banking sector on the internal audit function. The aim of the thesis was 
to find out what expectations the deposit banks' senior management has for the 
internal audit function and how these expectations are realized or not. The thesis 
also explains senior management's views on the factors leading to outsourcing the 
internal audit function and how outsourced internal serves the banks. 
 
The empirical material of the thesis was collected in February 2018 by conducting a 
questionnaire for all the CEO of 226 Finnish Depository Banks. Empirical data was 
analyzed by quantitative statistical methods using the principal component analysis 
(PCA) and the linear regression analysis. 
 
Based on the results of the research, the top operating management of banks ex-
periences that the internal audit functionof banks succeeds in their duties and gives 
added value to the organization. The internal audit service is considered to be of a 
high quality. The senior management is particularly satisfied with good interaction 
and cooperation with internal audit. As a rule, internal auditing is able to meet the 
expectations that the operating management has set. In the future, operational man-
agement sees the focus of internal audit to be in risk management and in the provi-
sion of operational assurance. 
 
Most of the internal auditing of banks operating in Finland has been outsourced to 
the Bank's Groups own internal audit unit. Based on the findings of this study, it can 
be concluded that the organization of the audit activity as a group function was a 
successful arrangement. An internal audit can be produced professionally, so the 
internal auditing knows the risks and systems of the bank concerned. At the same 
time, it is possible to ensure the independence and objectivity of internal audit in 
relation to the auditee. 
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 JOHDANTO 

Kuluvan vuosituhannen alkua ovat sävyttäneet useat laajamittaiset yritysskandaalit, 

pankeissa tapahtuneet väärinkäytökset sekä maailmanlaajuinen finanssikriisi, josta 

vasta nyt olemme toipumassa. Tämän jälkiseurauksena eri sidosryhmien, yleisön ja 

sääntelyorganisaatioiden huomio on kiinnittynyt yritysten ja etenkin pankkien ja ra-

hoituslaitosten toiminnan läpinäkyvyyteen. Tämä on edelleen johtanut, aiheellises-

tikin, yrityksissä tarpeen kiinnittää huomiota yrityksen riskienhallinnan ja sisäisen 

valvonnan järjestämiseen sekä toiminnan asianmukaiseen raportointiin. Myös kan-

sainvälisessä tieteellisessä tutkimuksessa ja korkeakoulujen opetustarjonnassa on 

herätty aiheen merkitykseen. (Soh & Martinov-Bennie 2011; Ratsula 2016.) Viime 

aikoina sisäisen tarkastuksen merkitys ja rooli onkin noussut yhdeksi hyvän johta-

misen ja organisaatiokulttuurin kulmakiveksi (Holopainen et al. 2013, 28). Yhdysval-

talainen talousjohtaja Bruce Nolop on kuvasi 2000-luvun alussa sisäisen tarkastuk-

sen korostunutta roolia sanoilla: ”Internal auditors are rock stars now. This is their 

day in the sun…”. (Sarens & de Beelde 2006b, 220). 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Finanssialalla käsitellään asiakkaiden varallisuutta ja hallinnoidaan sekä toisten että 

omia riskejä. Pankeilla on keskeinen tehtävä rahoituksen välityksessä rahoitus-

markkinoilla ja koko kansantaloudessa. Ne myöntävät luottoja ja vastaanottavat tal-

letuksia sekä huolehtivat asiakkaidensa sijoituksista ja varallisuuden hoitamisesta. 

Tämän vuosituhannen aikana suuryrityksissä tapahtuneet ja paljon julkisuutta saa-

neet laajamittaiset väärinkäytökset ovat olleet ajurina yritysten kasvavalle tarpeelle 

kiinnittää huomiota yritysten sisäisen valvonnan järjestämiseen ja raportointiin. Si-

säisen valvonnan pettäminen voi aiheuttaa organisaatioille monentyyppisiä välittö-

miä sekä välillisiä seurauksia. Rahoitusalan riskien ja riskienhallintakäytäntöjen 

merkitys korostui kohtalokkaasti vuonna 2008 suurten amerikkalaisten investointi-

pankkien Bear Stearnsin, Lehman Brothersin ja Merrill Lynchin joutuessa selvitysti-

laan. 
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Viime aikojen eräänä esimerkkitapauksena voidaan nostaa esille Danske Bankin 

Viron yksikössä vuonna 2014 paljastunut rahanpesu. Danske Bankin syksyllä 2017 

antaman selvityksen mukaan pankin Viron yksikkö ei noudattanut pankin rahanpe-

sun estämisestä annettuja ohjeita. Danske Bank joutui toteamaan, että Viron yksi-

költä puuttui asianmukainen rahanpesun vastainen yrityskulttuuri ja myös yksikön 

hallinnossa ja riskienhallinnassa todettiin vakavia puutteita. Konsernin johto luotti 

liikaa hyvin itsenäisesti toimivan Viron yksikön liiketoimintaraportteihin ja selvityksiin 

sekä sisäiseen tarkastukseen, joka puolestaan ei ollut riittävän riippumaton Viron 

yksikön johdosta. Danske Bankille langetettiin 12,5 miljoonan Tanskan kruunun eli 

noin 1,68 miljoonan euron seuraamusmaksu rahanpesulakien rikkomisesta. (Kaup-

palehti 2017; Lassila 2018.) 

 

Eräänä esimerkkinä puutteellisen valvonnan aiheuttamista skandaaleista voidaan 

mainita tapaus, joka vei ranskalaisen Société Générale -pankin konkurssin partaalle 

vuonna 2008. Tuolloin pankin osakevälittäjänä toiminut ja sallitut riskinottorajat ylit-

tänyt Jérôme Kerviel aiheutti toiminnallaan Société Générale -pankille mittavat 4,9 

miljardin euron tappiot. Ranskan eri oikeusasteet käsittelivät tapausta useita vuosia 

ja viimein vuonna 2016 Versaillesin vetoomustuomioistuimen antaman ratkaisun 

mukaan Kervielin katsottiin olleen vain osittain vastuussa kyseisistä tappioista. Tuo-

mioistuimen mukaan Kervieliä ei voitu pitää yksinomaan vastuullisena aiheutuneista 

tappioista, koska oli käynyt ilmi, että Société Générale -pankin organisaatio ja val-

vontajärjestelmät olivat puutteelliset ja nämä puutteet osaltaan edistivät tappioiden 

syntymistä. (Helsingin Sanomat-AFP 2016.) 

 

Vuonna 1995, englantilainen Barings -pankki joutui selvitystilaan ulkopuolisin silmin 

katsottuna vain muutamassa päivässä. Pankissa futuurikaupankäynnin päällikkönä 

työskennellyt Nick Leeson aiheutti futuurikaupankäynnissä aiheutuneiden tappioi-

den piilottamisella ja valheellisella raportoinnillaan tilanteen, jossa hänen aiheutta-

mansa tappiot olivat lopulta 827 miljoonaa puntaa ja näin ylittivät koko pankin oman 

pääoman. Loppujen lopuksi hollantilainen ING -pankkikonserni lunasti Barings -pan-

kin yhden punnan nimellisellä hinnalla. Barings -pankin konkurssi sai aikanaan mit-
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tavaa julkisuutta ja sitä voidaan edelleen käyttää finanssialalla esimerkkinä riskien-

hallinnan pettämisestä ja sen aiheuttamista seurauksista. (Flink, Reiman & Hiltunen 

2007, 33–37.) 

 

Edellä mainittujen tapausten vuoksi ja vastaavien tapausten ehkäisemiseksi on ra-

hoitusalalle kuluvan vuosituhannen alun jälkeen ja finanssikriisin seurauksena luotu 

mittava määrä uutta EU-tason ja kansainvälisen tason sääntelyä. Lisäksi uutta 

sääntelyä on yhä edelleen työn alla. PricewaterhouseCoopersin (PwC) vuonna 

2017 tekemässä kansainvälisessä sisäistä tarkastusta käsittelevässä selvityksessä 

todetaan, että finanssialan keskeisin toimialan murrokseen vaikuttava tekijä on edel-

leen lisääntyvä sääntely. Kolme neljästä vastaajasta nimesi sääntelymuutokset sel-

keästi mittavimmaksi murroksen aiheuttajaksi. Erityisenä haasteena finanssitoi-

mialan organisaatioiden sopeutumiselle muutoksessa voidaan nähdä, että säänte-

lyhankkeiden yksityiskohdat selviävät hyvin myöhään. Tästä aiheutuu se, että fi-

nanssialan organisaatioiden täytyy pystyä käynnistämään kehityshankkeensa en-

nakolta ja osittain vajavaisin tiedoin. Tähän avuksi ovat tulossa erilaiset analyysityö-

kalut, joiden avulla voidaan paremmin ennalta arvioida sääntelymuutosten vaikutuk-

sia toimialan prosesseihin. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

Tämän tutkielman päätavoitteena on tutkia Suomen talletuspankkien ylimmän toi-

mivan johdon näkemyksiä finanssialan sisäisen tarkastuksen nykytilasta, tulevai-

suuden näkymistä sekä sisäisen tarkastuksen ulkoistamiseen johtavista tekijöistä. 

Tutkielman tarkoituksena on selvittää talletuspankkien toimitusjohtajien odotuksia 

sisäisen tarkastuksen toiminnolle sekä sitä, miten nämä odotukset toteutuvat vai 

toteutuvatko ne. Tutkimuksessa selvitetään myös johdon näkemyksiä sisäisen tar-

kastuksen toiminnon ulkoistamiseen johtavista tekijöistä (mm. kustannukset, osaa-

minen, riskit sisäisissä valvontajärjestelmissä) sekä sisäisen tarkastuksen ulkoista-

misen vaikutuksista pankkien sisäiseen valvontaan. 

 

Edellä mainittujen tavoitteiden pohjalta varsinainen tutkimuskysymys voidaan esit-

tää seuraavasti: 
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Miten hyvin sisäinen tarkastus palvelee finanssialan toimijoita Suomessa? 

 

Tätä varsinaista tutkimuskysymystä lähestytään seuraavien alatutkimuskysymysten 

kautta: 

 

Mitä suomalaisten pankkien toimitusjohtajat odottavat sisäisen tarkastuksen toimin-

nolta? 

Miten hyvin nämä odotukset toteutuvat tällä hetkellä? 

Tuottaako sisäinen tarkastus lisäarvoa talletuspankeille? 

Miten hyvin ulkoistettu sisäinen tarkastus palvelee talletuspankkien toimivaa johtoa? 

 

Tutkimusongelmaa lähestytään talletuspankkien toimivan johdon eli toimitusjohta-

jien näkökulmasta. 

 

1.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja tutkielman rajaukset 

Sisäisen tarkastuksen roolista organisaatioissa sekä riskienhallinnasta on tehty pal-

jon kansainvälistä tutkimusta. Sisäisen tarkastuksen roolia organisaatioissa on tut-

kittu monista erilaisista näkökulmista, erilaisilla tutkimusmenetelmillä sekä erityyp-

pisillä aineistoilla. Aiempaa vastaavaa tutkimusta suomalaisille talletuspankkien toi-

mitusjohtajille ei ole tehty vaan aiemmat tutkimukset ovat lähestyneet sisäistä tar-

kastusta lähinnä sisäisen tarkastuksen itsensä näkökulmasta. Toisaalta finanssi-

sektorilta löytyy huomattavan vähän tutkimustietoa sisäisen tarkastuksen asemasta 

toimialalla. Kansainvälisesti aihetta ovat eri näkökulmista tutkineet Chutter ja Swan-

ger (2000) sekä Gras-Gil, Marin-Hernandez ja Garcia Perez de Lema (2012). 

 

Kansainvälisessä tutkimuksessa on tutkittu mm. sisäisen tarkastuksen roolia orga-

nisaatiossa (Soh & Martinov-Bennie 2011) ja sisäisen tarkastuksen osallistumista 

yrityksen riskienhallintaprosessiin (Sarens & de Beelde 2006a; De Zwaan, Stewart 

& Subramaniam 2011). Tutkijat ovat selvittäneet myös sisäisen tarkastuksen toimin-

non iän vaikutusta tarkastustyön käytäntöihin (Sarens, Allegrini, D’Onza & Melville 

2011) sekä sisäisen tarkastuksen roolia ja tarkastuksen rooliin vaikuttavia muuttujia 
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julkisen ja yksityisen sektorin välillä (Castanheira, Rodrigues & Craig 2009). Sisäi-

sen tarkastuksen ulkoistamista on tutkittu runsaasti ja myös monesta eri näkökul-

masta (Subramaniam, Ng & Carey 2004; Sharma & Subramaniam 2005; Carey, 

Subramaniam & Ching 2006). 

 

Pankki- ja rahoitusalalla on huomattavasti muita toimialoja pidempi sisäisen tarkas-

tuksen historia, mutta tästä tosiseikasta huolimatta tai juuri siitä syystä alan tutkimus 

on ollut yllättävänkin vähäistä. Tutkijat näyttävät implisiittisesti olettaneen, että ra-

hoitusalan sisäisen tarkastuksen käytännöt ovat jo täysin kehittyneitä ja valmiita. 

Maailman laajuinen finanssikriisi on kuitenkin vähentänyt tämän oletuksen uskotta-

vuutta. (Sarens et al. 2011, 55.) He kyseenalaistavatkin yleisen vallitsevan käsityk-

sen siitä, että rahoitusalan sisäinen tarkastus olisi valmis ja alalla vallitsisivat par-

haat sisäisen tarkastuksen alalla sovellettavat käytännöt. Näin ollen alan tutkimusta 

ei myöskään ole syytä pitää vielä valmiina, vaan rahoitusalan sisäinen tarkastus on 

pidettävä tulevaisuudessakin tärkeänä tutkimuskohteena. 

 

Tämän tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä (kuva 1) esitellään ensimmäisenä 

organisaatioiden riskienhallinnan yleinen viitekehysympäristö periaatteineen ja kä-

sitteineen sekä teoreettisten mallien että kansainvälisen akateemisen kirjallisuuden 

avulla. Teoriassa käsitellään riskienhallinnan merkitystä osana organisaatioiden 

johtamista ja esitellään organisaatioiden sisäisen valvonnan ympäristö, esimerkkinä 

COSO-viitekehys ja kolmen puolustuslinjan malli (Three lines of defence). Näiden 

mallien avulla voidaan hyvin havainnollistaa organisaatioiden valvontaan ja riskien-

hallintaan liittyvät osapuolten roolit ja vastuut. 

 

Toisena kokonaisuutena käsitellään sisäisen tarkastuksen roolia organisaatioiden 

sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa. Käsitteiden määrittelyn ohella sisäi-

sen tarkastuksen teemaan syvennytään monipuolisen kansainvälisen tutkimustie-

don kautta. Teoriaosuudessa pyritään havainnollistamaan ja kuvaamaan samalla 

kansainvälisen tutkimuksen sisällön painopisteiden siirtymiä sekä kiinnostuksen 

kohteita eri aikakausina. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan myös sisäi-

sen tarkastuksen ulkoistamiseen liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista käsin. 
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KUVA 1. Tutkielman teoreettinen viitekehys 

 

Tutkielmassa keskitytään sisäisen tarkastuksen aihepiiriin, joten tutkielman teoria-

osuuden ulkopuolelle jätetään pääosin yrityksen sisäinen valvonta sekä ulkoinen 

valvonta eli tilintarkastus. Yrityksen yleistä riskienhallintakehikkoa sivutaan siltä osin 

kuin se luontevasti ja oleellisesti on tarpeellista tässä kontekstissa. 

 

Tutkimus rajataan käsittämään Suomessa toimivat talletuspankit ja näiden talletus-

pankkien toimitusjohtajat tai toimitusjohtajan varahenkilöt. Tutkimuksen ulkopuolelle 

jätetään mm. rahoitusyhtiöt, luottokorttiyhtiöt sekä erityisluottolaitokset ja kiinnitys-

luottopankit. 

 

1.4 Finanssiala ja finanssialan valvonnan viitekehys 

Tammikuussa 2018 Suomessa toimi yhteensä 228 talletuspankkia, joista liikepank-

keja oli 8 kpl, jäsenosuuspankkeja 167 kpl, paikallisosuuspankkeja 26 kpl, säästö-

pankkeja 24 kpl sekä talletuksia vastaanottavia ulkomaisten luottolaitosten sivuliik-

keitä/-konttoreita 3 kpl. Finanssitoimiala on perinteisesti yksi eniten säännellyistä ja 

valvotuista toimialoista. Finanssialalla toimivat yritykset ovat toimialan luonteen ja 

riskisyyden johdosta velvoitettuja perustamaan sisäisen tarkastuksen yksikön val-

vomaan omaa toimintaansa. (Laki luottolaitostoiminnasta 8.8.2014/610, luku 9, 8§). 

Sisäinen 
valvonta ja 

ulkoinen 
tilintarkastus

Sisäinen tarkastus

•Lisäarvo

•Ulkoistaminen

Riskienhallinta

•Coso-Erm

•Kolmen 
puolustuslinjan 
malli



14 

 

Tehokas sisäinen valvonta on olennainen osa kaikkien organisaatioiden johtamista 

ja hallintotapaa. Etenkin finanssialalla sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat toi-

mialan keskeisiä ja kriittisiä menestystekijöitä, joiden avulla voidaan johtaa toimin-

taa, hallita finanssialan liiketoiminnan sisältämiä mittaviakin riskejä sekä suojata jul-

kisuuskuvaa, rakentaa luottamusta ja täten pysyvää kilpailuetua toimialalla. 

 

Keskeisin pankkien toimintaa sääntelevä laki on Laki luottolaitostoiminnasta 

(8.8.2014/610). Finanssivalvonta (Fiva) ja Euroopan Keskuspankki (EKP) valvovat, 

että Suomessa toimivat pankit toimivat lakien ja määräysten mukaan ja että pank-

kien vakavaraisuus säilyy vaaditulla tasolla. Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuu-

tusvalvontaviranomainen, joka valvoo muun muassa pankkeja, vakuutus- ja eläke-

yhtiöitä, muita vakuutusalalla toimivia sekä sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä 

ja pörssiä. Finanssivalvonta on päätöksenteossaan itsenäinen toimija. (Ratsula 

2016, 33.) 

 

Finanssivalvonta on 1.7.2013 päivitetyssä standardissaan 4.1 määrittänyt periaat-

teet sisäisen valvonnan järjestämiselle. Standardin mukaan sisäinen valvonta käsit-

tää taloudellisen ja muun valvonnan. Finanssivalvonnan mukaan kunkin valvottajan 

toimijan hallitus vastaa riittävän sisäisen valvonnan järjestämisestä. Finanssivalvon-

nan antaman standardin mukaan sisäisen valvonnan tärkeimmät osa-alueet ovat 

johtamistapa ja valvontakulttuuri, riskienhallinta, päivittäinen valvonta ja tehtävien 

eriyttäminen, raportointi ja tiedonvälitys, sisäisen valvonnan toimivuuden seuranta 

sekä järjestelmät ja turvallisuus. Finanssivalvonnan antama standardi noudattaa hy-

vin pitkälti COSO-mallia (Ratsula 2016, 33–34). COSO-malli esitellään myöhemmin 

tässä luvussa. 

 

Rahoitusalalla toimivat yritykset velvoitetaan perustamaan erillinen ja riippumaton 

sisäisen tarkastuksen toiminto. Rahoitusalalla toimivat yritykset ovat erikokoisia ja 

organisaatiorakenne vaihtelee, joten sisäisen tarkastuksen järjestäminen voidaan 

toteuttaa eri tavoin. Kuten muillakin toimialoilla, sisäinen tarkastus voi toimia orga-

nisaation sisällä tai se voidaan ulkoistaa. Konsernissa tai pankkiryhmittymässä si-
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säisen tarkastuksen toiminto voidaan keskittää yhteen yksikköön. Sisäisen tarkas-

tuksen tehtäviin kuuluu laatia tarkastussuunnitelma, jonka pankin ylin johto (hallitus) 

hyväksyy. Tarkastussuunnitelman on perustuttava sisäisen tarkastuksen tekemään 

riskiarvioon, joka ottaa huomioon valvottavan riskitason ja toimivan johdon esille 

tuomat havainnot riskienhallinnasta. (Finanssivalvonta, 2013a.) 

 

1.5 Tutkimusmetodologia ja tutkimusaineisto 

Tämän tutkielman empiirinen osuus toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tut-

kimuksena. Tutkielman aineisto kerättiin toteuttamalla kyselytutkimus kaikille Suo-

messa toimivien talletuspankkien toimitusjohtajille. Talletuspankkeja – pieniä ja suu-

ria – oli Suomessa vuoden 2018 tammikuussa yhteensä 228 kpl, joten perusjoukko 

oli niin pieni, että tilastollisesti luotettavin tulos saatiin toteuttamalla tutkimus koko-

naistutkimuksena eli tekemällä kyselytutkimus koko perusjoukkoon. Suomalaisten 

talletuspankkien yhteystiedot saatiin keskitetysti Finanssivalvonnan valvottavaluet-

telosta ja ne muutaman pankin tiedot, jotka eivät olleet kyseisessä luettelossa, ke-

rättiin kyseisten pankkien verkkosivujen kautta. 

 

Empiirisen aineiston keruu toteutettiin kyselytutkimuksen avulla, koska siten pystyt-

tiin parhaiten hankkimaan tämän tutkimuksen kannalta kattavin aineisto. Kyselytut-

kimus toteutettiin sähköisen kyselylomakkeen avulla. Empiirisen aineiston käsitte-

lyssä käytettiin menetelminä pääkomponenttianalyysia ja regressioanalyysia. Tutki-

muksen empiiriset lähtökohdat ja menetelmät esitellään yksityiskohtaisemmin lu-

vussa 4. 

 

1.6 Tutkielman rakenne 

Tämän tutkielman ensimmäinen pääluku on johdanto tutkielman aihepiiriin. Johdan-

toluku esittelee tutkimusongelman, sitä täsmentävät tutkimuskysymykset, teoreetti-

sen viitekehyksen ja tutkimuksen rajaukset. Johdannossa kuvataan tutkimuksen 

menetelmävalintaa ja valotetaan niitä periaatteita ja menetelmiä, joiden avulla tutki-

musaineisto hankitaan ja analysoidaan. 
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Toisessa pääluvussa esitellään organisaatioiden riskienhallinnan viitekehysympä-

ristö ja esitellään sisäisen valvonnan käsitteitä, malleja sekä kansainvälisiä organi-

saatioita. Kolmannessa pääluvussa syvennytään sisäisen tarkastuksen toimintoon 

ja sen rooliin osana yritysten riskienhallintaa ja hallinnointijärjestelmää. Molemmissa 

pääluvuissa aihepiiriä käsitellään kansainvälisen tutkimustiedon valossa. 

 

Neljännessä pääluvussa esitellään tämän tutkielman empiiriset lähtökohdat, tutki-

musmetodologia sekä tutkimusaineiston keräämiseen ja analysointiin käytetyt me-

netelmät. Viidennessä pääluvussa esitellään tutkimuksen tulokset ja analyysi tutki-

mustuloksista. Viimeisessä eli kuudennessa pääluvussa käydään keskustelua teo-

rian ja empirian kesken, tehdään yhteenvetoa tutkimuksen keskeisistä tuloksista, 

esitellään niiden pohjalta muodostetut johtopäätökset sekä annetaan vastaukset 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Lisäksi viimeisessä luvussa punnitaan tutkimuk-

sen reliabiliteettia ja validiteettia sekä pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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 RISKIENHALLINNAN VIITEKEHYSYMPÄRISTÖ 

Tässä pääluvussa esitellään organisaatioiden riskienhallinnan periaatteita, viiteke-

hyksiä ja käsitteitä sekä luodaan aluksi lyhyt katsaus riskienhallinnan kehitykseen. 

 

2.1 Riskienhallinnan kehityksestä 

Riskienhallinnan kehityksen voidaan katsoa alkaneen jo noin 1700 eKr., jolloin Kak-

soisvirran maassa babylonialaiset kauppiaat ja alusten omistajat rahoittivat kauppa-

laivojen merikuljetuksia ottamalla merilainoja (Kuusela & Ollikainen 2005, 19–20). 

Esimodernina aikana asiat ymmärrettiin luonnosta tai jumalista johtuvina tapahtu-

mina, joihin vaikuttaminen oli ihmisen ulottumattomissa. Nykyisen kaltainen ris-

kiajattelu ja riskienhallinta olivat täysin tuntemattomia käsitteitä. Tieteellisten mene-

telmien, kuten todennäköisyyslaskennan ja tilastollisten menetelmien synty ja kehi-

tys 1700- ja 1800 -luvuilla auttoivat ymmärtämään erilaisten ilmiöiden tosiasiallista 

luonnetta. Tapahtumille löydettiin selitys ihmisen omasta toiminnasta, eikä enää us-

kottu, että ne olivat jumalan tekoja. (Spira & Page 2003, 642.) Täsmällinen ja kriitti-

nen tutkimus yleistyi etenkin 1800-luvun kuluessa. Matemaatikko Gaussin (1777-

1855) luomaa metodia hyödynnetään edelleenkin nykyisin riskinhallintajärjestel-

mien perustana (Kuusela & Ollikainen 2005, 24.) 

 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen ihmiskunnan käsitykset riskeistä, riskien seu-

rauksista ja riskien todennäköisyyksistä kehittyivät edelleen. Ennen ensimmäistä 

maailmansotaa riskienhallinnallinen ajattelu keskittyi matemaattisiin malleihin, pyr-

kimykseen ennakoida tulevaisuutta sekä päätöksenteon merkitykseen. Tällä vuosi-

sadalla tutkijat syvensivät riskienhallinnan tutkimusnäkökulmaa ja totesivat päätös-

ten tekemisen olevan vasta alkua riskien analysoinnissa ja totesivat että kaikkein 

keskeisintä olivat päätöksistä aiheutuvat seuraukset. (Kuusela & Ollikainen 2005, 

25.) 

 

Spira & Page (2003, 644) esittelevät saksalaisen sosiologi Ulrich Beckin (1944-

2015) vuonna 1986 lanseeraaman riskiyhteiskunnan (risk society) käsitteen. Ris-
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kiyhteiskunta tarkoittaa yhä nopeammin muuttuvaa teollista yhteiskuntaa, joka tuot-

taa itse uhkia, joita se ei pysty hallitsemaan. Yleisesti kuitenkin edelleen odotetaan, 

että riskejä pitäisi pystyä hallitsemaan ennakoiden ja myös riskitapahtumien seu-

rauksia pitäisi pystyä lieventämään. Oheisessa taulukossa 1 esitetään Spiran ja Pa-

gen (2003, 645) esittämä riskienhallinnan historia tiivistettynä. 

 

TAULUKKO 1. Riskienhallinnan kehityshistoria (Spira & Page 2003, 645, 

mukaeltu). 

 Riskikäsite Riskiin reagointi Riskivastuu 

Esimoderni aika kohtalo 

taikausko, synti  

hyväksyminen, tun-

nustaminen, syyttä-

minen 

sovitus, rangais-

tus, kosto 

Moderni aika laskettavissa ja 

mitattavissa 

oleva  

välttäminen, suojelu hyvitys esim.  

taloudellinen 

Riskiyhteiskunta (Beck) hallittavissa 

oleva 

järjestelmän kautta 

kontrolloitava ja sää-

deltävä, riskiasian-

tuntijuus korostuu 

järjestelmämuu-

tokset, laajen-

nettu kontrolli 

    

 

Viime aikoina globalisaatio, digitalisaatio ja erittäin nopeat poliittiset, teknologiset ja 

taloudelliset muutokset ovat muuttaneet ajatteluamme riskin luonteesta. Koke-

mamme epävarmuus tulevaisuuden suhteen aiheutuu yhä useammin globaaleista 

tapahtumista ja mitä kauempana riski on omasta kokemuspiiristämme, sitä suurem-

maksi se arvioidaan. (Kuusela & Ollikainen 2005, 37.) 

 

2.2 Riskienhallinta organisaatioissa 

Yritysten riskienhallinnan keskeisenä ydinajatuksena on, että yrityksen pitää kai-

kissa tilanteissa pystyä jatkamaan toimintaansa riskien toteutumisesta huolimatta 

(Suominen 2003, 155). Kuusela ja Ollikainen (2005, 35) kuvaavat organisaation ris-

kienhallinnan prosessina, jossa tunnistetaan ja arvioidaan mahdollisia riskejä ja to-

teutetaan niitä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan pienentää riskeistä aiheutuvia 
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seurauksia. Asianmukaisen riskienhallinnan merkitys organisaatioille on tiedostettu 

myös corporate governance -suosituksissa (Leino, Steiner & Wahlroos 2005, 125). 

 

Pörssiyhtiöiden riskienhallintaa säätelevät useat normit. Niitä koskee Arvopaperi-

markkinayhdistyksen antama hallinnointikoodi (Corporate Governance 2015). Hal-

linnointikoodin (2015) mukaan yhtiön on määriteltävä sisäisen valvonnan toiminta-

periaatteet sekä se, miten yhtiön riskienhallinta ja sisäisen tarkastuksen tehtävät on 

yhtiössä järjestetty. Vastuu organisaation riskienhallintapolitiikasta ja -järjestelmästä 

on organisaation ylimmällä johdolla eli hallituksella, kun operatiivinen johto puoles-

taan suunnittelee järjestelmän, toteuttaa riskienhallintaa käytännössä ja raportoi 

hallitukselle. Riskienhallintaprosessiin katsotaan kuitenkin koko organisaation hen-

kilöstön olevan osallisena. (Leino et al. 2005, 130; Alftan et al. 2008, 80; Holopainen 

et al. 2016, 45.) 

 

Monentyyppisiä riskejä voidaan pystyä pienentämään, välttämään, siirtämään ja ja-

kamaan erilaisin riskienhallinnan keinoin, mutta erittäin harvoin mitään riskitekijää 

voidaan kuitenkaan täysin poistaa. Esimerkkinä kokonaisvaltaista riskienhallinnan 

ajattelua edellyttävästä riskistä voidaan mainita yrityksen maineen menettämisen 

riski. Organisaation maineriskiä ei pystytä hallitsemaan millään yksittäisellä toimen-

piteellä, vaan se edellyttää organisaatiolta kokonaisvaltaista ajattelua ja yhteistä pa-

nosta. (Suominen 2005, 162.) 

 

Aiemmin yritysten riskienhallintatoiminnon katsottiin olevan yrityksissä oma muista 

toiminnoista erillinen alueensa, jonka tavoitteena oli yksinomaan hankkia mahdolli-

simman edullinen ja kattava vakuutusturva yrityksen omaisuudelle (Suominen 2005, 

155; Alftan et al. 2008, 80). Nykyisin riskienhallintaa lähestytään kokonaisvaltaisesti 

yksittäisten toimintojen ja riskien asemasta koko organisaation tasolta. Perinteisten 

riskienhallintakeinojen rinnalle organisaatioissa tarvitaan uudenlaista ajattelua, 

jonka avulla riskienhallinta liitetään osaksi liikkeenjohdon perustyötä. (Suominen 

2005, 162.) Kokonaisvaltainen riskienhallinta auttaa arvioimaan riskejä ja luokittele-

maan niitä strategisiin, toiminnallisiin, rahoitusriskeihin tai tapahtuma- ja vahinkoris-

keihin. (Alftan et al. 2008, 80.) Riskienhallinnan termistöön onkin pysyvästi tullut ny-

kyisin laajasti käytetty käsite Enterprise-(wide) Risk Management (ERM). 
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Kokonaisvaltainen riskienhallinta (ERM, Enterprise-(wide) Risk Management) mää-

ritellään prosessina, jossa ovat mukana organisaation hallitus, operatiivinen johto 

sekä muu henkilöstö. ERM on kehitetty, jotta organisaatio pystyy tunnistamaan ne 

tekijät ja riskit, joilla on vaikutusta organisaation toimintaan. ERM:in avulla organi-

saatio pystyy hallitsemaan ottamiaan riskejä määritellyn riskinottohalukkuuden pii-

rissä. (Leino et al. 2005, 126–127.) Kansainvälisessä tutkimuksessa keskeisiksi ris-

kienhallintakeinoiksi organisaatioissa on todettu ylimmän johdon tuki, yrityksen toi-

mintakulttuuri, yhtenäisyys sekä kommunikaatio eri toimijoiden välillä (Allegrini & 

D’Onza 2003). 

 

2.3 Sisäisen valvonnan käsitteitä, malleja ja viitekehyksiä 

Ensimmäisenä on syytä määritellä sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen kä-

sitteet lyhyesti. Vaikka sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus nivoutuvatkin yhteen 

monilta osin, on kuitenkin kyse kahdesta eri asiasta. Ratsulan (2016, 19) mukaan 

sisäinen valvonta koostuu kaikista niistä prosesseista, joiden avulla organisaatio 

varmistaa, että sen toiminta on tavoitteiden mukaista ja sisäisellä tarkastuksella tar-

koitetaan riippumatonta ja objektiivista varmistustoimintaa, jonka kohteena on usein 

myös organisaation sisäisen valvonnan toiminnan seuranta. Käsitteillä on myös or-

ganisatorinen ero, sisäinen tarkastus toimii usein erillisenä yksikkönä tai se voidaan 

myös ulkoistaa täysin. Sisäistä valvontaa ei kuitenkaan voida rajata eikä ulkoistaa 

vaan sen tulee olla osa organisaation jatkuvaa toimintaa ja jokainen organisaation 

jäsen on siitä osaltaan vastuussa. 

 

Sisäinen valvonta koostuu joukosta organisaation eri tasoille rakennettuja käytän-

töjä ja toimenpiteitä, kuten hyväksymisvaltuuksista, työkokonaisuuksien jaosta sekä 

ohjaus- ja laskentajärjestelmiin rakennetuista kontrolleista. Tämän lisäksi sisäinen 

valvonta käsittää ns. pehmeän valvonnan eli johdon ja esimiesten viestin siitä, että 

organisaatio odottaa kaikilta vastuullista toimintaa. Sisäisen valvonnan kulmakivenä 

voidaan pitää tone from the top, eli ylin johto asettaa suuntaviivat ja omalla esimer-

killään näyttää mikä on organisaation yhteinen tapa toimia, mikä toiminta on sallittua 
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ja mikä moitittavaa. Organisaatio pyrkii näin varmistumaan siitä, että toimitaan ase-

tettujen tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti. Sisäisen valvonnan avulla pyritään hal-

litsemaan mahdollisia ja todennäköisiä riskejä sekä ehkäisemään ja paljastamaan 

virheitä ja väärinkäytöksiä. (Ratsula 2016, 10, 14.) Holopainen et al. (2013, 57) puo-

lestaan toteavat, että sisäinen valvonta käsittää ”ne johdon, hallituksen ja muiden 

osapuolten toimenpiteet, joilla hallitaan riskejä ja siten päämäärien ja tavoitteiden 

saavuttamisen todennäköisyyttä. Johto suunnittelee, organisoi ja ohjaa toimintaa 

niin, että päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisesta saadaan kohtuullinen var-

muus.” 

 

Viime vuosikymmenten aikana kansainvälistyminen ja organisaatioiden toimintaym-

päristössä tapahtuneet muutokset sekä organisaatioiden oman toiminnan muuttu-

minen entistä monimutkaisemmaksi ovat johtaneet riskien kasvamiseen ja sitä 

kautta niiden sisäisten valvontajärjestelmien tärkeys ja merkitys on myös lisääntynyt 

(Alftan et al. 2008, 36). Riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen järjestäminen or-

ganisaatioissa kohtaakin monentyyppisiä haasteita. Useissa kansainvälisissä tutki-

muksissa (Fraser & Henry 2007; De Zwaan et al. 2011; Soh & Martinov-Bennie 

2011) on tullut ilmi, että organisaatioiden välillä on merkittäviä eroja riskienhallinnan 

ja sisäisen tarkastuksen vastuualueissa, rooleissa ja painotuksissa. Tästä johtuen 

onkin kehitetty erilaisia malleja organisaatioiden riskienhallinnan ja sisäisen tarkas-

tuksen organisoimiseksi toimivimmalla tavalla. Muita kansainvälisesti kehitettyjä ja 

julkaistuja organisaatioiden riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen organisoinnin 

taustalla vaikuttavia malleja ovat esimerkiksi tietohallintotavan viitekehys eli COBIT-

malli (Control Objectives of Information and Related Technology) sekä julkisen hal-

lintoalan COSOA mukaileva INTOSAI-malli (Ratsula 2016, 65; Holopainen et al. 

2013, 54). Tässä luvussa esitellään yleisimmät viitekehykset eli COSO-ERM sekä 

ns. kolmen puolustuslinjan malli. 

 

2.4 COSO-ERM sisäisen valvonnan viitekehyksenä 

Tärkeä merkkipaalu sisäisen valvonnan historiassa on nykyään kansainvälisesti 

yleisesti käytetyimmän ja tunnetuimman sisäisen valvonnan viitekehyksen niin kut-
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sutun COSO-mallin (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Com-

mission) kehittäminen, josta tällä hetkellä viimeisin päivitetty versio on julkaistu 

vuonna 2015. Mallin kehitti vuonna 1985 perustettu The Treadway Commission. 

Komission tehtäväksi annettiin tuolloin selvittää ne tekijät, jotka johtivat epärehelli-

seen talousraportointiin sekä antaa suosituksia vilppien vähentämiseksi. Monet ko-

mission antamista suosituksista käsittelivät nimenomaan organisaatioiden sisäistä 

valvontaa. Ensimmäisen kerran malli julkaistiin vuonna 1992, ja myöhempi käytäntö 

on osoittanut, että silloin luotu malli on osoittautunut hyödylliseksi. COSO-mallin mu-

kaan ”organisaation valvonta on sen hallituksen, johdon ja muun henkilökunnan to-

teuttama prosessi, jonka tarkoitus on tuottaa kohtuullinen varmuus siitä, että orga-

nisaation toimintoihin (operations), raportointiin (reporting) ja lakien ja vaatimusten 

noudattamiseen (compliance) liittyvät tavoitteet toteutuvat.” (Alftan et al. 2008, 37; 

Holopainen et al. 2013, 60–61; Ratsula 2016, 14.) 

 

Myöhemmin taloudellisen riskienhallinnan rinnalle nousi suuntaus keskittyä yrityk-

sen koko liiketoimintaympäristön riskienhallintaan (enterprisewide risk manage-

ment, ERM) (Fraser & Henry, 2007). COSO määrittelee ERM:n prosessiksi, jota 

sovelletaan yrityksen strategian mukaan koko organisaatiossa ja johon vaikuttavat 

yrityksen hallitus, toimiva johto ja koko henkilöstö. ERM:n tavoitteena on tunnistaa 

ja arvioida organisaatioon kohdistuvat potentiaaliset riskit. COSO-ERM -malli tarjo-

aakin hyvän viitekehyksen organisaation sisäisen valvonnan ymmärtämiseen, ke-

hittämiseen ja rakentamiseen. (Castanheira et al, 2006, 95; Ratsula 2016, 56–57.) 

 

Euroopassa rahoitusala on ollut laajasti implementoimassa ERM-viitekehystä riski-

hallinnan tueksi. Toimialan ajurina on toiminut riskienhallinnan keskeinen rooli fi-

nanssialalla sekä myös velvollisuus noudattaa Basel II -sopimusta ja sen määräyk-

siä. (Castanheira et al. 2006, 84).  

 

COSO-malli on yleinen sisäisen valvonnan viitekehys ja käsitemalli, jota voidaan 

soveltaa kaikkiin organisaatioihin, joiden toiminta on tavoitteellista. Malli soveltuu 

kaikille organisaatioille riippumatta niiden koosta. Tämän lisäksi mallia voidaan so-

veltaa myös julkisella sektorilla sekä voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä. (Rat-

sula 2016, 18, 56.) 
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COSO-mallissa (kuva 2) havainnollistetaan organisaation tavoitteiden ja riskienhal-

linnan keskinäistä suhdetta toisiinsa oheisen kuutiomatriisin avulla. 

 

 

KUVA 2. Sisäisen valvonnan osatekijät COSO-mallin mukaan ns. COSO-

kuutio (COSO 2015) 

 

COSO-mallissa organisaation kolme tavoitetta on kuvattu pylväinä, riskienhallinnan 

viisi osatekijää vaakariveinä ja organisaation rakenne puolestaan kolmantena ulot-

tuvuutena. COSO-kuutio havainnollistaa sitä, että organisaation tavoitteiden, raken-

teen ja sisäisen valvonnan välillä on suora yhteys. Samalla kuvio osoittaa, että si-

säinen valvonta ei ole organisaatiosta irrallinen toiminto, vaan monitahoinen pro-

sessi joka ulottuu läpi organisaation. COSO-malli kuvaa organisaation valmiutta 

keskittyä riskienhallinnan kokonaisuuteen sekä sen kykyä tarkastella sitä yksittäis-

ten osa-alueiden tai yksiköiden näkökulmasta. (Ratsula 2016, 61–62.) 

 

Nagyn ja Cenkerin (2002, 134) tekemän haastattelututkimuksen mukaan useat 

haastatellut sisäisen tarkastuksen johtajat tunnistivat COSO-mallin organisaationsa 

riskienhallinnassa. Tutkimuksen mukaan COSO-mallin soveltaminen vaihteli kuiten-

kin hyvin paljon eri organisaatioiden välillä, joissakin se oli käytössä riskienhallinnan 

pohjana, toisissa yrityksissä mallia ei oltu viety vielä käytäntöön asti. 
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COSO-mallin mukaisesti organisaation sisäinen valvonta auttaa sitä saavuttamaan 

tavoitteet, joita on kolmentyyppisiä: 1) toiminnan tavoitteet käsittävät organisaation 

tehokkuus- ja tulostavoitteet sekä operationaaliset ja taloudelliset tavoitteet, 2) ra-

portointia koskevat tavoitteet, joihin kuuluu sisäinen ja ulkoinen raportointi ja niiden 

luotettavuus sekä 3) vaatimusten mukaisuuden (compliance) tavoitteet, jotka liitty-

vät organisaatiota koskevien lakien ja normien noudattamiseen. (Ratsula 2016, 60.) 

 

Organisaatiot käyttävät COSO-mallia apuna riskienhallinnassa sekä suunnitelles-

saan sisäisen tarkastuksen toimintoja. COSO-mallia pyritään myös integroimaan or-

ganisaation sisäisiin kontrolleihin sekä tarkastusprosessiin. Näitä riskienarvioinnin 

havaintoja voidaan käyttää hyödyksi, kun suunnitellaan vuosittaista tarkastusohjel-

maa (Allegrini & D’Onza 2003; Fraser & Henry 2007.) 

 

Vuonna 2013 päivitetyssä COSO-mallissa organisaation riskienhallinnan katsotaan 

rakentuvan viidestä toisiinsa liittyvästä osatekijästä. 1) Sisäinen valvontaympäristö 

(control environment) käsittää ne standardit, prosessit ja rakenteet, jotka muodos-

tavat organisaation koko sisäisen valvonnan perustan, 2) riskien arviointi (risk as-

sessment) tarkoittaa sitä prosessia, jonka avulla organisaatio tunnistaa ja arvioi toi-

mintaansa uhkaavia riskejä, 3) valvontatoimenpiteet (control activities) käsittävät ne 

politiikat ja ohjeet, joiden avulla varmistetaan että johdon antamia määräyksiä ris-

kienhallinnasta noudatetaan, 4) tieto ja viestintä (information and communication) 

kuvaavat että tehokkaan viestinnän avulla organisaatiossa henkilöstö ymmärtää 

tehtävänsä riskienhallinnassa, 5) seurantatoimenpiteet (monitoring activities) käsit-

tävät jatkuvan valvonnan sekä erilliset riskienhallinnan arvioinnit. (Ratsula 2013, 

60–61; COSO 2013.) 

 

2.5 Kolmen puolustuslinjan malli 

Riskienhallinta kuuluu organisaation johtamisen perustehtäviin. Tässä alaluvussa 

esitellään toimivan riskienhallinnan tueksi kehitetty kolmen puolustuslinjan malli 

(The Three Lines of Defense, kuva 3), joka auttaa organisaatioita hallitsemaan ris-

kienhallinnan eri rooleja ja rooleihin liittyviä vastuualueita. Kolmen puolustuslinjan 

mallissa peruslähtökohtana on, että organisaation hallituksen ja ylimmän johdon 
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alaisuudessa toimii kolme erillistä ryhmää, joiden avulla voidaan toteuttaa organi-

saation tehokas riskienhallinta. (Ratsula 2016, 54.) 

 

 

KUVA 3. Kolmen puolustuslinjan malli (laadittu mukaellen ”The three lines 

of defence in effective risk management and control”, The Institute of Inter-

nal Auditors 2013) 

 

Mallin perusajatuksena on selventää organisaation sisäisen valvonnan kenttää siten 

että jokainen organisaation toimija pystyy huolehtimaan oman tehtäväkenttänsä 

puitteissa organisaation sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kolmen puo-

lustuslinjan malli tuo The Institute of Internal Auditors -järjestön eli IIA:n (2016) mu-

kaan selkeyttä riskienhallinnan organisointiin. Se kuvaa havainnollisesti ja selkeästi 

organisaation eri toimijoiden roolit, etenkin niiden toimijoiden rooleja, joilla saattaa 

olla päällekkäisiä tavoitteita tai vastuualueita. Malli havainnollistaa kuinka organi-

saation eri toimijat yhdessä muodostavat organisaation tehokkaan ja aukottoman 

riskienhallinnan kokonaisuuden sekä miten sisäisen tarkastuksen riippumaton rooli 

hyödyttää kokonaisuutta. Mallia voidaan IIA:n (2016) mukaan soveltaa kaikkiin or-

ganisaatioihin, koosta ja toimialasta riippumatta. (Ratsula 2016, 55–56; Holopainen 

et al. 2013, 45.) 
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Allegrini ja D’Onza (2003) tutkivat sisäisen tarkastuksen roolia yritysten riskienhal-

linnassa suurimpien italialaisten listayhtiöiden sisäisen tarkastuksen johtajille teke-

mässään kyselytutkimuksessa. Tutkimus osoitti, että riskienhallinta oli järjestetty eri 

yrityksissä vaihtelevasti. Suurin osa yrityksistä sovelsi COSO-mallia, mutta vain alle 

10 % yrityksistä hyödynsi sitä kattavasti riskienhallinnassaan. Allegrini ja D’Onza 

totesivat kuitenkin, että sisäisen tarkastuksen rooli ja tehtävät riskienhallinnassa 

ovat kasvamassa ja muuttumassa yleisen sääntelyn lisääntyessä. 

 

Ylimmän johdon rooli 

 

Organisaation hallitus ja ylin johto vastaavat riskienhallinnasta, eivätkä täten kuulu 

suoraan mihinkään puolustuslinjoista. Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että or-

ganisaation hallinto ja toiminta ovat asianmukaisesti järjestetty. Organisaation muu 

ylin johto sekä toimitusjohtaja puolestaan vastaavat hallituksen valvonnan alaisuu-

dessa organisaation sisäisen valvonnan kehitystyöstä ja sen arvioinnista. (Ratsula 

2016, 67–68.) Ylimmän johdon ensisijaisena tehtävänä on vastata organisaation 

ohjausympäristöstä. Holopainen et al. (2013, 46) toteavat, että johdon velvollisuu-

tena on huolehtia, että riskienhallintajärjestelmä tukee organisaation tavoitteiden to-

teuttamista kaikilla tasoilla ja johdon tulee olla valmis aktiiviseen päätöksentekoon 

sekä tukemaan strategian käytännön toteutusta. 

 

Sarens ja De Beelde (2006a) painottavat, että organisaation ylimmällä johdolla on 

tärkeä rooli organisaation riskienhallintajärjestelmän implementoinnissa. Ylimmän 

johdon täytyy viestittää keskijohdolle vahvasti riskienhallinnan merkityksestä (top-

down approach), tämä motivoi operatiivista johtoa kehittämään riskienhallintajärjes-

telmää. 

 

Ensimmäinen puolustuslinja 

 

Organisaation varsinaisena ensimmäisenä puolustuslinjana toimii operatiivinen 

johto, joka ”omistaa” riskit ja on vastuussa päivittäisestä riskienhallinnasta ja tehok-

kaiden sisäisten valvontaprosessien toteuttamisesta. Operatiivinen johto on myös 
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velvollinen monitoroimaan valvontaprosessin puutteista ja korjaamaan siinä havai-

tut ongelmat. (Holopainen et al. 2013, 46.) COSO-malli sisältää kaiken kaikkiaan 17 

sisäisen valvonnan periaatetta organisaation tavoitteiden mukaisesti. Organisaation 

operatiivinen johto on ensisijaisesti vastuussa COSO-mallin neljästä osa-alueesta 

ja niihin sisältyvästä 12 periaatteesta (COSO&IIA 2015). 

 

Organisaation ylimmän johdon keskeinen tehtävä on luoda yhteiset pelisäännöt toi-

minnalle sekä huolehtia siitä, että nämä säännöt viestitään tehokkaasti koko orga-

nisaatiossa kaikille liiketoiminta-alueille, tiimeille ja yksiköille. Tämän jälkeen jokai-

nen tiimin tai yksikön johtaja vastaa oman yksikkönsä valvonnan asianmukaisuu-

desta omalle esimiehelleen ja tämän ketjun viimeisenä toimitusjohtaja on puoles-

taan vastuussa hallitukselle. Vaikka virallinen vastuu sisäisestä valvonnasta onkin 

ylimmällä johdolla, on organisaation koko henkilöstö vastuussa omasta toiminnas-

taan ja sisäisen valvonnan periaatteiden noudattamisesta. (Ratsula 2016, 24.) 

 

Toinen puolustuslinja 

 

Toinen puolustuslinja koostuu erilaisista organisaation tukitoiminnoista, jotka tuke-

vat ja valvovat operatiivisen johdon riskienhallinnan toimeenpanoa sekä avustavat 

operatiivista johtoa riskien määrittelyssä, valvonnassa ja raportoinnissa. Toinen 

puolustuslinja toimii ylimmän johdon alaisuudessa operatiivisen johdon rinnalla 

mutta siitä erillisenä toimintona. Toisen puolustuslinjan rakenne vaihtelee organi-

saatiokohtaisesti. Organisaatioiden koko, toiminnan laajuus, luonne, laatu ja riskien-

hallintapolitiikka vaihtelevat, jolloin tarve erillisen riskienhallintayksikön perustami-

seen vaihtelee ja nähdään eri organisaatioissa eri tavoin. Organisaatiossa on saa-

tettu perustaa erillinen keskitetty riskienhallintayksikkö, jonka lisäksi organisaatiolla 

voi olla lisäksi erillinen compliance-toiminto. Näiden lisäksi myös muut organisaation 

asiantuntija- ja tukitoiminnot, kuten taloushallinto, turvallisuus ja henkilöstöhallinto 

kuuluvat rooliltaan toiseen puolustuslinjaan. (Ratsula 2016, 78, 85; COSO&IIA 

2015.) 
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Kolmas puolustuslinja 

 

Sisäinen tarkastus toimii organisaation kolmantena puolustuslinjana. Se on toi-

minto, joka tuottaa ylimmälle johdolle ja hallitukselle organisaatiossa riippumatonta 

arviointi- ja varmistuspalvelua organisaation riskienhallinnan tehokkuudesta sekä 

tietoa siitä miten ensimmäinen ja toinen puolustuslinja toimivat. Kolmannen puolus-

tuslinjan riippumaton asema erottaa sen kahden muun linjan toimijoista ja antaa sille 

siten mahdollisuuden objektiiviseen ja luotettavaan arviointiin. Sisäisen tarkastuk-

sen muista toimijoista erillinen ja itsenäinen rooli toteutuu silloin, kun sisäinen tar-

kastus raportoi toiminnastaan suoraan toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Tämän ase-

man ansiosta se pystyy tarjoamaan luotettavaa tietoa organisaation riskienhallinnan 

kokonaisuudesta, riskien tunnistamisesta, arvioinnista sekä niihin reagoimisesta. 

Säilyttääkseen itsenäisen ja riippumattoman aseman organisaatiossa kolmannen 

puolustuslinjan ei tule osallistua organisaation ohjaus- tai johtamistoimintoihin. Ris-

kienhallintaprosessissa sisäinen tarkastus ei voi olla aktiivinen ja vastuullinen to-

teuttaja, vastuun riskienhallinnasta on aina oltava operatiivisella johdolla. Sisäisen 

tarkastuksen riippumattomuus ja objektiivisuus vaarantuvat, mikäli organisaatiossa 

sekoitetaan toisen ja kolmannen puolustuslinjan rooleja ja tehtäviä. Tämä heikentää 

samalla sisäisen tarkastuksen toiminnan tehokkuutta ja luotettavuutta. (Ratsula 

2016, 86–87; Holopainen et al. 2013, 47; COSO&IIA 2015.) 

 

Sarensin ja de Beelden (2006a) mukaan organisaation riskienhallintajärjestelmän 

kehitysvaihe vaikuttaa sisäisen tarkastuksen rooliin yrityksen riskienhallinnassa. 

Siirtymävaiheessa organisaation sisäisellä tarkastuksella on tärkeä tehtävä viestit-

tää organisaatiossa riskienhallinnan hyödyistä sekä muistuttaa organisaatiota niistä 

riskeistä ja seurauksista, mikäli riskienhallintajärjestelmää ei ole. Sarensin ja de 

Beelden (2006a) mukaan sisäisellä tarkastuksella on keskeinen rooli organisaation 

riskienhallintajärjestelmän implementointivaiheessa. Tämän lisäksi sisäisen tarkas-

tuksen rooli riskienhallinnassa on myös hyvin kiinteästi sidoksissa omaan aikaansa 

sekä samanaikaisesti liiketoimintaympäristön muutoksen johdosta muutospainei-

den kohteena. 
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Oheisessa taulukossa 2 havainnollistetaan sisäisen tarkastuksen rooleja osana ris-

kienhallinnan kokonaisuutta ERM.n mukaan (IIA 2009). 

 

TAULUKKO 2. Sisäisen tarkastuksen rooli kokonaisvaltaisessa riskienhal-

linnassa (ERM, IIA 2009) 

 

 

Gramling ja Myersin (2006) tekemä tutkimus osoitti, että ERM:in implementointi oli 

vielä aivan eri vaiheessa eri yrityksissä ja tutkijat havaitsivat, että laajimmin ERM oli 

otettu käyttöön finanssialan yrityksissä. Tutkimuksen mukaan sisäisen tarkastuksen 

ydinrooli oli useassa yrityksessä vielä selkiytymätön ja sisäinen tarkastus osallistui 

sellaisiin riskienhallinnan tehtäviin, jotka ovat suositusten nojalla siltä kiellettyjä. Tut-

kijat totesivat sisäisen tarkastuksen roolin olevan keskeinen ERM:in käyttöönotossa 

ja tässä roolissaan sisäinen tarkastus voi edistää COSO-ERM -mallin mukaisen ris-

kienhallinnan implementointia yrityksissä kouluttamalla yritysten johtoa, hallitusta ja 

tarkastusvaliokuntaa. 

 

De Zwaan et al. (2011) australialaisille CIA-tutkinnon (Certified Internal Auditor) 

omaaville sisäisille tarkastajille tekemässä tutkimuksessa kävi ilmi, että sisäiset tar-

kastajat ovat entistä paremmin tietoisia omasta ydinroolistaan ERM:issä. He havait-

sivat samoin kuin Gramling ja Myers (2006), että roolistaan huolimatta osa sisäisistä 
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tarkastajista osallistui sellaisiin riskienhallinnan tehtäviin, jotka ovat IIA:n suositus-

ten vastaisia. Tutkimustulokset osoittivat myös, että sisäisen tarkastuksen osallistu-

minen riskienhallinnan tehtäviin vaikutti negatiivisesti sisäisen tarkastuksen objektii-

visuuteen ja kykyyn raportoida riskienhallinnan epäkohdista. Tutkijoiden havaintona 

oli, että sisäisen tarkastuksen riippumattomuus vaarantuu, mikäli sen rooli johdon 

konsulttina lisääntyy. Tutkijat totesivat, että sekä sisäisen tarkastuksen että organi-

saation johdon yhteisenä haasteena on löytää tasapaino sisäisen tarkastuksen kon-

sultatiivisen roolin ja sisäisen tarkastuksen ydintehtävien välillä. 

 

2.6 Tilintarkastus ja muut ulkoiset toimijat neljäntenä puolustuslinjana 

Lakisääteinen tilintarkastus tai muu sääntelyviranomainen (kuten Finanssivalvonta) 

voidaan nähdä neljäntenä puolustuslinjana, joka tuottaa organisaation sidosryhmille 

ja yhteistyökumppaneille varmistuksen siitä, miten hyvin ne voivat luottaa kyseisen 

organisaation antaman tiedon oikeellisuuteen. Ulkopuoliset arvioijat, kuten tilintar-

kastajat ja muut toimijat voivatkin antaa organisaatiolla arvokasta tietoa ja ohjausta 

sekä havaintoja organisaation toiminnasta sen riskienhallinnan tueksi. Kuitenkin 

näiden toimijoiden mielenkiinto ja näkökulma ovat luonnollisesti keskittyneet rajat-

tuun aihepiiriin. Tilintarkastajan tuottama informaatio keskittyy pitkälti organisaation 

taloudellisiin riskeihin eikä sisällä tietoa organisaation kokonaisvaltaisesta riskien-

hallinnasta ja sen onnistumisesta. Organisaation oma riskienhallinta ja sisäinen tar-

kastus tarjoavat laajemman näkökulman organisaation omaan riskienhallintaan, voi-

daankin todeta, että kokonaisvaltaista riskienhallintaa ei voi ulkoistaa. (COSO&IIA 

2015.) 

 

PricewaterhouseCoopersin (PwC) vuonna 2017 tekemässä kansainvälisessä si-

säistä tarkastusta käsittelevässä selvityksessä todetaan, että sisäisen valvonnan 

puolustuslinjamalli on ollut aktiivisessa käytössä koko 2000-luvun, mutta vain käsi-

tetasolla. Mallin perusajatuksenahan on ollut kirkastaa sisäisen valvonnan vastuita 

ja rooleja, niin että organisaatiossa kukin toimija hoitaa sisäisen valvonnan omana 

tehtäväkenttänsä puitteissa. PwC:n raportti toteaa, että suomalaisissa organisaa-

tioissa toisen puolustuslinjan resursointi on perinteisesti ollut ohutta, joten operatii-
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visella johdolla on yleensä ollut hyvin itsenäinen rooli suomalaisten yritysten riskien-

hallinnassa ja sisäisen valvonnan toteuttamisessa. PwC:n selvityksen mukaan tällä 

hetkellä yhteinen tekeminen riskienhallinnan, compliance-toiminnon ja sisäisen tar-

kastuksen kanssa toteutuu toistaiseksi varsin harvoissa organisaatioissa. Tulevai-

suudessa digitalisaatio, teknologian kehittyminen ja siirtyminen reaktiivisesta seu-

rannasta reaaliaikaisiin prosesseihin tuo aivan uusia yhteistoimintamalleja sekä 

mahdollisuuksia riskienhallinnan kokonaisuuden kehittymiseen. 
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 SISÄINEN TARKASTUS 

Tässä pääluvussa esitellään sisäisen tarkastuksen periaatteita, viitekehyksiä ja kä-

sitteitä kirjallisuuden sekä kansainvälisen tutkimuksen pohjalta. Pääluvun aluksi luo-

daan myös lyhyt katsaus sisäisen tarkastustoiminnon historiaan. 

 

3.1 Sisäisen tarkastuksen historiaa 

Sisäisen tarkastuksen historia on laskettu alkaneeksi jo muinaisen Mesopotamian 

ajalta säilyneiden savitaulujen perusteella jo yli 3500 vuotta sitten. Merkkejä savi-

tauluihin tehdyistä tarkastusmerkinnöistä on löydetty myös myöhemmiltä aikakau-

silta. Antiikin Rooman ajalta on löydetty merkintöjä erillisestä tarkastajien ammatti-

kunnasta. Sisäisen tarkastuksen (englanniksi internal audit) termi voidaankin johtaa 

latinan kielen sanasta auditus, ’kuuleminen, kuunteleminen’. Teollinen vallanku-

mous ja yritystoiminnan kehittyminen olivat alkusysäys nykyisenkaltaisen tarkastus-

toiminnan kehitykselle 1800-luvulta alkaen. Ulkoisen tarkastuksen kehitykseen vai-

kuttivat ensisijaisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeen tapahtunut yritystoimin-

nan ja talouselämän voimakas kasvuvaihe, tarkastuksen kehittymistä edesauttoi 

myös lainsäädännön samanaikainen kehittyminen. (Holopainen et al. 2013, 22–23.) 

 

Nykyaikaisen sisäisen tarkastuksen toiminnon voidaan katsoa alkaneen muodostua 

vuodesta 1941 lähtien. Yhdysvalloissa perustettiin tällöin sisäisten tarkastajien ny-

kyinen kansainvälinen kattojärjestö The Institute of Internal Auditors (IIA). Tämän 

jälkeen sisäisen tarkastustoiminnon ensimmäiset vuosikymmenet olivat kuitenkin 

edelleen lähellä tilintarkastusta ja toiminto keskittyi lähinnä virheiden ja väärinkäy-

tösten paljastamiseen. (Holopainen et al. 2013, 23.) Seuraavassa kuvassa 4 ha-

vainnollistetaan sisäisen tarkastuksen kehityskaarta 1940 -luvulta nykypäivään. 
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KUVA 4. Sisäisen tarkastuksen teemat ja aikakaudet, mukailtu (Holopainen 

et al. 2013, 24). 

 

Viimeisinä vuosikymmeninä sisäinen tarkastuksen asema organisaatioissa on ke-

hittynyt alkuperäisestä virheiden ja väärinkäytösten etsijän roolista yhdeksi hyvän 

corporate governancen tukipilariksi, joka tuottaa organisaatiolle merkittävää lisäar-

voa (Holopainen, 2013, 25). 

 

Sarbanes-Oxley-Act eli SOX lainsäädäntö tuli Yhdysvalloissa voimaan vuonna 2002 

useiden sijoittajien luottamusta horjuttaneiden ja rahoitusmarkkinoita järkyttäneiden 

yritysskandaalien seurauksena. Kuuluisin ja tunnetuin talousskandaali lienee ener-

giayhtiö Enronin ja tilintarkastustoimisto Arthur Andersenin talousrikosvyyhti, joka 

tuli ilmi USA:ssa vuonna 2001. Kohtalokasta tapauksessa oli, että tilintarkastusyh-

teisö Andersen hoiti sekä Enronin tilintarkastuksen, että yhtiön sisäisen tarkastuk-

sen ja näiden lisäksi vielä konsultoi yhtiötä. Kyvyttömyys riippumattomaan tilintar-

kastukseen ja sisäiseen valvontaan johti lopulta Enronin konkurssiin. Myös Arthur 

Andersenin tilintarkastustoiminta päättyi, kun molempien yhtiöiden johtohenkilöitä 

kohtaan nostettiin syytteet talousrikoksista. Nykyään Yhdysvalloissa kaikki pörssi-

yhtiöt on velvoitettu noudattamaan SOX lainsäädäntöä. Listautuneiden yhtiöiden 

täytyy dokumentoida kaikki taloudelliset prosessinsa, avainkontrollinsa sekä arvi-

oida ja testata ne vuosittain. (Ratsula 2016, 44–45.) 

 

SISÄINEN TARKKAILU 
1950-1960 -luku 

• Virheiden ja väärinkäytösten 
etsiminen, tositteiden tarkastus, 

• EI JUURI LISÄARVOA, sisäinen 
tilintarkastaja

OPERATIIVINEN TOIMINTA 
1970-1980 -luku

• Kontrollien ja prosessien 
tutkiminen -> 
parannusehdotukset

• JONKIN VERRAN LISÄARVOA, 
sertifioinnit alkavat (CIA)

RISKIPERUSTEISUUS 1990 
-luku

• Valvonnan ja riskienhallinnan 
tutkiminen -> apua tavoitteiden 
saavuttamiseen

• SELVÄÄ LISÄARVOA

HYVÄ JOHTAMIS- JA 
HALLINTOTAPA, ETIIKKA 
JA YHTEISKUNTAVASTUU  
2000 -luku

• Johtamis- ja hallintojärjestelmän 
tutkiminen, eettiset asiat. neljäs 
corporate governancen tukipilari

• MERKITTÄVÄÄ LISÄARVOA
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Yhdysvalloisssa Enron skandaalin myötä säädetty Sarbanes-Oxley-Act -lainsää-

däntö velvoittaa pörssiyhtiöitä monella tavalla. SOX:n mukaan on muun muassa 

kiellettyä ulkoistaa sisäisen tarkastuksen tehtäviä yhtiön tilintarkastusta suorittavalle 

yritykselle. Muulle ulkopuoliselle toimijalle ulkoistaminen on sallittua. (James 2003, 

316.) 

 

3.2 Sisäisen tarkastuksen ammatillinen viitekehys 

Sisäisten tarkastajien työtä ohjaa kansainvälinen ammatillinen ajatusmalli (fra-

mework) ohjeistus (kuva 5), joka koostuu sekä ammattikuntaa velvoittavista, että 

suositelluista ohjeista. Sisäisen tarkastuksen velvoittavia normeja ovat sisäisen tar-

kastuksen määritelmä, pääperiaatteet, eettiset säännöt ja ammattistandardit, jotka 

yhdessä muodostavat viitekehyksen sisäisen tarkastuksen toiminnolle. Tämän li-

säksi ammatilliseen ohjeistukseen kuuluvat IIA:n kannanotot, käytännön sovelta-

misohjeet ja täydentävät työohjeet, joita kaikkien sisäisen tarkastuksen toimijoiden 

on suositeltavaa seurata. (Ratsula 2016, 88–89.) 

 

 

KUVA 5. Sisäisen tarkastuksen kansainvälinen ammatillinen ohjeistus (Si-

säiset tarkastajat ry 2017) 
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Ylimmällä tasolla sisäisen tarkastuksen määritelmän kanssa alan eettiset säännöt 

muodostavat sisäisen tarkastuksen perustan jotka koskevat sekä yksittäisiä henki-

löitä että sisäisen tarkastuksen yksiköitä. Eettisten sääntöjen tarkoituksena on edis-

tää sisäisen tarkastuksen ammattietiikkaa. Viitekehyksen mukaan eettiset säännöt 

koostuvat kahdesta tärkeästä osa-alueesta, periaatteista sekä periaatteisiin liitty-

vistä käyttäytymissäännöistä. Sisäisen tarkastuksen keskeiset perusperiaatteet 

ovat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus sekä ammattitaito. Periaatteet 

kuvaavat sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaavia olennaisia tekijöitä. Periaatteisiin 

liittyvät käyttäytymissäännöt kertovat millaista käytöstä sisäisen tarkastuksen toimi-

joilta edellytetään ja samalla tarkentavat periaatteiden käytännön soveltamista. (Ho-

lopainen et al. 2013, 87–88; IIA 2017.) Arvioitaessa sisäisen tarkastuksen merki-

tystä organisaatiolle ja kykyä tuottaa lisäarvoa, havaittiin IIA:n eettisten sääntöjen 

noudattamisella oleva keskeinen merkitys. (D’Onza, Selim, Melville & Allegrini, 

2015, 192). 

 

Sisäisen tarkastuksen keskeisenä elementtinä pidetään tarkastajan riippumatto-

muutta ja objektiivisuutta. IIA:n määrittelee antamassaan standardissa riippumatto-

muuden tilaksi, jossa tarkastaja pystyy suorittamaan tehtävänsä puolueettomasti. 

Organisatorinen riippumattomuus tarkoittaa sitä, että sisäisen tarkastuksen johtaja 

raportoi toiminnastaan suoraan organisaation hallitukselle ja voi vapaasti itse päät-

tää sisäisen tarkastuksen tehtäväkentän laajuudesta. (IIA 2017.) Standardeissa 

määritellään myös miten sisäisen tarkastajan johtajan objektiivisuuteen vaikuttavia 

tekijöitä pitää hallita ja raportoida. Lähtökohtaisesti sisäisen tarkastajan tulee olla 

tehtävissään puolueeton ja tasapuolinen ja välttää kaikkia eturistiriitoja. Sisäisen tar-

kastuksen objektiivisuuden katsotaan heikentyvän esimerkiksi silloin, mikäli tarkas-

taja arvioi sellaisia toimintoja joista on itse ollut aiemmin vastuussa (IIA 2017.) 

 

Tutkijat ovat myös esittäneet kritiikkiä sisäisen tarkastuksen nykyiselle määritel-

mälle (IIA 2009), jonka mukaan sisäinen tarkastus on ”riippumatonta ja objektiivista 

arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa”. Useat kansainväliset tutkimukset 

ovat osoittaneet, että sisäisen tarkastuksen operatiiviselle johdolle tarjoamat kon-

sulttipalvelut ovat omiaan heikentämään sisäisen tarkastuksen arviointi- ja varmis-

tustoiminnon objektiivisuutta (Fraser & Henry 2007; Soh & Martinov-Bennie 2011). 
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IIA (2017) on ohjeistuksessaan määritellyt seuraavat seitsemän yksilötason uhkaa 

sisäisen tarkastuksen riippumattomuudelle: 

1. Oman työn tarkastaminen 

2. Sosiaalinen paine 

3. Taloudellinen hyöty 

4. Henkilökohtainen suhde 

5. Tuttavuus tarkastuskohteen kanssa 

6. Kulttuuriset ja sukupuolten väliset erot 

7. Käyttäytymistieteelliset tekijät, jotka johtuvat esimerkiksi asenteista 

 

3.3 Sisäisen tarkastuksen rooli organisaatiossa ja osana hallintojärjestelmää 

Sisäisen tarkastuksen pääasiallisena tarkoituksena on toimia organisaation ylim-

män johdon kumppanina ja toiminnallaan auttaa organisaatiota saavuttamaan ta-

voitteensa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Sisäisen tarkas-

tuksen keskeisenä tehtävänä auttaa hallitusta ja toimivaa johtoa arvioimaan organi-

saation johtamis- ja hallintojärjestelmien tarkoituksenmukaisuutta, raportoinnin luo-

tettavuutta sekä säädösten ja määräysten noudattamista. (Holopainen et al. 2013, 

17–18.) Sisäisten tarkastajien kansainvälinen pääjärjestö, The Institute of Internal 

Auditors (IIA, 2009), on määritellyt sisäisen tarkastuksen seuraavasti: 

 

”Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmis-

tus- sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa or-

ganisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee 

organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestel-

mällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä 

johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämi-

seen.” 

 

Hass, Abdolmohammadi ja Burnaby (2006, 836) mainitsevat, että uusin IIA:n mää-

ritelmä kertoo kattavasti ja laajasti sisäisen tarkastuksen tehtävän. Määritelmä tun-

nustaa sisäisen tarkastuksen koko ajan muuttuvan, monipuolisen ja joustavan roolin 
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sekä sen merkityksen erityyppisten ja -kokoisten organisaatioiden lisäarvoa luovana 

toimijana. 

 

Sisäinen tarkastus toimii aidosti hyvän organisaatiokulttuurin kulmakivenä kahdessa 

tärkeässä roolissa. Ensinnäkin sisäinen tarkastus tuottaa riippumatonta ja objektii-

vista tietoa organisaation hallinto- ja johtamisjärjestelmästä sekä organisaation toi-

minnan tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Toiseksi sisäinen tarkastus 

tukee ohjausta suositellen parannuksia organisaation johtamis- ja hallintokäytäntöi-

hin. (Holopainen et al. 2013, 28.) Sarens (2009, 3) korostaa, että olemassaolollaan 

sisäinen tarkastus on yksi jokapäiväisen sisäisen valvonnan kriittisistä osatekijöistä, 

joka voi vaikuttaa organisaatioon syntyvään valvontakulttuuriin. Sisäinen tarkastus 

ei toimi tyhjiössä vaan valvontaan vaikuttaa johdon luoma kulttuuripohja. 

 

Nagy ja Cenker (2002) haastattelivat 11 USA:n pörssiyhtiön sisäisen tarkastuksen 

johtajaa ja selvittivät sisäisen tarkastuksen roolia yrityksissä. Tutkijat totesivat, että 

kyseisissä yrityksissä sisäisen tarkastuksen rooli oli jo lähestynyt konsultointityyp-

pistä toimintaa ja sisäisen tarkastuksen määritelmä on kehittynyt vuosien varrella 

ammatin kehityksen mukana (Nagy & Cenker 2002, 130–136). Aikaisempi IIA:n si-

säisen tarkastuksen määritelmä painotti varmistuspalveluiden tärkeyttä, nykyinen 

määritelmä korostaa lisäarvon tuottamista organisaatiolle ja sisäisen tarkastuksen 

pyrkimystä samalla objektiivisuuteen. Riippumattomuudesta on tullut entistä tärke-

ämpi ominaisuus, koska sisäinen tarkastus yhä useammin nivoutuu organisaation 

riskienhallintaan. 

 

Sisäinen tarkastus on osa yritysten hallinnointijärjestelmää (corporate governance), 

jolle on olemassa monenlaisia määritelmiä. Se voidaan kuvata hallinnointi- ja oh-

jausjärjestelmäksi, jonka avulla määritellään yrityksen johdon ja hallituksen roolit, 

velvollisuudet ja suhteet osakkeenomistajiin (Arvopaperimarkkinayhdistys 2015). 

OECD (2004) puolestaan määrittelee hyvän hallinnointitavan niiksi säännöiksi ja 

käytännöiksi, jotka määrittävät ylimmän ja operatiivisen johdon sekä organisaation 

muiden sidosryhmien, kuten asiakkaiden ja työntekijöiden sekä omistajien välisiä 

suhteita. Sisäiset tarkastajat (2017) määrittelevät yrityksen hallinnointijärjestelmän 
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muodostuvan neljästä osa-alueesta, johon kuuluvat tilintarkastaja, tarkastusvalio-

kunta, yrityksen johto sekä sisäinen tarkastus. Holopainen et al. (2013, 19) puoles-

taan ryhmittelee hyvän johtamis- ja hallintokulttuurin rakentuvan oheisessa kuvassa 

kuusi esitellyllä tavalla neljästä yhtä vahvasta toimijasta; organisaation hallituksesta, 

operatiivisesta johdosta (ml. toimitusjohtaja), ulkoisesta tarkastuksesta sekä neljän-

tenä sisäisestä tarkastuksesta. 

 

 

KUVA 6. Corporate governance (Holopainen et al. 2013, 19) 

 

Nagyn ja Cenkerin (2002) haastattelututkimuksessa havaittiin, että mikäli yrityksellä 

oli erillinen riskienhallintayksikkö, sisäisen tarkastuksen rooli jäi vähäisemmäksi 

kuin niillä yrityksillä joilla vastaavaa erillistä toimintoa ei ollut. Tutkimuksessa ilmeni 

myös, että niissä organisaatioissa, joihin ei ollut perustettu erillistä riskienhallintayk-

sikköä, riskienhallinnan vastuu oli sisäisen tarkastuksen johtajalla. Nagy ja Cenker 

havaitsivat myös, että oman riskienhallintayksikön omaavissa organisaatioissa yh-

teistyö riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen välillä oli kuitenkin melko vähäistä. 

Fraser ja Henry (2007, 407) päätyivät tutkimustulostensa perusteella suosittele-

maan organisaatioille erillisten riskienhallintayksiköiden perustamista. Tutkijat tote-

sivat, että erillinen riskienhallintayksikkö selkeyttää riskienhallinnan toimijoiden roo-

Hallitus 

vastuu strategian toteutuksesta ja  
organisaation hallinto-, johtamis- sekä 

riskienhallintajärjestelmien toiminnasta

Operatiivinen johto (ml. toimitusjohtaja)

vastuu käytännön strategisesta 
johtamisesta ja riskienhallinnan ja 

valvonnan  suunnittelusta ja 
toteutuksesta 

Tilintarkastus

lakisääteinen ulkoinen tarkastus

Sisäinen tarkastus

vastuu varmistus- ja arviointitoiminnasta 
ja tarvittaessa konsultatiivinen rooli

Gorporate 
governance
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leja, jolloin sisäinen tarkastus pystyy keskittymään varsinaiseen tehtäväänsä eli ris-

kienhallintaprosessin arviointiin eikä sen toteuttamiseen. Tutkijoiden mukaan erilli-

nen riskienhallintayksikkö selkeytti toimivan johdon tehtävää ja korosti sisäisen tar-

kastuksen riippumatonta asemaa. 

 

Australialaistutkijat Soh ja Martinov-Bennie (2011) totesivat, että sisäisen tarkastuk-

sen toiminto oli pääsääntöisesti löytänyt ydinroolinsa ja paikkansa yrityksen corpo-

rate governancessa. Tämän hyvän kehityksen ajurina nähtiin muutokset alan sään-

telyssä, ohjeistuksessa ja kulttuurissa sekä organisaatioiden kasvanut tietoisuus 

laadukkaan sisäisen tarkastuksen merkityksestä organisaatiossa. Toisaalta Soh ja 

Martinov-Bennie totesivat, etteivät sisäisen tarkastuksen arviointimekanismit olleet 

kehittyneet samaa tahtia varsinaisen tarkastustoiminnon kanssa. Tämä vaikeutti 

sen arvioimista, miten hyvin sisäisen tarkastuksen toiminto täytti sidosryhmien sille 

asettamat odotukset. 

 

Tämän lisäksi Sarens, Abdolmohammadi ja Lenz (2012, 191) havaitsivat, että sisäi-

sen tarkastuksen aktiivisella roolilla corporate governancessa on merkittävä ja po-

sitiivinen vaikutus siihen, miten hyvin organisaatioissa käytetään riskikartoitukseen 

pohjautuvaa tarkastussuunnitelmaa ja miten sisäisen tarkastuksen laadun varmis-

tus- ja kehitysohjelma on organisaatioissa järjestetty. Sisäisen tarkastuksen aktiivi-

sella roolilla oli myös suuri vaikutus tarkastusvaliokunnan panokseen tarkastus-

suunnitelman laadinnassa. 

 

3.4 Sisäinen tarkastus tuottamassa lisäarvoa organisaatiolle 

Määritelmänsä mukaisesti sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tuottaa organisaa-

tiolle lisäarvoa (IIA 2009). Jotta sisäinen tarkastus onnistuu tässä tehtävässään, on 

sisäisen tarkastuksen toiminnon strategian oltava linjassa organisaation toimivan 

johdon, hallituksen, riskienhallinnan, compliance-toiminnon ja muiden organisaation 

sidosryhmien kuten tarkastusvaliokunnan ja ulkoisten tilintarkastajien kanssa (Hass 

et al. 2006, 839; D’Onza & Sarens 2017, 1). Tehokkaat sidosryhmäsuhteet ovat 

ratkaisevan tärkeitä sisäiselle tarkastukselle ja sen kyvylle saavuttaa tavoitteensa. 
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Sisäisen tarkastuksen toiminnon jatkuvana haasteena voidaan pitää sitä, miten hy-

vin se onnistuu vakuuttamaan samalla sekä oman organisaationsa että ulkopuoliset 

sidosryhmät siitä, että se onnistuu tehtävässään. (Sarens 2009, 3.) 

 

Sarensin ja de Beelden (2006b, 219–220) mukaan sisäisen tarkastuksen nauttima 

yleinen hyväksyntä ja arvostus organisaation sisällä on vahvasti riippuvainen sen 

ylimmältä johdolta saamasta tuesta. Tämän johdosta sisäinen tarkastus hakee ak-

tiivisesti johdolta tukea omalle toiminnalleen viestittämällä toimintansa tuottamasta 

lisäarvosta. Tutkijat toteavat, että ylimmän johdon odotuksilla on merkittävä vaikutus 

sisäisen tarkastuksen toimintoon. Sarensin ja de Beelden mukaan organisaation 

ylin johto haluaa sisäisen tarkastuksen avulla kompensoida sen kontrollinmenetyk-

sen tunteen, jota he kokevat monimutkaisten organisaatioiden johdossa. Ylin johto 

odottaa, että sisäinen tarkastus tukee heitä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

seurannassa ja kehityksessä sekä koko organisaatiokulttuurin luomisessa. Sen li-

säksi he näkevät sisäisen tarkastajan tehtävien hyvänä koulutuspolkuna tuleville 

yritysjohtajille. Sisäisen tarkastuksen mielestä on kuitenkin ylimmän johdon tehtä-

vänä olla aloitteellinen ja ottaa ensimmäiset askeleet riskienhallintajärjestelmän ke-

hittämistyössä. Samalla sisäiset tarkastajat kaipaavat ylimmän johdon tukea ase-

mansa vahvistamiseksi. 

 

Sarensin (2009, 5) arvion mukaan arvonluonnin tärkeimmiksi mittareiksi voidaan 

nostaa seuraavat tekijät: Ensinnäkin sisäisen tarkastuksen tulee tarjota organisaa-

tiolle objektiivinen varmuus siitä, että merkittäviä liiketoiminnan riskejä hallitaan asi-

anmukaisesti ja toiseksi varmistaa, että organisaation riskienhallintakehys toimii te-

hokkaasti. Näiden lisäksi sisäinen tarkastus voi myös tarjota organisaatiolle konsul-

tointipalveluja, joiden avulla voidaan parantaa riskienhallintajärjestelmän tehok-

kuutta. 

 

Sisäisen tarkastuksen täytyy pystyä todistamaan, että laadukkaalla sisäisellä tar-

kastustoiminnolla on positiivinen vaikutus organisaation corporate governancen laa-

tuun. Saavuttaakseen päämääränsä organisaation lisäarvoa rakentavana toimijana 

täytyy sisäisen tarkastuksen ymmärtää yrityksen ja organisaation toimialan ja liike-

toiminnan erityispiirteet ja strategia. Ilman tätä ymmärrystä ja osaamista sisäisen 
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tarkastuksen kyky lisäarvon luontiin heikentyy. (Hass et al. 2006, 841–842.) Myös 

D’Onza ja Sarens (2017, 10) toteavat, että sisäisen tarkastuksen pitää kuunnella 

tarkasti organisaation ylimmän johdon näkemyksiä. Tämä on edellytyksenä sisäisen 

tarkastuksen liiketoimintalähtöiselle ajattelulle, jolloin toiminto pystyy keskittämään 

huomionsa niihin riskeihin, jotka ovat liiketoiminnan kannalta kaikkein kriittisimpiä ja 

vaativat eniten huomiota. 

 

D’Onzan et al. (2015, 192) mukaan sisäisen tarkastuksen riippumattomuus ja ob-

jektiivisuus sekä toiminnon antama panos sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ke-

hitystyössä vaikuttavat positiivisesti siihen, miten hyvin sisäinen tarkastus pystyy 

tuottamaan lisäarvoa organisaatiolleen. Myös sisäisen tarkastuksen IIA:n eettisten 

sääntöjen noudattaminen on tärkeä elementti arvioitaessa sisäisen tarkastuksen ky-

kyä tuottaa lisäarvoa organisaatiossa. Tärkeinä organisaation lisäarvoa luovina te-

kijöinä voidaan pitää myös sisäisen tarkastuksen panosta organisaation sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuuden arvioinnissa. Sisäisen tarkastuksen riip-

pumattomuus ja objektiivisuus ovat keskeisiä kaikissa maissa ja kaikilla toimialoilla. 

Toisaalta voidaan samalla todeta, että sisäinen tarkastus on myös kontekstisidon-

naista, kehittyvien ja kehittyneiden maiden välillä sekä eri toimialojen kesken on pai-

notuseroja. Rahoitusalalla, eli pankeissa ja vakuutusyhtiöissä, lisäarvoa lisäävänä 

tekijänä koetaan erilaisten tarkastustoimenpiteiden lukumäärä organisaatiossa. 

 

Sisäisen tarkastuksen kykyä tuottaa lisäarvoa organisaatiolle sekä sen panosta tu-

kea yrityksen suorituskykyä on aina pidetty keskeisinä avaintekijöinä arvioitaessa 

sisäisen tarkastuksen tarvetta organisaatiossa. Finanssikriisin jälkeisissä kustan-

nuspaineissa useat organisaatiot ja yritysjohto ovat kuitenkin odottaneet yhä enem-

män, että sisäisen tarkastuksen organisaatiolle tuottaman lisäarvon pitää olla selke-

ästi havaittavissa ja myös mitattavissa (D’Onza et al. 2015, 182.) Esimerkkinä lisä-

arvon luonnista voitaneen nostaa Gras-Gil et al. (2011) tutkimus, jossa he selvittivät 

espanjalaisten pankkien sisäistä tarkastusta ja havaitsivat, että niillä pankeilla, joilla 

oli erittäin laadukas talousraportointi, havaittiin olevan enemmän yhteistyötä sisäi-

sen tarkastuksen ja ulkoisen tilintarkastuksen kesken. Tutkimus osoitti samalla, että 

sisäisen tarkastuksen osallistuminen talousraporttien laatimiseen johti entistäkin pa-

rempaan raportoinnin laatuun. 
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Tilintarkastusyhteisö KPMG:n kansainvälisen vuonna 2017 tarkastusvaliokuntien jä-

senille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan sisäinen tarkastus tuottaa eniten lisäar-

voa organisaatiolleen keskittyessään toiminnassaan organisaation riskienhallinta-

prosessin toimivuuteen ja yhtiön liiketoiminnan kannalta kriittisimpiin riskeihin. Tär-

keimpinä tulevaisuuden painopistealueina nähdään uudet operatiiviset riskit, kyber-

turvallisuuteen ja teknologiaan liittyvät riskit ja niiden kontrollit aiemmin keskeisinä 

olleiden compliance- ja talousraportointiin liittyvien riskien ohella. Vastaajat pitivät 

tärkeänä myös sisäisen tarkastuksen joustavuutta ja sopeutumiskykyä riskiolosuh-

teiden ja liiketoiminnan muutoksessa. 

 

3.5 Sisäisen tarkastuksen roolista riippumattomana ja itsenäisenä toimijana 

IIA:n määritelmän (2009) mukaisesti sisäinen tarkastus on itsenäinen toimija, jonka 

tehtävänä on luoda lisäarvoa organisaatiolle tarjoamalla arviointi-, varmistus- ja kon-

sulttipalveluja. Tämän laajennetun roolin kautta sisäisen tarkastuksen toimintoa on 

pidetty tehokkaan corporaten governancen yhtenä kulmakivenä. (Christopher, Sa-

rens & Leung 2009, 201). Samalla tämä kaksoisrooli on suuri haaste sisäisen tar-

kastuksen riippumattomuudelle ja objektiivisuudelle (Stewart & Subramaniam 2010, 

329). Van Peursem (2004, 2005) oli jo aiemmissa tutkimuksissaan tehnyt havainnon 

sisäisen tarkastuksen ongelmallisesta roolista, jossa se samanaikaisesti avustaa ja 

konsultoi organisaation johtoa sekä objektiivisesti yrittää arvioida johdon toimintaa. 

Mitä läheisemmät suhteet sisäisellä tarkastuksella oli ylimmän johdon kanssa, sitä 

vaikeampi sen oli pysyä omassa roolissaan objektiivisena toimijana. 

 

Keskeisin kysymys tehokkaan corporate governancen toteutumiselle organisaa-

tioissa nousee yhtiön omistuksen ja valvonnan erillisyydestä nykyisissä monimut-

kaisissa organisaatiorakenteissa. Tätä kysymystä voidaan lähestyä päämies-

agentti-teorian kautta. Agenttiteorian avulla voidaan hahmottaa myös sisäisen tar-

kastuksen roolia, vastuuta ja merkitystä corporate governancen olennaisena osate-

kijänä. Tämän käsitteen mukaisesti vastuu organisaation valvonnasta kuuluu halli-

tukselle ja johdolle eli osakkeenomistajien edustajille, agenteille. Hallitus, joka ko-
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koontuu vain muutaman kerran vuodessa, puolestaan nimittää toimitusjohtajan joh-

tamaan organisaatiota. Vaikka riippumattomat ulkopuoliset tilintarkastajat antavat 

osakkeenomistajille vakuutuksen tilinpäätöksen laadusta, riippumaton sisäinen tar-

kastustoiminto antaa omasta puolestaan hallitukselle varmistuksen organisaation 

toiminnan laadusta. Tässä kontekstissa agenttiteoria auttaa ymmärtämään sisäisen 

tarkastuksen itsenäisen ja riippumattoman roolin ratkaisevaa merkitystä. (Adams 

1994; Christopher et al. 2009, 202.) 

 

Myös Sarens ja de Beelde (2006b) havaitsivat, että mikäli sisäinen tarkastus toimii 

pääosin ylimmän johdon avustajana ja konsulttina on sen vaikea toteuttaa itsenäistä 

ja objektiivista arviointitehtäväänsä ja suhde tarkastusvaliokuntaan muodostuu hei-

koksi. Myös myöhemmät tutkimukset ovat osoittaneet, että sisäisen tarkastuksen 

operatiiviselle johdolle tarjoamat konsulttipalvelut ovat heikentävät sisäisen tarkas-

tuksen arviointi- ja varmistustoiminnon objektiivisuutta (Fraser & Henry 2007; Soh 

& Martinov-Bennie 2011). 

 

Yritysten ja organisaatioiden omistajien sekä muiden sidosryhmien etujen valvontaa 

on lisätty viime vuosina eri tavoin. On kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että yri-

tyksiä johdetaan ja hallinnoidaan tehokkaasti ja taloudellisesti yritysten omistajien 

edut huomioiden. Suuri osa sääntelyn ja valvonnan lisääntymisestä on ollut suoraa 

seurasta jo johdantoluvussa mainituista yritysskandaaleista sekä finanssikriisistä. 

Tämän suuntainen kehitystrendi pohjautuu institutionaalisen teorian1 näkemykselle, 

jonka mukaan organisaation johtamisen ja valvonnan rakenteet ovat yleensä sosi-

aalisten odotusten mukaisia. Tämän perusteella organisaatioiden hallinnon raken-

teiden täytyy täyttää niille määrätyt valvonta- ja compliance -vaatimukset. Sisäisen 

tarkastuksen tehtävä on tärkeä hallintorakenteen osa, jonka kautta hallitus ja orga-

nisaation johto pystyvät täyttämään valvontavelvollisuutensa sosiaalisten odotusten 

mukaisesti. (Christopher et al. 2009, 202.) 

 

                                            

1 Institutionaalisen teorian (isomorfismi) käsitteen ovat pääosin kehittäneet Paul DiMaggio ja Walter 
Powell. He esittelevät käsitteen artikkelissaan. The iron cage revisited: institutional isomorphism 
and collective rationality in organizational fields. 1983. 
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Kansainväliset tutkimukset sisäisen tarkastuksen objektiivisuudesta, riippumatto-

muudesta ja niiden mahdollisesta vaarantumisesta ovat keskittyneet tarkastele-

maan sisäisen tarkastuksen organisatorista asemaa (mm. Soh & Martinov-Bennie 

2011; Sarens et al. 2012), varmennuksen ja konsultointitehtävien aiheuttamaa kak-

soisroolia (mm. Nagy & Cenker, 2002; Ahlawat & Lowe 2004, van Peursem 2004, 

2005), osallistumista organisaation riskienhallinnan tehtäviin (mm. Allegrini & 

D’Onza 2003; Sarens & de Beelde 2006a; Fraser & Henry 2007), sisäisen tarkas-

tuksen ulkoistamiseen (mm. Caplan & Kirschenreiter 2000; Selim & Yiannakas 

2000; Carey et al. 2006) sekä rooliin operatiivisen johdon harjoituskenttänä (mm. 

Sarens & de Beelde 2006b; Christopher et al. 2009). Sisäinen tarkastus toimii ainut-

laatuisessa tehtävässä tarjotessaan arviointi- ja varmistuspalveluja koko organisaa-

tiolle ja konsulttipalveluja organisaation johdolle. Tämä kaksoisrooli asettaa suuria 

haasteita sille miten sisäinen tarkastus pystyy säilyttämään riippumattoman ja itse-

näisen aseman ja objektiivisuutensa. (Stewart & Subramaniam 2010, 329.) 

 

3.6 Sisäisen tarkastuksen organisoinnista ja ulkoistamisesta 

Sisäisen tarkastuksen käytännön organisointi voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. 

Holopainen et al. (2013, 115) toteavat, että sisäinen tarkastus on organisaation ydin-

toiminto ja että kaikissa organisaatioissa suoritetaan sisäistä tarkastusta riippumatta 

siitä, onko organisaatiossa erillistä nimettyä sisäisen tarkastuksen henkilöstöä. IIA 

(The Institute of Internal Auditors, 2009) on linjannut, että tarkoituksenmukaisin vaih-

toehto järjestää organisaation sisäinen tarkastustoiminto on organisaation oma si-

säinen, ammattitaitoinen, objektiivinen ja riippumaton sisäinen tarkastus, jonka joh-

taja tilanteen mukaan käyttää myös tarvittaessa ostopalveluja. 

 

Holopainen et al. (2013, 114, 116) toteaa, että sisäisen tarkastuksen johtajan tulee 

aina olla organisaation oma henkilö ja että noin viidensadan henkilön organisaatio 

tai noin sadan miljoonan euron liikevaihto edellyttävät jo organisaation oman sisäi-

sen tarkastusyksikön perustamista. Ratsulan (2016, 90) mukaan useimmissa suu-

rissa yrityksissä ja organisaatioissa toimii usein oma sisäinen tarkastaja tai erillinen 

sisäisen tarkastuksen yksikkö. Osassa yrityksiä sisäinen tarkastus on pakollista 

suoraan lain nojalla tai valvovan viranomaisen ohjeisiin perustuen, kuten pankeissa 
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ja vakuutusyhtiöissä. Organisaation oman sisäisen tarkastuksen etuina voidaan 

nähdä, että tällöin tarkastajilla mahdollisuus saada laajempi näkemys tarkastetta-

vasta organisaatiosta ja sen toiminnasta, jolloin sisäinen tarkastus palvelee organi-

saation etuja tehokkaimmin. Toisaalta kaikilla yrityksillä ei ole mahdollisuuksia ja 

resursseja ylläpitää omaa sisäisen tarkastuksen yksikköä, jolloin palvelun hankkimi-

nen ulkopuoliselta taholta on kustannustehokas ja joustava menettelytapa. Ulkois-

tamisen avulla voidaan myös hankkia sisäisen tarkastuksen palvelu vain tietyille tar-

vittaville prosesseille tai liiketoiminnan alueille. Sisäisen tarkastuksen ostamiselta 

ulkopuoliselta palveluntarjoajalta voidaan yritykseen saada myös ajantasaista eri-

tyisosaamista, työvälineitä sekä erityisaloja koskevia standardoituja tarkastusmene-

telmiä. 

 

Määritelmänsä mukaisesti toiminnan ulkoistamisella (outsourcing) tarkoitetaan tilan-

netta, jossa organisaatio siirtää aiemmin itse tuottamansa toiminnon yrityksen tai 

organisaation ulkopuolisen toimijan hoidettavaksi. Lähtökohtana on, että organisaa-

tion ydinosaamiseen kuuluvia ydintoimintoja ei voida ulkoistaa, mutta periaatteessa 

kaikki ydinosaamisen ulkopuolella olevat prosessit ja toiminnot voivat olla ulkoistet-

tavissa. (Kiiha 2002, 2–3.) 

 

Organisaatiot hakevat ulkoistamisen kautta kustannusetuja, mutta samalla pitää 

huomioida, että ulkoistamiseen liittyy kustannuksia ja riskejä, jotka on syytä huomi-

oida. Tämän lisäksi toimintojen ulkoistamista harkittaessa on pohdittava myös muita 

seikkoja kustannusten ohella. Organisaation johdon tulee tunnistaa yrityksen stra-

teginen ydinosaaminen ja perustehtävä sekä harkita miten toimintojen ulkoistami-

nen vaikuttaa näihin sekä yrityksen ulkoiseen imagoon. Ulkopuolisen toimijan valin-

taan ja vastuun siirtoon liittyy taloudellisten seikkojen lisäksi aina myös toiminnallisia 

ja sopimusoikeudellisia riskejä. Organisaation tulee tunnistaa nämä riskit ja valmis-

tautua niihin. (Kiiskinen, Linkoaho & Santala 2002, 112.) Oheisessa taulukossa 3 

on havainnollistettu ulkoistamisen hyötyjä ja haittoja. 
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TAULUKKO 3. Ulkoistamisen kriteerejä puolesta ja vastaan (Kiiskinen et al. 

2002, 104.) 

 

 

Kiiha (2002, 2) esittelee Fiebigin (1996) jaottelun, jonka mukaan ulkoistaminen voi 

perustua 1) sopimusulkoistamiseen, jonka mukana siirtyy omaisuutta (transfer out-

sourcing), 2) sopimusulkoistamiseen ilman omaisuuden siirtymistä (simple outsour-

cing), 3) ulkoistamiseen yhdessä omistettuun yritykseen (joint venture outsourcing) 

sekä 4) konsernin sisällä tapahtuvaan ulkoistamiseen (group outsourcing). Viimei-

simmässä mallissa konsernin sisälle muodostetaan erillinen tytäryhtiö tai liiketoimin-

tayksikkö, jolle siirretään konserniin kuuluvien yritysten aiemmin itsenäisesti hoita-

mat tehtävät. 

 

Tämän lisäksi palvelu tai toiminto voidaan ostaa osittain ulkopuoliselta toimijalta (co-

sourcing tai in-sourcing). Osittain ulkoistettu palvelu tarkoittaa ulkoistamista, jossa 

yhdistyvät ulkoistamisen hyödyt sisäisen palveluntuottamisen kanssa. Osittain ul-

koistettaessa organisaatio saa ulkopuolista asiantuntijuutta, mutta ei menetä kont-

rolliaan prosessin valvontaan. Kuvio 7 havainnollistaa osittain ulkoistetun palvelun 

rakenteen. 

 

Puolesta

• Mittakaavaetujen hyödyntäminen

• Uuden osaamisen hankkiminen

• Mahdollisuus hyödyntää uusinta 
teknologiaa

• Riskin jakaminen

• Palvelutason parantaminen

• Palvelun laadun parantuminen

• Parhaiden käytäntöjen soveltaminen

• Kustannustehokkuuden jatkuva 
parantuminen

• Selkeä liiketoimintavastuu palvelun 
tuottamisessa

• Kulttuurimuutos

Vastaan

• Kontrollin häviäminen

• Edellyttää muodollisuutta, esim. 
palvelusopimukset

• Osaaminen oman organisaation 
sisältä häviää

• Joustavuus ja reagointikyky häviävät

• Riippuvuus kolmannesta 
osapuolesta

• Kumppaneiden väliset kulttuurierot

• Tietoturvariskit

• Miten varmistetaan lisäarvon 
tuottaminen

• Resurssipanostus toimittajan ja 
sopimuksen hallintaan
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KUVA 7. Osittain ulkoistetun palvelun malli eli co-sourcing 

 

Useilla organisaatioilla tai yrityksillä ei ole voimavaroja eikä asiantuntemusta perus-

taa omaa sisäisen tarkastuksen yksikköä ja silloin on järkevää hankkia sisäisen tar-

kastuksen palvelu organisaation ulkopuolelta. Organisaation näkökulmasta sisäisen 

tarkastuksen ulkoistaminen kokonaan tai osittain voi myös tuoda organisaatiolla 

enemmän lisäarvoa. Ulkopuoliset toimijat voivat tarjota monipuolisia ja ajantasaisia 

tarkastusmenetelmiä sekä tarvittavaa erityisasiantuntemusta riippumattoman ja ob-

jektiivisuuden ohella. (Alftan et al. 2008, 114–117.) Taulukoissa 4, 5 ja 6 on koottuna 

sisäisen tarkastuksen järjestämistä organisaation sisäisenä palveluna verrattuna ul-

koistettuun tai osittain ulkoistettuun palveluun. 

 

TAULUKKO 4. Oma sisäinen tarkastusyksikkö, in-house (Alftan et al. 2008, 

115) 

 

IN-
HOUSE

OUTSOURCE

CO-
SOURCE

HYÖDYT

• toiminta on suoraan organisaation 
valvonnassa, jolloin tarkastajilla on 
parempi ymmärrys organisaation 
toiminnasta, kulttuurista ja 
toimintaympäristöstä

• sisäinen tarkastus tuntee 
organisaation tietojärjestelmät ja 
työskentelee silloin tehokkaammin 
kuin ulkopuoliset tarkastajat

• sisäistä tarkastusyksikköä voidaan 
käyttää sisäisenä konsulttina ja 
johdon kouluttajana

HAITAT

• sisäinen tarkastusyksikkö ei voi 
koskaan olla täysin riippumaton, 
sisäisen tarkastajan voi olla vaikeaa 
tarkastaa johdon toimintaa ja 
raportoida havaitsemistaan 
puutteista tai väärinkäytöksistä

• osaavan sisäisen tarkastajan 
rekrytointi usein kallista

• sisäisen tarkastajan erityisosaamisen 
ylläpito on vaikeaa, joten tarvitaan 
myös ulkopuolista asiantuntija-apua
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TAULUKKO 5. Sisäisen tarkastuksen palvelut ostetaan eli outsourcing (Alf-

tan et al. 2008, 115–116) 

 

 

TAULUKKO 6. Osittain ulkopuolelta ostettu palvelu eli co-sourcing (Alftan 

et al. 2008, 116–117) 

 

 

Organisaatiot ovat ulkoistaneet monia toimintojaan ja etenkin tukitoiminnot, kuten 

talous- ja henkilöstöhallinto ovat olleet ulkoistamisen kohteena. Tämän kehityksen 

eteneminen sisäisen tarkastuksen toimintoon voidaankin nähdä osana organisaa-

tioiden luonnollista kehitystä. Pankit ja rahoitusala olivat ensimmäisiä toimialoja, 

HYÖDYT

• Tuottaa säästöä, koska voidaan 
eliminoida mahdollinen käyttämätön 
työaika, palvelut hankitaan 
joustavasti tarpeen mukaan

• Parantaa tehokkuutta ja antaa 
mahdollisuuden tehdä kohdennettu 
tarkastusta erityisalueille

• Ulkopuolinen asiantuntija on 
riippumattomampi kuin oma 
sisäinen tarkastaja

HAITAT

• Ylimmälle johdolle kuuluva tiettyjen 
avainkontrollien valvonta saattaa 
jäädä pois

• Ulkopuoliset asiantuntijat eivät ole 
jatkuvasti läsnä, joten organisaation 
sisällä täytyy olla vastuuhenkilö, joka 
varmistaa, että tarkastussuositukset 
johtavat toimenpiteisiin

• Ulkopuolisissa tarkastusyhtiöissä 
henkilökunta voi vaihtua usein

HYÖDYT

• Antaa mahdollisuuden kulujen 
minimointiin, koska sisäisen 
tarkastuksen henkilöstön määrä 
voidaan optimoida

• Erityisasiantuntemusta on 
tarvittaessa saatavilla

• Oman sisäisen tarkastusyksikön 
tarkastajat saavuttavat enemmän 
riippumattomuutta ja uskottavuutta 
työskentelemällä yhdessä 
ulkopuolisten asiantuntijoiden 
kanssa

• Oman sisäisen tarkastusyksikön 
henkilökunta voi jatkaa johdon 
koulutusta ja sisäistä konsultointia 

HAITAT

• Ulkopuoliset asiantuntijat voivat olla 
sisäisen tarkastusyksikön 
valvonnassa, joten he eivät ole täysin 
riippumattomia
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jotka alkoivat ulkoistamaan sisäisen tarkastuksen toimintojaan jo 1990-luvun aikana 

(Lowe et al. 1999). 

 

Suomen pankkisektorilla toimii monin eri tavoin järjestäytyneitä pankkiryhmiä. Toi-

mialla on suuria kansainvälisiä liikepankkeja sekä suurempia ja pienempiä pankki-

ryhmiä. Suomessa merkittävä osa pankkitoiminnasta on osuuskuntamuotoista ja 

Suomessa toimii myös paljon pieniä säästöpankkeja. Kuvassa 8 on havainnollinen 

kaavio säästöpankkiryhmän keskusyhteisön riskienhallinnan organisaatiosta, jossa 

sisäisen tarkastuksen toiminto ja tarkastusvaliokunta ovat organisatorisesti ylimmän 

johdon eli hallituksen alaisuudessa. Suomessa toimiville säästöpankki- ja osuus-

pankkiryhmille on tyypillistä, että sisäisen tarkastuksen toiminto on pankkiryhmässä 

keskitetty yhteen yksikköön Finanssivalvonnan ohjeen mukaisesti (Finanssival-

vonta, standardi 1.3). 

 

 

KUVA 8. Säästöpankkiryhmän keskusyhteisön riskienhallinnan organisaa-

tio (Säästöpankkiryhmän toimintakertomus ja IFRS-tilinpäätös 31.12.2016) 
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3.7 Sisäisen tarkastuksen ulkoistus kansainvälisen tutkimuksen kohteena 

Chutter ja Swanger (2000) tutkivat yhdysvaltalaisten pankkien sisäisen tarkastuk-

sen asemaa sekä sen hetkisiä tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Tutkimustulokset 

osoittivat, että noin puolessa vastanneista pankeista oli oma sisäisen tarkastuksen 

yksikkö, 28% vastaajista hankki palvelun kokonaan ulkopuoliselta toimijalta ja 24 % 

oli ulkoistanut palvelun osittain. Tutkimus osoitti, että pienet pankit ja rahoituslaitok-

set olivat suuria toimijoita halukkaampia ulkoistamaan sisäisen tarkastuksen toimin-

non. Yli puolet kaikista vastaajista oli ulkoistanut sisäisen tarkastuksen omalle tilin-

tarkastusyhteisölleen. Ulkoistamisen syyt olivat samat riippumatta rahoituslaitoksen 

koosta. Suurimmat ulkoistamiseen johtaneet tekijät olivat oman asiantuntemuksen 

ja henkilöstöresurssin puute sekä kustannussäästöt. 

 

Widener ja Selto (1999) selvittivät tutkimuksessaan syitä sisäisen tarkastuksen ul-

koistamiseen Williamsonin (1981) transaktiokustannusteorian (TCE) avulla. Tutkijat 

lähtivät siitä havainnosta, että 1990-luvulla yritykset olivat enenevässä määrin kes-

kittymässä ydintoimintoihinsa ja siten kiihtyvällä tahdilla siirtämässä tukipalvelui-

taan, jopa sisäistä tarkastusta, ulkoisille palveluntarjoajille. Lähtöoletuksena tutki-

joilla oli, että sisäisen tarkastuksen ulkoistaminen on sitä epätodennäköisempää 

mitä enemmän sisäinen tarkastus hyödyttää yrityksen strategiaa ja erityisosaamista 

tai mikäli sisäistä tarkastusta tarvitaan yrityksessä usein. Ulkoistamispäätöksen ole-

tettiin olevan todennäköisempää myös tilanteessa, jossa yrityksen toimintaympä-

ristö on vakaa ja sisäisen tarkastuksen tarve on satunnaista. Nämä tutkijoiden aset-

tamat hypoteesit osoittautuivat pääosin paikkansapitäviksi. 

 

Widener ja Selto (1999) totesivat, että yritysten ulkoistamispäätökset perustuivat 

transaktiokustannusteorialle, eli tuotantoresurssien spesifisyys (asset specifity) oli 

suurin tekijä yritysten ulkoistamispäätöksille. Tutkimuksen mukaan ulkopuolisen 

palveluntarjoajan olisi hyvin kallista tuottaa yritykselle sen tarvitsemaa erittäin yksi-

löllistä sisäisen tarkastuksen palvelua, kun yrityksessä on jo sisäisen tarkastuksen 

toiminnon kannalta keskeiset tiedot yrityksen johtamisesta ja toiminnoista. Toisaalta 

ulkoistavalle yritykselle olisi myös suuri riski avata omat tietonsa ulkopuoliselle toi-

mijalle ja täten vaarantaa luottamuksellisen tiedon vuotaminen kilpailijoiden tietoon. 
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Tuotantoresurssien spesifisyydellä (asset specifity) tarkoitetaan, että kyseinen re-

surssi soveltuu vain tietyn tuotteen tai palvelun tuottamiseen, jolloin kyseisen re-

surssin haltija pystyy hyödyntämään tätä resurssia ainoastaan, mikäli nimenomai-

selle resurssille on kysyntää markkinoilla. Palvelun tarjoajalle tämäntyyppiset re-

surssit muodostavat riskitekijän, tästä johtuen suuri osa palvelun tarjoajista pyrkii 

välttämään varojen sitomista kalliisiin erityisresursseihin, joilla ei ole laajempaa käyt-

töä. Palveluja ostavan yrityksen näkökulmasta tämä puolestaan vaikeuttaa sopivien 

alihankkijoiden löytämistä ja siten lisää mm. neuvottelukustannuksia. (Williamson, 

1981) 

 

Widenerin ja Selton (1999) mukaan ulkoistaminen nähtiin sitä epätodennäköisem-

pänä, mitä enemmän yritys katsoi hyötyvänsä oman sisäisen tarkastuksen tietotai-

dosta ja osaamisesta. He havaitsivat myös, että sisäisen tarkastuksen palvelujen 

käytön toistuvuudella ja määrällä oli yhteydessä siihen, miten usein yritykset ulkois-

tivat sisäisen tarkastuksen. Mitä useammin palvelua käytettiin, sitä harvemmin se 

ulkoistettiin ja päinvastoin. Tutkijat totesivatkin, että mikäli sisäisen tarkastuksen 

henkilöstö haluaa pysyä yrityksessä sisällä, heidän pitää olla enemmän mukana tu-

kemassa johdon strategista johtamista ja keskittyä vähemmän yleisiin tarkastusru-

tiineihin, jotka ovat helpommin ulkoistettavissa. 

 

Sisäisen tarkastuksen ulkoistaminen ei siis ole niin suoraviivaisen yksinkertaista 

kuin muiden tukitoimintojen hankinta organisaation ulkopuolelta. Sisäisen tarkastuk-

sen ulkoistamisella on kauaskantoisia vaikutuksia organisaation valvontaprosessiin 

ja ohjaukseen. Mitä lähemmäs yrityksen ydintoimintoja ja tulevaisuuden kannalta 

keskeisimpiä menestystekijöitä ulkoistaminen ulotetaan, sitä enemmän ulkoistami-

nen nähdään riskinä organisaatiolle ja sen tulevaisuuden kehitykselle. (Selim & 

Yiannakas, 2000.) He totesivat tutkimuksessaan, että valtaosa organisaatioista kan-

natti ensisijaisesti yrityksen omaa sisäistä tarkastusyksikköä. Samalla kuitenkin tun-

nistettiin, että kustannussyistä yrityksen ei ole mahdollista jatkuvasti ylläpitää kaik-

kea erityisosaamista, ja tästä syystä satunnaisesti onkin järkevää ja kustannuste-

hokkain vaihtoehto hankkia sisäisen tarkastuksen erityisosaamista ostopalveluna 

myös organisaation ulkopuolelta. 
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Caplan ja Kirschenheiter (2000) selvittivät tutkimuksessaan sisäisen tarkastuksen 

ulkoistamiseen johtavia tekijöitä agenttiteorian avulla. Tutkimuksessa verrattiin or-

ganisaation sisäisen tarkastuksen ja ulkoisten palveluntarjoajien välisiä eroja. Läh-

tökohtaisesti sekä sisäiset tarkastajat että ulkoiset palveluntarjoajat väittivät tarjoa-

vansa sisäisen tarkastuksen palvelut kustannustehokkaasti ja laadukkaasti sekä 

erinomaisin välinein. Tulokset osoittivat, että ulkoiset palveluntarjoajat suorittivat 

enemmän kontrollien testausta, mutta saattoivat samalla laskuttaa palveluistaan 

enemmän. Tutkimustulokset tukivat myös sisäisten tarkastajien väitettä siitä, että he 

pystyvät tuottamaan sisäisen tarkastuksen palvelut laadukkaasti ja edullisesti. Or-

ganisaation sisäiset tarkastajat pystyivät hyötymään työssään siitä, että he olivat 

ulkoista palveluntarjoajaa paremmin perillä organisaation toiminta- ja menettelyta-

voista ja prosesseista. Tutkijoiden mukaan tyypillistä on, että organisaation kiinnos-

tus sisäisen tarkastuksen ulkoistamiseen kasvaa silloin, kun sisäisen tarkastuksen 

kontrollien ja valvonnan pettämistä ja siitä aiheutuvia seurauksia ja menetyksiä pi-

detään todennäköisinä. 

 

James (2003) selvitti yhdysvaltalaisten pankkien rahoituspäälliköille tekemässään 

kyselytutkimuksessa, miten sisäisen tarkastuksen ulkoistaminen vaikutti rahoitus-

johtajien käsityksiin ja havaintoihin yritysten sisäisen tarkastuksen kyvystä havaita 

ja ehkäistä yritysten taloudellisen raportoinnin vääristelyä. Tutkimus osoitti, että ul-

koistetun ja yrityksen sisällä tuotetun sisäisen tarkastuksen välillä ei ollut eroja siinä 

tapauksessa, mikäli sisäinen tarkastus raportoi suoraan tarkastusvaliokunnalle. Ul-

koistettu sisäinen tarkastus koettiin kyvykkäämpänä ja objektiivisempana toimijana, 

mutta samalla sen rajallinen läsnäolo yrityksessä nähtiin seikkana joka rajoittaa ul-

koistetun tarkastuksen mahdollisuuksia havaita väärinkäytöksiä. Varsin yleisenä ja 

ongelmallisena tilanteena tutkija raportoi tilanteet, joissa yrityksen sisäinen tarkas-

tus raportoi suoraan toimivalle johdolle, joka samalla toimi sisäisen tarkastuksen 

päällikön esimiehenä. Sisäisen tarkastuksen riippumattomuuden kannalta voidaan-

kin nähdä, että ulkoistettu sisäinen tarkastus on puolueettomampi kuin organisaa-

tion oma sisäinen tarkastus, koska työntekijän on mahdotonta olla täysin riippuma-

ton työnantajastaan ja yrityksen johdosta. 
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Ahlawat ja Lowe (2004) selvittivät yhdysvaltalaisille sisäisille tarkastajille tekemäs-

sään tutkimuksessa sisäisen tarkastuksen objektiivisuutta. Tutkimuksessa selvitet-

tiin kokeellisen kyselytutkimuksen avulla, pystyykö sisäinen tarkastaja objektiiviseen 

analysointiin ja raportointiin vai ajaako sisäinen tarkastaja yksinomaan työnanta-

jansa tai asiakkaansa etua. Tutkimukseen osallistui yhteensä 66 IIA:n jäsentä, joista 

35 oli yritysten omia sisäisiä tarkastajia ja 31 ulkoisia palveluntarjoajia. Tutkijoiden 

mukaan tutkimuksen tulokset vahvistivat sitä näkemystä, että sisäisen tarkastajan 

objektiivisuus on myytti ja täysin riippumaton ja objektiivinen arviointi on mahdotonta 

yksilölle, joka kohtaa aina taloudellisia ja muita ulkoisia paineita. Tutkimustulokset 

tukivat tutkijoiden mukaan myös sitä näkemystä, että sisäisen tarkastuksen ulkois-

taminen ei itsessään vaaranna sisäisen tarkastuksen riippumattomuutta ja objektii-

visuutta vaan jonkin verran parantaa sitä. 

 

Subramaniam et al. (2004) tutkivat australialaisten julkisella sektorilla toimivien or-

ganisaatioiden sisäisen tarkastuksen ulkoistukseen liittyviä tekijöitä. Suurin osa tut-

kimuksensa kohteena olevista organisaatioista oli ulkoistanut kokonaan (outsour-

cing) tai osittain (co-sourcing) sisäisen tarkastuksen toimintonsa. Tutkimuksessa 

havaittiin, että ulkoistamisen motiivit olivat ennen kaikkea toiminnan laatuun liittyviä, 

taloudelliset syyt olivat toissijaisia. Tärkeimmiksi syiksi ulkoistamiselle nousivat 

puutteet organisaatioiden omassa teknologisessa osaamisessa sekä käsitys siitä, 

ulkoistettu sisäinen tarkastus on laadukkaampaa kuin palvelun tuottaminen organi-

saation omana toimintona. Tutkijat havaitsivat myös, että tarkastusvaliokunnan (au-

dit committee) rooli oli keskeinen siinä vaiheessa, kun organisaatio teki valintaa 

siitä, miten ulkoistaminen toteutetaan ja mille toimijalle palvelu ulkoistetaan. 

 

Sharma ja Subramanian (2005) tekivät tutkimuksen australialaisten listayhtiöiden 

sisäisen tarkastuksen ulkoistamiseen vaikuttavista syistä perustaen tutkimuksensa 

Widenerin ja Selton (1999) tapaan Williamsonin (1981) transaktiokustannusteori-

alle. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään myös sitä, mitkä olivat tyypillisimpiä ul-

koistettuja sisäisen tarkastuksen erillistoimintoja. Tutkijat selvittivät myös listayhtiöi-

den tilintarkastajien osallisuutta sisäisen tarkastuksen toimintojen ulkoistamiseen 

sekä tarkastusvaliokuntien roolia ja vuorovaikutusta sisäisen tarkastuksen kanssa. 
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Tulokset olivat ristiriitaisia Widenerin ja Selton (1999) kanssa, transaktiokustannus-

ten merkitys ulkoistuspäätöksille ei selittänyt ulkoistamisen todennäköisyyttä ja 

syitä. Sharman ja Subramanianin (2005) saamat tutkimustulokset osoittivat, että 

määräävänä tekijänä yrityksen johdon päätökseen sisäisen tarkastuksen organi-

soinnista ei ollut kustannusten säästö vaan teknologinen osaaminen, palvelun laatu, 

tavoitteiden yhdenmukaisuus sekä hyvä vuorovaikutus ja yhteistyö sisäisen tarkas-

tuksen kanssa. 

 

Carey et al. (2006) tekemässä tutkimuksessa australialaisten pörssiyhtiöiden ta-

lous- ja toimitusjohtajille selvitettiin sisäisen tarkastuksen toimintojen ulkoistamisen 

yleisyyttä sekä ulkoistamiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimustulokset vahvistivat sitä 

hypoteesia, että yritykset odottivat saavansa kustannussäästöjä ja parempaa tek-

nistä osaamista ulkoistamalla sisäisen tarkastuksen toimintoja. Vastoin oletuksia, 

tutkimuksessa ilmeni, että suuremmat yritykset olivat pienempiä yrityksiä innok-

kaampia ulkoistamaan sisäisen tarkastuksen toimintojaan. Tämän lisäksi pienem-

mät yritykset jotka organisoivat sisäisen tarkastuksen toimintoa ensimmäistä kertaa, 

hankkivat palvelun ulkopuoliselta toimijalta eivätkä rakentaneet omaa sisäisen tar-

kastuksen organisaatiota. Tutkimukseen vastanneista yrityksistä kolme neljäsosaa 

oli ulkoistanut sisäisen tarkastuksen toiminnon tilintarkastajayhteisölleen, suurin osa 

näistä yrityksistä koki täten saavansa palvelulle enemmän lisäarvoa ja tehokkuutta. 

Osa (41%) edellä mainituista vastaajista tiedosti myös tämän järjestelyn mahdolli-

sesti vaarantavan tilintarkastajan riippumattoman aseman. 

 

Edellä esiteltyjä sisäisen tarkastuksen ulkoistamista käsitteleviä kansainvälisiä tut-

kimuksia on myös koottu taulukkomuotoon liitteeseen 6. 
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 TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTO 

Tässä pääluvussa esitellään tutkielmassa käytetty tutkimusmenetelmä ja tutkimus-

aineisto sekä tutkimuksen toteutus. Tutkielman empiirinen osio perustuu kvantitatii-

visella menetelmällä hankittuun aineistoon. Tässä pääluvussa esitellään myös ai-

neiston analysoinnissa käytetyt tilastolliset menetelmät. 

 

4.1 Aineiston keruu 

Tutkielman aineisto kerättiin tekemällä kyselytutkimus kaikille Suomessa toimivien 

talletuspankkien toimitusjohtajille. Suomessa toimivia talletuspankkitoimintaa har-

joittavia pankkeja oli Suomessa vuoden 2018 tammikuussa kaiken kaikkiaan 228 

kpl. Tutkimuksen perusjoukon kohtuullisen pienestä määrästä johtuen oli perustel-

tua toteuttaa tutkimus kokonaistutkimuksena eli tekemällä kyselytutkimus koko tun-

netulle perusjoukolle. Tiedot suomalaisista talletuspankeista saatiin pääosin keski-

tetysti Finanssivalvonnan valvottavaluettelosta. Niiden muutaman Suomessa toimi-

van pankin tiedot, jotka eivät ole Finanssivalvonnan valvottavaluettelossa, hankittiin 

kyseisten pankkien omien verkkosivuilta. Kaikkien toimitusjohtajien yhteystiedot eli 

tarvittavat sähköpostiosoitteet hankittiin pankkien omilta julkisilta verkkosivuilta. 

 

Empiirinen aineisto kerättiin kyselytutkimuksen avulla, koska siten pystyttiin hankki-

maan tämän tutkielman kannalta kattavin aineisto. Kyselytutkimuksen yleisenä 

etuna voidaan pitää muun muassa sitä, että se on menetelmä, jonka avulla voidaan 

tavoittaa paljon henkilöitä nopeasti ja kustannustehokkaasti. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2010, 195). Kyselytutkimus toteutettiin lähettämällä kaikille 228 talletus-

pankin toimitusjohtajalle sähköpostitse viesti (liite 1), jonka liitteenä oli linkki kysely-

lomakkeeseen (liite 2). 

 

Suurimpana riskinä ja huolena sähköisesti tehtävissä kyselytutkimuksissa on nyky-

ään vastauskato. Vastausprosentin suuruuteen vaikuttavat muun muassa tutkimuk-

sen kohderyhmä, tutkimuksen aihe, kysymysten määrä, lomakkeen ulkoasu ja se 

tehdäänkö uusintakysely vai ei. Tärkein vastausprosenttiin vaikuttava tekijä on kui-

tenkin se, miten tärkeänä vastaajat tutkimusta pitävät. (Hirsjärvi et al. 2010, 196; 
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Heikkilä 2014, 28, 42, 63.) Tämän tutkimuskyselyn vastauskatoa on pyritty hallitse-

maan mielenkiintoisella aihevalinnalla sekä kyselylomakkeen ja kysymysten huolel-

lisella suunnittelulla ja testauksella. Kyselylomake on myös pyritty pitämään mah-

dollisimman lyhyenä ja tiiviinä, jolloin siihen olisi nopea ja helppo vastata. 

 

Kyselylomake 

 

Kyselylomakkeen kysymykset ja vastausvaihtoehdot pohjautuivat tämän tutkielman 

teoriapohjaan, aiheesta aiemmin tehtyihin tutkimuksiin sekä alan kirjallisuuteen. Ky-

selylomake koostui kolmesta erityyppisestä osiosta. Kyselylomakkeen ensimmäi-

sessä osiossa kerättiin vastaajien taustatiedot kuuden kysymyksen avulla. Kysely-

lomakkeen toinen osio koostui monivalintakysymyksistä sekä väittämistä, joihin vas-

taajat antoivat omat arvionsa sisäisen tarkastuksen toimintoa koskevista ja sisäisen 

tarkastuksen ulkoistamiseen liittyvistä väittämistä Likertin 5-portaisen asteikon 

avulla. Vastauslomakkeen kolmannessa osiossa vastaajat saivat vastata avoimeen 

kysymykseen sisäisen tarkastuksen toiminnosta ja ulkoistamisesta. Avoimen kysy-

myksen avulla saatiin tutkimukseen myös jonkin verran laadullisen tutkimusmene-

telmän hyötyjä. Avoin vastauskenttä antaa kyselyyn vastaajille mahdollisuuden ker-

toa, mitä hän oikeasti asiasta ajattelee (Hirsjärvi et al. 2010, 201.) Kyselylomake oli 

rakennettu siten, että se pakotti vastaamaan kaikkiin keskeisiin kysymyksiin. Vas-

taajan ikää ja sukupuolta kartoittaviin taustakysymyksiin vastaajan ei ollut pakko 

vastata, myös kyselylomakkeen viimeinen avoin kysymys oli mahdollista ohittaa 

vastaamatta. 

 

Kyselyn ensimmäisessä osiossa pyydetyt taustatiedot kerättiin pelkästään tilastolli-

sia menetelmiä varten. Vastauksia käsiteltiin koko tutkimuksen teon ajan luottamuk-

sellisesti, joten kaikkien tutkimukseen osallistuneiden vastaajien anonymiteetti säilyi 

koko tutkimuksen ajan. Ennen varsinaista kyselyn julkistamisvaihetta kyselylomake 

annettiin kahdelle koevastaajalle testattavaksi. Koevastaajien antaman palautteen 

perusteella muutaman kysymyksen tekstimuotoa muutettiin selkeämmäksi ja yksi-

selitteisemmäksi ja samalla kyselyyn lisättiin pari täydentävää kysymystä. 

 



57 

4.2 Tutkimuksen käytännön toteutus 

Kyselytutkimus tehtiin helmikuussa 7.2. – 28.2.2018. Saatekirje (liite 1) ja linkki ky-

selylomakkeeseen lähetettiin 7.2.2018 sähköpostitse kaikille talletuspankkien toimi-

tusjohtajille. Kyselystä lähetettiin kaksi muistutusta, ensimmäinen muistutus viikon 

kuluttua eli 13.2.2018 ja kolmas muistutuskirje 20.2.2018 (liite 3). Kyselylomake to-

teutettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston tarjoamalla selainpohjaisen sähköi-

sen kyselytyökalun Webropol 3.0 avulla. Valitettavasti Webropol-sivustossa oli 

tammi – helmikuun aikana riittämättömästä palvelinkapasiteetista johtuvaa hitautta 

ja toimintahäiriöitä, josta usea vastaaja antoi palautetta sähköpostitse. Edellä ole-

vasta syystä johtuen kyselyn vastausaikaa päätettiin jatkaa 28.2.2018 saakka ja 

vastaajille lähetettiin vielä kolmas pyyntö vastata kyselyyn. Webropol-linkin satun-

naisesta toimimattomuudesta johtuvaa vastauskatoa on mahdoton arvioida, mutta 

on todennäköistä, että sillä on ollut vastausprosenttia alentava vaikutus. 

 

Vastauslinkki oli julkinen, ei henkilökohtainen eli, toisin sanoen linkin kautta vastan-

neita henkilöitä ei missään vaiheessa voitu tunnistaa. Näin ollen kaikkien vastaajien 

anonymiteetti säilyi koko kyselyn ajan. Tästä johtuen myös molemmat muistutuskir-

jeet lähetettiin kaikille perusjoukon jäsenille, riippumatta siitä oliko vastaanottaja 

mahdollisesti jo vastannut kyselyyn tai ei. 

 

4.3 Vastaajien taustatiedot 

Kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2018, jolloin kyselylinkin sisältämä sähkö-

posti lähetettiin kaikille suomalaisten talletuspankkien toimitusjohtajalle. Kyselyhet-

kellä Helsingin Seudun Osuuspankilla ja OP Yrityspankki Oyj:llä oli yhteinen toimi-

tusjohtaja ja Käylän Osuuspankilla ei fuusiotilanteesta johtuen ollut lainkaan nimet-

tyä toimitusjohtajaa. Näistä syistä johtuen kyselylinkki lähetettiin yhteensä 226 toi-

mitusjohtajalle. Vain yksi sähköpostiviesti ei koko aikana mennyt perille ilmeisimmin 

vastaanottajan tiukan roskapostisuodattimen vuoksi, joten kyselyn vastaanottivat 

yhteensä 225 toimitusjohtajaa. 
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Liikepankkeihin on ryhmitelty seuraavat Suomessa toimivat talletuspankit: Aktia 

Pankki Oyj, Bonum Pankki Oyj, Evli Pankki Oyj, OP-Yrityspankki Oyj, S-Pankki Oy, 

Suomen Asuntohypopankki Oy, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Ålands-

banken Ab, Oma Säästöpankki Oyj, Handelsbanken Suomi, Nordea Pankki Suomi 

Oyj ja Danske Bank Oyj. Säästöpankkeihin kuuluvat kaikki Säästöpankkiryhmään 

kuuluvat 23 säästöpankkia, OP-Ryhmään 166 jäsenosuuspankkia ja POP-

Ryhmään yhteensä 26 paikallisosuuspankkia. Pankkien lukumäärätilanne on tam-

mikuun 2018 mukainen. 

 

Määräaikaan 28.2.2018 mennessä vastauksia saatiin kaiken kaikkiaan 74 kappa-

letta. Kokonaisvastausprosentiksi muodostui näin ollen 32,7 % (n=226) eli joka kol-

mas toimitusjohtaja vastasi kyselyyn. 

 

Vastaajien jakauma organisaatioittain on esitetty oheisessa taulukossa 7. 

 

TAULUKKO 7. Kyselyyn vastaajien lukumäärät ja prosenttiosuudet organi-

saatiotyypeittäin suhteessa perusjoukkoon 

n=74 vastan-

neet n 

% kaikki 

N 

% vastaus 

% 

liikepankit 2 3 % 11 5 %  17 % 

säästöpankit 11 15 % 23 10 % 49 % 

jäsenosuuspankit OP Ryhmä 51 69 % 166 73 % 30 % 

paikallisosuuspankit POP Ryhmä 10 13 % 26 12 % 39 % 

YHTEENSÄ 74 100 % 226 100 % 33 % 

 

Kyselyyn vastanneet edustivat varsin yhteneväisesti perusjoukkoa. Voidaan kuiten-

kin todeta, että Säästöpankkien toimitusjohtajat olivat eniten vastanneet kyselyyn, 

koska heistä melkein puolet (n=11, 49 %) vastasivat kyselyyn. Toisaalta liikepank-

kien toimitusjohtajista vain kaksi henkilöä (17%) otti osaa tähän kyselyyn. OP-

Ryhmän jäsenosuuspankkien toimitusjohtajat ovat myös lievästi aliedustettuina 

tässä kyselyssä, koska 51 vastaajaa edustaa 30 % koko ryhmästä. 
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Kyselylomakkeessa vastaajia pyydettiin myös ilmoittamaan edustamansa pankin 

koko taseen loppusummalla mitaten, seuraavassa taulukossa 8 on esitetty vastaa-

jien jakauma pankkien taseen koon perusteella. Taseen loppusummat ovat 

31.12.2016 tilanteen mukaiset. 

 

TAULUKKO 8. Kyselyyn vastanneet pankin taseen koon perusteella ja suh-

teessa perusjoukkoon 

n=74 vastan-

neet n 

% kaikki N % vastaus-% 

alle 100 M€ 22 30 90 40 24 

101–500 M€ 30 40 96 43 30 

501–1000 M€ 9 12 12 5 75 

1001–2000 M€ 8 11 12 5 67 

yli 2000 M€ 5 7 16 7 31 

YHTEENSÄ 74 100 226 100 33 

 

Taulukosta 8 käy ilmi, että keskisuuria (tasearvo 501-1000 M€) pankkeja edustavat 

toimitusjohtajat olivat suhteessa eniten edustettuina tässä kyselyssä, heistä peräti 

kolme neljästä vastasi kyselyyn. Samaten kohtuullisen suurten pankkien (1001-

2000 M€) toimitusjohtajista selvä enemmistö, kaksi kolmesta (67 %) osallistui kyse-

lyyn. Muissa ryhmissä vastausprosentti jäi selvästi alemmas, 24-31 %:n välille. Kaik-

kein alhaisin suhteellinen vastausprosentti (24 %) oli ehkä yllättäen pienten pank-

kien (tasearvo alle 100 M€) ryhmässä. 

 

Kyselytutkimus osoitettiin pankkien toimitusjohtajille ja melkein kaikki (96 %, n=71) 

vastanneista ilmoittivat asemakseen toimitusjohtaja. Loput kolme vastaajaa (4%) il-

moittivat nimikkeikseen controller/talousjohtajan sijainen, hallintopäällikkö ja Suo-

men maajohtaja. Asemastaan johtuen vastaajat olivat luonnollisesti kokeneita ra-

hoitusalan ammattilaisia. Valtaosa vastaajista (70 %, n=52) oli työskennellyt rahoi-

tusalalla yli 20 vuotta, noin viidenneksellä (19 %, n=14) oli rahoitusalan kokemusta 

11–20 vuotta, 7 henkilöä (10%) oli työskennellyt pankkialalla 5–10 vuotta ja ainoas-

taan yksi vastaaja ilmoitti, että on työskennellyt rahoitusalalla alle 5 vuotta. 

 



60 

Vastaajat olivat ikäjakaumaltaan myös kokeneita rahoitusalan ammattilaisia, kaksi 

kolmasosaa (67%, n=49) vastaajista ilmoitti iäkseen yli 50 vuotta, kolmannes (33 %, 

n=24) ilmoitti iäkseen 30 - 50 vuotta, ainoastaan yksi vastaaja ei ilmoittanut ikäänsä. 

Naisten osuus vastanneista oli lievästi yliedustettuna, melkein neljännes (23%, 

n=17) vastaajista oli naisia, kun naisten osuus perusjoukosta oli 17% (n=39). 

 

4.4 Tilastolliset menetelmät 

Tämän tutkielman aineiston käsittelyssä käytettiin Webropol 3.0 -ohjelmistoa ja var-

sinaisessa tilastollisessa analyysissä IBM SPSS Statistics 24 -tilasto-ohjelmaa. En-

nen varsinaisten tutkimustulosten esittelyä tässä alaluvussa esitellään lyhyesti tut-

kimuksessa käytetyt menetelmät. 

 

4.4.1 Pääkomponenttianalyysi 

Tilastollisten monimuuttujamenetelmien avulla voidaan tarkastella yhtäaikaisesti 

useiden muuttujien välisiä yhteyksiä. Yhtenä tavoitteena on laajan havaintoaineis-

ton sisältämän informaation pelkistäminen ja tiivistäminen. Tässä tutkimuksessa 

pelkistämismenetelmänä on käytetty pääkomponenttianalyysia (Principal Com-

ponents Analysis, PCA). Pääkomponenttianalyysissa alkuperäinen muuttujajoukko 

ryhmitellään muutamaan pääryhmään eli pääkomponenttiin ja siten vähennetään 

tutkittavan ilmiön hajanaisuutta. Uusien muodostettujen pääkomponenttien avulla 

pyritään selittämään suurin osa alkuperäisten muuttujien kokonaisvaihtelusta ilman, 

että oleellista informaatiota hävitetään. (Heikkilä 2014, 231; Metsämuuronen 2009, 

652.) Metsämuurosen (2009, 652) mukaan pääkomponenttimenetelmä soveltuu 

parhaiten käytettäväksi silloin kun halutaan tiivistää muuttujien määrää ilman taus-

tateorian rajoitteita. Pääkomponenttimenetelmän taustaoletukset analysoitavan ai-

neiston osalta eivät Metsämuurosen (2009, 650) mukaan myöskään ole niin tiukat 

kuin usein käytetyn faktorianalyysin (Factor Analysis, FA). 

 

Pääkomponenttianalyysin ja faktorianalyysin keskeisin matemaattinen ero on, että 

pääkomponenttianalyysissa kaikki alkuperäisten muuttujien välinen varianssi analy-

soidaan, kun taas faktorianalyysissa osaa varianssista pidetään virhevarianssina ja 
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vain osa vaihtelusta analysoidaan (Metsämuuronen 2009, 651). Heikkilä (2014, 

232) selventää menetelmien välistä eroa toteamalla, että keskenään korreloimatto-

milla pääkomponenteilla selitetään mahdollisimman paljon muuttujien sisältämästä 

kokonaisvaihtelusta ja faktorianalyysillä mahdollisimman paljon muuttujien välisestä 

vaihtelusta. 

 

Pääkomponenttianalyysi suoritetaan kolmessa vaiheessa: Ensimmäisessä vai-

heessa lasketaan mukana olevien muuttujien välinen korrelaatio, tämän jälkeen es-

timoidaan syntyneen matriisin perusteella pääkomponenttien saamat lataukset ja 

viimeiseksi tehdään rotaatio, jotta lataukset voidaan helpommin tulkita. Koska ana-

lyysi perustuu korrelaatiokertoimeen, on muuttujien oltava järjestysasteikollisia, no-

minaaliasteikolla mitattuja muuttujia ei tällä menetelmällä voi analysoida. Kun pää-

komponentit on löydetty ja nimetty, voidaan niiden pohjalta laskea summamuuttujat, 

testata niiden realiabiliteetit ja käyttää uusia summamuuttujia uusien analyysien läh-

töarvoina. (Metsämuuronen 2009, 651, 665.) 

 

4.4.2 Tutkimuksen realiabiliteetin testaus 

Ennen kuin edellä mainittuja summamuuttujia voidaan muodostaa ja käyttää jatko-

analyyseissa, on niiden luotettavuus eli reliabiliteetti testattava. Reliabiliteettia voi-

daan arvioida laskemalla summamuuttujan sisäinen yhtenäisyys eli sisäinen kon-

sistenssi. Sisäisen konsistenssin klassisena mittarina käytetään Cronbachin alfaa 

(α). Käytetyssä SPSS-ohjelmistossa α:n laskemisessa käytetään muuttujien korre-

laatiokertoimen keskiarvoa. Kirjallisuudessa alimpana hyväksyttävänä alfan arvona 

on pidetty 0,60, mutta koska laskennassa mukana olevien muuttujien lukumäärä 

vaikuttaa alfan arvoon, on tulosten tulkinnassa oltava huolellinen. (Metsämuuronen 

2009, 545, 549.) Heikkilä (2014, 178) puolestaan toteaa, ettei mitään yksiselitteistä 

rajaa ole määritelty, mutta Cronbachin alfa saisi hänen mukaansa olla mielellään yli 

0,70. 
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4.4.3 Tutkimuksen taustatekijöiden vaikutuksen analysointi 

Regressioanalyysi erityyppisine muunnoksineen on yksi eniten käytetyistä tilastolli-

sista menetelmistä. Nimensä mukaisesti lineaarinen regressioanalyysi tarkastelee 

muuttujien välistä lineaarista yhteyttä eli korrelaatiota. Metsämuurosen (2009, 711–

712) mukaan perinteinen regressioanalyysi soveltuu tilanteeseen, jossa tavoitteena 

on etsiä laajasta muuttujajoukosta ne tekijät, jotka yhdessä selittävät jotakin jatku-

vaa muuttujaa. Toisaalta menetelmällä voidaan tutkia myös aiemmin havaittujen 

muuttujien osuutta ilmiötä selittävinä tekijöinä. 

 

Regressioanalyysin lähtökohtana on, että selittävät muuttujat korreloivat selitettä-

vän muuttujan kanssa kohtuullisen voimakkaasti, mutta eivät korreloi keskenään. 

Perusoletuksena on myös, että tuloksena saadun mallin selittymätön osa – residu-

aalit – ovat normaalisti jakautuneita ja niiden hajonta on tasainen. (Metsämuuronen 

2009, 712–713.) 

 

Nummenmaan (2004, 304–305) mukaan regressioanalyysia käytettäessä tutkijan 

tavoitteena tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja järkevä malli, joka kuvaa 

tutkittavan aineiston yhteisvaihtelua mahdollisimman hyvin sekä nojaa vahvasti tut-

kimuksen teoreettiseen taustaan. Regressioanalyysin tavoitteena on tuottaa malli, 

jonka selitysaste on mahdollisimman korkea. Selitysasteella tarkoitetaan, sitä 

kuinka paljon selitettävän muuttujan vaihteluista pystytään selittämään malliin mu-

kaan otettujen ns. selittävien muuttujien avulla. Ratkaisuna voidaan käyttää muut-

tujien lisäämistä malliin, toisaalta näin toimien mallista tulee monimutkaisempi. Tut-

kijan onkin puntaroitava näiden kahden ongelman välillä ja pyrittävä löytämään 

mahdollisimman hyvä ratkaisu. (Heikkilä 2009, 235; Nummenmaa 2004, 305.) 

 

Yleensä ottaen monimuuttujamenetelmät edellyttävät, että tutkijan käytettävissä on 

suurehko aineisto. Lineaarista regressioanalyysia voidaan kuitenkin soveltaa jo suh-

teellisen pieneen aineistoon. Nummenmaa (2004, 34, 100, 304) toteaa, että mikäli 

selittäviä muuttujia on muutama, niin havaintoja pitäisi olla vähintään 50, mielellään 

100. Samalla hän kuitenkin toteaa, että edellä mainituista vaatimuksista joudutaan 

usein tinkimään. Nummenmaan mukaan regressioanalyysi onnistuu melko hyvin 
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pienilläkin otoksilla, mikäli muut menetelmän edellytykset toteutuvat. Metsä-

muuronen (2009, 712) varoittaa, että mikäli havaintoja on liian vähän suhteessa 

muuttujiin, mallin selitysaste nousee teknisistä tekijöistä johtuen liian korkeaksi, täl-

löin jokaiselle havainnolle tulee oma selittäjä, ja selitettävä ilmiö ylimallittuu. 
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 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä pääluvussa analysoidaan aineisto ja esitellään tutkimukset tulokset ja päälu-

vun lopuksi pohditaan saatuja tuloksia. 

 

5.1 Sisäisen tarkastuksen toiminnosta ja organisatorisesta asemasta 

Kyselylomakkeessa kysyttiin seitsemän monivalintakysymyksen kautta sisäisen tar-

kastuksen organisatorista asemaa, toimitusjohtajan ja sisäisen tarkastuksen yhtey-

denpidon frekvenssiä, ulkoistamisen teemoja sekä sisäisen tarkastuksen ydintehtä-

vää nyt ja tulevaisuudessa. Tässä alaluvussa esitellään kunkin monivalintakysy-

myksen tulokset havainnollistamalla niitä kuvioiden ja taulukoiden avulla. 

 

 

KUVA 9. Kenen alaisuudessa sisäinen tarkastus toimii 

 

Kuvassa 9 esitellään sisäisen tarkastuksen organisatorista asemaa. Reilu kolman-

nes vastaajista (35%, n=26) ilmoitti, että sisäinen tarkastus toimii hallituksen alai-

suudessa. Reilu neljännes (27%, n=20) vastasi, että sisäinen tarkastus toimii toimi-

tusjohtajan alaisuudessa. Kolme vastaajaa (4%) ilmoitti, että sisäinen tarkastus on 

riskienhallintajohtajan alainen ja yksi vastaaja (1%), että se kuuluu tarkastusvalio-

kunnan alaisuuteen. Merkittävä osa vastaajista (33%, n=24) vastasi, ettei mikään 

annetuista vaihtoehdoista kuvannut sisäisen tarkastuksen organisatorista asemaa. 

Avoimia vastauksia tähän tuli paljon, vastauksissa oli hieman vaihtelua, mutta niistä 

kävi ilmi, että sisäinen tarkastus toimi pankkiryhmän oman keskusyhteisön tai esi-

merkiksi pankkiryhmän hallintoneuvoston alaisuudessa. 
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KUVA 10. Toimitusjohtajan ja sisäisen tarkastuksen välinen yhteydenpito 

 

Kuvassa 10 kuvataan toimitusjohtajan ja sisäisen tarkastuksen keskinäistä yhtey-

denpitoa. Suurin osa vastaajista (62%, n=46) ilmoitti, että on yhteydessä sisäisen 

tarkastuksen asiantuntijoihin muutaman kerran vuodessa. Vajaa neljännes (23%, 

n=17) pitää yhteyttä sisäiseen tarkastukseen kuukausittain ja kuusi (8%) henkilöä 

on yhteydessä tarkastusyksikköön viikoittain. Yksi vastaaja ilmoitti avoimessa vas-

tauksessaan, että vastaa itse sisäisestä valvonnasta. 

 

Ulkoistamista selvitettiin kolmen monivalintakysymyksen avulla. Oheisissa kuvi-

oissa esitellään näiden kysymysten tulokset. 

 

 

KUVA 11. Sisäisen tarkastuksen ulkoistaminen 
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Kuvassa 11 esitellään sisäisen tarkastuksen ulkoistamistilannetta suomalaisissa 

pankeissa. Kuten kuviosta nähdään, valtaosassa pankkeja sisäisen tarkastuksen 

palvelu on ulkoistettu. Kolme vastaajaa (4%) ilmoitti, ettei ulkoistamista ole edes 

harkittu ja kuusi vastaajaa (8%) kertoi, että ulkoistaminen on ollut harkinnassa. 

 

 

KUVA 12. Sisäisen tarkastuksen ulkoistamisen aste 

 

Kuvasta 12 ilmenee, että valtaosa (58%, n=43) vastanneista pankeista on ulkoista-

nut sisäisen tarkastuksen toiminnon kokonaan tai melkein kokonaan. Toisaalta noin 

neljännes (23%, n=23) ilmoittaa että vain osa tarkastuksesta on ulkoistettu ja noin 

joka kymmenes (11%, n=8) kertoo, ettei toimintoa ole lainkaan ulkoistettu. Kukaan 

vastaajista ei ilmoittanut, että ulkoistettu sisäisen tarkastuksen toimintoa hyödynnet-

täisiin vain erityistilanteissa. 

 

 

KUVA 13. Sisäisen tarkastuksen palveluntarjoajat 
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Kuvasta 13 havaitaan, että sisäisen tarkastuksen palvelut hankitaan pankin keskus-

yhteisöltä, vastaajista 88% (n=65) valitsi tämän vaihtoehdon. Vain yksi pankki (1%) 

hankki palvelun ulkopuoliselta tilintarkastusyhteisöltä. 

 

 

KUVA 14. Sisäisen tarkastuksen ydintehtävä 

 

Kuvan 14 mukaan enemmistö vastaajista (53%, n=39) piti sisäisen tarkastuksen 

keskeisimpänä tehtävänä riskienhallinnan toimivuuden varmistusta. Toisaalta reilu 

kolmannes (35%, n=26) kokivat, että sisäisen tarkastuksen tärkein tehtävä on toimia 

toiminnan laadun objektiivisena varmistajana. Neljä (5%) vastaajaa nostivat sisäi-

sen tarkastuksen konsultatiivisen roolin tärkeimmäksi tehtäväksi. Vain kaksi (3%) 

vastaajaa kokivat, että corporate governancen toteutuminen on sisäisen tarkastuk-

sen ydintehtävä. Kolme vastaajaa (4%), jotka valitsivat vaihtoehdon joku muu, 

mikä? vastasivat avoimeen kenttään seuraavasti: 1) sisäisen valvonnan toimivuu-

den varmistaminen, 2) sisäisen valvonnan tason arvioiminen, 3) kaikki nämä kuulu-

vat sisäisen tarkastuksen ydintehtäviin. 
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KUVA 15. Sisäisen tarkastuksen tulevaisuuden painopistealueet 

 

Kuvassa 15 esitetään vastaajien näkemyksen sisäisen tarkastuksen tulevaisuuden 

painopistealueista. Tässä monivalintakysymyksessä vastaajia oli 74, vastausten 

määrää ei ollut rajoitettu, vastauksia kirjattiin kaiken kaikkiaan 151 kappaletta. Eh-

doton enemmistö vastauksista (72%, n=53) osoitti, että riskienhallinta on jatkossa-

kin sisäisen tarkastuksen tärkein tehtävä. Vastaajien mukaan objektiivisten varmis-

tusten antaminen (51%, n=38) on jatkossakin keskeistä. Muut vastausvaihtoehdot 

saivat tasaisesti kannatusta. Johdon konsultointia ei kuitenkaan koettu kovin kes-

keisenä tehtävänä, vain seitsemän vastaajaa (9%) koki sen tärkeänä osa-alueena. 

Yksi vastaaja (1%) ilmoitti, että myös sisäisen valvonnan toimintaan tulee jatkossa-

kin keskittyä. 

 

 

5.2 Sisäinen tarkastus tuomassa lisäarvoa organisaatiolle 

Kyselylomakkeessa vastaajia pyydettiin valitsemaan mielestään osuvin vaihtoehto 

erityyppisistä sisäisen tarkastuksen toimintoa koskevista väittämistä Likertin 5-por-

taisen asteikon avulla. Taulukossa 9 tulokset numeraalisessa muodossa. 
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TAULUKKO 9. Sisäisen tarkastuksen toiminto 

 n % 

1. Sisäinen tarkastus on tärkeä tuki päivittäisessä työssäni. 

1 Täysin eri mieltä 2 3 

2 Jonkin verran eri mieltä 12 16 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 6 8 

4 Jonkin verran samaa mieltä 42 57 

5 Täysin samaa mieltä 12 16 

YHTEENSÄ 74 100 

 

2. Sisäinen tarkastus tuottaa organisaatiollemme lisäarvoa. 

1 Täysin eri mieltä 0 0 

2 Jonkin verran eri mieltä 5 7 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 7 9 

4 Jonkin verran samaa mieltä 33 45 

5 Täysin samaa mieltä 29 39 

YHTEENSÄ 74 100 

 

3. Sisäinen tarkastustoiminto auttaa parantamaan organisaatiomme toimintaa ja 

yrityskulttuuria. 

1 Täysin eri mieltä 1 1 

2 Jonkin verran eri mieltä 5 7 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 10 13 

4 Jonkin verran samaa mieltä 36 49 

5 Täysin samaa mieltä 22 30 

YHTEENSÄ 74 100 

 

4. Yhteistyö ja vuorovaikutus sisäisen tarkastuksen kanssa on mielestäni 
avointa ja sujuvaa. 

1 Täysin eri mieltä 0 0 

2 Jonkin verran eri mieltä 4 5 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 3 4 

4 Jonkin verran samaa mieltä 34 46 

5 Täysin samaa mieltä 33 45 

YHTEENSÄ 74 100 
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5. Sisäinen tarkastus pystyy mielestäni havaitsemaan organisaation toimin-
nassa olevat virheet ja riskit. 

1 Täysin eri mieltä 0 0 

2 Jonkin verran eri mieltä 4 5 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 14 19 

4 Jonkin verran samaa mieltä 46 62 

5 Täysin samaa mieltä 10 14 

YHTEENSÄ 74 100 

 

6. Sisäisen tarkastuksen tuottama raportointi on mielestäni selkeää ja ajanta-

saista. 

1 Täysin eri mieltä 0 0 

2 Jonkin verran eri mieltä 5 7 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 12 16 

4 Jonkin verran samaa mieltä 40 54 

5 Täysin samaa mieltä 17 23 

YHTEENSÄ 74 100 

 

7. Sisäisen tarkastuksen tuottama arviointi on mielestäni hyödyllistä. 

1 Täysin eri mieltä 0 0 

2 Jonkin verran eri mieltä 2 3 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 8 11 

4 Jonkin verran samaa mieltä 38 51 

5 Täysin samaa mieltä 26 35 

YHTEENSÄ 74 100 

 

8. Luotan sisäisen tarkastuksen asiantuntemukseen. 

1 Täysin eri mieltä 0 0 

2 Jonkin verran eri mieltä 4 5 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 4 5 

4 Jonkin verran samaa mieltä 28 39 

5 Täysin samaa mieltä 38 51 

YHTEENSÄ 74 100 
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9. Mielestäni sisäinen tarkastus keskittyy raportoinnissaan olennaisiin asioihin. 

1 Täysin eri mieltä 1 1 

2 Jonkin verran eri mieltä 9 12 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 14 19 

4 Jonkin verran samaa mieltä 34 46 

5 Täysin samaa mieltä 16 22 

YHTEENSÄ 74 100 

 

10. Sisäisen tarkastuksen toiminnan laatu kokonaisuudessaan vastaa niitä odo-
tuksia, joita olen sille asettanut. 

1 Täysin eri mieltä 0 0 

2 Jonkin verran eri mieltä 4 5 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 17 23 

4 Jonkin verran samaa mieltä 29 39 

5 Täysin samaa mieltä 24 33 

YHTEENSÄ 74 100 

 

11. Hyvät ja luottamukselliset suhteet sisäistä tarkastusta suorittavien henkilöi-
den kanssa eivät mielestäni vaaranna sisäisen tarkastuksen riippumatonta ja 
itsenäistä asemaa. 

1 Täysin eri mieltä 0 0 

2 Jonkin verran eri mieltä 2 3 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 4 5 

4 Jonkin verran samaa mieltä 27 37 

5 Täysin samaa mieltä 41 55 

YHTEENSÄ 74 100 

 

12. Sisäisen tarkastuksen antamat suositukset ovat mielestäni tarkoituksenmu-

kaisia. 

1 Täysin eri mieltä 0 0 

2 Jonkin verran eri mieltä 1 1 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 7 9 

4 Jonkin verran samaa mieltä 42 57 

5 Täysin samaa mieltä 24 33 

YHTEENSÄ 74 100 
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Vastaajilta kysyttiin mielipidettä kahteentoista keskeiseen sisäisen tarkastuksen toi-

mintoa koskevaan väittämään. Taulukossa 9 on esitetty vastaukset numeraalisesti. 

Kuvassa 15 esitetään vastaajien antamien mielipiteiden jakaumat prosentteina. 

Vastaustaulukko keskiarvoittain on esitetty liitteessä 4. Asteikko on 1-5, jossa 1=täy-

sin eri mieltä, 2=jonkin verran eri mieltä, 3=en ole samaa enkä eri mieltä, 4=jonkin 

verran samaa mieltä ja 5=täysin samaa mieltä. Mitä korkeampi vastauksen kes-

kiarvo on, sitä enemmän vastaajat ovat väittämän kanssa samaa mieltä. Vastaukset 

on järjestetty kuvassa 16 keskiarvon mukaan siten, että korkeimman keskiarvon 

saanut väittämä on taulukossa ylimpänä. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti kes-

keisimpiä tuloksia. 

 

Hyvät ja luottamukselliset suhteet sisäistä tarkastusta suorittavien henkilöiden 

kanssa eivät mielestäni vaaranna sisäisen tarkastuksen riippumatonta ja itsenäistä 

asemaa. Pankin operatiivinen johto ei koe, että hyvät suhteet sisäisen tarkastuksen 

kanssa olisivat riski sisäisen tarkastuksen riippumattomuudelle ja objektiivisuudelle 

(ka 4,45). Peräti 91 % vastaajista on sitä mieltä, etteivät hyvät suhteet sisäisen tar-

kastuksen kanssa ole ongelmallisia riippumattomuuden näkökulmasta ja yli puolet 

(55%) vastaajista on täysin samaa mieltä kyseisen väittämän kanssa. 

 

Luotan sisäisen tarkastuksen asiantuntemukseen. Vastaajilla on erittäin vahva luot-

tamus sisäisen tarkastuksen asiantuntemukseen (ka 4,35). Melkein yhdeksän kym-

menestä (89%) on sitä mieltä, että sisäisen tarkastuksen asiantuntemukseen voi 

luottaa. 

 

Yhteistyö ja vuorovaikutus sisäisen tarkastuksen kanssa on mielestäni avointa ja 

sujuvaa. Vastaajat kokevat, että heillä on erittäin toimiva vuorovaikutus sisäisen tar-

kastuksen kanssa (ka 4,30). Vastaajista 91 % kertoo olevansa täysin tai jonkin ver-

ran samaa mieltä väittämän kanssa. Tämän väittämän tulokset korreloivat täysin 

ensimmäisen väittämän tulosten kanssa. Sisäisen tarkastuksen toiminto saa muu-

toinkin johdon edustajilta toiminnastaan varsin hyvän arvion, mutta siihen ei välttä-

mättä kuitenkaan tukeuduta jokapäiväisessä työssä (ka 3,68). Sisäinen tarkastus 

onnistuu johdon mielestä myös keskimääräistä heikommin siinä, miten hyvin se pys-

tyy tuottamaan olennaista tietoa (ka 3,74). 
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KUVA 16. Vastaajien arviot sisäisen tarkastuksen toiminnosta, jakaumat 
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Sisäinen tarkastus on tärkeä tuki päivittäisessä
työssäni.

Mielestäni sisäinen tarkastus keskittyy
raportoinnissaan olennaisiin asioihin.

Sisäinen tarkastus pystyy mielestäni
havaitsemaan organisaation toiminnassa olevat

virheet ja riskit.

Sisäisen tarkastuksen tuottama raportointi on
mielestäni selkeää ja ajantasaista.

Sisäinen tarkastustoiminto auttaa parantamaan
organisaatiomme toimintaa ja yrityskulttuuria.

Sisäisen tarkastuksen toiminnan laatu
kokonaisuudessaan vastaa niitä odotuksia, joita

olen sille asettanut.

Sisäinen tarkastus tuottaa organisaatiollemme
lisäarvoa.

Sisäisen tarkastuksen tuottama arviointi on
mielestäni hyödyllistä

Sisäisen tarkastuksen antamat suositukset ovat
mielestäni tarkoituksenmukaisia.

Yhteistyö ja vuorovaikutus sisäisen tarkastuksen
kanssa on mielestäni avointa ja sujuvaa.

Luotan sisäisen tarkastuksen asiantuntemukseen.

Hyvät ja luottamukselliset suhteet sisäistä
tarkastusta suorittavien henkilöiden kanssa eivät

mielestäni vaaranna sisäisen tarkastuksen
riippumatonta ja itsenäistä asemaa.

Sisäinen tarkastus
n=74

1 Täysin eri mieltä 2 Jonkin verran eri mieltä

3 En ole samaa enkä eri mieltä 4 Jonkin verran samaa mieltä

5 Täysin samaa mieltä
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Avoimissa vastauksissa tuli esille sisäisen tarkastuksen merkitys pankin johdolle 

sekä ajatuksia siitä, mitä toiminnolta odotetaan. Sisäisen tarkastuksen toiminnolta 

kaivattiin liiketoimintalähtöistä ajattelua, kuten myös D’Onza ja Sarens (2017, 10) 

tutkimuksessaan havaitsivat. 

 

”Virheiden etsimisen lisäksi sisäisen tarkastuksen tulisi kyetä tarkastamaan sisäisen 

valvonnan toimivuutta myös liiketoiminnallisten tavoitteiden asettamisen ja saavut-

tamisen osalta. Lisäksi tulisi tarkastaa tulevaisuuden liiketoiminnallisten haasteiden 

huomioonottamista liiketoiminnan suunnittelussa ja itse liiketoiminnassa.” 

 

”Analyysitaidot ja selkeiden analyysitulosten tuottaminen on keskeistä sisäisen tar-

kastuksen hyödyllisyydelle, jolloin sisäinen tarkastaja toimii parhaimmillaan johdon 

konsulttina. Johtopäätösten teko jää sitten toimitusjohtajan tehtäväksi.” 

 

Yksi vastaaja arvioi hyvin kriittisesti tämän päivän pankkien sääntelyä sekä sen vai-

kutuksia pankkitoimintaan. 

”Kaikenkaikkiaan sääntely ja siihen liittyvä tarkastus halvaannuttaa pankkitoimintaa. 

Sääntely ja siihen liittyvä tarkastus on mennyt liian pitkälle. Sujuvan pankkitoimin-

nan harjoittaminen on mahdotonta.” 

 

Myös resurssinäkökulma nousi esiin: 

”Sisäinen tarkastus on nykyisen pankkisääntelyn johdosta tärkeässä roolissa. Toi-

saalta pienissä pankeissa, joita itse edustan, on pakko pyrkiä tekemään tehokkaasti 

ja lyhyen kaavan mukaan tämän tyyppiset sisäiset toiminnot. Siis se osa, jota ei 

voida ulkoistaa.” 

 

Näkemys sisäisen tarkastuksen laatu ja kokonaisuus on tiivistetty varsin hyvin seu-

raavassa kommentissa: 

 

”Sisäisen tarkastuksen pitää olla ammattimaista, pankin järjestelmät ja riskit hyvin 

tuntevaa, oleellisiin riskeihin keskittyvää ja konsultoivaa.” 
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5.3 Sisäisen tarkastuksen ulkoistamisen näkökulma 

Lomakkeella vastaajia pyydettiin valitsemaan omasta mielestään osuvin vaihtoehto 

sisäisen tarkastuksen ulkoistamista koskevista väittämistä Likertin 5-portaisen as-

teikon avulla. Taulukossa 10 tulokset numeraalisessa muodossa. 

 

TAULUKKO 10.  Sisäisen tarkastuksen ulkoistaminen 

 n % 

1. Sisäisen tarkastuksen ulkoistamisella saadaan parempaa laatua pankin sisäi-
seen valvontaan. 

1 Täysin eri mieltä 3 4 

2 Jonkin verran eri mieltä 6 8 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 6 8 

4 Jonkin verran samaa mieltä 32 43 

5 Täysin samaa mieltä 27 37 

YHTEENSÄ 74 100 

 

2. Sisäistä tarkastusta ulkoistetaan, koska pankin sisällä ei ole riittävää teknistä 
osaamista. 

1 Täysin eri mieltä 9 12 

2 Jonkin verran eri mieltä 15 20 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 11 15 

4 Jonkin verran samaa mieltä 25 34 

5 Täysin samaa mieltä 14 19 

YHTEENSÄ 74 100 

 

3. Sisäisen tarkastuksen tehtävien ostaminen ulkopuolelta tulee edullisemmaksi 
kuin oman sisäisen tarkastustoiminnon ylläpitäminen. 

1 Täysin eri mieltä 9 12 

2 Jonkin verran eri mieltä 8 11 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 11 15 

4 Jonkin verran samaa mieltä 19 25 

5 Täysin samaa mieltä 27 37 

YHTEENSÄ 74 100 
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4. Sisäistä tarkastusta ulkoistetaan, koska oma sisäinen tarkastus ei pysty ha-
vaitsemaan kaikkia toiminnan riskejä ja virheitä. 

1 Täysin eri mieltä 13 17 

2 Jonkin verran eri mieltä 22 30 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 14 19 

4 Jonkin verran samaa mieltä 17 23 

5 Täysin samaa mieltä 8 11 

YHTEENSÄ 74 100 

 

5. Sisäistä tarkastusta ulkoistetaan, koska halutaan keskittyä ydintoimintoihin. 

1 Täysin eri mieltä 1 1 

2 Jonkin verran eri mieltä 3 4 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 13 18 

4 Jonkin verran samaa mieltä 24 32 

5 Täysin samaa mieltä 33 45 

YHTEENSÄ 74 100 

 

6. Sisäisen tarkastuksen toimintoja ulkoistetaan, koska ulkopuolisen palvelun 
ostaminen on helppoa. 

1 Täysin eri mieltä 6 8 

2 Jonkin verran eri mieltä 13 18 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 19 25 

4 Jonkin verran samaa mieltä 25 34 

5 Täysin samaa mieltä 11 15 

YHTEENSÄ 74 100 

 

7. Sisäisen tarkastuksen toimintoja ulkoistetaan, koska oma sisäisen tarkastuk-
sen yksikkö ei toimi riittävän tehokkaasti. 

1 Täysin eri mieltä 14 19 

2 Jonkin verran eri mieltä 16 22 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 18 24 

4 Jonkin verran samaa mieltä 18 24 

5 Täysin samaa mieltä 8 11 

YHTEENSÄ 74 100 
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8. Sisäistä tarkastusta ei ulkoisteta, koska pankin sisällä toimivat tarkastajat ym-
märtävät pankin järjestelmät ja toimintatavat paremmin kuin ulkopuoliset tar-
kastajat. 

1 Täysin eri mieltä 16 22 

2 Jonkin verran eri mieltä 15 20 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 21 28 

4 Jonkin verran samaa mieltä 18 24 

5 Täysin samaa mieltä 4 6 

YHTEENSÄ 74 100 

 

9. Sisäinen tarkastus ulkoistetaan, koska ulkopuolinen palveluntarjoaja on ky-
vykkäämpi ja luotettavampi suorittamaan sisäisen tarkastuksen. 

1 Täysin eri mieltä 14 19 

2 Jonkin verran eri mieltä 12 16 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 14 19 

4 Jonkin verran samaa mieltä 26 35 

5 Täysin samaa mieltä 8 11 

YHTEENSÄ 74 100 

 

10. Sisäinen tarkastus ulkoistetaan, koska pankin sisällä ei ole saatavilla riittävää 

asiantuntemusta. 

1 Täysin eri mieltä 10 14 

2 Jonkin verran eri mieltä 12 16 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 9 12 

4 Jonkin verran samaa mieltä 31 42 

5 Täysin samaa mieltä 12 16 

YHTEENSÄ 74 100 

 

11. Mielestäni ulkopuolinen sisäinen tarkastaja toimii riippumattomammin kuin 
oma sisäinen tarkastaja. 

1 Täysin eri mieltä 5 7 

2 Jonkin verran eri mieltä 4 5 

3 En ole samaa enkä eri mieltä 10 14 

4 Jonkin verran samaa mieltä 27 36 

5 Täysin samaa mieltä 28 38 

YHTEENSÄ 74 100 
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Vastaajilta kysyttiin mielipidettä yhteentoista sisäisen tarkastuksen ulkoistamista 

koskevaan väittämään. Taulukossa 10 on esitetty vastaukset numeraalisesti ja ku-

vassa 16 vastaajien antamien mielipiteiden prosenttijakaumat. Vastaustaulukko 

keskiarvoittain on esitetty puolestaan erillisessä liitteessä 5. Asteikko on 1-5, jossa 

1=täysin eri mieltä, 2=jonkin verran eri mieltä, 3=en ole samaa enkä eri mieltä, 

4=jonkin verran samaa mieltä ja 5=täysin samaa mieltä. Mitä korkeampi vastauksen 

keskiarvo on, sitä enemmän vastaajat ovat väittämän kanssa samaa mieltä. Vas-

taukset on järjestetty kuvassa 17 keskiarvon mukaan siten, että korkeimman kes-

kiarvon saanut väittämä on taulukossa ylimpänä. Seuraavassa tarkastellaan lyhy-

esti keskeisimpiä tuloksia. 

 

Sisäistä tarkastusta ulkoistetaan, koska halutaan keskittyä ydintoimintoihin. Pankin 

operatiivinen johto näkee, että sisäisen tarkastuksen toiminto on sellainen tukitoi-

minto, jonka ulkoistaminen on perusteltua (ka=4,15). Kolme neljästä vastaajasta 

(77%) on täysin samaa tai jonkin verran samaa mieltä tämän väittämän kanssa. 

Toisaalta melkein viidennes (18%) ei osannut ilmaista kantaansa tästä väittämästä. 

 

Sisäisellä tarkastuksen ulkoistamisella saadaan parempaa laatua pankin sisäiseen 

valvontaan. Suurin osa vastaajista on myös sitä mieltä, että pankin sisäisen valvon-

nan laadun kannalta tarkastustoimintarkastuksen ulkoistamisella saadaan laaduk-

kaampaa sisäisen tarkastuksen palvelua (ka=4,00). Neljä viidestä (79%) vastaa-

jasta oli täysin samaa mieltä tai jonkin verran samaa mieltä tästä väittämästä. 

 

Mielestäni ulkopuolinen sisäinen tarkastaja toimii riippumattomammin kuin oma si-

säinen tarkastaja. Vastaajat olivat myös vahvasti sitä mieltä, että sisäinen tarkastus 

pystyy paremmin säilyttämään riippumattoman asemansa silloin, kun toiminto on 

ulkoistettu (ka=3,93). Kolme neljästä vastaajasta (74%) oli samaa tai jonkin verran 

samaa mieltä tästä kysymyksestä. 

 

Sisäisen tarkastuksen ulkoistamisen kysymyksissä vastaajien mielipiteet eivät olleet 

niin yhtenäisiä kuin mitä edellisessä kysymyskokonaisuudessa. Ulkoistamisen mo-

tiiveissa ja koetuissa hyödyissä ei vastausten perusteella löytynyt yhtenäistä linjaa 

toisin kuin sisäisen tarkastuksen asiakaskokemusta koskevissa väittämissä. 
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KUVA 17. Vastaajien arviot sisäisen tarkastuksen ulkoistamista kuvaavista 

väittämistä, jakaumat 
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Sisäistä tarkastusta ei ulkoisteta, koska pankin
sisällä toimivat tarkastajat ymmärtävät pankin

järjestelmät ja toimintatavat paremmin kuin
ulkopuoliset tarkastajat.

Sisäistä tarkastusta ulkoistetaan, koska oma
sisäinen tarkastus ei pysty havaitsemaan kaikkia

toiminnan riskejä ja virheitä.

Sisäisen tarkastuksen toimintoja ulkoistetaan,
koska oma sisäisen tarkastuksen yksikkö ei toimi

riittävän tehokkaasti.

Sisäinen tarkastus ulkoistetaan, koska
ulkopuolinen palveluntarjoaja on kyvykkäämpi ja

luotettavampi suorittamaan sisäisen
tarkastuksen.

Sisäistä tarkastusta ulkoistetaan, koska pankin
sisällä ei ole riittävää teknistä osaamista.

Sisäistä tarkastusta ulkoistetaan, koska
ulkopuolisen palvelun ostaminen on helppoa.

Sisäinen tarkastus ulkoistetaan, koska pankin
sisällä ei ole saatavilla riittävää asiantuntemusta.

Sisäisen tarkastuksen tehtävien ostaminen
ulkopuolelta tulee edullisemmaksi kuin oman
sisäisen tarkastustoiminnon ylläpitäminen.

Mielestäni ulkopuolinen sisäinen tarkastaja toimii
riippumattomammin kuin oma sisäinen

tarkastaja.

Sisäisen tarkastuksen ulkoistamisella saadaan
parempaa laatua pankin sisäiseen valvontaan.

Sisäistä tarkastusta ulkoistetaan, koska halutaan
keskittyä ydintoimintoihin.

Sisäisen tarkastuksen ulkoistaminen
n=74

1 Täysin eri mieltä 2 Jonkin verran eri mieltä

3 En ole samaa enkä eri mieltä 4 Jonkin verran samaa mieltä

5 Täysin samaa mieltä
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Avoimissa vastauksissa vastaajat ottivat monipuolisesti kantaa ulkoistamisen tee-

maan. 

 

Omien voimavarojen ja resurssien rajallisuus oli huomattu: 

”Pienissä organisaatioissa on vaikea järjestää sisäistä tarkastusta siten, että se olisi 

sekä asiantunteva, että riippumaton liiketoiminnoista.” 

 

Objektiivisuus ja riippumattomuus tunnistettiin, kuten seuraavassa vastauksessa: 

”Sisäisen tarkastuksen ulkoistamisessa tärkein näkökulma mielestäni on objektiivi-

suus ja riippumattomuus. Pienen pankin näkökulmasta näiden toteutuminen itse 

tehdyssä sisäisessä tarkastuksessa on ulkoisesti arvioiden haastavaa ja esim. liike-

toiminnoista ja niiden prosesseista täysin riippumattomia henkilöitä ei ole. Myös re-

surssinäkökulma on huomioitava. Ulkoistettu toiminta on tuki pankin omalle toimin-

nalle.” 

 

Seuraava vastaus käsitteli myös sisäisen tarkastuksen roolia operatiivisen johdon 

harjoituskenttänä, aihetta ovat tutkineet mm. Sarens & de Beelde (2006b) sekä 

Christopher et al. (2009): 

 

”Ulkoistamisessa on vaara, että sisäinen tarkastaja etääntyy liian kauaksi pankin 

arjesta. Tämä on tosin vaarana tarkastuksessa aina. Sisäisen tarkastuksen ja toimi-

van johdon välillä tulee olla tehtävän kiertoa. Jokaisen tulisi kokea ylennykseksi 

päästä uran loppuvuosiksi tarkastajaksi.” 

 

Ulkoistetun sisäisen tarkastuksen ongelmat olivat myös tulleet tutuiksi: 

 

Meillä tarkastus on vasta siirtynyt liiton hoidettavaksi ja kuluva vuosi on ensimmäi-

nen. Aikaisemmin ulkoistettu tilintarkastusyhteisölle, mikä ei toiminut juuri lainkaan. 

Pankin tarkastus vaatii erityistä perehtymistä alaan ja sitä on vaikea löytää pankki-

toiminnan ulkopuolelta. Vaikka kyseessä oli suuri kansainvälinen yhteisö eivät edes 

pankkitoiminnan peruskäsitteet olleet tiedossa. Tietysti tämä vaihteli toiminnon si-

sällä, mutta löytyi myös henkilöitä, joille panttikirja oli uusi tuttavuus. 
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5.4 Empiirisen aineiston teemoja ja ajatuslinjoja 

Aineiston alustavan kuvailun jälkeen pyrittiin pääkomponenttianalyysin avulla ana-

lysoimaan ja tiivistämään niitä muuttujia ja tekijöitä, jotka korreloivat keskenään 

muita enemmän, jolloin ne voitaisiin yhdistää kuvaamaan samaa teemaa. Pääkom-

ponenttianalyysiin otettiin aluksi mukaan kaikki 23 Likertin-asteikollista muuttujaa. 

Pääkomponenttianalyysin tulokset esitellään oheisessa taulukossa 11. 

 

TAULUKKO 11. Pääkomponenttianalyysin tulokset 

Muuttuja Kompo-

nentti1 

LAATU& 

VIESTINTÄ 

Kompo-

nentti2 

LISÄ- 

ARVO 

Kompo-

nentti3 

TEHOK-

KUUS-

MOTIIVIT 

Kompo-

nentti4 

LUOTETTA

VUUS-

MOTIIVIT 

Kommu-

naliteetti 

      

Sisäisen tarkastuksen tuot-

tama raportointi on mieles-

täni selkeää ja ajantasaista 

0,827    0,732 

Sisäisen tarkastuksen toi-

minnan laatu kokonaisuu-

dessaan vastaa niitä odo-

tuksia, joita olen sille aset-

tanut 

0,757    0,745 

Luotan sisäisen tarkastuk-

sen asiantuntemukseen 

0,722    0,684 

Mielestäni sisäinen tarkas-

tus keskittyy olennaisiin 

asioihin 

0,679    0,673 

Yhteistyö ja vuorovaikutus 

sisäisen tarkastuksen 

kanssa on mielestäni 

avointa ja sujuvaa 

0,679    0,579 

Sisäinen tarkastustoiminto 

auttaa parantamaan organi-

saatiomme toimintaa ja yri-

tyskulttuuria 

 0,826   0,715 

Sisäinen tarkastus tuottaa 

organisaatiollemme lisäar-

voa 

 0,814   0,807 

Sisäinen tarkastus on tär-

keä tuki päivittäisessä työs-

säni 

 0,765   0,700 

Sisäisen tarkastuksen ul-

koistamisella saadaan pa-

rempaa laatua pankin sisäi-

seen valvontaan 

  0,820  0,731 
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Mielestäni ulkopuolinen si-

säinen tarkastaja toimii riip-

pumattomammin kuin oma 

sisäinen tarkastaja 

  0,762  0,735 

Sisäisen tarkastuksen teh-

tävien ostaminen tulee 

edullisemmaksi kuin oman 

sisäisen tarkastustoimin-

non ylläpitäminen 

  0,679  0,659 

Sisäistä tarkastusta ulkois-

tetaan, koska halutaan kes-

kittyä ydintoimintoihin 

  0,536  0,408 

Sisäisen tarkastuksen toi-

mintoja ulkoistetaan, koska 

oma sisäinen tarkastus ei 

toimi riittävän tehokkaasti 

   0,707 0,729 

Sisäistä tarkastusta ulkois-

tetaan, koska oma sisäinen 

tarkastus ei pysty havaitse-

maan kaikkia toiminnan ris-

kejä ja virheitä. 

   0,669 0,692 

Sisäinen tarkastus ulkoiste-

taan, koska ulkopuolinen 

palveluntarjoaja on kyvyk-

käämpi ja luotettavampi 

suorittamaan sisäisen tar-

kastuksen 

   0,630 0,751 

Ominaisarvotarkastelu 

(Initial eigenvalue) 

7,077 4,577 1,527 1,311  

Vaihtelun selitysosuus (% 

of variance) 

30,768 19,901 6,639 5,701  

Kumulatiivinen selitys-

osuus (Cumulative %) 

30,768 50,669 57,308 63,009  

Crohnbachin alfa 0,863 0,840 0,780 0,847  

Huom: Ekstraktointimenetelmä – Pääkomponenttianalyysi (PCA); Rotaatiomenetelmä – Varimax 
with Kaiser normalization; Kaiserin testi (KMO) = 0,779; x2 1034,769; Bartlettin sväärisyystesti, 
p=0,000. 

 

Aineistolle suoritettiin pääkomponenttianalyysi käyttäen varimax-rotaatiota. Rotaa-

tiomatriisi osoitti, että väittämät latautuivat neljälle pääkomponentille teoreettisen vii-

tekehyksen mukaisesti. Pääkomponentti 1 voitiin nimetä ”LAATU&VIESTINTÄ” -

komponentiksi. Sen mukaan operatiivinen johto kokee sisäisen tarkastuksen tuotta-

van laadukasta, asiantuntevaa, ajantasaista ja olennaista tietoa, komponentti myös 

tunnisti hyvän yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkityksen sisäisen tarkastuksen toi-

minnon kannalta. Tämä sisäisen tarkastuksen laatua ja vuorovaikutusta kuvaava 
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komponentti selitti yksin 30,8 prosenttia väittämien varianssista. Toinen pääkompo-

nentti 2 nimettiin ”LISÄARVO” -komponentiksi. Sen ajatuslinjan mukaan sisäinen 

tarkastus pystyy tuottamaan organisaatiolle lisäarvoa ja parantamaan sen toimintaa 

ja yrityskulttuuria sekä tukemaan organisaatiota päivittäisessä toiminnassa. 

”LISÄARVO” -komponentti selitti 19,9 prosenttia väittämien varianssista. Puolet 

pääkomponenttianalyysin selitysvoimasta pystytään kuvaamaan näiden kahden 

komponentin avulla. Tämän lisäksi analyysin tuloksena aineistosta löydettiin ja ni-

mettiin myös kahta erityyppistä ulkoistamisen ajatuslinjaa kuvaavat pääkomponen-

tit, ulkoistamisen tehokkuutta kuvaava pääkomponentti 3, ”TEHOKKUUSMOTIIVIT” 

sekä sisäisen tarkastuksen luotettavuutta kuvaava komponentti 4, 

”LUOTETTAVUUSMOTIIVI”. Näiden pääkomponenttien osalta selitysaste jäi sel-

västi alhaisemmaksi, ”TEHOKKUUSMOTIIVIT” -pääkomponentti selitti 6,6 prosent-

tia ja ”LUOTETTAVUUSMOTIIVIT” -pääkomponentti 5,7 prosenttia väittämien vari-

anssista. Näillä neljällä pääkomponentilla pystytään selittämään yhteensä noin 63 

prosenttia väittämien kokonaisvaihtelusta. Tämän analyysin tuloksiin pitää kuitenkin 

suhtautua varovaisesti ja niitä pitää tulkita yhdessä tutkimuksen kuvailevan aineis-

ton kanssa. 

 

Jatkotoimenpiteenä näistä neljästä pääkomponentista muodostettiin uudet keskiar-

vomuuttujat. Ennen keskiarvomuuttujien muodostamista tarkasteltiin niiden luotet-

tavuutta eli reliabiliteettia laskemalla keskiarvomuuttujien Cronbachin alfa -kertoimet 

(α). Kaikille pääkomponenteille eli tuleville keskiarvomuuttujille saatiin hyvä 

Cronbachin alfa (α), alhaisinkin α oli 0,780, eli kyseiset muuttujat voitiin yhdistää ja 

laskea uudet keskiarvomuuttujat niiden pohjalta. 

 

5.5 Tutkimuksen taustatekijöiden vaikutusten tarkastelua 

Tutkimuksessa pyrittiin lineaarisen regressioanalyysin avulla selvittämään, vaikut-

tavatko edellisen pääkomponenttimenetelmän kautta löydetyt tekijät johdon koke-

mukseen sisäisen tarkastuksen tuottamasta lisäarvosta. Taulukossa 12 esitetään 

regressiomallissa käytettävien selitettävän ja selittävien muuttujien keskinäiset kor-

relaatiot. Korrelaatiomatriisi osoittaa, että tarkasteltavien muuttujien kesken esiintyy 
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tilastollisesti merkitsevää keskinäistä korrelaatiota. Selittävien muuttujien keskinäi-

sen korrelaatiot eivät kuitenkaan näytä olevan liian voimakkaita (<0,70), joten mul-

tikollineaarisuus ei muodostunut esteeksi regressioanalyysin suorittamiselle. 

 

TAULUKKO 12. Korrelaatiomatriisi 

 LISÄARVO Pankin 

koko 

Pankki-

ryhmä 

Yhtey-

denpi-

tofrek-

venssi 

Tehok-

kuus-

motiivit 

Laatu & 

viestintä 

Luotetta-

vuus-

motiivit 

LISÄARVO 1,000       

Pankin 

koko 

0,222* 1,000 
     

Pankki-

ryhmä 

0,028 -0,180 1,000 
    

Yhteyden-

pitofrek-

venssi 

-0,260* -0,032 0,018 1,000 
   

Tehok-

kuusmotii-

vit 

0,049 -0,057 0,242* -0,009 1,000 
  

Laatu & 

viestintä 

0,552** 0,168 -0,060 -0,167 0,201* 1,000 
 

Luotetta-

vuus- 

motiivit 

0,129 -0,208* 0,228* -0,041 0,598** 0,154 1,000 

*Pearsonin korrelaatiokerroin on merkittävä tasolla 0,05 (1-tailed) 

**Pearsonin korrelaatiokerroin on merkittävä tasolla 0,01 (1-tailed) 

 

Regressioanalyysiin (taulukko 13) otettiin selittäviksi muuttujiksi taustamuuttujat 

(malli a): pankin koko, pankkiryhmä ja yhteydenpito sisäisen tarkastuksen kanssa. 

Lisäksi otettiin jatkuviksi selittäviksi muuttujiksi sisäisen tarkastuksen laatu ja vies-

tintä, sekä ulkoistamiseen liittyvät tehokkuusmotiivit ja tarkkuusmotiivit, jotka kaikki 

olivat useasta eri muuttujasta muodostettuja asiakokonaisuuksia (malli b). Tausta-

muuttujista pankin koko on koodattu 1-5, pankkiryhmä 1-4 ja yhteydenpidon useus 

sisäisen tarkastuksen kanssa (koodattu asteikolla 1-5). 
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TAULUKKO 13. Lineaarinen regressioanalyysi 

LINEAARINEN REGRESSIO 

Selitettävänä muuttujana LISÄARVO 

n=74 Malli a Malli b 

Kontrollimuuttujat 

Pankin koko   0,235* 0,171 

Pankkiryhmä 0,700 0,096 

Jatkuvat selittävät muuttujat 

Yhteydenpito  -0,165 

LAATU&VIESTINTÄ        0,510*** 

TEHOKKUUSMOTIIVIT  -0,159 

LUOTETTAVUUSMOTIIVIT   0,152 

Mallin sopivuus (Model fit statistics) 

Suhteutettu selityskerroin (Adjusted R2) 0,027 0,321 

F-arvo (F-statistics) 2,032 6,765*** 

F-muutos (F-change)  8,691*** 

*  p<0,05 ** p<0,01 ***p<0,001 
Käytetty standardoituja kertoimia 
 

Lisäarvon kokemusta ennustettiin lineaarisella regressioanalyysilla (enter). Saadun 

mallin (b) selitysaste jäi verrattain alhaiseksi, R2 =0,321, joten muuttujilla voidaan 

selittää ainoastaan 32 prosenttia ”LISÄARVO” -muuttujan vaihtelusta. Selittävistä 

muuttujista ainoastaan ”LAATU&VIESTINTÄ” -muuttuja (β=0,510 ***) oli myös tilas-

tollisesti merkitsevä, mikä samalla myös parhaiten selittää koettua lisäarvoa. Tode-

taan, että malli sopii aineistoon (F=6,765***). 

 

Yhteenvetona lineaarisesta regressioanalyysista voidaan todeta, että johdon koke-

maa lisäarvoa selittivät ”LAATU&VIESTINTÄ” -muuttuja eli kokemus sisäisen tar-

kastuksen asiantuntemuksesta sekä siitä miten hyvin vuorovaikutus johdon ja tar-

kastuksen välillä toimi. Muilla analyysimenetelmään otetuilla tekijöillä kuten yhtey-

denpidon useudella, ulkoistamismuuttujilla tai taustamuuttujilla kuten pankkiryh-

mällä tai pankin koolla ei ollut merkitystä lisäarvon kokemusta arvioitaessa. 
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 DISKUSSIO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkielman päättävässä viimeisessä luvussa tehdään yhteenvetoa tutkimuk-

sen keskeisistä tuloksista ja käydään keskustelua teorian ja empirian kesken sekä 

esitellään niiden pohjalta muodostetut johtopäätökset ja etsitään vastauksia asetet-

tuihin tutkimuskysymyksiin. Lisäksi tässä luvussa punnitaan myös tutkimuksen ra-

joitteita sekä pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on ollut selvittää miten suomalaisten talletuspankkien 

ylin operatiivinen johto eli talletuspankkien toimitusjohtajat kokevat sisäisen tarkas-

tuksen toiminnon. Kyselytutkimuksen avulla on pyritty selvittämään sitä, miten hyvin 

sisäinen tarkastus onnistuu palvelemaan finanssialan toimijoita Suomessa ja koe-

taanko sen tuottavan lisäarvoa pankeille. Toisena kokonaisuutena on selvitetty 

pankkien johdon näkemyksiä sisäisen tarkastuksen ulkoistamiseen johtavista teki-

jöistä. 

 

Valtaosa aiemmasta sisäisen tarkastuksen toimintoa käsittelevästä tutkimuksesta 

on tehty sisäisen tarkastuksen näkökulmasta. Tämän tutkielman lähtökohta on arvi-

oida, miten tarkastuksen kohteena oleva toimitusjohtaja, joka samalla vastaa osal-

taan pankkinsa sisäisestä valvonnasta, kokee sisäisen tarkastuksen tuottavan lisä-

arvoa johtamalleen organisaatiolle. Kuten jo aiemmissa luvuissa on käynyt ilmi, si-

säisen tarkastuksen toimintoa finanssisektorilla on tutkittu vain vähän, joten tämä 

tutkielma täyttää omalta osaltaan myös alan tutkimusaukkoa. 

 

6.1 Tulosten pohdinta 

Tässä tutkielmassa saatujen tulosten nojalla voidaan todeta, että lähes kaikki vas-

tanneet toimitusjohtajat pitävät suhteitaan sisäisen tarkastuksen kanssa verrattain 

ongelmattomina. Vuorovaikutus ja yhteistyö sisäisen tarkastuksen kanssa koetaan 

toimivaksi. Vastaajat eivät myöskään näe, että tämä hyvä yhteistyösuhde millään 

tavalla vaarantaisi sisäisen tarkastuksen itsenäistä ja riippumatonta asemaa. Kan-

sainväliset tutkijat Sarens ja de Beelde (2006b, 220) ovat todenneet, että sisäinen 
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tarkastus hakee aktiivisesti tukea omalle toiminnalleen ja asemalleen ylimmältä joh-

dolta, koska sen oma asema ja arvostus organisaatiossa on riippuvainen siitä miten 

ylin johto arvostaa sen toimintaa. Aiempien tutkimusten havaintojen perusteella voi-

taneen siis olettaa, että sisäinen tarkastus pyrkii omalla toiminnallaan jopa tiedosta-

mattomasti luomaan mahdollisimman hyvät suhteet tarkastettavaan. Tehokkaat si-

dosryhmäsuhteet ovat haaste sisäiselle tarkastukselle mutta samalla ratkaisevan 

tärkeitä sen kyvylle saavuttaa tavoitteensa (Sarens 2009,3) 

 

D’Onza ja Sarens (2017, 10) esittävät näkemyksenään, että sisäisen tarkastuksen 

pitää tarkasti kuunnella ylimmän johdon näkemyksiä onnistuakseen tehtävässään. 

Tämän tutkielman tulosten valossa näyttäisi siltä, että talletuspankkien sisäinen tar-

kastus on onnistunut luomaan hyvän vuorovaikutussuhteen tarkastettavansa 

kanssa. Samalla herää kysymys siitä, onko sisäisen tarkastuksen itsenäinen ja riip-

pumaton asema turvattu vai ovatko yhteistyösuhteet jo liiankin läheiset. Useissa 

kansainvälisissä tutkimuksissa (Van Peursem 2004, 2005; Christopher et al. 2009; 

Fraser & Henry 2007; Soh & Martinov-Bennie 2011) on havaittu, että sisäisen tar-

kastuksen liian läheiset suhteet tarkastettavan kanssa tai sisäisen tarkastuksen 

operatiiviselle johdolle tarjoamat konsulttipalvelut voivat olla omiaan heikentämään 

sisäisen tarkastuksen arviointi- ja varmistustoiminnon objektiivisuutta. Finanssialalla 

tapahtuneet väärinkäytökset ovat usein olleet seurausta pankin heikosta riskienhal-

linnasta ja huonoista käytännöistä sekä sisäisen tarkastuksen heikkoudesta ja tai 

sen johdosta riippuvaisesta asemasta. Aidon objektiivisuuden ja riippumattomuuden 

vaatimus on keskeistä sisäisen tarkastuksen toiminnolle, koska tutkimukset osoitta-

vat, että ainoastaan riittävän itsenäisesti toimiva sisäinen tarkastus pystyy aidosti 

luomaan vaadittua lisäarvoa koko organisaatiolle (IIA 2009; D’Onza et al. 2015). 

 

Vastaajien antamat hyvät arviot sisäisen tarkastuksen kokonaisuudesta, sen asian-

tuntemuksesta, toiminnon laadusta sekä tarkastuksen suositusten hyödyllisyydestä 

kertovat siitä, että talletuspankkien sisäisen tarkastuksen toiminto pystyy varsin hy-

vin vastaamaan pankkien johdon odotuksiin. Tämän tutkimuksen tulosten perus-

teella voitaneen todeta, että pankin operatiivinen johto kokee, että sisäinen tarkas-

tus onnistuu tehtävässään tuottaa lisäarvoa organisaatiolle. Regressioanalyysin tu-

losten perusteella lisäarvoa selittivät juuri sisäisen tarkastuksen asiantuntemus ja 
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hyvät vuorovaikutussuhteet. Tältä osin tämän tutkielman tulokset ovatkin saman 

suuntaisia kuin Sarens & de Beelde (2006b, 219) havaitsivat omassa tutkimukses-

saan. 

 

Ulkoistamisen teemasta vastaajilla ei ollut niin yhtenäistä ja selkeää linjaa kuin mitä 

sisäisen tarkastuksen yleisestä teemasta. Vastaajat olivat melko yksimielisiä, että 

sisäinen tarkastus on järkevää ulkoistaa, koska organisaatiossa halutaan keskittyä 

ydintoimintoihin. Myös sisäisen tarkastuksen toiminnon laadun ja riippumattomuu-

den kannalta koettiin ulkoistetun tarkastuksen olevan paras vaihtoehto toiminnon 

järjestämiseen. Pääkomponenttianalyysin avulla muuttujia analysoimalla aineis-

tosta saatiin kuitenkin erotettua kaksi ulkoistamista kuvaavaa muuttujaryhmää eli 

komponenttia, jotka voitiin nimetä ulkoistamisen tehokkuusmotiiveiksi ja ulkoistami-

sen tarkkuusmotiiveiksi. Pääkomponenttianalyysin tulosten perusteella voitaneen 

sanoa, että pääasialliset syyt ulkoistamiselle koetaan olevan tarkastuksen tehok-

kuuteen ja tarkastuksen laatuun liittyviä. Tässä mielessä tämän tutkimuksen tulok-

set ovat samansuuntaisia kuin Subramaniam et al. (2004) ja Sharma ja Subrama-

niam (2005), joiden tutkimustulokset osoittivat, että ulkoistamisen syyt olivat ensisi-

jaisesti toiminnan laatuun, teknologiseen osaamiseen sekä hyvään vuorovaikutuk-

seen ja yhteistyön sujuvuuteen liittyviä ja taloudelliset syyt ja kustannussäästöt oli-

vat toissijaisia tekijöitä. 

 

Ulkoistamiseen liittyvissä vastauksissa oli varsin paljon hajontaa ja moni vastaaja ei 

myöskään osannut kertoa mielipidettään sisäisen tarkastuksen ulkoistamisesta. 

Tämä voidaan tulkita siten, että pääosa vastaajista edustaa pankkiryhmää, jossa 

sisäisen tarkastuksen toiminto on järjestetty ryhmätasoisesti, jolloin pankilla ei ole 

muita vaihtoehtoja sisäisen tarkastuksen organisointiin eikä edes tarvetta miettiä 

palvelun järjestämistä uudella tavalla. Sisäisen tarkastuksen ulkoistamisen kysy-

myksiin vastaaminen saattoi olla ongelmallista myös sen takia, että vastaajat eivät 

olleet käsitteellisesti varmoja siitä, onko pankkiryhmätasoinen sisäinen tarkastus ul-

koistettu palvelu vai ei. Kysymys onkin olennainen, yksittäisen pankin kannalta pal-

velu on ulkoistettu, mutta ryhmätasoisesti palvelu tuotetaan ”talon sisällä”. Sisäisen 

tarkastuksen järjestämisen pankin sisällä voidaan nähdä noudattavan Widenerin ja 

Selton (1999) näkemyksiä. Pankkitoiminnassa luottamuksellisen tiedon vuotaminen 
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ulkopuolisen toimijan kautta kilpailijan tietoon olisi suuri riski, joten sisäinen tarkas-

tus on varminta järjestää itse. Toisaalta rahoitusalalla sisäisen tarkastuksen tarve ja 

toimialan erityinen luonne puoltavat omaa sisäisen tarkastuksen toimintoa (Widener 

& Selto 1999). 

 

Tutkimuksen alussa päätavoitteeksi asetettiin tutkia suomalaisten talletuspankkien 

ylimmän johdon näkemyksiä finanssialan sisäisen tarkastuksen nykytilasta, tulevai-

suuden näkymistä ja tarkastuksen ulkoistamiseen johtavista tekijöistä. Tässä tutki-

muksessa saatujen tulosten valossa voidaan todeta, että pankin operatiivinen johto 

näkee sisäisen tarkastuksen toiminnon palvelevan heidän organisaatioitaan verrat-

tain hyvin. Sisäisen tarkastuksen palvelu koetaan laadukkaaksi ja erityisen tyytyväi-

siä ollaan hyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön sisäisen tarkastuksen toimin-

non kanssa. Pääsääntöisesti sisäinen tarkastus pystyy täyttämään ne odotukset, 

joita operatiivinen johto sille on asettanut. Tulevaisuudessa operatiivinen johto nä-

kee sisäisen tarkastuksen painopisteen olevan edelleen riskienhallinnassa ja ope-

ratiivisten varmistusten tuottamisessa. Sisäisen tarkastuksen merkityksestä omalle 

organisaatiolleen eräs toimitusjohtaja totesi avoimessa kommentissaan seuraa-

vasti: ”Tarkastuksesta on erittäin suuri hyöty pankille silloin kuin sen tekevät alan 

asiantuntijat!” 

 

Valtaosa vastanneiden toimitusjohtajien johtamien pankkien sisäisestä tarkastuk-

sesta on ulkoistettu pankkiryhmän omalle sisäisen tarkastuksen yksikölle. Tämän 

tutkimuksen vastausten perusteella voidaan todeta, että tarkastustoiminnon organi-

sointi ryhmätasoisena toimintona on onnistunut järjestely. Ryhmätasoisena sisäinen 

tarkastus voidaan tuottaa ammattimaisesti, jolloin sisäinen tarkastus tuntee kysei-

sen pankin riskit ja järjestelmät. Samalla voidaan varmistaa sisäisen tarkastuksen 

riippumaton ja itsenäinen asema suhteessa tarkastettavaan. 

 

6.2 Tutkimuksen arviointia ja jatkotutkimusehdotusten hahmottelua 

Tällä tutkimuksella on luonnollisesti omat puutteensa ja rajoitteensa. Tämän tutkiel-

man kyselyyn vastasi yhteensä 74 suomalaisen pankin toimitusjohtajaa, joilla kai-
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killa on pitkä kokemus finanssitoimialalta ja erittäin hyvä näkemys tutkittavasta ai-

heesta. Kyselytutkimus tehtiin kokonaistutkimuksena ja vastausprosentiksi tuli koh-

tuullisen tyydyttävä tulos 32,5 %. Kyselyyn vastanneiden lukumäärä vastaa muiden 

samantyyppisten kansainvälisten tutkimusten (D’Onza & Sarens 2017; Castanheira 

et al. 2010; Gras-Gil et al. 2012) vastaajamäärää. 

 

Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että tulosten yleistettävyydessä 

pitää olla varovainen. Vastaajissa pienten pankkien (tase alle 100M€) ja liikepank-

kien ryhmät olivat lievästi aliedustettuina, eikä tätä lievää vinoumaa ole voitu huo-

mioida tilastollisin menetelmin. Tulosten tilastollista analyysiä rajoitti myös pieni vas-

taajien lukumäärä, jolloin kaikkia tilastollisia menetelmiä ei ole pystytty hyödyntä-

mään täysimääräisesti. Tulokset eivät siis välttämättä ole yleistettävissä, siten että 

ne edustaisivat kaikkien suomalaisten talletuspankkien operatiivisen johdon näke-

myksiä sisäisen tarkastuksen toiminnosta. Suomalaisella pankkisektorilla on myös 

omat kansalliset ominaispiirteensä, joten tämän tutkielman tulokset eivät ole myös-

kään yleistettävissä kansainvälisessä kontekstissa. 

 

Kyselylomakkeella hankittuun aineistoon liittyy mahdollisuus virheisiin. Saatuihin 

tutkimustuloksiin eniten virheitä aiheuttaa kysymysten epätarkka muotoilu. Vastaaja 

saattaa käsittää kysymyksen aivan eri tavalla kuin mitä tutkija on tarkoittanut. Näin 

saatuja vastauksia käsiteltäessä myös tutkimuksen tulokset vääristyvät. Kyselylo-

makkeen sanamuodoissa tuleekin olla tarkkana, kysymysten tulee olla mahdollisim-

man yksiselitteisiä ja selkeitä (Hirsjärvi et al. 2010, 231–232; Valli 2015, 85.) Val-

miiksi luokiteltujen vaihtoehtojen valintaan liittyy monesti satunnaisuutta ja sisään-

rakennettua epätarkkuutta. Vastaajalla ei myöskään aina välttämättä ole selkeää 

mielipidettä kysytystä asiasta, mutta sähköinen kyselylomake pakottaa valitsemaan 

jonkin vaihtoehdon, tästäkin syystä kyselylomakkeen huolellinen suunnittelu on tär-

keää. (Valli & Perkkilä 2015, 113.). Tämän kyselyn onnistumista on edesauttanut 

huolellinen kohderyhmän valinta ja kohderyhmän aito kiinnostus tutkittavaa ilmiötä 

kohtaan. Syitä tämän kyselyn vastauskatoon voidaan puolestaan löytää vastaajien 

kiireellisyydestä, mielenkiinnon puutteesta aihetta kohtaan tai osittain myös vas-

tauslomakkeen täytössä esiintyneistä teknisistä ongelmista. 
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Tämän tutkielman lähtökohtana on ollut oma kiinnostukseni tarkastella suomalais-

ten talletuspankkien johdon näkemyksiä sisäisen tarkastuksen toiminnosta ja sen 

ulkoistamisen motiiveista. Finanssisektori on valikoitunut kohteeksi oman työhisto-

rian ja kiinnostuksen kautta ja koska sisäisen tarkastuksen merkitys ja toiminto ovat 

erityisen korostuneita ja kehittyneitä juuri finanssialalla toimivissa yrityksissä. 

 

Kuten aiemmin todettua, sisäisen tarkastuksen toiminnosta on tehty melko paljon 

kansainvälistä tutkimusta, mutta toimialana finanssisektori on jäänyt vähäiselle huo-

miolle. Aiheen merkitystä ei voida väheksyä, rahoitustoimialan sujuva ja häiriötön 

toiminta on edellytys koko kaikkien talouden toimijoiden ja kansantalouden kan-

nalta, uutta finanssikriisiä ei kukaan toivo näkevänsä. Tämän tutkimuksen osalta 

voisi tutkimusta laajentaa koskemaan pankkien hallitusten puheenjohtajia, tarkas-

tusvaliokunnan puheenjohtajia ja rahoitusalalla toimivia sisäisiä tarkastajia, näin 

saataisiin laaja näkemys rahoitusalan tarkastustoiminnan kokonaisuudesta ja nyky-

tilasta Suomessa. Myös haastattelututkimusten avulla olisi saatavissa lisää syven-

täviä vastauksia niihin kysymyksiin, jotka tässä kyselytutkimuksessa jäivät vielä vä-

hälle käsittelylle tai kokonaan huomiotta. 
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Kyselylomake 

 

Sisäinen tarkastus 2018 

Kyselylomake jakautuu kolmeen eri osioon. Ensimmäisessä osiossa kerätään taustatie-
toja vastaajista. Toisessa osiossa esitetään kysymyksiä ja väittämiä, joihin vastaajat anta-
vat oman arvionsa. Kolmannessa osiossa vastaajat voivat vastata avoimesti kyselyn tee-

masta. 

Vastaajien taustatiedot kerätään vain tilastollista testausta varten. Vastauksia käsitellään 
luottamuksellisesti ja tilastotieteen menetelmin, jolloin vastaajat eivät yksilöidy. Kyselyyn 
vastaajien anonymiteetti säilyy koko tutkimuksen ajan. Kiitos kallisarvoisesta avustanne! 

 

I TAUSTATIEDOT 

 

1. Sukupuolenne? 

1) nainen 
2) mies 

 

2. Ikänne? 

1) alle 30 vuotta 
2) 30-50 vuotta 
3) yli 50 vuotta 

 

3. Työkokemuksenne rahoitusalalla vuosina? 

1) alle 5 vuotta 
2) 5-10 vuotta 
3) 11-20 vuotta 
4) yli 20 vuotta  

 

4. Asemanne pankissa 

1) toimitusjohtaja 
2) muu, mikä? ________________________________ 

 

5. Pankkinne koko taseen loppusummalla mitaten? 

1) alle 100 m€ 
2) 101-500 m€ 
3) 501-1000 m€ 
4) 1001-2000 m€ 
5) yli 2000 m€ 

 
6. Edustamanne pankkiryhmä? 

1) liikepankki 
2) säästöpankki 
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3) jäsenosuuspankki OP Ryhmä 
4) paikallisosuuspankki POP Ryhmä 
5) muu, mikä? ________________________________ 

 

II SISÄINEN TARKASTUS 

 

7. Kenen alaisuudessa sisäinen tarkastus organisaatiossanne toimii? 

1) hallitus tai vastaava toimielin/hallituksen puheenjohtaja 
2) tarkastusvaliokunta tai vastaava toimielin/tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 
3) toimitusjohtaja 
4) talousjohtaja 
5) riskienhallintajohtaja 
6) keskijohto tai linjajohto 
7) joku muu, mikä? ________________________________ 

 

8. Miten usein olette yhteydessä sisäisen tarkastuksen toiminnon kanssa? 

1) noin kerran viikossa 
2) noin kerran kuukaudessa 
3) muutaman kerran vuodessa 
4) kerran vuodessa 
5) satunnaisesti 
6) jokin muu, mikä? ________________________________ 

 

9. Onko pankissanne ulkoistettu sisäisen tarkastuksen toimintoja tai harkittu kyseisten toi-

mintojen ulkoistamista? 

1) kyllä, sisäisen tarkastuksen toimintoja on ulkoistettu 
2) ei ole ulkoistettu, mutta on harkittu 
3) ei ole ulkoistettu, eikä ole harkittu  

 

10. Mikäli sisäisen tarkastuksen toimintoja on ulkoistettu, kuinka monta prosenttia arvioitte 
ulkoistuksen kattavan koko sisäisen tarkastuksen toiminnoista? 

1) 1-25 % 
2) 26-50 % 
3) 51-75 % 
4) 76-100 % 
5) on ulkoistettu vain erityistapauksissa ________________________________ 
6) ei ole ulkoistettu 

 

11. Mikäli sisäisen tarkastuksen toimintoja on ulkoistettu, miltä taholta palvelu hankitaan? 

1) keskusyhteisöltä (esim. Säästöpankkiliitto, POP Pankkiliitto, OP Osuuskunta) 
2) eri tilintarkastusyhteisöltä, joka hoitaa tilintarkastuksen 
3) muulta ulkopuoliselta palveluntarjoajalta 
4) ei ole ulkoistettu 
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12. Mikä mielestänne on sisäisen tarkastuksen ydintehtävä? (valitkaa yksi vaihtoehto) 

1) varmistaa riskienhallinnan toimivuus 
2) arvioida organisaation tehokkuuden ja strategian toteutumista 
3) antaa objektiivinen varmistus toiminnan laadusta 
4) auttaa corporate governancen periaatteiden toteutumisessa 
5) toimia johdon konsulttina 
6) havaita väärinkäytöksiä 
7) joku muu, mikä? _______________________________ 

 

13. Mihin seuraavista sisäisen tarkastuksen työ tulee mielestänne tulevaisuudessa keskit-
tymään? (voitte valita useamman vaihtoehdon) 

1) riskienhallintaan 
2) organisaation tehokkuuden ja strategian toteutumisen arviointiin 
3) objektiivisten varmistusten antamiseen 
4) väärinkäytösten havaitsemiseen 
5) corporate governancen toteutukseen 
6) johdon konsultointiin 
7) johonkin muuhun, mihin? ________________________________  

 

 

14. Mitä mieltä olette seuraavista sisäisen tarkastuksen toimintoa koskevista väittämistä? 
Valitkaa omasta mielestänne parhaiten kuvaava vaihtoehto. 

1=Täysin eri mieltä, 2= Jonkin verran eri mieltä, 3= En ole samaa enkä eri mieltä, 4= 
Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä. 

 

1) Sisäinen tarkastus on tärkeä tuki päivittäisessä työssäni. 
2) Sisäinen tarkastus tuottaa organisaatiollemme lisäarvoa. 
3) Sisäinen tarkastustoiminto auttaa parantamaan organisaatiomme toimintaa ja yri-

tyskulttuuria. 
4) Yhteistyö ja vuorovaikutus sisäisen tarkastuksen kanssa on mielestäni avointa ja 

sujuvaa. 
5) Sisäinen tarkastus pystyy mielestäni havaitsemaan organisaation toiminnassa ole-

vat virheet ja riskit. 
6) Sisäisen tarkastuksen tuottama raportointi on mielestäni selkeää ja ajantasaista. 
7) Sisäisen tarkastuksen tuottama arviointi on mielestäni hyödyllistä 
8) Luotan sisäisen tarkastuksen asiantuntemukseen. 
9) Mielestäni sisäinen tarkastus keskittyy raportoinnissaan olennaisiin asioihin. 
10) Sisäisen tarkastuksen toiminnan laatu kokonaisuudessaan vastaa niitä odotuksia, 

joita olen sille asettanut. 
11) Hyvät ja luottamukselliset suhteet sisäistä tarkastusta suorittavien henkilöiden 

kanssa eivät mielestäni vaaranna sisäisen tarkastuksen riippumatonta ja itsenäistä 
asemaa. 

12) Sisäisen tarkastuksen antamat suositukset ovat mielestäni tarkoituksenmukaisia. 
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15. Mitä mieltä olette seuraavista sisäisen tarkastuksen ulkoistamista koskevista väittä-
mistä? Valitkaa omasta mielestänne parhaiten kuvaava vaihtoehto. 

1=Täysin eri mieltä, 2= Jonkin verran eri mieltä, 3= En ole samaa enkä eri mieltä, 4= 
Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä. 

 

1) Sisäisen tarkastuksen ulkoistamisella saadaan parempaa laatua pankin sisäiseen 
valvontaan. 

2) Sisäistä tarkastusta ulkoistetaan, koska pankin sisällä ei ole riittävää teknistä 
osaamista. 

3) Sisäisen tarkastuksen tehtävien ostaminen ulkopuolelta tulee edullisemmaksi kuin 
oman sisäisen tarkastustoiminnon ylläpitäminen. 

4) Sisäistä tarkastusta ulkoistetaan, koska oma sisäinen tarkastus ei pysty havaitse-
maan kaikkia toiminnan riskejä ja virheitä. 

5) Sisäistä tarkastusta ulkoistetaan, koska halutaan keskittyä ydintoimintoihin. 
6) Sisäistä tarkastusta ulkoistetaan, koska ulkopuolisen palvelun ostaminen on help-

poa. 
7) Sisäisen tarkastuksen toimintoja ulkoistetaan, koska oma sisäisen tarkastuksen 

yksikkö ei toimi riittävän tehokkaasti. 
8) Sisäistä tarkastusta ei ulkoisteta, koska pankin sisällä toimivat tarkastajat ymmär-

tävät pankin järjestelmät ja toimintatavat paremmin kuin ulkopuoliset tarkastajat. 
9) Sisäinen tarkastus ulkoistetaan, koska ulkopuolinen palveluntarjoaja on kyvyk-

käämpi ja luotettavampi suorittamaan sisäisen tarkastuksen. 
10) Sisäinen tarkastus ulkoistetaan, koska pankin sisällä ei ole saatavilla riittävää asi-

antuntemusta. 
11) Mielestäni ulkopuolinen sisäinen tarkastaja toimii riippumattomammin kuin oma si-

säinen tarkastaja. 
 

III KOMMENTIT 

 

16. Alla olevaan tekstikenttään voitte vapaasti kirjoittaa ajatuksianne sisäisen tarkastuk-
sen toiminnosta tai ulkoistamisesta. 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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Arvoisa vastaanottaja, 

  

Sisäisen tarkastuksen asemaa ja ulkoistamista koskevaan pro graduuni liittyvän ky-

selytutkimuksen vastausaikaa on jatkettu 28.2.2018 saakka, koska vastauslinkin 

toiminnassa on ollut valitettavaa ajoittaista hitautta ja toimintahäiriöitä. 

 

Pro gradu -tutkielman onnistumisen kannalta jokainen teidän antamanne vastaus 

on minulle erittäin arvokas sekä myös kansainvälisen tutkimuksen kannalta merkit-

tävä. Tähän mennessä teiltä vastaanottamani palaute on jo kertonut, että aihe on 

myös yleisesti kiinnostava ja tärkeä. 

 

Mikäli ette vielä ole vastannut kyselyyn, niin voitte vastata oheisen linkin kautta. Mi-

käli olette jo vastannut kyselyyn, vastauksenne on taltioitu ja voitte poistaa tämän 

viestin tarpeettomana. 

 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/A0163E5BED604993 

  

  

  

Ystävällisin terveisin 

Taina Kosonen 

taina.kosonen@student.lut.fi 

0503714148 
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Hyvät ja luottamukselliset suhteet sisäistä tarkastusta
suorittavien henkilöiden kanssa eivät mielestäni
vaaranna sisäisen tarkastuksen riippumatonta ja

itsenäistä asemaa.

Luotan sisäisen tarkastuksen asiantuntemukseen.

Yhteistyö ja vuorovaikutus sisäisen tarkastuksen kanssa
on mielestäni avointa ja sujuvaa.

Sisäisen tarkastuksen antamat suositukset ovat
mielestäni tarkoituksenmukaisia.

Sisäisen tarkastuksen tuottama arviointi on mielestäni
hyödyllistä

Sisäinen tarkastus tuottaa organisaatiollemme lisäarvoa.

Sisäinen tarkastustoiminto auttaa parantamaan
organisaatiomme toimintaa ja yrityskulttuuria.

Sisäisen tarkastuksen toiminnan laatu
kokonaisuudessaan vastaa niitä odotuksia, joita olen

sille asettanut.

Sisäisen tarkastuksen tuottama raportointi on mielestäni
selkeää ja ajantasaista.

Sisäinen tarkastus pystyy mielestäni havaitsemaan
organisaation toiminnassa olevat virheet ja riskit.

Mielestäni sisäinen tarkastus keskittyy raportoinnissaan
olennaisiin asioihin.

Sisäinen tarkastus on tärkeä tuki päivittäisessä työssäni.

Mitä mieltä olette seuraavista sisäisen tarkastuksen toimintoa 
koskevista väittämistä? Valitkaa omasta mielestänne 

parhaiten kuvaava vaihtoehto. (n=74)
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Sisäistä tarkastusta ulkoistetaan, koska halutaan
keskittyä ydintoimintoihin.

Sisäisen tarkastuksen ulkoistamisella saadaan
parempaa laatua pankin sisäiseen valvontaan.

Mielestäni ulkopuolinen sisäinen tarkastaja toimii
riippumattomammin kuin oma sisäinen tarkastaja.

Sisäisen tarkastuksen tehtävien ostaminen
ulkopuolelta tulee edullisemmaksi kuin oman sisäisen

tarkastustoiminnon ylläpitäminen.

Sisäinen tarkastus ulkoistetaan, koska pankin sisällä ei
ole saatavilla riittävää asiantuntemusta.

Sisäistä tarkastusta ulkoistetaan, koska ulkopuolisen
palvelun ostaminen on helppoa.

Sisäistä tarkastusta ulkoistetaan, koska pankin sisällä
ei ole riittävää teknistä osaamista.

Sisäinen tarkastus ulkoistetaan, koska ulkopuolinen
palveluntarjoaja on kyvykkäämpi ja luotettavampi

suorittamaan sisäisen tarkastuksen.

Sisäisen tarkastuksen toimintoja ulkoistetaan, koska
oma sisäisen tarkastuksen yksikkö ei toimi riittävän

tehokkaasti.

Sisäistä tarkastusta ulkoistetaan, koska oma sisäinen
tarkastus ei pysty havaitsemaan kaikkia toiminnan

riskejä ja virheitä.

Sisäistä tarkastusta ei ulkoisteta, koska pankin sisällä
toimivat tarkastajat ymmärtävät pankin järjestelmät ja
toimintatavat paremmin kuin ulkopuoliset tarkastajat.

Mitä mieltä olette seuraavista sisäisen tarkastuksen 
ulkoistamista koskevista väittämistä? Valitkaa omasta 

mielestänne parhaiten kuvaava vaihtoehto. n=74
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Tutkimuksia sisäisen tarkastuksen ulkoistamisen kentältä 2000-2006 

Tutkijat Tutkimusmetodi Otos Tutkimuksen kuvaus Tulokset lyhyesti 

Caplan & Kirschenreiter (2000) Analyyttinen malli  Tutkimus selvitti sisäisen tarkastuk-
sen ulkoistamissyitä tilintarkastusyh-
teisöille agenttiteorian avulla. 

Tilintarkastusyhteisöt tekevät 
enemmän testausta, mutta ku-
lut ovat kalliimmat. Sisäinen 
tarkastus on edullisempaa, 
mutta tilintarkastusyhteisöjen 
palvelu laadukkaampaa. 

Selim & Yiannakas (2000) kyselytutkimus 165 Iso-Britannian ta-
lous- ja sisäisen tarkas-
tuksen johtajaa 

Sisäisen tarkastuksen ulkoistamisen 
käytännöt Iso-Britannian julkisella ja 
yksityisellä sektorilla. Tutkittiin myös, 
miten sisäinen tarkastus koetaan ja 
miten toiminnon ulkoistamispäätös 
vaikuttaa sisäisten tarkastajien riippu-
mattomuuteen ja sisäisen tarkastuk-
sen palvelun laatuun. 

Tuloksena, että useimmat or-
ganisaatiot suosivat omaa si-
säisen tarkastuksen toimintoa. 
Tärkein seikka ulkoistamiselle 
on erityisosaamisen tarve. 
Kaikki vastaajat eivät nähneet 
ulkoistamisen vaarantavan si-
säisen tarkastuksen riippumat-
tomuutta. 

James (2003) kyselytutkimus 63 Yhdysvaltalaisten 
pankkien rahoituspäällik-
köä 

Tutkittiin miten sisäisen tarkastuksen 
järjestelyt vaikuttavat taloudellisen ra-
portoinnin hyödyntäjien käsityksiin si-
säisen tarkastuksen kyvystä ehkäistä 
talousraportoinnin vääristelyä. 

Rahoituspäälliköiden näkemyk-
sissä ei löytynyt eroa verrattuna 
siihen oliko yrityksen sisäinen tar-
kastus ulkoistettu vai ei, kun sisäi-
nen tarkastus raportoi tarkastus-
valiokunnalle. Ulkoistettua si-
säistä tarkastusta pidettiin si-
nänsä kyvykkäämpänä ja objektii-
visempana, mutta sen rajallinen 
läsnäolo yrityksen sisällä rajoittaa 

sen kykyä suojata huijauksilta. 

Ahlawat & Lowe (2004) kokeellinen loma-
kekysely 

66 USA:n sisäistä tar-
kastajaa 

Tutkittiin miten sisäisen tarkastajan 
konsultatiivinen rooli vaikuttaa heidän 
kykyynsä säilyttää objektiivisuutensa 
ja miten herkkä ulkoistettu sisäisen 
tarkastuksen toiminto on asiakkaan 
vaikuttamisyrityksille. 

Havainto oli, että asiakkaan 
vaikutus oli vähäisempää ul-
koistetun sisäisen tarkastuk-
sen suhteen kuin omaa si-
säistä tarkastusta kohtaan. 
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Subramaniam et al. (2004) kyselytutkimus 52 Australian julkisella 
sektorilla toimivaa orga-
nisaatiota 

Tutkimus selvitti Australian julkisen 
sektorin organisaatioiden käytäntöjä 
sisäisen tarkastuksen suhteen. 

Tuloksena havaittiin, että ul-
koistaminen sekä kokonaan 
että osittain oli yleistä. Ulkois-
tamisen ajurit olivat pääasi-
assa ei-taloudellisia. Tarkas-
tusvaliokunnalla oli ulkoistami-
sessa keskeinen rooli. 

Sharma & Subramaniam (2005) kyselytutkimus 87 Australian julkisesti 
listattua yhtiötä 

Tutkimus selvitti australialaisten lis-
tayhtiöiden sisäisen tarkastuksen ul-
koistamiseen vaikuttavia syitä sekä 
mitkä olivat tyypillisimpiä ulkoistettuja 
sisäisen tarkastuksen toimintoja ja 
listayhtiöiden tilintarkastajien osalli-
suutta sisäisen tarkastuksen toimin-
tojen ulkoistamiseen sekä tarkastus-
valiokuntien roolia ja vuorovaikutusta 
sisäisen tarkastuksen kanssa. 

Vain ympäristön epävarmuus-
tekijät vaikuttivat sisäisen tar-
kastuksen ulkoistamista vas-
taan. Ulkoistamisen ajureina ei 
ollut kustannussäästö vaan 
teknologinen osaaminen, pal-
velun laatu, tavoitteiden yh-
denmukaisuus sekä hyvä vuo-
rovaikutus ja yhteistyö sisäi-
sen tarkastuksen kanssa 

Carey et al. (2006) kyselytutkimus 304 australialaista lis-
tayhtiötä 

Tutkimus selvitti sisäisen tarkastuk-
sen ulkoistamisen taustatekijöitä. 

Tuloksena oli, että sisäinen tar-
kastus ulkoistettiin kustannus-
syistä sekä paremman tekni-
sen osaamisen vuoksi. Eniten 
ulkoistamista suunnittelivat 
sekä suuret yritykset että sel-
laiset pienemmät yritykset, 
jotka olivat perustamassa si-
säisen tarkastuksen toimintoa. 

Nagy & Cenker (2002) haastattelututki-

mus 

11 suurten listayhtiöiden 
sisäistä tarkastajaa 

Tutkimus selvitti sisäisen tarkastuk-

sen roolia yrityksissä 

Havaintona selvä muutos si-

säisen tarkastuksen roolissa 

lähemmäs IIA:n määritelmän 

mukaista tehtävänkuvaa. 

Lähde: Stewart & Subramaniam (2010) 


