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Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan sisäisen valvonnan merkitystä osana 

väärinkäytösten ehkäisyä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä on sisäisen 

valvonnan rooli kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluyrityksissä tapahtuvien tyypillisimpien 

väärinkäytösten ehkäisyssä. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tarkastella sitä, 

millaiset väärinkäytöstyypit ovat alalle ominaisia sekä toisaalta, millä 

valvontajärjestelmillä väärinkäytöksiä voidaan torjua. Tutkimus on toteutettu 

kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen teoriaosuus perustuu 

sisäistä valvontaa ja väärinkäytösten ehkäisyä käsitteleviin tieteellisiin julkaisuihin, 

tutkimuksiin sekä aiempaan kirjallisuuteen. Tutkielman empiriaosuuden aineisto 

koostuu kahden puolistrukturoidun haastattelun pohjalta saadusta informaatiosta.  

 

Tutkimuksen tulosten mukaan sisäisellä valvonnalla on merkittävä rooli 

väärinkäytösten ehkäisyssä. Sisäinen valvonta kannustaa henkilöstöä noudattamaan 

lakeja, määräyksiä sekä käytäntöjä ja siten vähentää riskiä väärinkäytösriskin 

syntymiselle. Tuloksista ilmenee, että tyypillisimmät väärinkäytökset kirjanpito- ja 

tilinpäätöspalveluyritysten toimialla liittyvät informaation väärinkäyttöön sekä 

organisaation varojen ja resurssien väärinkäyttöön. Tulosten mukaan sisäisen 

valvonnan kontrolleilla on keskeinen merkitys väärinkäytösten ehkäisyssä. Virallisten 

kontrollijärjestelmien, kuten työtehtävien eriyttämisen ja teknologisten 

järjestelmäkontrollien rinnalla, organisaation kulttuurilla ja eettisillä arvoilla on tärkeä 

rooli organisaation toimintakulttuurissa, joka ohjaa organisaatiossa sen henkilöstöä 

toimimaan oikein. 
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This bachelor’s thesis examines the importance of internal control as part of the 

prevention of frauds. The object of the study is to investigate the role of internal control 

in preventing the most typical frauds in accounting and financial services companies. 

Secondly, the aim of the study is to examine what types of frauds are common in the 

sector and on the other hand, what control systems can be deployed to prevent them. 

The study has been conducted by using a qualitative method. The theoretical part of 

the study is based on scientific publications, studies as well as previous literature on 

internal control and fraud prevention. The material of the empirical part consists of two 

semi-structured interviews.  

 

The results of this study show that internal control has an important role in the 

prevention of frauds. Internal control encourages personnel to comply with laws, 

regulations and practices, and thus reduces the risk of fraud. Furthermore, the results 

indicate that the most typical frauds in the business of accounting and financial services 

companies relate to the misuse of information as well as misuse of organizational funds 

and resources. The results show that internal control system plays a critical role in 

preventing frauds. Alongside formal control systems, segregation of duties, 

technological system controls, organizational culture and values play an important role 

in an organization’s operating culture, which guide its personnel to function properly. 
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1. Johdanto 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Sisäisen valvonnan merkitys on korostunut osana organisaatioiden liiketoimintaa, mikä 

on lisännyt tarvetta kiinnittää laajempaa huomiota sisäisen valvonnan organisointiin ja 

siitä raportoimiseen. Yritykset pyrkivät vastaamaan markkinoiden yhä 

monimutkaisempiin vaatimuksiin ja samalla ne altistuvat lukuisille sisäisille ja ulkoisille 

riskitekijöille, joista osa voi realisoituessaan aiheuttaa merkittävää vahinkoa yrityksen 

liiketoiminnalle. Yrityksissä on huomattu, että sisäisen valvontajärjestelmän avulla 

voidaan pyrkiä torjumaan yrityksen liiketoimintaa uhkaavia väärinkäytösriskejä 

(Dimitrijevic, Milovanovic & Stancic 2016). Kulikovan ja Satdarovan (2016) mukaan 

Yhdysvalloissa 2000-luvun alussa tapahtuneet Enronin ja Worldcomin kaltaiset 

yritysskandaalit johtivat siihen, että organisaatioiden tarve kiinnittää huomiota sisäisen 

valvonnan organisointiin kasvoi merkittävästi. Yritysskandaalien siivittämänä vuonna 

2002 säädettiin Yhdysvalloissa Sarbanes-Oxley (SOX) -lainsäädäntö (Grant & Moffet 

2011). Deumesin ja Knechelin (2008) mukaan uuden lainsäädännön implementointi 

kasvatti organisaatioiden lisäksi myös tutkijoiden mielenkiintoa sisäistä valvontaa 

kohtaan.  

 
Erilaiset väärinkäytökset ovat yksi organisaatioiden merkittävimmistä ongelmista 

digitalisaation aikakaudella. Tämä on seurausta ennen kaikkea siitä, että 

väärinkäytöksiä ilmenee yhä laajemmin yritysten liiketoiminnassa, mutta osaltaan 

myös väärinkäytösten havaitsemiseen ja tunnistamiseen liittyvät haasteet vaikuttavat 

väärinkäytösten laajaan esiintymiseen. (PwC 2018) Ammatillisia väärinkäytöksiä 

tarkastelleen tutkimuksen mukaan organisaatiot menettävät jopa 5 % vuotuisesta 

liikevaihdostaan väärinkäytöksien seurauksena. Tyypilliset väärinkäytöstapaukset 

jatkuvat peräti 14 kuukautta ennen niiden havaitsemista. (ACFE 2020) Koska useimpia 

väärinkäytöksiä ei havaita torjuntatyöstä huolimatta ja monesti havaitut tapaukset 

selvitetään yrityksissä yleisöltä suojassa, arviot luvuista ovat todellisuutta alhaisempia. 

Väärinkäytöksistä aiheutuneet todelliset kustannukset ja haitat voivat olla 

käsittämättömän suuria ja tarkkoja lukuja onkin mahdoton arvioida. (Nawawi & Salin 

2018) 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tutkimus tarkastelee sisäisen valvonnan merkitystä osana väärinkäytösten ehkäisyä. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä on sisäisen valvonnan rooli kirjanpito- ja 

tilinpäätöspalveluyrityksissä tapahtuvien tyypillisimpien väärinkäytösten ehkäisyssä. 

Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tarkastella sitä, millaiset väärinkäytöstyypit ovat 

alalle ominaisia ja millä valvontajärjestelmillä väärinkäytöksiä voidaan torjua.  

 

Tutkimus pohjautuu päätutkimuskysymykseen ja alatutkimuskysymyksiin, mitkä ovat 

muodostettu niin, että alatutkimuskysymykset täsmentävät päätutkimuskysymystä ja 

näin ollen mahdollistavat syvällisemmän ymmärryksen saavuttamisen tutkimuksen 

teemasta. Tutkimuksen päätutkimuskysymys tarkastelee sisäisen valvonnan ja 

väärinkäytösten ehkäisyn välistä yhteyttä. Päätutkimuskysymys on: 

 

Mikä on sisäisen valvonnan rooli kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluyrityksissä tapahtuvien 

tyypillisimpien väärinkäytösten ehkäisyssä? 

 

Tutkimuksen alatutkimuskysymykset täsmentävät päätutkimuskysymystä ja tukevat 

siihen vastaamista. Alatutkimuskysymysten avulla pyritään täsmentämään 

tutkimuksesta saatavia tuloksia. Alatutkimuskysymysten avulla tarkastellaan, mitkä 

ovat tyypillisimmät alalla esiintyvät väärinkäytökset ja mitkä ovat keskeisimpiä sisäisen 

valvonnan keinoja väärinkäytösten ehkäisyssä. Tutkimuksen alatutkimuskysymykset 

ovat:  

 

Millaisia ovat tyypillisimmät väärinkäytöstavat kirjanpito- ja tilinpäätöstoimialan 

yrityksissä? 

 

Millaisilla sisäisen valvonnan valvontajärjestelmillä väärinkäytöksiä voidaan pyrkiä 

ehkäisemään? 

 

Tutkielmassa tarkastelu rajataan käsittämään keskisuurten ja suurten organisaatioiden 

sisäistä valvontaa ja väärinkäytösten torjuntapolitiikkaa. Tässä tutkielmassa 

keskisuurella organisaatiolla tarkoitetaan organisaatiota, jonka palveluksessa on 

enemmän kuin 50 työntekijää ja vuosiliikevaihto ylittää 10 miljoonan euron raja-arvon. 
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Suurella organisaatiolla puolestaan viitataan organisaatioon, jonka palveluksessa on 

enemmän kuin 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto ylittää 40 miljoonan euron raja-arvon. 

Erilaisissa organisaatioissa sisäinen valvonta järjestetään eri tavoin. Pienemmissä 

organisaatioissa toiminta kokonaisuudessaan on pienimuotoisempaa, jolloin usein 

myös sisäinen valvonta toimintona on suppeampi. Erityisesti suurempia yrityksiä 

kohtaan lisääntyneet sidosryhmien vaatimukset taloudellisen toiminnan 

läpinäkyvyydestä ovat kannustaneet organisaatioita panostamaan perusteellisen 

sisäisen valvonnan organisoimiseen. Jotta sisäisestä valvonnasta ja sen roolista 

osana väärinkäytösten ehkäisyä saadaan mahdollisimman kattava kuva, 

tutkimusongelman kohdentaminen suurempiin yrityksiin on perusteltu. 

 

Lisäksi tutkielma rajataan käsittämään kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelun toimialalla 

toimivia yrityksiä. Yrityksen toimiala on oma erityiskysymyksensä, joka tulee ottaa 

huomioon väärinkäytösten ehkäisyssä. Sisäistä valvontaa kehittäessä on olennaista 

tarkastella sitä, millainen liiketoimintaa harjoittavan yrityksen toimiala on ja millaisia 

ovat toimialalle tyypilliset väärinkäytökset. (Sihvonen & Uusi-Hautamaa 2019, 34) 

Koska väärinkäytöksien maailma on itsessään varsin laaja asiakokonaisuus, 

väärinkäytöksien sekä niiden torjuntapolitiikan tarkasteluun keskitytään pääosin 

sisäisen valvonnan näkökulmasta. 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

Tutkimus on toteutettu laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Laadullinen 

tutkimus on tutkimustyypiltään empiiristä ja laadullisen tutkimuksen tavoitteena on 

empiirisen analyysin tavoin tarkastella havaintoaineistoa ja argumentoida sen pohjalta 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 27). Laadulliselle tutkimukselle voidaan tunnistaa keskeisiä 

ominaispiirteitä, jotka pyrkivät erottamaan laadullisen tutkimuksen määrällisestä 

tutkimuksesta. Laadullisessa tutkimuksessa menetellään erittelemällä yksittäisiä 

tapauksia, jolloin tapausta kuvataan esimerkiksi haastattelulausunnon avulla. 

Tapausten kuvaamisessa pyritään luonnehtimaan yksittäistapauksia niihin 

osallistuvien ihmisten näkökulmasta. Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että 

tutkimuksessa edetään usein induktiivisesti johtamatta etukäteen hypoteeseja 

tutkittavalle teorialle. Hypoteeseja tuotetaan vasta tutkimuksen edetessä, samalla kun 

aineistoa kerätään ja analysoidaan. Vaikka aineistot ovat aina tutkijan tuottamia, 



4 
 

 

laadullinen tutkimus suosii luonnollisesti tapahtuvia aineistoja, jolloin tutkijan vaikutus 

aineistoon pyritään minimoimaan. (Alasuutari, Koskinen & Peltonen 2005, 31-32) 

 

Tutkielman teoriaosuus perustuu aiheeseen liittyviin tieteellisiin julkaisuihin sekä 

aiempaan kirjallisuuteen, joiden avulla pyritään saavuttamaan mahdollisimman 

syvällinen ymmärrys sisäiseen valvontaan ja väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvästä 

teoriasta. Tutkimuksen empiriaosuus tulee pohjautumaan kahteen puolistrukturoidulla 

teemahaastattelulla kerättyyn informaatioon. Tuomen ja Sarajärven (2018, 87-88) 

mukaan teemahaastattelussa menetellään tiettyjen etukäteen valittujen teemojen ja 

niihin liittyvien tarkentavien kysymysten mukaisesti. Teemahaastattelun etuna on sen 

sovitettavuus tilanteeseen, sillä haastattelussa voidaan tarkentaa ja muovata 

kysymyksiä haastateltavien vastauksiin perustuen.   

 

1.4  Kirjallisuuskatsaus 

Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö sekä ajoittain otsikoissa esiin tulevat 

väärinkäytösskandaalit ovat tehneet yrityksille välttämättömäksi keskittää yhä 

enemmän huomiota sisäisen valvonnan organisointiin. Sisäisen valvonnan 

merkityksen kasvaessa yrityksissä, myös tieteellisen tutkimuksen kirjo aiheesta on 

lisääntynyt ja tutkimuksia löytyykin laaja-alaisesti. Kandidaatin tutkielman kannalta 

huomionarvoinen tutkimus on etenkin Albarin ja Hamdanin (2016) tapaustutkimus 

sisäisestä valvonnasta ja väärinkäytösten ehkäisystä. Tutkimuksessa tarkastellaan 

sitä, mikä rooli sisäisellä valvonnalla on taloudellisten väärinkäytösten ehkäisyssä 

Medanin pankissa, Indonesiassa. Tutkimuksen tulosten mukaan heikkoudet 

sisäisessä valvonnassa tunnistettiin yhdeksi päätekijäksi väärinkäytösten 

mahdollistajana. Kulikova ja Satdarova (2016) puolestaan käsittelevät artikkelissaan 

taloudellisen tiedon vääristelyyn liittyviä väärinkäytöksiä sekä niistä aiheutuvia 

haittavaikutuksia yritykselle. Artikkelissa korostetaan sisäisen valvonnan merkittävää 

roolia väärinkäytösten ehkäisyssä.  

 

Väärinkäytöksiä on esiintynyt läpi sukupolvien vaihdoksen ja niitä käsitteleviä 

tutkimuksia ja raportteja löytyy laajalti. Nawawi ja Salin (2018) tutkivat yleisimpiä 

ammatillisia väärinkäytöksiä sekä sitä, onko työympäristöllä ollut vaikutusta 

väärinkäytöksen toteutumiseen. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että työntekijöiden 
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tyytymättömyys työhönsä sekä huono yrityskulttuuri vaikuttavat väärinkäytösten 

esiintymiseen organisaatiossa. ACFE on julkaissut useita maailmanlaajuisia 

väärinkäytöksiin liittyviä raportteja, joissa tarkastellaan muun muassa ammatillisten 

väärinkäytösten tekotapoja, torjunta- ja havaitsemistoimenpiteitä sekä niiden 

ominaispiirteitä (ACFE 2020). Myös PwC:n raportissa avataan taloudellisten 

väärinkäytösten luonnetta sekä nostetaan esiin keinoja väärinkäytösten 

tunnistamiseen ja ehkäisyyn (PwC 2020). Yhä useampi väärinkäytöksiä tarkasteleva 

raportti lähestyy aihetta erilaisten torjuntakeinojen näkökulmasta. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus muodostuu (kuvio1) mukaisesti viidestä eri pääluvusta sekä niitä 

täsmentävistä alaluvuista. 

Kuvio 1. Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen ensimmäinen pääluku koostuu johdantokappaleesta, jonka avulla 

pyritään tuomaan esiin lukijalle yleisesti tutkimuksessa käsiteltävää aihepiiriä. Lisäksi 

johdantokappaleessa käsitellään tutkimuksen rajauksia ja tutkimukselle asetettuja 

tavoitteita sekä esitetään muodostetut tutkimuskysymykset ja käytetty 

tutkimusmenetelmä. Tutkimuksen toinen ja kolmas pääluku koostuvat sisäisen 

valvonnan ja väärinkäytösten teoreettisesta tarkastelusta. Toinen pääluku esittää 

sisäisen valvonnan määritelmän, sisäistä valvontaa käsittävät lainsäädännöt ja 

ohjeistukset sekä tunnetuimmat teoreettiset viitekehykset. Lisäksi kappaleessa 

määritellään väärinkäytös terminä, kuvataan yleisimpiä väärinkäytöstyyppejä sekä 

käsitellään yleisesti väärinkäytösten torjuntapolitiikkaa. Kolmas pääluku keskittyy 

sisäisen valvonnan merkitykseen osana väärinkäytösten ehkäisyä. Tarkastelun 

keskiössä ovat kontrollit sekä vastuut ja roolit väärinkäytösriskin hallinnassa. 

Kolmannessa pääluvussa pyritään hakemaan vastauksia tutkimuskysymyksiin 

aiemman kirjallisuuden sekä tieteellisten julkaisujen pohjalta.  

 



6 
 

 

Neljäs pääluku muodostuu tutkimuksen empiriaosuudesta. Pääluku alkaa 

tutkimusmenetelmän sekä tutkimusaineiston tarkemmalla kuvaamisella. 

Empiriaosuudessa pyritään saamaan vastauksia tutkimuskysymyksiin haastatteluista 

saadun informaation pohjalta. Tutkielman viides pääluku koostuu johtopäätöksistä ja 

yhteenvedosta. Tässä luvussa esitetään yhteenveto tehdystä tutkimuksesta sekä 

analysoidaan tutkimuksen tuloksia, vastataan asetettuihin tutkimuskysymyksiin sekä 

esitetään mahdollinen jatkotutkimusehdotus aiheelle.    

2. Sisäinen valvonta ja väärinkäytökset 

Tämän pääluvun tarkoituksena on käsitellä sisäisen valvonnan, väärinkäytösten sekä 

niiden ehkäisyn teoreettista viitekehystä aikaisempien tutkimusten, julkaisujen ja 

kirjallisuuden pohjalta. Pääluvun alussa tarkastellaan sisäisen valvonnan teoriaa, 

minkä jälkeen keskitytään tarkemmin väärinkäytöksiin sekä niiden torjuntapolitiikkaan.  

 

2.1 Sisäinen valvonta 

Sisäinen valvonta on monisuuntainen prosessi, jota toteutetaan organisaation joka 

tasolla. Sen avulla yrityksen johto ohjeistaa työntekijöitä tavoitteiden mukaiseen 

suuntaan. Sisäinen valvonta koostuu organisaation eri tasoille muodostetuista 

toimenpiteistä, joiden avulla pyritään hallitsemaan liiketoimintaa uhkaavia riskejä. 

Näitä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi hyväksymisvaltuudet, sisäinen tarkastus 

sekä eettiset ilmoituskanavat. (Ratsula 2016, 13-14) Choin, Leen ja Sonun (2013) 

mukaan sisäisillä valvontajärjestelmillä viitataan yrityksen toteuttamiin toimenpiteisiin, 

joiden tarkoituksena on varojen ja resurssien turvaaminen, väärinkäytösten estäminen 

ja havaitseminen sekä luotettavan ja relevantin tiedonsaannin takaaminen. Sisäisen 

valvontajärjestelmän olemassaolo on elintärkeä yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden 

turvaamiseksi. 

 

Sisäisen valvonnan määritelleen laajalti tunnetun COSO-mallin mukaan organisaation 

sisäinen valvonta on sen hallituksen, johdon ja muun henkilöstön toteuttama prosessi, 

jonka päämääränä on tuottaa kohtuullinen varmuus siitä, että organisaation 

toimintoihin, raportointiin sekä lakien ja vaatimusten noudattamiseen liittyvät tavoitteet 

täyttyvät. Sisäinen valvonta muodostuu mallin mukaan viidestä toisiinsa liittyvästä 
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osatekijästä, jotka ovat ohjausympäristö, riskien arviointi, valvontatoimenpiteet, 

informaatio ja viestintä sekä seurantatoimenpiteet. Sisäisen valvonnan viisi 

komponenttia ovat osa organisaation perustoimintaa ohjaavaa johtamisprosessia. 

(COSO 2013)  

 

Organisaatioiden on tärkeää varmentaa, että sisäisen valvonnan järjestelmät ovat 

riittäviä, jotta väärinkäytösriskeiltä ja niiden aiheuttamilta haitoilta voitaisiin välttyä. 

Vahva sisäinen valvonta lisää organisaation toiminnan tehokkuutta, lisää kassavirtojen 

ennustettavuutta ja johdonmukaisuutta sekä johtaa parempaan lakien ja säädösten 

noudattamiseen organisaatiossa. (Nawawi & Salin 2018; Nawawi, Salin & Zakaria 

2016) Peltier-Rivest ja Lanoue (2015) korostavat sisäisen valvonnan etuna sen 

kyvykkyyttä tukea organisaatiota parhaan suorituskyvyn saavuttamisessa sekä 

organisaation ohjauksessa käyttää sen taloudellisia resursseja optimaalisesti, mutta 

toisaalta samalla suojata niitä odottamattomien tapahtumien varalta. 

 

Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus tulkitaan monissa yhteyksissä samaksi asiaksi. 

Vaikka sisäinen valvonta ja tarkastus liittyvätkin toisiinsa monelta osin, voidaan niiden 

välille kuitenkin muodostaa selkeä käsitteellinen ero. Hariyanton ja Suyonon (2012) 

mukaan sisäinen valvonta koostuu suunnitelluista toimintatavoista, joilla pyritään 

suojaamaan yrityksen varoja, varmistamaan informaation luotettavuutta, tukemaan 

toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta sekä varmentamaan, että säädöksiä 

noudatetaan. Sisäisellä valvonnalla voidaan siis viitata kaikkiin ohjausjärjestelmiin, 

joiden avulla pyritään varmentamaan, että organisaation toiminta on laillista ja 

tuloksellista. (Hariyanto & Suyono 2012) Sisäisellä tarkastuksella puolestaan viitataan 

ylimmän johdon ja hallituksen riippumattomaan ja objektiiviseen tukitoimintoon, jonka 

tehtävänä on arviointi-, varmistus- ja konsultointitoiminnalla tuottaa lisäarvoa 

organisaatiolle sekä tukea sitä tavoitteiden saavuttamisessa. Sisäisen tarkastuksen 

arviointi ja varmistustyö suuntautuvat sisäisen valvonnan toimivuuteen, 

riskienhallintaan sekä johtamis- ja hallintoprosesseihin. (Sisäiset tarkastajat ry 2018)  

 

2.2 Sisäistä valvontaa koskeva lainsäädäntö ja ohjeistukset 

Sisäistä valvontaa ei suoranaisesti velvoita mikään lainsäädäntö, mutta aihetta 

voidaan lähestyä esimerkiksi osakeyhtiölain säätämien vaatimusten näkökulmasta. 
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Osakeyhtiölain (624/2006, OYL) 6 luvun 2 §:ssä säädetään yrityksen hallituksen 

velvollisuudesta huolehtia yhtiön hallinnon, sen toiminnan sekä yhtiön kirjanpidon ja 

varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä (OYL 6:2). Toimitusjohtajan 

tulee vastata yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja 

määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja on vastuussa siitä, että yhtiön kirjanpito ja 

varainhoito ovat lainmukaisia sekä luotettavalla tavalla organisoitu. (OYL 6:17) Edellä 

mainittujen hallitusta ja toimitusjohtajaa käsittävien säädösten nojalla, hallituksella on 

viimekädessä vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisuuden takaamisesta.  

 

Sisäisen valvonnan organisoinnista antaa ohjeistuksia myös finanssivalvonta ja 

Suomen listayhtiöiden hallinnointioodi (Ratsula 2016, 32). Finanssivalvonta on 

rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvonnan piiriin kuuluvat pankit, 

vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat tahot, 

sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Finanssivalvonta esittää vaatimuksia 

kiinnittää huomiota tehtävän- ja vastuunjaon selkeyteen, työprosesseihin, sisäiseen 

raportointiin sekä sisäisen valvontaprosessin toimivuuteen. Sisäistä valvontaa 

käsittävät periaatteet sisältävät vaatimuksia liittyen esimerkiksi sisäisen 

raportointikynnyksen mataluuteen sekä sen varmentamiseen, että sisäinen valvonta 

kattaa myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisvelvoitteet. 

(Finanssivalvonta 2021) 

 

OECD:n (2015) tarjoaman määritelmän mukaan hallinnointikoodi on järjestelmä, jonka 

avulla liiketoimintayksiköitä voidaan ohjata, johtaa sekä valvoa. Hallinnointikoodin 

tarkoituksena on auttaa rakentamaan luottamuksellinen, avoin ja vastuullinen ilmapiiri 

yritysten liiketoimintaympäristöön, joka on välttämätöntä taloudellisen vakauden ja 

liiketoiminnallisen eheyden edistämiseksi. Hallinnointikoodi luo yrityksille raamit, joiden 

puitteissa asetetaan tavoitteet, määritetään keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä 

luodaan mittarit suorituskyvyn seurantaan. (OECD 2015) Hallinnointikoodi antaa 

suosituksia sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Hallituksen tulee huolehtia 

siitä, että yhtiössä on määritetty sisäistä valvontaa koskevat toimintaperiaatteet ja, että 

yhtiössä seurataan ohjauksen ja valvonnan toimivuutta. Sisäisen valvonnan 

toimintaperiaatteiden avulla varmennetaan, että yhtiön tavoitteet toteutuvat sekä, että 

lakeja ja määräyksiä noudatetaan. (Arvopaperimarkkinayhdistys ry 2020) 
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Yhdysvalloissa 2000-luvun alussa tapahtuneiden yritysskandaalien myötä 

havahduttiin siihen, että vaatimuksia johdon velvollisuuksia, tilintarkastusta ja 

hallinnointitapaa kohtaan tulee muokata, jotta toimijoiden riippumattomuudesta 

voitaisiin varmistua ja vastaavanlaisilta väärinkäytöksiltä vältyttäisiin. 

Yritysskandaalien seurauksena vuonna 2002 säädettiin Yhdysvalloissa Sarbanes-

Oxley eli (SOX) -lainsäädäntö. (Cohen, Krishnamoorthy & Wright 2010) Ratsulan 

(2016, 45) mukaan SOX:n tavoitteena on parantaa yrityksen julkistamien tietojen 

oikeellisuutta ja luotettavuutta.  

 

Lain säädökset ovat sidoksissa myös Suomeen, sillä SOX:ia ovat velvoitettuja 

noudattamaan ne suomalaiset yhtiöt, joiden emoyhtiö on listattuna Yhdysvalloissa. 

SOX on kansainvälisellä tasolla olennaisin sisäistä valvontaa käsittävä lainsäädäntö, 

ja lain säädökset keskittyvätkin erityisesti sisäisen valvonnan organisointiin ja sitä 

koskeviin vaatimuksiin. Lain sisäistä valvontaa käsittävässä 404 pykälässä on 

velvoitteita liittyen taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmentamiseen 

prosessien, avainkontrollien sekä johdon vastuun osalta. Lisäksi SOX velvoittaa johtoa 

sekä tilintarkastajaa arvioimaan sisäisen valvonnan menettelytapojen tehokkuutta. 

(Ratsula 2016, 45) 

2.3 COSO-2013 Viitekehys 

COSO-malli on alun perin vuonna 1992 Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission -organisaation kehittämä sisäisen valvonnan malli. Mallin 

syntymisen taustalla on 1980-luvun alussa perustettu Treadway Commission, joka 

luotiin tunnistamaan tekijöitä, jotka johtavat vilpilliseen taloudellisen tiedon raportointiin 

sekä antamaan suosituksia toimenpiteistä vilpillisen raportoinnin torjumiseksi. 

Komission työn seurauksena syntyi COSO-malli, josta tuli yksi laajemmin käytössä 

olevista malleista, jota toimijat hyödyntävät arvioidessaan sekä kehittäessään sisäistä 

valvontajärjestelmäänsä. (Lawson, Muriel & Sanders 2017)  

 

Nopeasti kehittyvän liiketoimintaympäristön, tekniikan jatkuvan uudistumisen sekä 

markkinoiden yhä lisääntyvän globalisaation myötä mallia on kehitetty vastaamaan 

paremmin yritysten nykymaailman tarpeita (Byrnes, Curtis, Janvrin, Payne & 

Schneider 2012; Lawson, Muriel & Sanders 2017). Rittenbergin (2013) mukaan 
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vuonna 2013 julkaistu uudistettu sisäisen valvonnan viitekehys tarjoaa yhä laajemmin 

ohjeita sisäisen valvontajärjestelmän suunnitteluun ja implementointiin sekä auttaa 

organisaatioita luomaan tehokkaamman sisäisen valvontajärjestelmän pienemmillä 

kustannuksilla. Ratsula (2016, 59) korostaa teoksessaan, että COSO-malli toimii 

hyvänä perustana yritykselle oman sisäisen valvontajärjestelmän rakentamisessa ja 

kehittämisessä. Mallin avulla sisäisen valvonnan kaikki osa-alueet tulevat 

tunnistetuiksi ja valvonnan järjestäminen on tehokasta.  

 
COSO-mallia havainnollistavasta kuutiosta (kuvio2) voidaan nähdä, että 

organisaatiolle asetetut tavoitteet, sisäisen valvonnan komponentit ja organisaation 

rakenne ovat kaikki sidoksissa toisiinsa. Tavoitteiden kolme eri luokkaa (toiminta, 

raportointi ja vaatimuksenmukaisuus) on kuvattu pylväinä ja viisi sisäisen valvonnan 

osatekijää on kuvattu riveinä. Kolmantena ulottuvuutena kuvattu organisaation 

rakenne havainnollistaa sisäisen valvonnan elementtien ulottumista organisaation 

kaikille tasoille. (COSO 2013) 

 

Kuvio 2. COSO-malli kuutiona (Mukaillen COSO 2013) 

 

Mallin tavoitteet on jaoteltu kolmeen ryhmään, jotka kuvastavat sisäisen valvonnan eri 

dimensioita. Toimintoihin liittyvät tavoitteet viittaavat organisaation toimintojen 

tehokkuuteen sekä tuloksellisuuteen. Toimintojen tavoitteisiin kuuluvat myös varojen 

turvaaminen sekä operationaalisen ja taloudellisen suoriutumisen tavoitteet. 

Raportoinnin tavoitteet käsittävät sisäisen ja ulkoisen taloudellisen sekä ei-

taloudellisen raportoinnin. Raportoinnin tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi informaation 

läpinäkyvyyteen, ajantasaisuuteen sekä luotettavuuteen. Vaatimuksenmukaisuus-
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tavoitteet liittyvät organisaatioita koskevien lakien ja säädösten noudattamiseen. 

(COSO 2013)  

 

COSO-mallin (2013) mukaan sisäinen valvonta muodostuu viidestä toisiinsa liittyvästä 

osatekijästä, jotka ovat ohjausympäristö, riskien arviointi, valvontatoimenpiteet, 

informaatio ja viestintä sekä seurantatoimenpiteet. Metrejean ja Noland (2013) 

korostavat erityisesti ohjausympäristön merkitystä, sillä heidän mukaansa se 

muodostaa perustan mallin muille neljälle komponentille ja ilman ohjausympäristöä 

neljä muuta komponenttia eivät riitä muodostamaan tehokasta ja kokonaisvaltaista 

valvontajärjestelmää.  

 

Ohjausympäristö koostuu standardeista, prosesseista ja rakenteista, jotka 

muodostavat sisäiselle valvonnalle pohjan koko organisaatiossa. Hallituksen ja 

ylimmän johdon tulee osoittaa toiminnallaan, mikä merkitys sisäisellä valvonnalla on 

organisaatiossa ja miten organisaatiossa tulee menetellä. Ohjausympäristö käsittää 

toimivaltuuksien sekä niiden toimenpiteiden määrittelyn, joilla hallitus toteuttaa 

valvontavelvollisuuksiaan. Lisäksi ohjausympäristö kattaa henkilöstön palkkaamiseen, 

kehittämiseen ja sitouttamiseen liittyvät prosessit sekä vastuulliseen toimintaan 

ohjaavat suorituskyvyn mittarit ja palkitsemispolitiikan. (COSO 2013) Ahokkaan (2012, 

27) mukaan ohjausympäristöstä voidaan puhua myös valvontakulttuurina, joka 

muodostuu johdon ja henkilöstön asenteista, johdon toimintaperiaatteista sekä 

sisäiseen valvontaan kohdennetuista toimenpiteistä.  

 

Organisaatioiden liiketoiminta ja toimintaympäristö muuttuvat jatkuvasti ja 

organisaatiot joutuvat kohtaamaan toiminnassaan sekä ulkoisia että sisäisiä 

riskitekijöitä. Kaikki organisaation kohtaamat riskit eivät aiheuta uhkaa organisaation 

liiketoiminnalle, vaan jotkin niistä voivat tuottaa myös mahdollisuuksia. Riskillä 

kuvataan jonkin organisaation tavoitteisiin vaikuttavan tapahtuman mahdollisuutta. (IIA 

2009) COSO-mallin (2013) mukaan riskien arviointi on jatkuva prosessi, jossa pyritään 

havaitsemaan ja arvioimaan tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavia riskejä. 

Tavoitteiden pääsemiseen uhkaavia riskejä arvioidaan verrattuna määriteltyyn 

riskinsietokykyyn ja näin ollen riskien arviointi luo perustan sille, millä toimenpiteillä 

organisaatiossa hallitaan riskejä. Johdon tulee määritellä organisaation eri tasoille 

tavoitteet, jotta riskejä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin voidaan tunnistaa ja arvioida. 
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Organisaatioon muodostetut tavoitteet luovat perustan riskien arvioinnin lisäksi myös 

tarpeellisten kontrollien määrittelylle (Ratsula 2016, 108).  

 

Valvontatoimenpiteet ovat toimintapolitiikoissa ja -ohjeissa määriteltyjä 

menettelytapoja, joiden avulla pyritään varmentamaan, että organisaatio toimii johdon 

asettamien tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi valvontatoimenpiteiden olemassaolo luo 

varmuutta siitä, että tarpeellisiin riskienhallintatoimiin on ryhdytty. 

Valvontatoimenpiteitä muodostetaan organisaation jokaiselle tasolle, 

toimintaprosessien eri vaiheisiin sekä teknologiseen ympäristöön. (COSO 2013) 

Valvontatoiminnot voidaan jaotella toimintaperiaatteisiin ja kontrollitoimenpiteisiin. 

Toimintaperiaatteet luovat ohjeet sille, mitä pitäisi tehdä, kun taas kontrollitoimenpiteet 

ovat käytännön toimia, joilla toimintaperiaatteita pyritään toteuttamaan. (Ahokas 2012, 

34) 

 

Tarvittavan ja olennaisen tiedon olemassaolo sekä tehokas viestintä ovat 

organisaatiossa välttämättömiä, jotta henkilöstö pystyy toteuttamaan vastuunsa 

sisäisessä valvonnassa. Johto hankkii, käyttää sekä tuottaa laadukasta ja relevanttia 

informaatiota sisäisen valvonnan tukemiseksi. (COSO 2013) Siten kommunikoidun 

informaation laadulla sekä viestinnän tehokkuudella on olennainen merkitys myös 

organisaation väärinkäytösriskienhallinnassa (Rae, Sands & Subramaniam 2017). 

Usein viestintä on tehokkainta silloin, kun sitä toteutetaan säännöllisesti ja erilaisia 

viestintäkanavia hyödyntämällä. Koska kukin organisaatio on erilainen, tulee myös 

viestintä kustomoida kunkin organisaation ominaisuuksiin sopivaksi. Rittenbergin 

(2013) mukaan organisaation viestintä on jatkuva prosessi, jota toteutetaan niin 

sisäisesti kuin ulkoisestikin. Sisäinen viestintä kattaa johdon raportoinnin asetetuista 

tavoitteista sekä vastuualueista, jotka ovat tarpeen sisäisen valvonnan tukemiseksi. 

Ulkoinen kommunikointi on kaksisuuntaista tiedon saamista ja välittämistä asioista, 

jotka vaikuttavat osaltaan sisäisen valvonnan toimintaan.  

 

Jatkuvilla seurantatoimenpiteillä, erillisillä arvioinneilla tai niiden yhdistelmillä pyritään 

seuraamaan sisäisen valvonnan osatekijöiden laatua ja toimivuutta. 

Toimintaprosesseihin sisältyvät jatkuvat arvioinnit tuottavat ajantasaista tietoa. Erilliset 

säännöllisin väliajoin tehtävät arvioinnit vaihtelevat alueeltaan ja toimintatiheydeltään 

riippuen riskiarvioinnista, jatkuvien seurantatoimenpiteiden avulla saaduista tuloksista 



13 
 

 

sekä muista johdon tekemistä havainnoista. Seurantatoimenpiteiden tavoitteena on 

pyrkiä arvioimaan, miten organisaatiossa toteutunut toiminta sopii yhteen 

lainsäädännöllisten sekä organisaation itse asettamien tavoitteiden ja säännösten 

kanssa. (COSO 2013) 

2.4 COSO-ERM 

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) on luonut sisäisen valvonnan mallin 

rinnalle myös kokonaisvaltaisen riskienhallinnan COSO Enterprise Risk Management 

– Integrated Framework (COSO-ERM) -viitekehyksen. Mallin alkuperäisestä 

julkaisuvuodesta 2004 riskien monimutkaisuus on lisääntynyt, uudenlaisia riskejä on 

muodostunut ja lisäksi organisaatioiden hallitusten ja johtoryhmien tietoisuus sekä 

vaatimukset riskienhallintaa ja kehittyneempää riskiraportointia kohtaan ovat 

kasvaneet. Näiden syiden johdosta mallista julkaistiin vuonna 2017 uudistettu versio 

COSO Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance. 

Uudistettu malli luo organisaatiolle tavan tarkastella tavoitteiden asettamiseen ja 

saavuttamiseen vaikuttavia riskejä huomioiden samalla monimutkaisen 

liiketoimintaympäristön aiheuttamat haasteet. (COSO 2017)  

 

Mallissa riskienhallinta esitetään organisaation liiketoimintaa tukevana toimintona, joka 

ohjaa organisaatiota strategian suunnittelussa sekä sen implementoinnissa. Malli 

osoittaa, miten kokonaisvaltaisen riskienhallinnan integrointi yritykseen tukee yritystä 

sen liiketoiminnan kasvattamisessa sekä suorituskyvyn parantamisessa. 

Riskienhallinnan tulisi mallin mukaan toimia organisaatioon integroituna toimintona, 

joka arvioi eri strategiavaihtoehtojen yhteensopivuutta organisaation mission ja vision 

kanssa, mutta myös strategiaan sisältyvien riskien soveltumista omaan määritettyyn 

riskinottotasoon nähden. (COSO 2017) ERM kattaa organisaatiossa 

riskinottohalukkuuden määrittelyn, strategisen suunnittelun sekä organisaation 

tavoitteiden asettamisen, jotka tulee huomioida myös sisäisen valvonnan edellytyksinä 

(Shapiro 2014). Riskienhallinta ja sisäinen valvonta tukevat toisiaan myös 

liiketoimintaprosessien sekä riskejä hallitsevien kontrollien kautta, ja siten toiminnot 

pyrkivät yhdessä tukemaan organisaatiota strategisten tavoitteiden saavuttamisessa 

(Prewett & Terry 2018).  
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2.5 Väärinkäytökset 

Erityyppisiä ammatillisia väärinkäytöksiä on ollut olemassa läpi sukupolvien. 

Kansainvälinen ISA-standardi määrittelee väärinkäytöksen yhden tai useamman 

johdossa toimivan, hallintoelimiin tai henkilökuntaan kuuluvan taikka muun kolmannen 

osapuolen tahalliseksi teoksi, joka toteutetaan pyrkimyksenä saada 

epäoikeudenmukaisia taikka laittomia etuuksia (ISA240:2009). Väärinkäytökset ovat 

tietoista tai tahallista, oikeudetonta etua aikaansaavaa toimintaa, jolle on ominaista 

vilppi tai virheellisten tietojen esittäminen niin, että tekijä tietää tai uskoo niiden olevan 

vääriä. Väärinkäytöksille tyypillisiä ominaisuuksia valtaosassa tapauksia ovat teon 

tahallisuus, salailu ja tekijän ammatillisen aseman ja sen mukana tulleiden oikeuksien 

sekä luottamusaseman väärinkäyttö. (Niemi 2018, 50) Ratsula (2016, 249) korostaa, 

että väärinkäytöksenä voidaan pitää myös toimintaa, joka on organisaation arvojen, 

etiikan taikka toimintaohjeiden vastaista, vaikka toiminta ei varsinaisesti olisikaan 

lainvastaista.  

 

Erilaisten ammatillisten väärinkäytösten kirjo on laaja. Väärinkäytökset ovat eritasoisia 

ja yritykset määrittelevätkin väärinkäytökset eri tavoin, sillä yrityksissä suhtautuminen 

siihen, mikä toiminta on eettisesti oikein ja mikä väärin, on yksilöllistä. Väärinkäytöksiä 

voivat olla vakavat yrityksen mainetta sekä taloudellista tilaa vahingoittavat varojen 

väärinkäyttötapaukset, mutta toisaalta myös yrityksen yhteisten toimistotarvikkeiden 

anastus on väärinkäytös. ACFE:n (2020) julkaisema raportti jaottelee ammatilliset 

väärinkäytökset kolmeen eri luokkaan: varojen ja resurssien väärinkäyttöön, 

korruptioon sekä taloudellisten tietojen vääristelyyn. Kaikilla kolmella 

väärinkäytöstyypillä on ominaispiirteensä ja onnistunut väärinkäytösten torjunta vaatii 

organisaatioilta näiden erityispiirteiden ymmärtämistä (Craja, Kimi & Lessmann 2020). 

Edellä mainittujen väärinkäytöstyyppien lisäksi digitalisaation kehittyessä myös 

tietoverkkoihin liittyvät väärinkäytökset ovat lisääntyneet viime vuosien aikana (PwC 

2018).  

 

Varojen ja resurssien väärinkäytöllä viitataan menettelyyn, jossa yrityksen varoja tai 

omaisuutta kavalletaan omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Omaisuuden 

väärinkäyttäminen voi olla joko välitöntä yrityksen varallisuuteen kohdistuvaa 

väärinkäyttöä tai välillistä varojen väärinkäyttöä, jolloin tekijä hyödyntää yrityksen 
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varoja esimerkiksi työnantajan tarjoamien etuuksien tai työajan väärinkäyttämisen 

muodossa. Lisäksi varojen ja resurssien väärinkäytöksiä voi tapahtua joko yksittäisenä 

tekona taikka pitkään ja systemaattisesti jatkuneena tekosarjana. (Sihvonen & Uusi-

Hautamaa 2019, 39-41) Varojen ja resurssien väärinkäyttö on yksi yleisimmistä 

petostyypeistä, johtuen usein sen helposta toteutustavasta. Vaikka omaisuuden 

väärinkäyttö ei välttämättä johda yrityksen liiketoimintaa horjuttaviin tappioihin, 

aiheutuu siitä kuitenkin yritysten resurssien kohdentuminen vääriin tarkoituksiin, jolloin 

yrityksen suorituskyky ja kannattavuus heikkenevät. (Bekoe, Koomson, Oquaye & 

Owusu 2020)  

  

Yhteiskunnan rakenteisiin haitallisesti vaikuttava korruptio on yksi väärinkäytösten 

ilmenemismuodoista. Korruptiolla viitataan toimijan vastuullisen aseman 

väärinkäyttämiseen pyrkimyksenä saavuttaa henkilökohtaisia etuuksia (Transparency 

International 2021; Hauser 2019; Holtfreter 2005). Korruptioilmiöt sisältävät 

sääntöjenvastaisia osatekijöitä, joissa korostuvat epäeettiset toimintatavat sekä 

puutteellisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät (Kananen 2019). 

Korruptio on käsitteenä laaja ja se kattaa useita eri laittomien toimien muotoja. 

Hauserin (2019) mukaan taloudellinen kiristys, lahjonta sekä laittomat etuudet voidaan 

nähdä korruption yleisimpinä ilmenemismuotoina.   

 

Taloudellisen tiedon vääristelyllä väärinkäytösten tekotapana viitataan Reurinkin 

(2018) mukaan menettelyyn, jossa toimijat kirjaavat tahallisesti yrityksen kirjanpitoon 

virheellisiä tietoja ja antavat harhaanjohtavaa tietoa taloudellisesta asemastaan. 

Kyseisellä harhaanjohtamisella voidaan pyrkiä peittämään jonkin tahon toimesta 

tapahtuvaa varojen väärinkäyttöä tai muuta vilpillistä toimintaa. Vilpillisiä lausumia 

onkin usein pidetty tietynlaisena välivaiheena muiden taloudellisten rikosten 

toteuttamiselle (Sihvonen & Uusi-Hautamaa 2019, 44). Taloudellisen tiedon 

vääristelystä aiheutuvat haitat ovat johtaneet suuryritysten romahdukseen sekä 

sijoittajien varojen menetykseen. Tästä syystä eri sääntelyelimet ovat korostaneet 

tarvetta kiinnittää entistä enemmän huomiota taloudellisten tietojen vääristelyyn osana 

muiden väärinkäytösten tunnistamista. Johdon ja hallinnon lisäksi vastuuta 

olennaisten virheellisten taloudellisten seikkojen tunnistamisesta on lisätty myös 

tilintarkastajille. (Abdullahi, Abolarin, Subair, Salman & Othman 2020)  

 



16 
 

 

Teknologian kehittyminen on johtanut siihen, että tietoverkkoihin liittyvien 

väärinkäytösten esiintyminen on yleistynyt ja tapojen kirjo, joilla väärinkäytöksiä 

voidaan toteuttaa, on kasvanut. Tietoverkkoihin liittyvillä väärinkäytöksillä viitataan 

toimintaan, joissa teko kohdistuu joko tietoverkkojen sisältämiin tietoihin ja niiden 

kalasteluun taikka tietotekniikan käyttämiseen keinona rikosten toteuttamiselle (Viano 

2016). Toisaalta tietoverkkoihin liittyvinä väärinkäytöksinä voidaan pitää myös 

tietovuotoja, joilla viitataan luottamuksellisten tietojen vuotamiseen organisaation 

ulkopuolelle. Organisaatiossa työskentelevä henkilöstö muodostaa suurimman uhkan 

tietoturvalle. (Deltagon 2021) Teknologialla voidaan nähdä olevan kaksijakoinen 

merkitys väärinkäytösten näkökulmasta. PwC:n tutkimuksen mukaan teknologian 

avulla voidaan torjua tietoverkkoihin kohdistuvia väärinkäytösyrityksiä yhä 

tehokkaammin, mutta toisaalta teknologian kehittymisen myötä väärinkäyttäjät 

pystyvät vahingoittamaan yrityksen liiketoimintaa nopeammin yrityksen sisällä. (PwC 

2018)  

2.6 Väärinkäytösten torjunta  

Väärinkäytösten torjunnassa tulee huomioida se seikka, ettei väärinkäytöksiä voida 

koskaan täysin torjua ja poistaa, sillä huolimatta torjuntatoimenpiteistä, 

väärinkäytöksiä tapahtuu aina. Kokonaisvaltaisella väärinkäytösten torjuntapolitiikalla 

voidaan kuitenkin vähentää väärinkäytösten määrää organisaatioissa. 

Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja torjunta ylläpitävät yhteiskunnan taloudellista 

hyvinvointia, mutta ennen kaikkea rakentavat organisaatioon vastuullista 

yrityskulttuuria (Davis & Harris 2020). Väärinkäytösten torjuntapolitiikan tavoitteena on 

yritysten sisäisten ja ulkoisten toimintatapojen ja strategioiden avulla torjua 

väärinkäytösten syntymistä mahdollisimman tehokkaasti. Väärinkäytösten torjuntatyö 

tulee käsittää jatkuvana prosessina sekä osana organisaation kokonaisturvallisuutta, 

jotka nivoutuvat edelleen osaksi yrityksen kokonaisstrategista suunnittelua. (Sihvonen 

& Uusi-Hautamaa 2019, 63)  

 

Väärinkäytösten torjuntapolitiikalla viitataan niihin toimintatapoihin ja menettelyihin, 

joita yritys toteuttaa väärinkäytöstilanteiden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. 

Torjuntapolitiikassa on kyse väärinkäytösriskien arvioinnista ja yrityksen liiketoiminnan 

kannalta olennaisten väärinkäytösriskien tunnistamisesta. Näiden pohjalta yritys tekee 
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linjaukset tarvittavien menettelytapojen suhteen väärinkäytösriskin torjumiseksi. 

(Sihvonen & Uusi-Hautamaa 2019, 29) Jotta väärinkäytöksiä pystytään torjumaan 

asianmukaisin toimenpitein, on tärkeää, että organisaatiossa ymmärretään olosuhteet 

ja syyt, jotka johtavat väärinkäytösten esiintymiseen. Olosuhteita, jotka johtavat 

väärinkäytösten syntyyn on tutkittu laajalti, esimerkiksi Zuberin ja Mzenzin (2019) sekä 

Wolfen ja Hermansonin (2004) toimesta. Syitä väärinkäytöksien taustalla voivat olla 

esimerkiksi tekijän henkilökohtaiset taloudelliset vaikeudet tai tilaisuuden tuottama 

mahdollisuus.  

 

Yrityksen koko henkilöstöllä on vastuun sekä yrityskulttuurin kautta merkittävä rooli 

organisaation väärinkäytöksien torjunnassa. Onnistuneen väärinkäytösten torjunnan 

näkökulmasta on tärkeä varmentaa, että organisaatiossa kaikki ymmärtävät 

väärinkäytösriskien hallinnan kokonaiskuvan sekä eri toimintojen merkityksen osana 

sitä (PwC 2018). Davisin ja Harrisin (2020) mukaan organisaation koko henkilöstöllä, 

mutta erityisesti johdolla tulee olla kyky tunnistaa mahdollisiin väärinkäytöksiin 

viittaavat varoitusmerkit, jotka voivat ilmetä esimerkiksi henkilöstön käytöshäiriöiden 

muodossa. Epätavallisia käyttäytymismalleja voivat olla uusista työtehtävistä 

kieltäytyminen tai asioiden salailu.    

 

Jokaisella yrityksellä on yksilölliset arvot, toimintatavat ja käytännöt, jotka muodostavat 

yrityskulttuurin. Yksi keskeisimmistä väärinkäytösten torjuntamenettelyistä ovat 

organisaation johdosta jalkautetut eettiseen toimintapolitiikkaan ja yrityskulttuuriin 

liittyvät menettelyt (Dimitrijevic, Milovanoc & Stancic 2016). Vahva yrityskulttuuri auttaa 

yritystä selviytymään haastavista olosuhteista, mutta lisäksi sitouttaa henkilöstöä 

yrityksen yhteisiin tavoitteisiin ja näin ollen pienentää myös väärinkäytösriskin syntyä.  

Väärinkäytösten torjunnassa kyse on siis ennen kaikkea ehkäisevien 

menettelytapojen, kontrollien sekä sisäisten valvontakeinojen toimeenpanosta. 

(Sihvonen & Uusi-Hautamaa 2019, 64). Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan 

lähemmin sisäisen valvonnan roolia osana väärinkäytösten ehkäisyä.  

3. Sisäisen valvonnan merkitys väärinkäytösten ehkäisyssä 

Tämän pääluvun tarkoituksena on tarkastella sisäisen valvonnan merkitystä osana 

väärinkäytösten ehkäisyä. Yritysten pyrkiessä vastaamaan markkinoiden yhä 
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monimutkaisempiin vaatimuksiin, ne altistuvat samalla lukuisille sisäisille ja ulkoisille 

riskitekijöille, joista osa voi toteutuessaan aiheuttaa yrityksen liiketoiminnalle haitallisia 

vahinkoja. Tämän välttämiseksi sisäisen valvontajärjestelmän merkittävä rooli 

yrityksissä on korostunut. Jotta väärinkäytösten ehkäisyyn pyrkivät toimenpiteet 

onnistuvat, edellytyksenä on kokonaisvaltaisen sisäisen valvontajärjestelmän aktivointi 

organisaatiossa. (Albar & Hamdini 2016)  

 

Sisäinen valvonta on tunnistettu yhdeksi keskeisimmistä keinoista väärinkäytösten 

ehkäisyssä, jota tukee lukuisat aihepiiriä aiemmin käsitelleet julkaisut (mm. Grant & 

Moffett 2011; Barra 2010). Dimitrijevicin, Milovanocin & Stancicin (2016) mukaan 

sisäisen valvonnan merkitys väärinkäytösten havaitsemisesta vasta niiden 

tapahtuessa on siirtynyt yhä enemmän ennaltaehkäiseviin torjuntamenettelyihin. 

Tämän painopisteen muutoksen myötä sisäisen valvonnan merkitys on osoittautunut 

yhä tärkeämmäksi tekijäksi osana väärinkäytösten ehkäisyä.  

 
Zakarian, Nawawin ja Salinin (2016) mukaan sisäinen valvonta sitouttaa yritystä 

noudattamaan lakeja, määräyksiä ja käytäntöjä ja näin ollen vähentää riskiä 

väärinkäytösten syntymiselle. Toisaalta heikko sisäinen valvontajärjestelmä on 

tunnistettu yhdeksi merkittävimmäksi väärinkäytösten aiheuttajaksi (Albar & Hamdini 

2016; Zakaria, Nawawi & Salin 2016; Grant & Moffet 2011). Puutteet sisäisessä 

valvonnassa johtavat siihen, että työntekijät, jotka havaitsevat puutteiden 

olemassaolon, käyttävät niitä hyväkseen väärinkäytöksen toteuttamisessa. 

Puutteellinen sisäinen valvonta mahdollistaa myös systemaattisemman sekä 

pitkäkestoisemman väärinkäyttämisen jatkumisen, johon voi olla osallisena myös 

yrityksen kolmansia osapuolia. (Sihvonen & Uusi-Hautamaa 2019, 100) Crajan, Kimin 

ja Lessmannin (2020) mukaan pienemmät sekä voittoa tavoittelemattomat 

organisaatiot, joilla on heikompi sisäinen valvontajärjestelmä sekä vähemmän 

resursseja, ovat alttiimpia väärinkäytöksille.  

 

Organisaation liiketoimintaympäristössä tapahtuvien jatkuvien muutosten myötä myös 

liiketoiminnalle ominaiset väärinkäytösriskit muuttuvat. Sisäisen valvonnan riittävyyttä 

ja tehokkuutta tulee jatkuvasti arvioida sen varmistamiseksi, ettei järjestelmissä ole 

heikkouksia, jotka voisivat johtaa väärinkäytöksen tapahtumiseen. (Dimitrijevic, 

Milovanoc & Stancic 2016; Hamdani & Albar 2016) Sen lisäksi, että organisaatiossa 
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tulee panostaa jatkuvaan sisäisen valvonnan toimivuuden kehittämiseen, jatkuvan 

riskien tunnistamisen ja arvioinnin avulla pystytään selkeämmin ymmärtämään 

yrityksen liiketoimintaa ja siten ehkäisemään sen mukana tulevia väärinkäytösriskejä.  

3.1 Kontrollit väärinkäytösriskin hallinnassa 

Väärinkäytösten riskiä organisaatiossa ei voida kokonaan poistaa, mutta riskin 

mahdollisuutta voidaan pienentää järjestämällä riittävästi tarkoituksenmukaisia 

kontrolleja. Riittävien ja asianmukaisten sisäisten valvontajärjestelmien 

hyödyntäminen organisaatiossa on yksi tehokkaimmista keinoista väärinkäytösten 

ehkäisyssä (Bekoe, Koomson, Oquaye & Owusu 2020). Organisaatiossa tarvitaan 

kontrolleja, jotka pyrkivät sekä ehkäisemään että paljastamaan väärinkäytöksiä. 

Kehitettäessä organisaation sisäistä valvontajärjestelmää, väärinkäytösriski tulisi 

huomioida niin, että kontrolleista riittävän suuri osa on sellaisia, jotka pyrkivät 

väärinkäytösriskin ehkäisyyn. (Ratsula 2016, 255) Väärinkäytöksiä ehkäiseviä sekä 

paljastavia kontrolleja on olemassa laaja kirjo, ja seuraavaksi esitetään tämän 

tutkielman rajausten näkökulmasta keskeisimmät kontrollit.  

 

Kontrollien tarkoituksena on auttaa varmentamaan sitä, että organisaatiossa toimitaan 

yhteisten periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Kontrollit sisältävät muun muassa 

organisaatiossa määriteltyjä toimintapolitiikkoja, ohjeistuksia, käyttörajoituksia sekä 

hyväksyntä- ja valtuutusprosesseja. Tämän kaltaisia kontrolleja kutsutaan koviksi 

kontrolleiksi. Kovat kontrollit ovat usein muodollisia ja selvästi näkyvissä ja näin ollen 

niitä on myös helpompi mitata sekä hallita. (Haelterman 2019) Sihvosen ja Uusi-

Hautamaan (2019, 107) mukaan yksittäisten toimintaprosessien varmistusten ja 

analysointien lisäksi tärkeä kontrolli on niin sanottu neljän silmän periaate, jolla 

viitataan työtehtävien eriyttämiseen. Periaatteen mukaan organisaation 

liiketapahtumien käsittelyssä tulisi olla osallisena useampi kuin yksi työntekijä. Mikäli 

työtehtäviä ei hajauteta, tilaisuudet väärinkäytösten toteuttamiselle riittävän sisäisen 

valvonnan puuttuessa tulevat todennäköisemmiksi. Työtehtävien hajauttamisella 

voidaan ehkäistä sekä tahattomien virheiden että tahallisesti toteutettujen 

väärinkäytösten mahdollisuutta.   

 

Sihvonen ja Uusi-Hautamaa (2019, 94) korostavat tietojärjestelmien ja 

järjestelmäkontrollien tärkeää roolia väärinkäytösten ehkäisyssä. Teknologiaan liittyvät 
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järjestelmäkontrollit luovat perustan liiketoimintaprosessien valvontatoimenpiteille. 

Järjestelmäkontrolleilla viitataan tyypillisesti järjestelmien käyttövaltuuksiin, 

järjestelmien muutoshallintaoikeuksiin, järjestelmien operointivaltuuksiin sekä 

järjestelmien hankkimis- ja käyttöönotto-oikeuksiin. Väärinkäytösten torjunnan 

näkökulmasta erityisesti käyttövaltuuksien ja järjestelmien operointikontrollien merkitys 

on olennainen. Kullekin työntekijälle tulisi antaa ainoastaan sellaisten järjestelmien 

käyttöoikeudet, joita hän tarvitsee työtehtäviensä hoitamiseen. (Sihvonen & Uusi-

Hautamaa 2019, 94) Teknologiaa voidaan hyödyntää myös erilaisten proaktiivisten 

data-analyysien ja analyyttisten tarkkailujen tuottamisessa. Data-analyysiin 

pohjautuvien ohjelmistokontrollien avulla voidaan havaita epäkohtia ja mahdollisia 

väärinkäytöksiä tehdyissä transaktioissa. (Ratsula 2016, 264) Poikkeavia transaktiota 

voivat olla esimerkiksi sopimattoman tahon toimesta tehdyt kirjaukset.  

 

Kuitenkaan pelkät kovat kontrollit eivät riitä hallitsemaan kokonaisvaltaisesti 

väärinkäytösriskejä nykypäivän monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä. 

Formaalien kontrollien lisäksi organisaatiossa tarvitaankin myös niin sanottuja 

pehmeitä kontrolleja. Organisaation kulttuuri, henkilöstön välinen luottamus, heidän 

edustamansa arvot ja muut sosiaaliset näkökohdat ovat saaneet yhä tärkeämmän 

merkityksen työntekijöiden ohjaamisessa kohti toivottavaa käyttäytymistä. 

(Haelterman 2019) Chtioun ja Thiery-Dubuissonin (2011) mukaan pehmeät kontrollit 

koostuvat organisaation henkilöstön arvoista, moraalinormeista ja perinteistä, jotka 

vaikuttavat työntekijöiden käyttäytymiseen. Edellä mainitut elementit muodostavat 

organisaation toimintakulttuurin, joka ohjaa organisaatiossa sen henkilöstöä 

toimimaan oikein.  

 

Väärinkäytösriskien havaitsemisessa ja torjunnassa merkittävä tekijä on sellaisen 

avoimen yrityskulttuurin ylläpitäminen, jossa kannustetaan henkilöstöä ilmoittamaan 

väärinkäytösepäilyistä. Eettiset ilmiantokanavat ovat organisaation sisäisiä 

järjestelmiä, joiden avulla organisaation työntekijät voivat tuoda ilmi havaitsemansa 

epäkohdat ja väärinkäytösepäilyt. Ilmiantokanava voi olla muodoltaan puhelinlinja, 

sähköpostiosoite tai nettilomake. (Alvarez-Arce, Calderon-Guadrado, Rodriguez-

Tejedo & Salvatierra 2009) Kun valitaan eri kanavamuodoista organisaatiolle sopivinta, 

olennaista on huomioida yrityskulttuuri, liiketoiminnan luonne sekä teknologiset 
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mahdollisuudet. Tärkeää eettisen ilmiantokanavan organisoinnissa on tehdä kanavan 

hyödyntäminen ilmoittajalle mahdollisimman vaivattomaksi. 

 

Eettisten ilmoituskanavien olemassaolo edistää rehellistä ja vastuullista yrityskulttuuria 

organisaatiossa ja luo kanavan havaittujen sääntöjenvastaisuuksien esiin nostamiselle 

anonyymisti (Stout-Jough 2020). Organisaatiossa henkilöstön tekemät havainnot ovat 

yhä tärkeämpiä keinoja väärinkäytösten havaitsemisessa ja ehkäisyssä (Kaptein 

2011). Merkittävä osa väärinkäytöksistä tuleekin esiin annetun vihjeen myötä, ACFE:n 

(2020) tekemän tutkimuksen mukaan jopa noin 40 % tapauksista. Organisaation 

työntekijöiden lisäksi ilmoituksia väärinkäytösepäilyistä tekevät myös organisaation 

sidosryhmät, kuten asiakkaat ja tavarantoimittajat. (ACFE 2020)  

3.2 Roolit ja vastuut väärinkäytösriskin hallinnassa 

Jotta organisaatiot pystyisivät hallitsemaan tehokkaasti väärinkäytöksiin liittyviä 

riskitekijöitä, organisaatiossa tulee määritellä rooli- ja vastuualueet sekä huolehtia koko 

organisaation sitoutumisesta näihin. Kuviossa 3 kuvataan väärinkäytösriskien 

hallinnan roolien ja vastuiden jakautumista. Johdolla sekä hallituksella, 

tilintarkastuksella, sisäisellä tarkastuksella, compliance-toiminnolla sekä organisaation 

jokaisella työntekijällä on kullakin oma roolinsa ja vastuunsa organisaation 

väärinkäytösriskien hallinnassa (Kuvio3) (Ratsula 2016, 294-297). Lisäksi 

väärinkäytösten ehkäisyn näkökulmasta edellä mainittujen tahojen välinen yhteistyö 

on tärkeää. Parhaimmillaan kukin taho osallistuu yhdessä väärinkäytösriskien 

tunnistamiseen ja hallintaan siten, että eri tahojen toimenpiteet yhdessä kattavat 

organisaation kaikki tasot. 

 

Kuvio 3. Roolit ja vastuut väärinkäytösriskin hallinnassa (Mukaillen Ratsula 2016, 

294-297) 
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Organisaation ylin johto ja hallitus ovat yhdessä vastuussa tavoitteiden asettamisesta 

ja strategioiden muodostamisesta, joiden avulla tavoitteisiin päästään. Ylin johto ja 

hallitus vastaavat myös organisaation hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien luomisesta, 

joilla pyritään ehkäisemään tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskitekijöitä (Ratsula 

2016, 67). Kuvion 3 mukaisesti ylin johto ja hallitus ovat ensisijaisessa vastuussa 

väärinkäytösten havaitsemisesta ja ehkäisystä (Chau & Yuen 2011). Sihvosen ja Uusi-

Hautamaan (2019, 77-78) mukaan johdon tulee omalla toiminnallaan toimia 

organisaatiolle roolimallina, jota organisaation muu henkilöstö voi seurata. Johto viestii 

omalla toiminnallaan korkean eettisen normiston mukaista käyttäytymistä sekä tuo 

selkeästi esiin johdon suhtautumisen väärinkäytöksiin. Johdon käyttäytyminen välittyy 

läpi organisaation luoden yhteisen toimintakulttuurin organisaatiolle. Dunfee, Kline & 

Schwartz (2005) toteavat, että johdon osoittama käytännön esimerkki eli – Tone at the 

top - on keskeisessä roolissa ylläpitämässä organisaation eettistä toimintaympäristöä. 

Myös Buzzmann ja Niemeczek (2017) korostavat tutkimuksessaan johdon roolia 

rehellisyyttä edistävän yrityskulttuurin luomisessa, joka heidän mukaansa toimii 

merkittävänä väärinkäytösten ennaltaehkäisijänä. 

 

Tutkimuskirjallisuudesta löytyy lukuisia tutkimuksia, joissa korostetaan tilintarkastajien 

väärinkäytöksiin liittyvän vastuun merkitystä. Asaren ja Wrightin (2004) lisäksi myös 

Dezoort ja Harrison (2018) korostavat tilintarkastajien merkittävää roolia osana 

organisaatioiden väärinkäytösriskienhallintaa. Tilintarkastusta ohjaavat standardit, 

ISA-standardit (International Standards on Auditing), määrittävät tilintarkastajien työtä. 

Tilintarkastusstandardi ISA 240 käsittelee tilintarkastajan väärinkäytöksiin liittyvää 

vastuuta osana suoritettavaa tilintarkastusta. ISA 240 -standardin mukaan 

tilintarkastajan tulee menetellä ammatillisen harkinnan ja skeptisyyden mukaisesti 

suunnitellessaan sekä suorittaessaan tilintarkastusta. Lisäksi tilintarkastajan tulee 

suunnitella ja toteuttaa tilintarkastus niin, ettei tilinpäätökseen sisälly 

väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. (ISA240:2009)  

 

Vaikka tilintarkastusstandardit asettavat suuntaviivat tilintarkastajan vastuulle 

väärinkäytösten ehkäisyssä, ei tilintarkastaja kuitenkaan ole päävastuussa 

väärinkäytösten ehkäisystä. Asetelma on perusteltu, sillä muun muassa James (2003) 

argumentoi tutkimuksessaan, että tilintarkastajilla olevat suhteellisesti vähäiset tiedot 

tarkastuksen kohteena olevasta yrityksestä sekä rajallinen määrä, jota tilintarkastaja 
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on fyysisesti läsnä yrityksen tiloissa, asettavat rajoituksia heidän kyvyillensä havaita ja 

ehkäistä väärinkäytöksiä (James 2003). Koska sekä tilintarkastajan että sisäisen 

tarkastuksen työ pohjautuvat tarkastuskohteen tilan arviointiin, tahojen välinen 

yhteistyö, jossa molemmat voivat hyödyntää toisen tekemää työtä osana omaa 

tarkastusprosessia, voi luoda paremmat edellytykset väärinkäytösten havaitsemiselle 

ja ehkäisylle. Halbounin (2015) sekä Gramlingin ja Mayersin (2003) tutkimuksessa 

korostetaan, että tilintarkastajien tulisi käyttää sisäistä tarkastusta tukena pyrkiessään 

havaitsemaan ja ehkäisemään väärinkäytöksiä osana omaa tarkastusprosessia. Myös 

Bardhan, Pizzini, Lin ja Vargus (2011) tuovat tutkimuksessaan ilmi, että tilintarkastajat 

huomaavat todennäköisemmin mahdollisen virheen, jos he toimivat yhteistyössä 

sisäisen tarkastuksen kanssa.  

 

Tehokkaalla sisäisellä tarkastuksella on keskeinen rooli väärinkäytösriskien 

ehkäisyssä. (Abbot, Parker & Peter 2012; Herdman 2002) Ratsulan (2016, 91) mukaan 

sisäisen tarkastuksen tehtävänä osana väärinkäytösriskien hallintaa on varmistaa 

riskienhallintaprosessin olemassaolo, sekä arvioida kokonaisuudessaan 

riskienhallintaprosessin ja avainriskeistä raportoinnin tarkoituksenmukaisuutta. 

ACFE:n (2020) tutkimuksessa puolestaan korostetaan, että sisäisen tarkastuksen 

toiminto on tehokas työkalu väärinkäytösten tehokkaampaan havaitsemiseen. Sisäistä 

tarkastusta ohjaavien ammattistandardien (1210.A2) mukaan sisäisellä tarkastajalla 

tulee olla väärinkäytösriskin sekä sen hallinnan arvioinnin edellyttämä riittävä 

asiantuntemus, mutta häneltä ei kuitenkaan edellytetä sellaisen henkilön 

erityisosaamista, jonka ensisijaisena tehtävänä on havaita ja tutkia väärinkäytöksiä. 

Standardeissa (1220.A1) tuodaan esille myös, että sisäisen tarkastajan tulee 

menetellä ammatillisen huolellisuuden mukaan niin, että hän arvioi todennäköisyyden 

olennaisille virheille ja väärinkäytöksille taikka säädösten, määräysten ja sopimusten 

vastaiselle toiminnalle. (Sisäiset tarkastajat ry 2016)  

 

Osana organisaation väärinkäytösriskienhallintaa toimii riippumaton compliance-

toiminto, joka tukee organisaatiota eettisten ja liiketoiminnallisten standardien 

noudattamisessa sekä varmistaa, että organisaatiossa noudatetaan sekä 

organisaation sisäisiä että ulkoisiä säädöksiä ja lakeja (Kulikova & Satdarova 2016). 

Compliance -toiminnon tarkoituksena on tukea organisaation johtoa olennaisten 

riskien tunnistamisessa, politiikkojen ja ohjeiden luomisessa sekä poikkeavuuksien 
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havaitsemisessa. Väärinkäytöstilanteissa compliance-toiminto selvittää 

puolueettomasti tapahtunutta väärinkäytöstä sekä tukee johtoa päätöksenteossa 

seuraamusten ja korjaavien toimenpiteiden määrittämisessä. (Sihvonen & Uusi-

Hautamaa 2019, 161-162) Compliance-toiminto välittää informaatiota havaituista 

väärinkäytöksistä myös mahdolliselle hallituksen jäsenistä koostuvalle 

tarkastusvaliokunnalle, jonka tehtävänä on valvoa organisaation sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan organisointia. Riippumattoman compliance-toiminnon sekä 

tarkastusvaliokunnan yhteistoiminta ja olemassaolo toimivat väärinkäytösriskiä 

hallitsevana tekijänä organisaatiossa. (Ratsula 2016, 261) 

 

Eettinen käyttäytyminen sekä compliance ovat menestyksekkään liiketoiminnan 

edellytyksiä ja näin ollen kuuluvat koko organisaation henkilöstön toteutettavaksi. 

Ratsulan (2016, 297) mukaan jokainen työntekijä tulisi olla velvoitettu nostamaan esiin 

epäkohtia organisaatiossa sekä ilmoittamaan epäilyksistään mahdollisia 

väärinkäytöksiä kohtaan. Ylin johto, sisäinen tarkastus, compliance-toiminto sekä 

lähimmät esimiehet ovat tärkeässä roolissa tämän velvollisuuden painottamisessa 

sekä raportointiin kannustamisessa. Sellaisen kulttuurin vaaliminen, jossa työntekijät 

kokevat voivansa nostaa esiin huolta aiheuttavat asiat, toimii osaltaan 

väärinkäytösriskejä hallitsevana tekijänä.  

4. Sisäinen valvonta ja väärinkäytösten ehkäisy 

Tämä pääluku muodostuu tutkimuksen empiriaosuuden käsittelystä, jonka 

tarkoituksena on syventyä sisäiseen valvontaan ja väärinkäytösten ehkäisyyn 

toteutettujen haastatteluiden ja niistä saadun aineiston perusteella. Pääluvun 

alaluvuissa esitellään käytetty tutkimusmenetelmä, avataan tutkimuksen toteutusta 

sekä kuvataan tarkemmin aineistoa ja haastateltavia. Empiiristä aineistoa 

analysoidaan tutkimuksen teoriaosuuden mukaisesti ensin sisäisen valvonnan ja 

väärinkäytösten näkökulmasta ja sen jälkeen sisäisen valvonnan roolia osana 

väärinkäytösten ehkäisyä.   

4.1 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

Tutkielman empiriaosuuden aineisto on kerätty toteuttamalla kaksi puolistrukturoitua 

teemahaastattelua. Haastattelukysymykset on jaettu teoriaosuuden mukaisesti 
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kahteen aihealueeseen. Ensimmäinen aihealue muodostuu sisäistä valvontaa ja 

väärinkäytöksiä käsittävistä kysymyksistä ja toisen aihealueen kysymykset puolestaan 

pohjautuvat sisäisen valvonnan rooliin osana väärinkäytösten ehkäisyä. 

Haastattelurunko löytyy tutkielman liitteestä 1. Ensimmäinen haastatteluista toteutettiin 

1.4.2021 ja toinen toteutettiin 7.4.2021. Kumpikin haastatteluista toteutettiin 

puhelinhaastatteluina. Haastattelut äänitettiin ääninauhojen myöhempää litterointia 

varten. Litteroitua tekstiä ääninauhoista tuli yhteensä 9 sivua.  

 

Puolistrukturoitu teemahaastattelu on soveltuvin valinta tiedonkeruumenetelmäksi 

tähän tutkielmaan, sillä menetelmänä se on joustava, ja aineiston keruuta voidaan 

tarkentaa ja syventää tilanteen ja haastateltavien vastausten edellyttämällä tavalla 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 88). Molemmissa haastatteluissa haastattelurunko oli sama 

ja haastatteluissa edettiin pääosin etukäteen määriteltyjen kysymysten varassa. 

Etukäteen määriteltyjen kysymysten lisäksi haastattelussa esitettiin muutamia 

tarkentavia lisäkysymyksiä haastateltavien vastauksiin perustuen. Lisäksi keskustelu 

kysymysten aiheiden ympärillä vaihteli haastatteluissa sen mukaan, mitä seikkoja 

haastateltavat kussakin vastauksissaan painottivat. Haastateltavina kohdeyrityksinä 

oli kaksi kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelun toimialla toimivaa yritystä, joista toinen oli 

kokoluokaltaan suuri ja toinen keskisuuri. Tutkielmassa haastateltavat sekä heidän 

organisaatioidensa tiedot esitetään anonyymisti.   

 

Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelun toimialalla toimivien yritysten liiketoiminta muodostuu 

erilaisista talouden hallintaan liittyvien palveluiden tarjoamisesta. Kirjanpito- ja 

tilinpäätöspalveluyritysten tarjoamiin palveluihin kuuluvat kirjanpidon- ja tilinpäätösten 

laadinta, palkkojen laskeminen sekä verolaskelmien ja reskontrien laatiminen 

(Tilastokeskus 2021). Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelua tarjoavien tilitoimistojen toimiala 

koostuu Suomessa yli 4000 yrityksestä. Toimiala on kokonaisuudessaan melko 

pienyritysvoittoinen. Vaikka valtaosa yrityksistä on pieniä, löytyy alalta kuitenkin myös 

muutamia suuria maailmanluokan tilitoimistoketjuja, jotka laajentavat edelleen 

toimintaansa ostamalla osakseen pieniä ja keskisuuria tilitoimistoja. Lisäksi 

suuremmat organisaatiot hankkivat osakseen myös taloushallintoalaa tukevia 

asiantuntijayrityksiä, kuten ohjelmisto- ja laskutusalan toimijoita. Laajentamalla 

liiketoimintaansa sekä ottamalla käyttöönsä erilaisia palveluita tilitoimistot pyrkivät 
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vahventamaan ja tehostamaan omaa asemaansa alan liiketoimintaympäristössä. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2019)  

 

Haastateltava 1 (H1) toimii organisaatiossaan talous- ja henkilöstöjohtajana. H1 

kuvailee itseään käytännön sekatyömieheksi, jonka työtehtävien painopistettä 

ohjaavat kulloisenkin hetken tarpeet, jotka vaativat ajankäyttöä. Viime kädessä hänen 

työtehtävänsä on katsoa päältä ja tarttua siihen, mihin tarvitaan. Lisäksi hänen 

tehtävänään on huolehtia, että oikeat ihmiset ovat oikeissa tehtävissä ja heitä on 

riittävä määrä.  

 

Haastateltava 2 (H2) toimii organisaatiossaan talousjohtajana. H2 mukaan hänen 

työtehtäviinsä kuuluu vastuu talousprosesseista sekä niiden kehittämisestä. Lisäksi 

hänen työkenttäänsä sisältyy yhtiön omien talousprosessien kehittäminen erityisesti 

siitä näkökulmasta, että organisaatiossa on tarvittavat kontrollit, työnjaot sekä 

henkilöstölle luodut riittävät ohjeistukset. H2 vastaa varojen hallinnasta sekä 

riskiraportoinnista, joka kattaa myös riskikartoitukset.  

4.2 Sisäinen valvonta organisaatioiden liiketoiminnassa 

Keskustelimme molempien haastateltavien kanssa sisäisen valvonnan tärkeimmistä 

tavoitteista organisaatiossa. H1 kuvaa sisäisen valvonnan tavoitteita pääosin sisäisen 

valvonnan tehtävien kautta. Haastateltavan mukaan sisäinen valvonta rakentuu 

osaltaan tiettyjen raportointisyklien ja -vastuiden varaan. Haastateltava näkee, että 

sisäisessä valvonnassa on lopulta kyse siitä, onko organisaatiossa asiat hoidettu 

oikein. Haastateltava viittaa tällä toisaalta asioiden liiketoiminnalliseen puoleen, jota 

säätelee jämerät rakenteet ja raportointikäytännöt, ja toisaalta oikeuksiin ja maksujen 

hyväksyntäketjuihin, millä pyritään huolehtimaan siitä, ettei esimerkiksi yrityksen varoja 

ole käytetty väärin. H2 puolestaan kuvaa sisäisen valvonnan tavoitteita 

organisaatiossa sisäisen valvonnan roolien kautta. Kahtena keskeisimpänä 

pääkohtana sisäisen valvonnan rooleista H1 korostaa väärinkäytösten ehkäisyä sekä 

toisaalta yrityksen sisäisenä ”sparrarina” toimimista, mikä ilmenee hänen mukaansa 

tehokkaan toiminnan varmistamisen ja edistämisen muodossa.   

 

Sisäinen valvonta on järjestetty eri tavalla eri organisaatioissa ja siihen voivat vaikuttaa 

osaltaan esimerkiksi yrityksen koko sekä toimiala. Sisäisen valvontajärjestelmän 



27 
 

 

toimenpiteet ja menettelyt pyrkivät varmentamaan sitä, että yritysten toiminta ja 

raportointi on tehokasta sekä luotettavaa. H1 tuo esiin hallitusraportoinnin sekä 

taloudellisten tietojen oikeellisuuden varmentamisen merkityksen osana sisäisen 

valvonnan käytännön organisointia.   

 

H1: “Hallitukselle raportoidaan tiettyjä hallituksen määrittelemiä asioita ja sitten 

hallituksesta on muodostettu myös tällainen pienempi ryhmä, jossain yhtiössä se on 

ihan virallinen tarkastusvaliokunta, meillä se on voisiko sanoa, että epävirallinen 

tarkastusvaliokunta, jonka tehtävänä on käydä läpi sitten hyvin samantyyppisiä 

tehtäviä mitä tilintarkastusvaliokunnissa on. Ne käyvät syvemmin läpi meidän ennen 

kaikkea ulosannettavat taloudelliset tiedotteet. Se on oikeastaan, mitä tietoa annetaan 

markkinoille, niin tarkastusryhmä katsoo sitä.” 

 

Sisäisen valvonnan organisoinnin näkökulmasta H1 nostaa esiin myös ulkoisen 

tilintarkastuksen roolin. Tilintarkastajan tuottaman raportin myötä selviää mihin 

prosesseihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota, ja mikäli prosesseista nousee jotakin 

esille, käynnistetään sen pohjalta tarvittavia toimenpiteitä. Prosessien 

yhdenmukaistamisen varmentamiseen liittyen, H1 korostaa toimialaa ohjailevien ISA-

standardien merkitystä. Organisaation sisäisten käytäntöjen lisäksi, haastateltava tuo 

esiin myös ulkoiset käytännöt, esimerkiksi teknologia-auditoinnit, jotka auditoivat 

organisaation eri järjestelmiä.  

 

H2 tuo puolestaan esiin sisäiseen valvontajärjestelmään kuuluvan säännöllisen 

riskiraportoinnin merkityksen, joka kattaa eri osa-alueita, muun muassa tietoturvaan-, 

asiakkuuksiin- sekä henkilöstöön liittyvän riskiraportoinnin. Haastateltavan mukaan 

osana sisäistä valvontaa myös Code of Conductin eli eettisten ohjeiden olemassaolo 

organisaatiossa on tärkeää.  

 

H2: ”Eettiset ohjeet - code of conduct - on hyvin tärkeät, oikeastaan ihan kaikkiin näihin 

tietohallinta-, henkilöstö- ja asiakkaisiin liittyviin riskeihin liittyen se, että on ohjeistettu 

ihmisiä ja työntekijöitä siitä, että miten tulee toimia. Niin se on siinä riskinhallinnassa ja 

sisäisessä valvonnassa myös tärkeää, että on olemassa ohjeet ja sitten toisaalta, että 

niitä ohjeita noudatetaan ja seurataan.” 
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Keskustelimme haastateltavien kanssa siitä, onko heidän organisaatioissaan käytössä 

sisäisen valvonnan viitekehystä, esimerkiksi COSO-mallia. H1 mukaan heidän 

organisaatiossaan on käytössä sisäisen valvonnan viitekehys, mutta haastateltava itse 

ei osaa kertoa tarkempaa tietoa viitekehyksestä. Haastateltavan mukaan heidän 

organisaatiossaan riskienhallintapäällikkö vastaa viitekehyksestä osana 

riskienhallintaprosessien organisointia. H2 puolestaan kertoo, että heidän 

organisaatioonsa ei ole vielä jalkautettu sisäisen valvonnan mallia, mutta mallia ollaan 

parhaillaan rakentamassa. Haastateltavien vastauksiin perustuen haastateltavat eivät 

itse ole mukana sisäisen valvonnan mallien rakentamisessa ja kehittämisessä.  

4.3 Sisäinen valvonta väärinkäytösten ehkäisyssä 

Keskustelimme sisäisen valvonnan merkityksestä osana väärinkäytösten ehkäisyä, ja 

haastateltavat lähestyvät asiaa hieman eri näkökulmista. H1 korostaa organisaation 

kulttuurin olennaista merkitystä väärinkäytösten ehkäisyssä osana sisäistä valvontaa. 

H2 sen sijaan kuvaa sisäisen valvonnan roolia väärinkäytösten ehkäisyssä yritykseen 

rakennettujen kontrollijärjestelmien näkökulmasta. Kontrollien lisäksi haastateltava 

korostaa liiketoimintayksikköjen kanssa tapahtuvan valvontaprosessien kehittämisen 

merkitystä sekä toisaalta myös valvontaa siitä, että määritettyjen prosessien 

mukaisesti on toimittu.  

 

H1: ”Ajattelen, että se on puoliruokaa, elikkä ei kokoruokaa. Elikkä se näyttäytyy 

tällaisena osa-alueena, joka pitää vaan hoitaa ja olla niin, että asiat kestävät 

ulkopuolisten tarkastelua. Se ei suinkaan yksin riitä, vaikka prosessit ovat kunnossa ja 

sertifikaatit myönnetty että, sitten jopa tärkeämpänä näkisin firman luottamuksellisen 

kulttuurin ja miten se moraali, joka sitten lopulta lähtee johdosta ja rakenteista.”  

 

H2: ”Sisäisellä valvonnalla on siinä rooli, että kun yritykseen on rakennettu 

kontrollijärjestelmiä, joilla pitäisi pystyä etukäteen vähentämään näitä väärinkäytösten 

mahdollisuuksia. Esimerkkinä se, että järjestelmät ovat sellaisia, että ne eivät salli 

yhden henkilön tehdä kaikkia toimenpiteitä, esimerkiksi vaikka maksatukseen liittyvät 

tai tämän tyyppiset ja järjestelmät itsessään, että niissä on tällaisia kontrolleja. Sitten 

toinen on tämä, että niin sanotut vaaralliset työyhdistelmät on käyty läpi, eli jos 

sanotaan ostolaskuista ja niiden käsittelystä, että sama henkilö ei perusta toimittajaa, 
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kirjaa ostolaskua ja tee siitä maksatusta ja kirjaa pankkitilille kirjausta. Että tämän 

kaltaiset työjärjestelyt on sitten tehty, jotka estävät väärinkäytöksiä.”  

4.4 Väärinkäytökset ja väärinkäytösriskin hallinta  

Haastatteluissa tuodaan ilmi, että tilanne väärinkäytösten osalta toimialla on 

kokonaisuudessaan hyvä ja väärinkäytösten tapahtuminen on melko harvinaista. H2 

mukaan toimialalla henkilöstö noudattaa pääsääntöisesti hyvin lakeja ja ihmiset 

sisäistävät normit, mutta aina löytyy myös poikkeuksia. H1 tuo esiin riskit liittyen 

tietovuodon kaltaisiin väärinkäytöksiin, joissa esimerkiksi organisaatioon 

palvelusuhteessa oleva henkilö kertoo kolmannelle osapuolelle organisaation sisäistä 

luottamuksellista tietoa. H2 puolestaan korostaa vastauksissaan, että erityisesti 

tilanteet ja positiot, joissa tehdään rahasuorituksia, muodostavat riskin väärinkäytösten 

syntymiselle. Toimialalla työskentelevät kirjanpitäjät ja palkanlaskijat, jotka tekevät 

rahasuorituksia sekä omaavat pääsyn yrityksen kirjanpidon tileille toimivat 

väärinkäytösmahdollisuuden kannalta otollisessa asemassa. H2 näkee alalla 

suurimman riskin varojen väärinkäyttöön liittyvissä menettelyissä, jotka voivat ilmetä 

esimerkiksi väärinkäyttäjän omalle tilille maksettujen tekaistujen laskujen muodossa.  

 

Keskustelimme haastateltavien kanssa väärinkäytöksiä ehkäisevistä kontrolleista, joita 

heidän organisaatioissaan on käytössä. H1 tuo vastauksissaan esille käyttöoikeuksien 

hallintajärjestelmien merkityksen. Hänen mukaansa lokitietojen avulla voidaan havaita, 

mitä on tehty ja kenen toimesta. Tämä luo organisaatioon sellaisen ympäristön, jossa 

ihmiset ymmärtävät, että kaikesta tekemisestä jää jälki. Näiden lisäksi H1 nostaa esiin 

myös kulunvalvontatyyppisten fyysisten kontrollien merkityksen.  

 

Myös H2 tuo vastauksissaan esiin tekniset kontrollit, joita kehitetään jatkuvasti lisää. 

Automatiikkaa ja robotiikkaa hyödyntämällä pystytään käsittelemään suuria määriä 

dataa sekä tekemään tarkistuksia datan oikeellisuudesta. Haastateltava korostaa 

myös järjestelmäkontrollien, työtehtävien eriyttämisen sekä töiden kierrättämisen 

merkitystä. Haastateltava korostaa erityisesti väärinkäytösriskin kannalta tärkeänä 

kontrollina sitä, että yksi työntekijä ei työskentele jatkuvasti saman asiakkaan parissa, 

jolloin töidenkierrätyksen myötä kirjanpidon kirjausten ja maksatusten oikeellisuudet 

tulevat varmistetuksi pakosti myös toisen työntekijän toimesta.  
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Keskustelimme H2 kanssa myös organisaation kulttuurin sekä eettisten arvojen 

merkityksestä kontrolleina. Haastateltava näkee merkityksen erittäin isona ja 

keskeisenä asiana. H2 tuo esiin myös avoimuuden merkityksen organisaatiossa. 

Mikäli organisaatiossa havaitaan jotain mikä vaikuttaa kyseenalaiselta, se voidaan 

nostaa esille esimiehen tai jonkin muun tahon kanssa. Tämän toteutuessaan 

haastateltava korostaakin sitä, että organisaatio niin sanotusti valvoo myös itse 

itseään.  

 

Vaatimus virallisten eettisten ilmoituskanavien olemassaololle tulee tietyissä 

tapauksissa kyseeseen jo lainsäädännön kautta. H1 mukaan heidän 

organisaatiossaan on käytössä kaksi eettistä ilmiantokanavaa, joista ensimmäinen on 

yhteys suoraan ylimpään johtoon, kun taas toinen kanava on muodoltaan 

kysymyspalstan kaltainen. Hänen mukaansa kysymyspalsta tullaan korvaamaan 

virallisemmalla whistleblower-ratkaisulla. Pohdittaessa eettisten ilmoituskanavien 

merkitystä osana väärinkäytösten ehkäisyä, H1 tuo esiin vaatimukset formaalin 

kanavan olemassaololle, mutta ehkä jopa tärkeämpänä keinona hän korosti avointa 

kulttuuria sekä johdon esimerkkiä. Myös H2:n organisaatiossa on käytössä eettinen 

ilmiantokanava. Haastateltava lähestyy eettisiä ilmiantokanavia vastaavasta 

näkökulmasta ja korostaa niiden olemassaolon tärkeyden lisäksi avoimen 

yrityskulttuurin ensisijaista merkitystä.  

 

H1: ”Merkityksen näen niin, että se pitää olla koska se pitää olla, mutta merkityksen 

näen aika pienenä, jos kulttuuri muuten on terve ja asiat nostetaan esiin ilman 

kanaviakin.”  

 

H2: ”Se on hyvä, että ne ovat olemassa, kuitenkin luulen että, tai siis esimerkiksi 

meidän yrityksessä niitä ei paljon käytetä. Luulen, että meillä on sellainen avoimempi 

kulttuuri silleen, että jos joku jotain havaitsee, niin kyllä siitä yleensä pystyy sitten 

esimiehen tai jonkun muun kanssa alkaa keskustelemaan, että se tulee myös sitä 

kautta, uskoisin.” 

 

Keskustelimme haastateltavien kanssa johdon ja hallituksen rooleista sekä vastuista 

osana väärinkäytösten ehkäisyä ja H1 korostaa myös tässä yhteydessä 

näkymättömän organisaatiorakenteen ja -kulttuurin luomisen merkitystä. H1 korostaa 



31 
 

 

vastauksessaan sen merkitystä, miten johto käyttäytyy, puhuu ja rohkaisee henkilöstöä 

puhumaan suoraan. Tone at the top – ylimmän johdon esimerkillään luomat 

pelisäännöt sille, mikä on organisaatiossa sallittua ja mikä ei, muodostavat perustan 

organisaation vastuulliselle ja rehelliselle toimintakulttuurille. Kulttuuristen tekijöiden 

lisäksi H1 tuo esiin johdon vastuun rakenteellisten valvontajärjestelmien hoitamisesta. 

Hänen mukaansa johdon vastuulla on tiettyjen pakollisten rakenteiden ylläpitäminen 

sekä valvominen. 

 

H1: ”On tämä, että tietyt rakenteet pitää olla ja nehän nyt on johdon vastuulla, eli 

varmistetaan, että ne on ja siellä on oikeat henkilöt pyörittämässä. Eli meillä vaikka 

tämä riskienhallintapäällikkö, niin sehän on ja kaikki nämä tällaiset maksu- ja 

hyväksyntäprosessit, niin johdon tehtävä on niitä ylläpitää ja valvoa.” 

 

H2 korostaa vastauksessaan, että johdolla ja hallituksella on päävastuu yrityksen 

toiminnasta ja erityisesti väärinkäytösten ehkäisystä. Johdon tehtävänä on kehittää 

yrityksen toimintaa niin, että tarvittavat asiat otetaan huomioon ja toisaalta varmistaa, 

että ilmiantokanavat ovat olemassa ja henkilöstölle on ohjeistettu, miten 

väärinkäytöksistä tulee raportoida. Haastateltavan mukaan, suurin työ on kuitenkin 

liiketoimintojen tukemisessa sekä prosessien ja toimintatapojen kehittämisessä, joilla 

pystytään vaikuttamaan väärinkäytösriskeihin etukäteen. Haastateltava tuo esille, että 

jälkikäteen tapahtuvan tarkastamisen sijasta, johdolla on rooli ja vastuu ennakoida 

sekä kehittää tarvittavia toimintoja sekä toisaalta luoda organisaation tarvitsemia 

ohjeistuksia. H2 mukaan myös johdon roolimalli sen osalta, miten he suhtautuvat 

väärinkäytöksiin on tärkeää. 

 

H2: ”No sehän on ihan kaikessa muussakin, että se on ihan ensisijainen, että kyllähän 

siinä pohja menee ihan kaikelta sanottavalta pois, jos johto toimii eri tavalla kuin 

edellyttää muilta. Se on tietysti tärkeä ja tärkeä on myös se, että pidetään näitä asioita 

tarvittavissa määrin esillä, että pysyy organisaatiossa tämmöinen tietty riskitietoisuus.” 

 

Keskustelimme haastateltavien kanssa siitä, miten he arvioivat sisäisen valvonnan 

roolin kehittyvän tulevaisuudessa osana väärinkäytösten ehkäisyä. H1 lähestyy asiaa 

painottamalla länsimaiden ja Suomenkin olevan hyvin kiintyneitä sääntelyyn. Hänen 

mukaansa pyrkimys lisätä hallinnan tunnetta on tarpeellista ja ymmärrettävää, mutta 
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se ei koskaan ole koko ratkaisu. Liian pitkälle vietynä sääntely voi luoda vääränlaista 

turvallisuuden tunnetta organisaatioille.  

 

H1: ”Ehkä veikkaan, että sääntelyä kohti menee enemmän koko ajan tai ainakin 

viimeaikainen kehitys on ollut se, mutta enemmän pitäisi puhua ja vaalia luottamuksen 

kulttuuria ja moraalia, ja nämähän nyt sitten on asioita jotka, lähtee vähän jo 

kotikasvatuksesta ja niihin asioihin on vaikeampi tavallaan sääntelyllä puuttua, mutta 

ehkä luulen, että toisaalta parhaat yritykset voivat olla jonkunlaisena vastavoimana ja 

olla rakentamassa sellaista ympäristöä, missä luottamuksen merkitys on 

ratkaisevampi kuin kontrollit ja sääntely”. 

 

H2 puolestaan tuo esiin tulevaisuuden teknisen kehityksen, joka luo paremmat 

edellytykset tekniselle valvonnalle ja ennaltaehkäisylle. Haastateltavan mukaan kaiken 

tekemisen läpinäkyvyyden sekä prosessien yhdenmukaisuuden merkitys tulee 

lisääntymään. Vaikka väärinkäytösten valvonta ja seuranta ovat osa sisäistä 

valvontaa, H2 näkee sisäisen valvonnan roolin kehittämisen enemminkin liiketoimintaa 

tukevana ja toisaalta myös riskienhallintaa ja tehokasta toimintatapaa kehittävänä. 

Haastateltava korostaa sitä, että sisäinen valvontajärjestelmä pitäisi vastaanottaa 

organisaatiossa positiivisena asiana, jonka myötä organisaatiossa saadaan apua 

liiketoiminnan kehittämiseen sekä toisaalta sen varmentamiseen, että asiat tehdään 

organisaatiossa oikein.  

5. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän pääluvun tavoitteena on esittää tutkimuksesta yhteenveto, keskeisimmät 

tulokset sekä tuloksista muodostetut johtopäätökset. Tämän luvun lopussa 

tarkastellaan myös tutkimuksen luotettavuutta sekä esitetään aiheelle mahdollinen 

jatkotutkimusehdotus.  

 

Tutkimuksessa on käsitelty sisäisen valvonnan merkitystä osana väärinkäytösten 

ehkäisyä. Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, mikä on sisäisen valvonnan rooli 

kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluyrityksissä tapahtuvien tyypillisimpien väärinkäytösten 

ehkäisyssä. Tutkimuksen tavoitteena on ollut lisäksi tarkastella sitä, millaiset 

väärinkäytöstyypit ovat alalle ominaisia sekä millä valvontajärjestelmillä 
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väärinkäytöksiä voidaan torjua. Tutkimus rajattiin käsittämään suuria ja keskisuuria 

kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluyrityksiä. Tutkimuksen päänäkökulma rakentui sisäisen 

valvonnan ympärille, ja väärinkäytöksiä tarkasteltiin pääosin niiden ehkäisyn sekä 

sisäisen valvonnan näkökulmasta.  

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen 

teoriaosuudessa pyrittiin muodostamaan perusteellinen käsitys sisäisestä valvonnasta 

sekä väärinkäytösten ehkäisystä sisäisen valvonnan keinoin. Teoriaosuus rakentui 

pääosin aiheen tiimoilta toteutettujen tutkimusten, tieteellisten julkaisujen sekä 

aiemman kirjallisuuden pohjalta. Sisäisestä valvonnasta sekä väärinkäytösten 

ehkäisystä löytyi laajalti kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja. Aihepiirejä on tutkittu 

erikseen sekä yhdessä, jolloin tutkimukset ovat keskittyneet sisäisen valvonnan ja 

väärinkäytösten keskinäisen suhteen tarkasteluun. Suomen mittakaavassa aihepiiriä 

käsitteleviä julkaisuja löytyy kuitenkin vain melko vähäinen määrä. Tutkimuksen 

empiriaosuus perustui kahdella puolistrukturoidulla teemahaastattelulla kerättyyn 

informaatioon.  

 

Tutkimuskysymyksiin pyrittiin löytämään vastauksia aiemman kirjallisuuden, 

tieteellisten julkaisujen sekä kahden toteutetun haastattelun pohjalta. Tutkimus 

vahvisti COSO-mallin näkemystä siitä, että organisaation sisäinen valvonta voidaan 

nähdä sen hallituksen, johdon sekä muun henkilöstön toteuttamana prosessina, joka 

pyrkii varmentamaan, että organisaation toimintoihin, raportointiin sekä lakien ja 

vaatimusten noudattamiseen liittyvät tavoitteet toteutuvat (COSO 2013). Aihepiiriä 

käsittelevät tieteelliset julkaisut (mm. Choi, Lee & Sonu 2013; Hariyanto & Suyono 

2012) korostavat sisäisen valvonnan tavoitteina varojen ja resurssien turvaamista, 

väärinkäytösten estämistä ja havaitsemista sekä luotettavan ja relevantin 

tiedonsaannin takaamista. Haastatteluiden perusteella sisäisen valvonnan 

keskeisimmät tavoitteet liittyvät väärinkäytösten ehkäisyyn sekä toisaalta yrityksen 

tehokkaan toiminnan varmentamiseen sekä edistämiseen.  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksen avulla pyrittiin saamaan vastauksia siihen, mikä 

on sisäisen valvonnan rooli kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluyrityksissä tapahtuvien 

tyypillisimpien väärinkäytösten ehkäisyssä. Aiemmat aihepiiriä käsittelevät julkaisut ja 

tutkimukset (mm. Grant & Moffett 2011; Barra 2010) osoittivat, että sisäinen valvonta 
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nähdään yhtenä keskeisimmistä keinoista väärinkäytösten ehkäisyssä. Sisäinen 

valvonta kannustaa yrityksen henkilöstöä noudattamaan lakeja, määräyksiä ja 

käytäntöjä ja siten vähentää riskiä väärinkäytösten syntymiselle. Toisaalta heikko 

sisäinen valvontajärjestelmä on tunnistettu yhdeksi merkittävämmäksi väärinkäytösten 

aiheuttajaksi. (Zakaria, Nawawi & salin 2016) Puutteellinen sisäinen valvonta, 

riittämättömät kontrollit sekä organisaatiokulttuuri, jossa ei kannusteta henkilöstöä 

puhumaan avoimesti havaituista epäkohdista, ovat olleet perimmäisiä syitä useiden 

väärinkäytösskandaalien taustalla. Tutkimustulokset osoittavat, että sisäinen valvonta 

tukee organisaatiota tunnistamaan ja ehkäisemään väärinkäytösriskejä, jotka 

tapahtuessaan voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia haittoja, sidosryhmien 

menettämistä sekä ennen kaikkea yrityksen maineelle koituvaa vahinkoa.  

 

Myös haastatteluiden perusteella voidaan nähdä, että sisäisellä valvonnalla on tärkeä 

rooli väärinkäytösten ehkäisyssä. Haastatteluiden perusteella väärinkäytösriskien 

valvonta ja seuranta ovat tärkeä osa sisäistä valvontaa, mutta sisäinen valvonta 

käsittää myös organisaation kokonaisvaltaisen toimintatavan sekä riskienhallinnan 

tukemisen. Sisäisen valvonnan merkitys osana väärinkäytösten ehkäisyä 

konkretisoituu organisaatioon jalkautettujen prosessien, valvontajärjestelmien sekä 

toimintamallien kautta. Haastatteluissa korostui erityisesti sisäisen valvonnan 

kontrollijärjestelmien merkitys väärinkäytösten ehkäisyssä. Organisaatiossa tulisi 

huolehtia siitä, että tarvittavat väärinkäytöksiä ehkäisevät sisäiset valvontajärjestelmät 

on rakennettu osaksi organisaation toimintaa.  

 

Päätutkimuskysymystä täsmentävän alatutkimuskysymyksen avulla pyrittiin 

selvittämään, millaisia ovat tyypillisimmät väärinkäytöstavat kirjanpito- ja 

tilinpäätöstoimialan yrityksissä. Aiemmat ammatillisia väärinkäytöksiä käsittelevät 

tieteelliset julkaisut sekä tutkimukset (mm. ACFE 2020; Craja, Kimi & Lessmann 2020) 

tunnistavat kolmeksi yleisimmäksi yritysten liiketoiminnassa esiintyväksi 

väärinkäytösten ilmenemismuodoksi varojen ja resurssien väärinkäytön, korruption 

sekä taloudellisten tietojen vääristelyn. Näiden lisäksi teknologian kehittymisen myötä 

myös tietoverkkoihin liittyvät väärinkäytökset ovat nousseet yhdeksi tyypillisimmistä 

organisaatioiden kohtaamista väärinkäytöksistä (PwC 2018). Haastatteluiden 

perusteella tyypillisimmät väärinkäytöstavat kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelun toimialalla 

liittyvät tietovuodonkaltaiseen informaation väärinkäyttöön sekä organisaation varojen 
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ja resurssien väärinkäyttöön. Alalla tilanteet ja positiot, joissa käsitellään rahaa 

erilaisten maksatusten muodossa, muodostavat suurimman riskin väärinkäytösten 

syntymiselle. Potentiaalisen väärinkäytösriskin voidaan nähdä liittyvän toimialalla 

työskenteleviin kirjanpitäjiin ja palkanlaskijoihin, jotka tekevät rahasuorituksia sekä 

omaavat pääsyn yrityksen kirjanpidon tileille. Haastatteluiden perusteella 

väärinkäytösten osalta tilanne toimialalla on kuitenkin melko hyvä ja alalla 

työskentelevät ihmiset sisäistävät heitä velvoittavat lait ja normit hyvin, mutta aina 

löytyy poikkeuksia.  

 

Tutkimuksen toisen alatutkimuskysymyksen avulla pyrittiin selvittämään, millaisilla 

sisäisen valvonnan valvontajärjestelmillä väärinkäytöksiä voidaan pyrkiä 

ehkäisemään. Tutkimustulokset vahvistivat aiemman tieteellisen kirjallisuuden 

(Ratsula 2016, 255) näkemystä siitä, että organisaation sisäisillä kontrolleilla on 

keskeinen merkitys väärinkäytösten ehkäisyssä. Tutkimuksessa on korostettu 

työtehtävien eriyttämisen tärkeää roolia keskeisenä kontrollina, jolla voidaan ehkäistä 

tahattomia virheitä sekä tahallisesti toteutettuja väärinkäytöksiä. Haastatteluiden 

perusteella korostuu, että vastuut työtehtävistä tulisi jakaa organisaatiossa niin, että 

liiketapahtumien hoitaminen on jaettu eri työntekijöiden kesken. Työjärjestelyt tulisi 

organisoida siten, ettei yksi henkilö vastaa koko liiketapahtumaketjun käsittelystä, 

jolloin haastatteluiden mukaan niin sanotut vaaralliset työyhdistelmät tulevat 

eliminoiduiksi.   

 

Kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluyritysten toimialalla työskentely tapahtuu pitkälti eri 

teknologisten järjestelmien parissa. Tutkimuksessa teknologiset järjestelmäkontrollit 

osoittautuivat tärkeäksi keinoksi väärinkäytösten ehkäisyssä. Järjestelmäkontrolleista 

erityisesti käyttövaltuuksien merkitys on olennainen, mikä korostuu sekä aiemmassa 

kirjallisuudessa (Sihvonen & Uusi-Hautamaa 2019, 94) että haastatteluissa. 

Haastatteluiden perusteella tekniset kontrollit, joita jatkuvasti kehittyvät automatiikka ja 

robotiikka tukevat, ovat tärkeä keino tarvittavan valvonnan toteuttamiseen. Jatkuvan 

teknologisen kehityksen myötä kontrolleista tekninen valvonta ja ennaltaehkäisy 

tulevat lisääntymään tulevaisuudessa.  

 

Aiempaan formaalien valvontajärjestelmien merkitystä korostavaan julkaisuun (Bekoe 

et al. 2020) peilaten tutkimus osoitti, että sisäisen valvontajärjestelmän ja formaalien 
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kontrollien olemassaolo ei yksinomaan riitä ehkäisemään väärinkäytöksiä. 

Haastatteluissa tuli esiin organisaation luottamuksellisen kulttuurin sekä johdosta ja 

rakenteista kumpuavan moraalin merkitys. Eettiseen yrityskulttuuriin perustuvalla 

sosiaalisella kontrollilla on merkittävä rooli henkilöstön sitouttamisessa organisaation 

normeihin sekä arvoihin, ja siten myös väärinkäytösten ehkäisyyn. Tutkimuksessa 

korostuu sellaisen avoimen organisaatiokulttuurin vaaliminen, jossa kannustetaan 

henkilöstöä nostamaan esiin mahdollisesti havaitsemiaan epäkohtia. Avoimen ja 

rehellisen organisaatiokulttuurin avulla organisaation nähdään valvovan myös itse 

itseään virallisten kontrollijärjestelmien tukena.  

 

Tulevaisuudessa organisaatioissa tulisi panostaa sellaisen toimintaympäristön 

luomiseen, jossa luottamuksellisen organisaatiokulttuurin merkitys omaksutaan 

vähintään yhtä tärkeänä työkaluna kuin kontrollit ja sääntely. Johdon rooli rehellisyyttä 

edistävän yrityskulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä nähtiin tärkeänä sekä 

aiemmissa tutkimuksissa (mm. Dunfee, Kline & Schwartz 2005; Buzzmann & 

Niemeczek 2017) että haastatteluissa. Tutkimuksen perusteella johdolla on rooli ja 

vastuu ennakoida sekä kehittää tarvittavia valvontajärjestelmiä, joilla pystytään 

vaikuttamaan väärinkäytösriskeihin ennaltaehkäisevästi sekä toisaalta luoda 

organisaatioon toimintaympäristö, joka luo henkilöstölle edellytykset toimia yhteisten 

pelisääntöjen mukaisesti.  

5.1 Tutkimuksen luotettavuus ja ehdotukset jatkotutkimukselle 

Tutkimuksen luotettavuutta analysoitaessa tulee ottaa huomioon tutkimuksen 

empiriaosuuden aineiston rajallinen määrä. Tutkimuksen aineisto pohjautuu 

ainoastaan kahteen haastatteluun, jossa haastateltavien vastaukset perustuvat heidän 

omiin näkökulmiinsa. Tämä vaikuttaa osaltaan tutkimuksen luotettavuuteen sitä 

heikentävästi. Koska aineisto on melko rajallinen, tutkimuksen tulokset eivät ole laajalti 

yleistettäviä koko kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelun toimialaa koskeviksi. Toisaalta 

vaikka haastateltavien määrä on melko rajallinen, haastateltavat kuuluvat 

organisaatioissaan johtoryhmään ja ovat näin ollen asiantuntevia kertomaan 

tutkimuksen aiheesta. Tämä puolestaan lisää tutkimusaineiston luotettavuutta. 
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Mahdollinen jatkotutkimus aiheelle voisi fokusoitua tarkastelemaan yrityskulttuurin 

merkitystä osana johtamistapaa. Eheä yrityskulttuuri tukee organisaatiota kehittymään 

ja kasvamaan ja näin ollen heijastuu myös organisaation taloudelliseen tulokseen. 

Toisaalta yrityskulttuurilla on merkittävä rooli myös väärinkäytösten ehkäisyssä, sillä 

avoin ja rehellinen yrityskulttuuri kannustaa organisaatiossa henkilöstöä pitäytymään 

sovituissa normeissa, mutta lisäksi mahdollisten väärinkäytöstilanteiden ilmetessä 

myös kertomaan avoimesti havainnoistaan. Koska johto on ensisijaisessa asemassa 

yrityskulttuurin luomisessa, tarkempi näkökulma yrityskulttuurin tarkasteluun voisi 

rakentua eettisen yrityskulttuurin johtamisen pohjalta. Tutkimuksessa olisi 

kiinnostavaa tarkastella, millä keinoilla eettistä yrityskulttuuria voidaan edistää ja 

ylläpitää osana kyseistä johtamistapaa.  

 



38 
 

 

Lähdeluettelo 

Abbott, L. J., Parker, S. & Peters, G. J. (2012) Internal audit assistance and external 
audit timeliness. Auditing: a journal of practice and theory 31, 4, 3–20. 

Abdullahi, A., Abolarin, A., Subair, M., Salman, R. & Othman, A. (2020) Board 
charasteristic and the likelihood of financial statement fraud. Copernican journal of 
finance & accounting 9, 1, 57–76. 

ACFE (2020) Report to the nation, Global study on occupational fraud and abuse 
[verkkodokumentti]. [Viitattu 10.03.2021]. Saatavilla: https://acfepublic.s3-us-west-
2.amazonaws.com/2020-Report-to-the-Nations.pdf 

Ahokas, N. (2012) Yrityksen sisäinen valvonta. Jyväskylä: Bookwell Oy. 

Alasuutari, P., Koskinen, I. & Peltonen, T. (2005) Laadulliset menetelmät 
kauppatieteissä. Tampere: Vastapaino. 

Albar, A. R. & Hamdani, R. (2016) Internal controls in fraud prevention effort: A case 
study. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia 20, 2, 127–135. 

Alvarez-Alce, J., Calderon-Guadrado, R., Rodriguez-Tejedo, I. & Salvatierra, S. 
(2009) ”Ethics hotlines” in transnational Companies: A Comparative Study. Journal of 
Business Ethics 88, 199-210.  

Arvopaperimarkkinayhdistys ry (2020) Hallinnointikoodi [verkkodokumentti]. [Viitattu 
16.03.2021]. Saatavilla: https://cgfinland2017.kauppakamari.fi/wp-
content/uploads/sites/39/2019/11/hallinnointikoodi-2020.pdf 

Asare, S. K. & Wright, A. M. (2004) The effectiveness of alternative risk assessment 
and program planning tools in a fraud setting. Contemporary accounting research 21, 
2, 325–352. 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020) Report to the Nations: 
Global Study on Occupational Fraud and Abuse [verkkodokumentti]. [Viitattu 
21.03.2021]. Saatavilla: https://acfepublic.s3-us-west-2.amazonaws.com/2020-
Report-to-the-Nations.pdf 

Bardhan, I. B., Lin, S., Pizzini, M. & Vargus, M. (2011) The role of the internal audit 
function in the disclosure of material weaknesses. The Accounting Review 86, 1, 
287-323. 

Barra, R. A. (2010) The Impact of Internal Controls and Penalties on Fraud. The 
Journal of information systems 24, 1, 1–21. 

Bekoe, R., Koomson, T., Oquaye, M. & Owusu, G. (2020) Determinants of asset 
misappropriation at the workplace: the moderating role of perceived strength of 
internal controls. Journal of financial crime 27, 4, 1191–1211. 



39 
 

 

Buzzmann, K. D. & Niemeczek, A. (2019) Compliance through company culture and 
values: An international study based on the example of corruption 
prevention. Journal of business ethics 157, 3, 797–811. 

Byrnes, P., Curtis, M., Janvrin, D., Payne, E. & Schneider, G. (2012) The updated 
COSO Internal Control—Integrated Framework: Recommendations and opportunities 
for future research. The Journal of information systems 26, 2, 189–213. 

Chau, G. & Yuen, Y.H. (2011) Auditor’s responsibilities and procedures for detecting 
fraud. Learning Center, The Hong Kong Polytechnic University 14-19. 

Chtioui, T. & Thiery-Dubuisson, S. (2011) Hard and soft controls: mind the gap. 
International journal of business 16, 3, 289-. 

Choi, J-H., Lee, J. & Sonu, C. (2013) Determinants of human resource investment in 
internal controls. China Journal of Accounting Research 6, 3, 167-185. 

Cohen, J., Krishnamoorthy, G. & Wright, A. (2010) Corporate Governance in the 
Post‐Sarbanes‐Oxley era: Auditors’ experiences. Contemporary accounting research 
27, 3, 751–786. 

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) (2013) Internal Control Integrated 
Framework - Executive Summary [verkkodokumentti]. [viitattu 21.03.2021]. Saatavilla 
http://www.coso.org/documents/coso%202013%20icfr%20executive_summary.pdf 

Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Comission (COSO) (2017) 
Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance, Executive 
Summary [verkkodokumentti]. [Viitattu 26.03.2021] Saatavilla 
https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-
Performance-Executive-Summary.pdf 

Craja, P., Kim, A. & Lessmann, S. (2020) Deep learning for detecting financial 
statement fraud. Decision Support Systems 139. 

Davis, M. V. & Harris, D. (2020) Strategies to prevent and detect occupational fraud 
in small retail businesses. International journal of applied management and 
technology 19, 1, 40-61. 

Deltagon (2021) Estä tietovuotoja – anna ohjeita kieltojen sijaan [verkkodokumentti]. 
[Viitattu 10.04.2021]. Saatavilla: https://www.deltagon.com/fi/blogi/esta-tietovuotoja-
anna-ohjeita-kieltojen-sijaan 

Deumes, R. W. & Knechel, W. (2008) Economic incentives for voluntary reporting on 
internal risk management and control systems. Auditing: a journal of practice and 
theory 27, 35–66. 

DeZoort, F. T. & Harrison, P. D. (2018) Understanding auditors’ sense of 
responsibility for detecting fraud within organizations. Journal of business ethics 149, 
4, 857–874. 

Dimitrijevic, D., Milovanovic, V. & Stancic, V. (2016) The role of a company’s internal 
control system in fraud prevention 11, 3, 34–44. 



40 
 

 

Dunfee, T., Kline, M. & Schwartz, M. (2005) Tone at the top: An ethics code for 
directors? Journal of business ethics 58, (1/3), 79–100. 

Finanssivalvonta (2021) Sisäinen ohjeistus ja henkilöstön koulutus 
[verkkodokumentti]. [Viitattu 16.03.2021]. Saatavilla: 
https://www.finanssivalvonta.fi/paaomamarkkinat/rahanpesun-
estaminen/riskiperusteinen-arviointi-sisainen-ohjeistus-ja-henkiloston-koulutus/ 

Gramling, A. A. & Myers, P. M. (2003) Internal auditors’ assessment of fraud warning 
signs: implications for external auditors. (Signals Point to Potential Fraud). The CPA 
journal 73, 6, 20–. 

Grant, G. H. & Moffett, R. C. (2011) Internal controls and fraud prevention. Internal 
auditing 26, 2, 3–. 

Haelterman, H. (2019) Hard, soft or situational controls? Bridging the gap between 
security, compliance and internal control. Security journal 33, 4, 636–656. 

Halbouni, S. (2015) The role of auditors in preventing, detecting, and reporting fraud: 
The case of the United Arab Emirates (UAE). International Journal of Auditing 19, 
117-130.  

Hariyanto, E. & Suyono, E. (2012) Relationship between internal control, internal 
audit and organzational commitment with good governance: Indonesian case. China-
Usa Business Review 11, 9, 1187-1198.  
 
Hauser, C. (2019) Fighting against corruption: Does anti-corruption Training make 
any difference? Journal of business ethics. 159, 1, 281–299. 
 

Herdman, R. (2002) Making Audit Committees More Effective, Speech at Tulane 
Corporate Law Institute, 7 March.  

Holtfreter, K. (2005) Is occupational fraud ‘typical’ white-collar crime? A comparison 
of individual and organizational characteristics. Journal of criminal justice 33, 4, 353–
365. 
 
Institute of Internal Auditors (2009) IIA Position Paper: The role of internal auditing in 
enterprise-wide risk management [verkkodokumentti]. [Viitattu 04.03.2021]. 
Saatavilla https://na.theiia.org/standards-
guidance/Public%20Documents/PP%20The%20Role%20of%20Internal%20Auditing
%20in%20Enterprise%20Risk%20Management.pdf 
 
ISA 240 (2009) The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of 
Financial Statements. International standards on auditing. International Federation of 
Accountants (IFAC) [verkkodokumentti]. [Viitattu 04.03.2021]. Saatavilla: 
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A012%202013%20IAASB%20Han
dbook%20ISA%20240.pdf 
 
James, K. L. (2003) The effects of internal audit structure on perceived financial 
statement fraud prevention. Accounting horizons 17, 4, 315–327. 



41 
 

 

 
Kalovya, O. Z. (2020) Determinants of occupational fraud losses: offenders, victims 
and insights from fraud theory. Journal of financial crime.  
 
Kananen, H. (2019) Institute of Internal Auditors Finland, Toimiva sisäinen valvonta 
ja riskienhallinta auttavat korruption torjunnassa [verkkodokumentti]. [Viitattu 
08.03.2021] Saatavilla: https://theiia.fi/uutinen/toimiva-sisainen-valvonta-ja-
riskienhallinta-auttavat-korruptiontorjunnassa/ 
 
Kaptein, M. (2011) From inaction to external whistleblowing: The influence of the 
ethical culture of organizations on employee responses to observed wrongdoing. 
Journal of business ethics 98, 3, 513–530. 
 
Kulikova, L. I. & Satdarova, D. R. (2016) Internal control and compliance-control as 
effective mehtods of management, detection and prevention of financial statement 
fraud. Academy of strategic management journal 15, 92.  
 
Lawson, M., Muriel, L. & Sanders, P. (2017) A survey on firms’ implementation of 
COSO’s 2013 Internal Control–Integrated Framework. Research in accounting 
regulation 29, 1, 30–43. 
 
Nawawi, A. & Salin, P. (2018) Internal control and employees’ occupational fraud on 
expenditure claims. Journal of financial crime 25, 3, 891–906. 
 
Nawawi, A., Salin, P. & Zakaria, K. M. (2016) Internal controls and fraud – empirical 
evidence from oil and gas company. Journal of financial crime 23, 4, 1154–1168. 
 
Niemi, P. (2018) Sisäinen tarkastus käytännössä. 1. painos. Helsinki: Alma. 
 
Noland, T. G. & Metrejean, E. (2013) The importance of The control environment: 
Expense account fraud at blue grass airport. Journal of business & economics 
research 11, 2, 97. 
 
OECD (2015) G20/OECD Principles of Corporate Governance [verkkodokumentti]. 
[Viitattu 16.03.2021]. Saatavilla: http://www.oecd-ilibrary.org/governance/g20-
oecdprinciples-of-corporate-governance-2015_9789264236882-en 
 
Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624. 
 
Peltier-Rivest, D. & Lanoue, N. (2015) Cutting fraud losses in Canadian 
organizations. Journal of Financial Crime 22, 3, 295-304. 
 
Prewett, K. & Terry, A. (2018) COSO’s Updated Enterprise Risk Management 
Framework—A Quest for Depth And Clarity. The Journal of corporate accounting & 
finance 29, 3,16–23. 
 
PwC:s Global Economic Crime and Fraud Survey (2020) Fighting Fraud: A never 
ending Battle [verkkodokumentti]. [Viitattu 21.03.2021]. Saatavilla: 
https://www.pwc.com/gx/en/forensics/gecs-2020/pdf/global-economic-crime-and-
fraud-survey-2020.pdf 



42 
 

 

 
PwC (2018) Global economic crime and fraud survey. Tunnista ja hallitse 
väärinkäytösriskit yrityksessäsi [verkkodokumentti]. [Viitattu 21.03.2021]. Saatavilla: 
https://www.pwc.fi/fi/julkaisut/tiedostot/global-economic-crime-and-fraud-survey-
suomi-2018.pdf 
 
Rae, K., Sands, John. & Subramaniam, Nava. (2017) Associations among the Five 
Components within COSO Internal Control-Integrated Framework as the 
Underpinning of Quality Corporate Governance. Australasian Accounting, Business 
and Finance Journal 11, 1, 28-54. 
 
Ratsula, N. (2016) Yrityksen sisäinen valvonta. 2., uudistettu painos. Helsinki: Edita 
Publishing Oy. 
 
Reurink, A. (2018) Financial fraud: A literature review. Journal of Economic Surveys 
32, 5, 1292-1325.  
 
Rittenberg, L.E. (2013) COSO 2013: A Reflection of the Times [verkkodokumentti]. 
[Viitattu 02.03.2021]. Saatavilla: https://iaonline.theiia.org/coso-2013-a-reflection-of-
thetimes 
 
Shapiro, D. (2014) COSO embraces enhanced fraud risk management. Corporate 
Accounting and Finance, 25, 4, 33-38.  
 
Sihvonen, J. & Uusi-Hautamaa, L. (2019) Väärinkäytökset yrityksissä: estä, havaitse, 
korjaa. 1. painos. Helsinki: Alma Talent. 
 
Sisäiset tarkastajat ry (2018) Ammatillinen ohjeistus [verkkodokumentti]. [Viitattu 
16.03.2021]. Saatavilla: https://theiia.fi/sisainen-tarkastus/ammatillinen-ohjeistus/ 
 
Sisäiset tarkastajat ry (2016) Sisäisen tarkastuksen kansainväliset ammattistandardit 
(standardit) [verkkodokumentti]. [Viitattu 28.03.2021] Saatavilla: https://theiia.fi/wp-
content/uploads/2016/12/standards_2017_fi.pdf 
 
Stout-Jough, S. (2020) Are Ethics Hotlines Effective? HRMagazine: 1.  
 
Tilastokeskus (2021) Toimialaluokitus 2008: 69201 Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu 
[verkkodokumentti]. [Viitattu 27.04.2021]. Saatavilla: 
https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/toimiala_1_20080101/code/69201/ 
 
Transparency International: the global coalition against corruption. (2021) What is 
corruption? [verkkodokumentti]. [Viitattu 07.03.2021]. Saatavilla: 
https://www.transparency.org/en/what-is-corruption# 
 
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu 
laitos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö (2019) Toimialaraportit: Taloushallintoala 
[verkkodokumentti]. [Viitattu 17.03.2021]. Saatavilla: 



43 
 

 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161842/TEM_2019_50_R.p
df 
 
Valtionvarainministeriö (2021) Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen 
[verkkodokumentti]. [Viitattu 08.03.2021]. Saatavilla: https://vm.fi/rahanpesun-
estaminen 
 
Viano E.C. (2017) Cybercrime: definition, typology, and criminalization. 
Cybercrime, organized crime, and societal responses. Springer, Cham 
 
Wolfe, D.T. and Hermanson, D.R. (2004) The fraud diamond: considering the four 
elements of fraud. The CPA Journal 38-43. 
 
Zuberi, O. and Mzenzi, S.I. (2019) Analysis of employee and management fraud in 
Tanzania. Journal of Financial Crime 26,2.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

LIITTEET 

Liite 1. Haastattelurunko 

Sisäinen valvonta 

1. Mitkä ovat sisäisen valvonnan tärkeimmät tavoitteet organisaatiossanne? 

2a. Miten sisäinen valvonta on järjestetty organisaatiossanne? 

2b. Onko organisaatiossanne käytössä sisäisen valvonnan viitekehystä, esimerkiksi 

COSO-mallia? 

3. Miten näet sisäisen valvonnan roolin väärinkäytösten ehkäisyssä? 

Sisäinen valvonta ja väärinkäytösten ehkäisy 

4. Mitä ovat tyypilliset alallanne esiintyvät väärinkäytökset? 

5. Mitä väärinkäytöksiä ehkäiseviä kontrolleja organisaatiossanne on käytössä? 

6. Millainen rooli eettisillä ilmoituskanavilla on väärinkäytösriskin hallinnassa? 

7. Miten näet organisaation johdon ja hallituksen roolin sekä vastuun väärinkäytösten 

ehkäisyssä? 

8. Miten arvioit sisäisen valvonnan roolin kehittyvän väärinkäytösten ehkäisyssä 

tulevaisuudessa? 


