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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia lohkoketjuteknologian 

mahdollisuuksia laskentatoimessa ja tilintarkastuksessa. Lohkoketjuteknologia on 

herättänyt monien mielenkiinnon viimevuosina Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen 

myötä, mutta lohkoketjuteknologialle voi olla monia muitakin käyttökohteita, ja tässä 

tutkielmassa ollaan kiinnostuneita sen hyödyntämisestä laskentatoimessa ja 

tilintarkastuksessa.  

 

Tutkimus suoritettiin laadullisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä käytettiin 

teemahaastattelua ja haastateltavina oli kaksi suomalaista tilintarkastuksen 

ammattilaista. Haastateltavilta kysyttiin heidän näkemyksiänsä lohkoketjuteknologian 

mahdollisuuksista laskentatoimessa ja tilintarkastuksessa.  

 

Tutkimuksessa oli yksi päätutkimuskysymys sekä kaksi sitä tukevaa 

alatutkimuskysymystä. Kaikkiin tutkimuskysymyksiin onnistuttiin saamaan vastaus 

kerätyn aineiston pohjalta. Haastatteluiden perusteella lohkoketjuteknologiaa ei voida 

pitää kovinkaan ajankohtaisena laskentatoimen ja tilintarkastuksen kannalta, ja sen 

suurimpana haasteena on käyttöönottokustannukset ja yritysten haluttomuus. 

Lohkoketjuteknologian hyödyntämiselle nähtiin edellytyksenä riittävän lisäarvon tuotto 

yrityksille. Kerätyn aineiston ja aikaisempien tutkimusten perusteella 

lohkoketjuteknologian hyödyntämisestä laskentatoimessa ja tilintarkastuksessa 

voidaan pitää todennäköisenä haasteista huolimatta.  
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The purpose of this bachelor’s thesis is to examine blockchain technology’s 

possibilities in accounting and financial audit. Blockchain technology has aroused a lot 

of interest because of Bitcoin and other cryptocurrencies, but it could have a lot of 

other applications and in this thesis, we are interested in possible application of 

blockchain technology in accounting and financial audit. 

 

The study was conducted as qualitative research and the research method used was 

an interview. There were two Finnish audit professionals as interviewees. The 

interviewees were asked about their views of blockchain technology’s possibilities in 

accounting and financial audit. 

 

The study had one main research question and two sub-research questions which 

support the main research question. The study managed to answer all questions 

successfully based on the gathered research material. The interviewees thought that 

blockchain technology can not be taken as a current topic among accounting and 

financial audit and its biggest challenges are implementing costs and reluctance of 

businesses. Added value to businesses was seen as the main prerequisite for utilizing 

the blockchain technology.  Based on the collected material and previous studies, the 

utilizing of blockchain technology in accounting and financial audit can be considered 

as probable despite the challenges.  
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1. Johdanto 

 

Lohkoketjuteknologia on ollut viime aikoina hyvin puhuttu puheenaihe etenkin 

virtuaalivaluutta Bitcoinin arvonnousun takia. Bitcoinin taustalla olevaa 

lohkoketjuteknologiaa voidaan kuitenkin hyödyntää muuhunkin kuin pelkkiin 

virtuaalivaluuttoihin. Samaan aikaan yritysten taloushallinto ja kirjanpito on 

digitalisoitumassa hyvää vauhtia ja sitä myöten tilintarkastus digitalisoituu myös. 

Digitalisoituminen tuo mahdollisuuksia uusille toimintatavoille ja yksi lohkoketjun 

hyödyllisistä käyttökohteista voisi olla laskentatoimi ja siinä erityisesti tilintarkastus. 

 

Lohkoketjuteknologia nousi ensimmäistä kertaa suuren yleisön tietoon vuonna 2008 

kun Satoshi Nakamoto -nimimerkillä julkaistiin artikkeli ”Bitcoin: A Peer-to-Peer 

Electronic Cash System”. Artikkelissaan Nakamoto esittelee perinteiselle 

valuuttajärjestelmälle vaihtoehtoista vertaisverkossa aikaleimapalvelimien avulla 

toimivaa sähköistä valuuttaa. Nakamoton mukaan tämä poistaisi perinteiseen 

valuuttajärjestelmään liittyvän ostajan ja myyjän välisen luottamuksen tarpeen ja 

tavalliseen sähköiseen valuuttaan liittyvän tuplakäyttö (eng. double-spending) 

ongelman, jossa maksun saaja ei tiedä onko maksaja jo käyttänyt rahansa toisaalla. 

(Nakamoto, 2008) 

 

Lohkoketjun perimmäisenä ideana on siis varmistaa tiedon oikeellisuus ja että 

jokaisesta muutoksesta lohkoketjuun jää jälki. Tätä samaa ideaa voidaan hyödyntää 

tilintarkastuksessa, kun tarkastettavan yrityksen kirjanpitoa käydään läpi. Tämä toki 

vaatii sen, että yrityksen kirjanpito on myös toteutettu lohkoketjua hyödyntämällä.  

 

Lohkoketjuteknologiasta viimevuosina julkaistu satoja julkaisuja. Vuonna 2015 ylittyi 

sadan julkaisun raja ja vuonna 2017 julkaistiin jo lähes kuusisataa julkaisua. Sitä 

ennen artikkelit keskittyivät enemmän Bitcoiniin ja muihin virtuaalivaluuttoihin, mutta 

2016 niiden taustalla olevasta lohkoketjuteknologiasta julkaistiin reilusti enemmän 

julkaisuja. (Abou Jaoude & Saade, 2019, 45362 – 45363)  
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää, että mitä mieltä suomalaiset 

tilintarkastuksen ammattilaiset ovat lohkoketjun hyödyntämisestä tilintarkastuksessa. 

Päätutkimuskysymykseksi muodostuu siis seuraava:  

 

Tullaanko tulevaisuuden tilintarkastuksessa hyödyntämään lohkoketjuteknologiaa? 

 

Päätutkimuskysymystä tukevina alatutkimuskysymyksinä tutkimuksessa ovat 

seuraavat: 

 

1. Mitkä ovat suurimpia haasteita lohkoketjuteknologian hyödyntämisessä 

tilintarkastuksessa?  

2.  Mitä edellytyksiä lohkoketjuteknologian hyödyntämiselle on? 

 

1.2 Teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkittaessa lohkoketjuteknologian hyödyntämistä tilintarkastuksessa, muodostuu 

teoreettiseksi viitekehykseksi laskentatoimen digitalisaatio ja erityisesti tilintarkastus 

ja lohkoketjuteknologia. 

 

Ajallisesti tutkimus rajautuu noin vuodesta 2010 nykyhetkeen, sillä lohkoketju on 

ilmiönä vielä uusi ja tutkimukset siitä ovat yleistyneet vasta 2010-luvun puolivälissä. 

Maantieteellisesti tutkimus rajautuu Suomeen ja suomalaisiin tilintarkastajiin. 

 

Tilintarkastuksen osalta tutkimus rajataan tilintarkastuksen oleellisempaan taustaan, 

digitalisaatioon ja sen työkaluihin, mutta esimerkiksi tilintarkastuksen normistoa ei 

juurikaan käydä läpi. 

 

Lohkoketjuteknologiaa käsittelevät lähteet on pyritty rajaamaan ajallisesti 

maksimissaan noin kymmenen vuotta vanhoihin julkaisuihin, joka on perusteltavissa 
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sillä, että koko lohkoketju-teknologia on melko tuore aihe ja siitä tehty tutkimus on 

vasta yleistynyt menneinä lähivuosina. Muita olennaisia lähteitä voi olla pidemmältäkin 

aikaväliltä. 

 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus koostuu neljästä pääosiosta. Tutkimus aloitetaan johdannolla, jossa 

esitellään tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset, rajaukset, teoreettinen 

viitekehys ja tutkimuksen rakenne.  

 

Johdannon jälkeen esitellään olemassa olevaa teoriaa tutkimuksen taustalla eli 

lohkoketjuja, tilintarkastusta ja lohkoketjujen hyödyntämisestä laskentatoimessa. 

Lohkoketjujen osalta käydään läpi niiden ominaisuuksia ja taustaa. Tilintarkastuksen 

osalta käydään läpi tilintarkastuksen tavoitteita, tilintarkastusrajoja, tilintarkastuksen 

käytäntöä ja olemassa olevia työkaluja. Lopuksi käydään läpi lohkoketjujen 

soveltamista laskentatoimessa. 

 

Teorian jälkeen esitetään tutkimuksen tutkimusmenetelmät ja niiden teoriaa käydään 

lyhyesti läpi, sekä esitellään tutkimusaineistoa ja kuinka se on kerätty. Niiden jälkeen 

analysoidaan aineistoa ja yhteenvedossa käydään tulokset läpi. Lopuksi myös 

käydään läpi lyhyesti tutkimuksen luotettavuutta ja mahdollisia jatkotutkimuksia. 

 

2. Kirjallisuuskatsaus 

 

Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi aikaisempaa kirjallisuutta liittyen lohkoketju-

teknologiaan ja sen kytkeytymistä laskentatoimeen sekä tilintarkastukseen. 

Kirjallisuuskatsauksella perehdytään lohkoketjuteknologian ja tilintarkastuksen 

teoriaan, laskentatoimen digitalisaatioon, sekä aikaisempiin tutkimuksiin etenkin 

lohkoketjujen ja sen hyödyntämisestä laskentatoimessa sekä tilintarkastuksessa.  
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2.1 Lohkoketjut 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi lohkoketjuteknologian perusteet, niin että lukija saa 

tarpeeksi laajan kuvan tämän kandidaatintutkielman kannalta.  

 

2.1.1 Lohkoketjujen ominaisuudet 

 

Lohkoketjut ovat hajautettuja tietojärjestelmiä, joissa esimerkiksi maksutapahtumat tai 

muut tiedot tallentuvat lohkoon. Nämä tietoa sisältävät lohkot ovat nimensä mukaisesti 

ketjussa toisiinsa ja jokainen lohkoista sisältää tiedot aikaisemmista transaktioista. 

Kärjistettynä lohkoketjua voisi pitää tilikirjana, johon jää jälki kaikista tapahtumista eikä 

tapahtumia voi muuttaa jälkikäteen.  

 

Lohkoketjuilla on monia toivottavia ominaisuuksia, joita ovat muuttumattomuus, 

väärennöksenkestävyys, demokraattisuus, tuplamaksun estävä, johdonmukaisuus, 

kestävyys, ja tarkastettavuus. Lohkoketjut ovat muuttumattomia, sillä kaikki 

tapahtumat tallennetaan lohkoihin, jotka ovat kryptologisesti suojattuja ja uusi lohko 

sisältää aina tiedot edellisistä lohkoista. Jos haluaisi muuttaa jonkun tapahtuman 

tietoja, niin silloin joutuisi muuttamaan useamman lohkon sisältöä, joka ei ole 

kryptologisen suojauksen takia käytännöllisesti mahdollista. Digitaaliset allekirjoitukset 

ja kryptologiset tiivisteet (eng. hash) estää myös väärennösten tekemisen. Koska 

lohkoketjut ovat hajautettuja vertaisverkkoja, niin kaikilla lohkoketjun osallisilla on 

yhtäläiset oikeudet näin tehden siitä demokraattisen. Hajautetun järjestelmän ansiosta 

lohkoketjut kestävät sen, vaikka yksi tai useampi solmukohdista menisi vikatilaan tai 

putoaisi verkosta. Lohkoketjun tarkastettavuus tulee siitä, että lohkot ovat 

ketjuutuneita toisiinsa tiivisteiden kautta. (Singhal, Dhameja & Panda 2018, 126-127,  

Varma 2019, 3) 

 

Vaikka lohkoketjuja pidetään muuttumattomina ja suojattuina, eivät ne kumminkaan 

ole täysin riskittömiä. Jos suurin osa solmukohdista on jonkun yksittäisen tahon 

hallitsemia niin se voisi muuttaa tapahtumia jälkikäteen. On myös olemassa riski siitä 

että digitaalisia avaimia varastetaan ja niillä saadaan pääsy lohkoketjuun. (Rozario & 

Thomas 2019, 33)  
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Kuva 1 Lohkoketju (Singhal et al. 2018, 115) 

 

 

2.1.2 Julkiset ja yksityiset lohkoketjut 

 

Lohkoketjuja voi olla julkisia sekä yksityisiä. Kryptovaluutat, kuten Bitcoin ja Ethereum 

ovat kaikille avoimia julkisia lohkoketjuja, ja niihin voi kuka tahansa liittyä. Yksityiset 

lohkoketjut ovat pääsyltään rajattuja ja niihin ei kaikki voi liittyä. Yksityinen lohkoketju 

voi olla esimerkiksi Ethereum lohkoketjusta eriytetty muutaman solmukohdan verkko, 

joka ei ole yhteydessä Ethereumin pääverkkoon. Yksityisillä lohkoketjuilla voi olla omia 

sääntöjä käyttökohteesta riippuen. Yksityisiä lohkoketjuja käytetään esimerkiksi 

yritysten väliseen tiedonjakoon. (Singhal et al. 2018 313-314, O’Leary 2017, 139-140) 

 

Esimerkiksi Ripple on yksityinen yrityskäyttöön tarkoitettu lohkoketju ja se on rajattu 

erilaisten rahoituslaitosten, kuten American Express ja Santander, käyttöön. Sen 

käyttötarkoituksena on nopeat rahansiirrot käyttäjien välillä ja alhaisilla 

transaktiokuluilla. (Ripple 2021) 

 

2.1.3 Hajautetut ja keskityt tietojärjestelmät 

 

Lohkoketjut ovat hajautettuja järjestelmiä, ja niillä on monia etuja verrattuna 

keskitettyihin järjestelmiin. Keskitetyissä järjestelmissä on tyypillisesti yksi palvelin ja 

sillä useampi käyttäjä. Keskitetyissä järjestelmissä on uhkana se, että palvelin pettää 

ja ei kykene suorittamaan siltä vaadittuja toimintoja, jolloin asiakkaat kärsivät. Palvelin 

on myös ulkoisille hyökkäyksille helpompi kohde, sekä altis ylläpitäjien epäeettiselle 

toiminnalle. Keskitettyjen järjestelmien etuina on helppo suunnittelu ja ylläpito ja ne 

luovat luottamusta. (Singhal et al. 2018, 15-16) 
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Hajautetuissa järjestelmissä taas päinvastoin; niitä on vaikea suunnitella, ylläpitää 

eikä ne eivät luo luottamusta. Niillä on kuitenkin monia etuja. Niillä ei ole yksittäistä 

kohtaa, joka voisi mennä vikatilaan, joten ne ovat vakaampia ja vikasietoisempia. 

Hajautettu rakenne tuo myös suojaa ulkoisilta hyökkäyksiltä ja ne ovat käyttäjille 

avoimia, joten se ei luo mahdollisuuksia epäeettiselle toiminnalle. (Singhal et al. 2018, 

15-16,) 

 

2.2 Tilintarkastus 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimuksen kannalta tärkeät tilintarkastuksen 

taustat ja kerrotaan miten tilintarkastusta tehdään käytännössä sekä minkälaisia 

digitaalisia työkaluja tilintarkastajilla on käytettävissään.   

 

2.2.1 Tilintarkastus yhteiskunnan näkökulmasta 

 

Tilintarkastus on erilaisten yhteisöjen tilintekovelvollisuuden, eli toisen osapuolen 

hyväksymällä tavalla toimimisen, valvomista. Esimerkiksi osakeyhtiön hallitus on 

velvoitettu esittämään tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa kirjanpito- ja 

osakeyhtiölain edellyttämät tiedot osakkaille, ja pörssiyhtiöiden täytyy osakkaiden 

lisäksi tiedottaa julkisesti lailla määrätyistä asioista. (Tomperi 2018) 

 

Valvonta on kuitenkin hankalaa eikä osakkailla ole lain mukaan oikeutta perehtyä 

hallituksen pöytäkirjoihin tai tehtyihin sopimuksiin. Tästä johtuen yhteisön hallitus 

valitsee yhteisön ulkopuolelta yhden tai useamman tilintarkastajan tarkastamaan 

yhteisön kirjanpitoa, tilinpäätöstä sekä toimintakertomusta. Tilintarkastuksen 

ensisijainen tehtävä on varmistaa taloudellisten tietojen paikkansapitävyys, mutta 

nykyään on tarvetta myös muunlaisille varmennuspalveluille. (Tomperi 2018) 

 

Yhteiskunnallakin on omat tarpeensa yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastukseen, ja 

Suomessa siitä määrätään tilintarkastuslaissa (1141/2015). Erityisesti 

arvopaperikaupassa kuten pörssissä noteerattujen osakeyhtiöiden kaupassa, 

tilintarkastuksen merkitys korostuu, sillä kaupankäyjillä ja sijoittajilla on syytä olla 

luottavaisia yritysten antamiin tietoihin. Monet tahot valvovat yritysten antamia tietoja. 
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Etenkin pörssiyhtiöiden kohdalla rekisteriviranomaisten lisäksi tietoja valvoo 

Finanssivalvonta. (Tomperi 2018) 

 

 

Kuvio 1 Tilintarkastajan asema organisaatiossa (Tomperi 2018) 

 

 

2.2.2 Tilintarkastuksen rajat 

 

Tilintarkastus ei ole pienimmille yhteisöille pakollista, vaan sille on määrätty laissa 

ehdot, joiden täyttyessä yrityksen on valittava itselleen tilintarkastaja ja suoritettava 

tilintarkastus. Tilintarkastusrajoilla voi myös olla oleellinen vaikutus siihen, 

minkälaisten yritysten parissa tilintarkastajat joutuvat työskentelemään. Pienemmillä 

yrityksillä voi olla vähemmän tarvetta tai resursseja, joita investoida edistyksellisimpiin 

sähköisiin kirjanpitojärjestelmiin. Toisaalta pienemmissä yrityksissä tilintarkastajilla voi 

olla vähemmän tarkastettavaa. 

 

Tilintarkastuslaissa on määritelty seuraavat rajat, joista saa täyttyä enintään yksi, sekä 

päättyneellä tilikaudella että päättynyttä tilikautta edeltävällä tilikaudella: 

- taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa 

- liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa 

- palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.  

(Tilintarkastuslaki, 2015/1141, 2 luku 2§) 

 

Yhteisöillä voi olla myös velvollisuus valita vähintään yksi KHT-tilintarkastaja tai 

tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. 
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Tällaista yhteisöä pidetään yleisen edun kannalta merkittävänä, jos seuraavista 

ehdoista täyttyy vähintään kaksi päättyneellä tilikaudella: 

- Taseen loppusumma ylittää 25 000 000 euroa 

- liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 50 000 000 euroa 

- yhteisön tai säätiön palveluksessa on keskimäärin yli 300 henkilöä 

(TTL, 2015/114, 2 luku 5§) 

 

Jos edellisessä kappaleessa mainituista ehdoista täyttyy kaksi peräkkäisinä tilikausina 

niin yhteisön tai säätiön on valittava itselleen tilintarkastaja. Tilintarkastaja on valittava 

myös silloin, jos yhteisön päätoimiala on arvopapereiden omistaminen ja hallinta (TTL, 

2015/1141, luku 2, 2§). Jos yhteisö valitsee vain yhden tilintarkastajan, ja se ei ole 

tilintarkastusyhteisö niin silloin tulee valita myös varatilintarkastaja (TTL, 2015/114, 

luku 2, 3§). 

 

Jokaisella maalla on kuitenkin omat rajansa tilintarkastuksen vaatimukselle, ja 

Suomessa rajat ovatkin muihin Euroopan maihin verrattuna hyvin matalat. Useissa 

maissa tilintarkastusrajat ovat korkeammat kuin Suomessa, mutta esimerkiksi 

Tanskassa tietyn kokoisilta yrityksiltä vaaditaan yleisluontoista tarkastusta (Tomperi 

2018).   

 

Tilintarkastuksen tarpeellisuuden rajat vaihtelevat maittain ja Suomessakin on ollut 

vuonna keskustelua alan ammattilaisten keskuudessa sekä vuonna 2018 Työ- ja 

elinkeinoministeriön työryhmässä. Rajojen nosto helpottaisi pienimpien yritysten 

byrokratiaa ja vähentäisi kustannuksia, mutta sen pidettiin heikentävän tilinpäätösten 

luotettavuutta monilla tavoilla, ja ministeriö päättikin jättää rajat ennalleen. (Karttunen 

& Raitio, 2019) 

 

Viimeisen viiden vuoden aikana Kypros, Viro, Italia, Romania ja Turkki ovat alentaneet 

rajoja. Esimerkiksi Kypros on poistanut minimirajan kokonaan, mutta käytännössä sillä 

ei ole ollut mitään merkitystä koska maan verolait vaativat tilintarkastetut tilinpäätökset 

koosta riippumatta. Viro on alentanut työntekijöiden määrää viidestäkymmenestä 

kuuteenkymmeneen, ja Italia on alentanut taseen summaa neljälläsadalla tuhannella 

ja yli puolittanut liikevaihdon määrän lähes 8,8 miljoonasta neljään miljoonaan. 

Samalla viisi maata on korottanut rajojaan: Tanska, Saksa, Irlanti ja Slovakia. 
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Esimerkiksi Tanska on nostanut taseen summan rajaa 4,8 miljoonasta kuuteen 

miljoonaan ja liikevaihdon rajan 9,6 miljoonasta kahteentoista miljoonaan. Slovakia on 

kaksinkertaistanut taseen yhdestä miljoonasta kahteen miljoonaan ja liikevaihdon 

kahdesta miljoonasta neljään miljoonaan. (Accountancy Europe 2021, 4-5) 

 

Taulukko 1 Poimintoja Eurooppalaisten maiden tilintarkastusrajoista (Accountancy 

europe 2021, 7) 

 

Tilintarkastusrajat alittavat yhteisöt voivat myös suorittaa vapaaehtoisia 

tilintarkastuksia. Ojala, Collis, Kinnunen, Niemi ja Troberg (2016, 275) ovat tutkineet 

Suomalaisten tilintarkastusrajat alittaneiden mikroyritysten halukkuutta vapaaehtoisiin 

tilintarkastuksiin tilintarkastusrajojen käyttöönottovuodesta 2008 vuoteen 2010. Ojala 

et al. mukaan viidestäkymmenestä tuhannesta mikroyrityksestä aluksi 32 prosenttia 

suoritti vapaaehtoisen tarkistuksen, mutta vuonna 2010 vain 23 prosenttia suoritti 

vapaaehtoisen tarkastuksen. Ojala et al. mukaan suurimmat vaikuttajat vapaaehtoisen 

tilintarkastuksen suorittamiseen olivat, että yritys ei ole talousvaikeuksissa, sillä on 

verotuksellisia syitä, hajautunut omistajuus, yritys kasvaa ja tarve todistaa tavaroiden 

toimitusvarmuus velkojille. Dedman, Kausar & Lennox (2014) tutkivat Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa tilintarkastusvelvollisuudesta vapautuneiden yritysten 

osallistumista vapaaehtoisiin tilintarkastuksiin, ja heidän tuloksista käy ilmi että 

yritykset lopettavat vapaaehtoisten tarkastuksen tekemisen muutaman vuoden sisällä. 

2.2.5 Tilintarkastus käytännössä 

 

Maa Tase Liikevaihto (EUR) Henkilöstö 

Alankomaat 6 000 000  12 000 000  50 

Italia 4 000 000  4 000 000 20 

Norja 2 700 000 625 000 10 

Ranska 4 000 000 4 000 000 20 

Ruotsi 150 000  300 000 3 

Saksa 6 000 000 12 000 000 50 

Suomi 100 000  200 000 3 

Sveitsi 18 203 000 36 405 000 250 
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Tilintarkastuksen prosessi saa alkunsa siitä, kun yhteisö ylittää lakisääteiset 

tilintarkastusvelvollisuuden rajat, tai jos yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai 

säännöissä on tilintarkastusta koskeva määräys. (Tomperi 2018) 

 

Patentti- ja rekisterihallitus on myös velvollinen määräämään kelpoisuusehdot täyttävä 

tilintarkastaja, jos tilintarkastusvelvollinen yhteisö ei ole oma-aloitteisesti valinnut 

itselleen tilintarkastajaa tilintarkastuslain velvoittamalla tavalla, tilintarkastaja ei ole 

riippumaton, tai tilintarkastajien lukumäärä on ei ole vaadittava. (TTL, 2015/1141, 2 

luku) 

 

Tilintarkastuksen suunnittelu on tärkeää monilta osin. Se auttaa keskittymään 

tärkeisiin kohteisiin ja auttaa havaitsemaan mahdolliset ongelmat ja auttaa pysymään 

aikataulussa. Tilintarkastus on myös hyvä jakaa osiin, jos tilintarkastusta suorittaa 

useampi henkilö. Tilintarkastuksen suunnitellulle annetaan hyvät ohjeet myös 

IAASB:n ISA 300-standardissa. (Tomperi 2018) 

 

Tilintarkastukseen liittyy tilintarkastusriski. Sillä tarkoitetaan sitä, että tilintarkastaja 

antaa tilintarkastuksen päätteeksi vakiomuotoisen tilintarkastuslausunnon, eli 

tilinpäätöksessä ei ole olennaisen virheitä tai puutteita, vaikka siinä olisi olennainen 

virhe tai puute. Tilintarkastusriski koostuu kahdesta osasta. Olennaisen virheen tai 

puutteen riski on silloin olemassa, kun tilinpäätös on olennaisesti virheellinen tai 

puutteellinen ennen tilintarkastusta. Havaitsemisriski on taas riski siitä, että 

tilintarkastaja ei huomaa olemassa olevaa virhettä tai puutetta. Olennaisen virheen tai 

puutteen riskin voi jakaa edelleen kahteen osaan: toiminta- ja kontrolliriskiin. Hyvä 

suunnittelu auttaa ehkäisemään riskejä. (Tomperi 2018)  

 

Suunnitellessaan tilintarkastusta tulee tilintarkastajan määritellä myös tapahtumien ja 

tilien saldojen olennaisuuksien ja riskialttiuden rajat.  Tarkastusta tehdessä 

tilintarkastajan tulee ottaa pienetkin virheet huomioon, sillä ne saattavat 

yhteenlaskettuna vaikuttaa merkittävästikin tilinpäätöksen oikeellisuuteen ja siten 

tilintarkastajan raportointiin tilintarkastuksen valmistuttua. ISA 320-standardi ohjeistaa 

tilintarkastajia olennaisuuden menettelyssä, mutta ennen kaikkea oleellisuuden 

määrittely perustuu tilintarkastajan ammatilliseen harkintaan. (Tomperi 2018) 
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Tilintarkastusevidenssi on keskeinen käsite tilintarkastuksen käytännössä. 

Tilintarkastusevidenssillä eli tilintarkastajan tarkastuksen aikana keräämällä näytöllä 

tarkoitetaan sitä tietoa, jolla tilintarkastaja perustelee antamansa 

tilintarkastuskertomuksen. Evidenssiä tulee kerätä sitä enemmän mitä suurempi 

olennaisen virheen riski on olemassa. Tilintarkastusevidenssi on esimerkiksi 

tarkastettavan yhteisön kirjanpitoaineistoa, kokouspöytäkirjoja, varaston ja 

kolmansien osapuolien vahvistustietoja. (Tomperi 2018) 

 

 

Tarkastettavien yritysten harjoittama liiketoiminta voi vaikuttaa oleellisesti 

tilintarkastajien työskentelyyn. Kotb ja Robertsin (2011) tilintarkastajille suunnatussa 

kysely- ja haastattelututkimuksessa koskien digitaalista liiketoimintaa harjoittavien 

yritysten tilintarkastukseen, tuli ilmi, että kaikki vanhat tilintarkastustavat eivät sovi 

yritysten tarkastamiseen, jotka suorittavat liiketoimintaa lähinnä sähköiseesti. 

Tilintarkastusriskin luonnetta pidettiin myös erilaisena ja mahdollisesti jopa 

suurempana kuin perinteisissä yrityksissä. (Kotb & Roberts 2011, 169-170) 

 

2.2.6 Tilintarkastajan digitaaliset työkalut 

 

Laskentatoimen digitalisaation myötä nykyaikaisessa tilintarkastuksessa on 

mahdollista käyttää erilaisia digitaalisia työkaluja. Digitaalisia työkaluja on paljon 

erilaisia ja niiden käyttö on riippuvaisia tarkastuskohteen tarjoamasta datasta ja miten 

he ovat toteuttaneet kirjanpitonsa.  

 

Alalla puhutaan tietokoneavusteisista tarkastustyökaluista ja tekniikoista (CAATT) 

(Braun & Davis 2003, 725). Edellä mainittuja työkaluja ovat esimerkiksi GAS (eng. 

Generalized audit software) joka on data-analyysisovellus, joka hyödyntää 

tarkastuskohteen sähköistä kirjanpitoa. Se auttaa tilintarkastajia automatisoimaan 

tilintarkastuksen tiettyjä tehtäviä. (Ahmi & Kent 2013, 88–89) 

 

Tilintarkastukselle on myös sähköisiä tukijärjestelmiä, jotka auttavat tilintarkastajia 

tilintarkastuksen eri vaiheissa mukautumaan esimerkiksi tarkastuskohteen alaan ja 

sen tuomiin riskeihin. (Dowling & Leech 2007, 92–93)  
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Tilintarkastuksen sähköisiä työkaluja on paljon erilaisia ja suurimmat 

tilintarkastusyhteisöt ovatkin kehittäneet omia työkalujaan. Esimerkiksi suurimpiin 

tilintarkastusyhteisöihin kuuluva PwC on kehittänyt useita eri työkaluja, kuten 

dokumentointiin käytettävä Aura, data-analytiikkatyökalu Halo ja pääkirjan 

analyysityökalu Qlik Sense (PWC 2021). Myös toinen suurimmista 

tilintarkastusyhteisöistä, KPMG, on kehittänyt Pohjoismaissa Nordic Automated 

Standardized Audit Approach (NASAA) -työkalun, joka on suunnattu erityisesti pienten 

ja keskisuurten yritysten tarkastukseen ja se automatisoi tiettyjä tilintarkastajan 

prosesseja ja mahdollistaa tilintarkastajan keskittymisen keskeisimpiin asioihin 

rutiinitoimenpiteiden sijasta (KPMG 2021). Suomen Tilintarkastajat Ry tarjoaa myös 

jäsenilleen Mircosoft Excel -pohjaista Stanssi-työkirjaa ja otantatyökalua, joka on 

suunnattu pienten- ja keskisuurten yhteisöjen tarkastukseen (Suomen Tilintarkastajat 

2021). 

 

2.3 Lohkoketjut laskentatoimessa 

 

Tässä luvussa käydään läpi aikaisempaa tutkimusta, lohkoketjun tuomia etuja ja 

mahdollisuuksia laskentatoimessa sekä miten lohkoketjuja voitaisiin käytännössä 

hyödyntää laskentatoimessa. 

 

2.3.1 Aikaisempi tutkimus 

 

Abou Jaoude ja Saade ovat vuonna 2019 suorittaneet systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen selvittääkseen minkälaista tutkimusta bitcoinista, muista 

kryptovaluutoista ja lohkoketjuteknologiasta on vuosien 2008 ja 2018 välillä tehty. 

Artikkelissaan he he tutkivat minkälaisia julkaisuja aiheista on tehty, ja mitä niiden 

tutkimuskohteena on ollut ja minkä alan keskuudessa lohkoketjua on julkaisuissa 

käsitelty. Abou Jaoude ja Saaden (2019, 45362) artikkelista käy ilmi, että lohkoketjuja 

koskevien julkaisujen määrä on lähtenyt vasta vuoden 2014 jälkeen kunnolla kasvuun. 

Artikkelissa he kävivät läpi vuosien 2013 ja 2018 välisiä lohkoketju-teknologiaa 

käsitteleviä artikkeleita. Abou Jauden ja Saaden (2019, 45366) artikkelista käy myös 
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ilmi, että sadasta viidestä kymmenestä julkaisusta kolmanneksi yleisin aihe 

julkaisuissa oli lohkoketjun sovellukset terveydenhuollossa ja taloudessa.  

 

 

Diagrammi 1 Julkaisujen aiheet (Abou Jaude & Saade 2019 45366) 

 

Farcane ja Deliu (2020, 179) kirjoittavat artikkelissaan, että lohkoketjuteknologiaa 

voidaan tulevaisuudessa hyödyntää uudessa 4.0/jatkuvassa/hybridi -

tilintarkastusmallissa. He myös kirjoittavat artikkelissaan (162) että konsultointia ja 

tilintarkastuksia tekevät yhtiöt Deloitte, PwC, Ernst&Young ja KPMG ovat  tehneet 

investointeja lohkoketjun ympärille ja esimerkiksi Ernst&Youngin mukaan lohkoketju 

voi muuttaa liiketoiminnan ekosysteemiä samalla tavalla kuten 

toiminnanohjausjärjestelmät (ERP, Enterprise Resource Planning) ovat muuttaneet 

yksittäisten yritysten toimintaa. PwC:n mukaan lohkoketju voi rakenteellisesti muuttaa 

nykyisten asiakkaiden, kilpailijoiden ja toimittajayritysten välisiä käytäntöjä. Farcanen 

ja Deliun (2020, 162) mukaan lohkoketju-teknologiaa voidaan pitää kirjanpito 

pohjaisena teknologiana, johon tallennetaan omistuksia, vastaavia ja rahansiirtoja.  
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2.3.2 Lohkoketjun tuomat edut ja mahdollisuudet 

 

Farcanen ja Deliun mukaan (2020, 164) lohkoketju auttaisi standardisoinnissa ja siten 

tilintarkastajat voisivat automaattisesti varmistaa tärkeitä taustatietoja ja tapahtumia 

tilinpäätösten taustalla, samoin tilintarkastuksen kustannukset ja käytetty aika 

alenisivat, ja tilintarkastajat voisivat käyttää säästettyä aikaa muilla osa-alueilla, joilla 

he voisivat tuottaa lisäarvoa, kuten monimutkaisissa liiketoiminnoissa ja sisäisen 

valvonnan toiminnoissa. Lohkoketju mahdollistaisi myös sen, että tilintarkastajat 

voisivat automatisoida suuren osan kirjanpidon tarkastuksesta (Farcane & Deliu 

,2020). 

 

Lohkoketjuteknologia voi mahdollistaa tilintarkastuksen automatisointia ja se 

puolestaan mahdollistaa tilintarkastuksen kustannusten laskua. Se voi tarkoittaa myös 

tilintarkastuksen hinnoittelun, näytteenoton ja resurssien allokointien muutoksia. Jos 

lohkoketjuteknologiaa otetaan tilintarkastuksessa laajemmin käyttöön niin se 

mahdollistaa myös tilintarkastusta valvovien tahojen kustannusten laskua. (Cao, Cong 

& Yang 2019, 36) 

 

Varma (2019, 5–6) tuo artikkelissaan esille lohkoketjuteknologian ja lainsäädännön 

kohtaamisen ja sen haasteet. Hänen mukaansa lohkoketjun tulee olla säädöksien 

mukainen heti alusta saakka, ja säädösten päättäjät eivät aina välttämättä heti 

ymmärrä uutta teknologiaa ja heidän voittamisensa uuden teknologian puolelle ei aina 

ole helppoa. Loppupäätelmissä (2019, 9) Varma sanoo lohkoketjun olevan edelleen 

kehittyvä ja epäkypsä teknologia, jonka onnistumista on vaikea ennustaa ja hänen 

mukaansa sen ainoa tämänhetkinen käyttökohta on kryptovaluutat. Samalla Varma 

kumminkin sanoo, että historia on osoittanut, että uudet teknologiat ovat voineet vaatia 

jopa vuosikymmeniä ennen kuin niitä on osattu käyttää täydellä potentiaalilla, ja 

yritysten kannattaisi pitää lohkoketjuteknologiaa silmällä ja ymmärtää miten se toimii, 

koska siitä voi syntyä paljon hyvin vaikuttavia ideoita. 

 

Farcane ja Deliu (2020, 156) nostavat myös esille, että Euroopan Unionin tasolla 

lohkoketjuteknologialle ei ole minkäänlaista integroitua sääntelyä, mutta jotkut 

yksittäiset maat kuten Sveitsi, Viro, Ranska ja Saksa ovat alkaneet kehittämään 

säädöksiä hallitakseen lohkoketjuteknologian ja kryptovaluuttoja. Farcanen ja Deliun 
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mukaan (2020, 157) tilintarkastuksen ammattilaiset ovatkin jo tutkimuksessa mukana 

ja heitä tarvitaan myös sääntelyn ja standardien luomiseen.  

 

Kansainvälinen tilintarkastajaliitto (International Federation of Accountants, IFAC) on 

myös käsitellyt lohkoketjua julkaisuissaan. Heidän mukaansa tilintarkastajille tulee 

mahdollisuudeksi siirtyä vuosittaisista, tai muista tietyn ajan välein tehtävistä 

tarkastuksista, jatkuvaan tarkastukseen. (Singer & Kusz 2021) 

 

Jatkuvalla tilintarkastuksella tarkoitetaan erilaisia sähköisiä järjestelmiä hyödyntäviä 

tilintarkastustekniikoita, jotka vähentävät rutiininomaista, manuaalista, 

tilintarkastustyötä. Se myös mahdollistaa suuremman, jopa sataprosenttisen 

tilintarkastusevidenssin näytteenoton tarkastuskohteen tilitapahtumista. Jatkuva 

tilintarkastus mahdollistaa myös sen, että virheitä ehkäistään etukäteen, eikä jo 

syntyneitä virheitä poisteta vasta jälkikäteen tilinpäätöksestä, kuten perinteisessä 

tilintarkastuksessa on tapana. Tilintarkastajat voivat etukäteen määritellä jatkuvan 

tilintarkastus -järjestelmän ominaisuudet tarkastuskohteen kirjanpidon valvomiseen, ja 

tilintarkastaja saa tiedon virheistä automaattisesti. (Rezaee, Elam & Sharbatoghlie, 

2001 157–158)  

 

2.3.3 Laskentatoimen lohkoketjut käytännössä 

 

Yritysten ja tilintarkastajien liittämiselle lohkoketjuun voi olla useampia käytännön 

ratkaisuja. Yksittäinen yritys voi käyttää yksityistä lohkoketjua, johon he voivat päästää 

tilintarkastajan tutkimaan yrityksen tekemiä lohkoketjuun tallentuneita transaktioita. 

Tällaisessa järjestelyssä on kumminkin se ongelma, että lohkoketjua ylläpitävä 

hallitsee lohkoketjua täysin ja siten sille ei voida antaa täyttä luottamusta, että se ei 

muuttaisi sitä jälkikäteen. Kaksi yritystä voi myös jakaa lohkoketjun käyttöä 

keskenään, esimerkiksi jos ne tekevät tiivistä yhteistyötä esimerkiksi tuotannon 

ulkoistamisessa. Jos lohkoketjussa on mukana useampi yritys niin voidaan puhua 

konsortiolohkoketjusta. (O’Leary 2017 142–143)  

 

Älysopimukset (eng. smart contract) ovat olennainen osa lohkoketjujen tuomia uusia 

tapoja toimia. Älysopimuksilla tarkoitetaan sopimuksia, jotka tietokoneet suorittavat 
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keskenään, kun älysopimuksen ehdot ovat täytetty (Szabo 1997). Älysopimuksia 

voidaan hyödyntää ja tallentaa lohkoketjussa ja esimerkiksi taloudellinen raportointi 

voitaisiin suorittaa älysopimuksina (Carlin 2018, 310). 

 

Lohkoketjut ja älysopimukset mahdollistavat myös kolminkertaisen kirjanpidon, 

perinteisen kaksinkertaisen sijasta. Siinä missä kaksinkertaisessa kirjanpidossa 

transaktion osapuolet merkitsevät mistä raha on otettu ja mihin se on laitettu, 

lohkoketjun ja älysopimusten mahdollistamassa kolminkertaisessa kirjanpidossa 

osapuolet laativat älysopimuksen, jossa on ehdot, josta osapuoli A maksaa osapuolen 

B suoritettua palvelun. Sitten osapuolet allekirjoittavat älysopimuksen, ja sovitun 

palvelun suoritettua he allekirjoittavat sen uudestaan, jolloin älysopimus lähettää 

sovitun maksun automaattisesti. (Cai 2021, 79-81) 

 

Tilintarkastajien tulee ottaa huomioon, että mitä dataa tarkastuskohteet valitsevat 

vanhoista järjestelmistä, jos ollenkaan, sillä on epätodennäköistä, että he siirtäisivät 

kaiken vanhan datan lohkoketjun alkulohkoon. Todennäköisempää on se, että he 

aloittavat lohkoketjun kirjanpidon nykyhetken tiedoista, samalla kun he pitävät arkistoa 

vanhasta kirjanpidostaan. (Sheldon 2019, 5) 

 

Tan ja Yew kirjoittavat artikkelissaan, kuinka kirjanpito ja tilintarkastus tulee 

muuttumaan lohkoketjujen myötä. Heidän mukaansa kirjanpidon suorittaminen 

suljetuissa, yksityisissä, lohkoketjuissa tulee parantamaan tietojen 

paikkansapitävyyttä ja se tulee myös muuttamaan kirjanpidon ammattilaisten 

työnkuvia. Kirjanpitäjät tulevat valvomaan digitaalista kirjanpitoa, ja toimimaan 

viimeisenä päättäjänä, he myös tulevat pitämään roolinsa tilinpäätöstietojen 

paikkansapitävyyden varmistamisessa asioissa, joita ei voi tallentaa lohkoketju-

kirjanpitoon. Tan ja Yew kirjoittavat myös tilintarkastajien rooleista. Tilintarkastajien 

roolit tulevat myös muuttumaan ja heitä tullaan myös tarvitsemaan jatkossakin, sillä 

vaikka lohkoketjuun tukeutuva kirjanpito olisikin huomattavasti perinteisempää 

kirjanpitoa varmempaa, ei voida välttyä rehellisiltä vahingoilta eikä tarkoituksellisilta 

petoksilta.  (Tan & Yew 2019, 317-318) 
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3. Metodologia 

 

Tämä tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, koska 

tutkimuksen tavoitteena on selvittää lohkoketjuteknologian hyödyntämisestä 

tilintarkastuksessa tilintarkastajien avulla. Siten kvalitatiivinen tutkimus soveltuu tähän 

tutkimukseen, koska tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita tapahtumien 

yksityiskohtaisista rakenteista ja tapahtumiin liittyvien yksittäisten toimijoiden 

merkitysrakenteista, eikä niinkään yleisluonteiseen jakaantumiseen kuten 

kvantitatiivisessa metodologiassa (Metsämuuronen 2006, 88). 

 

Tutkimusmetodiksi on valittu teemahaastattelu, koska tutkimuksessa halutaan 

selvittää asiantuntijoiden mielipiteitä lohkoketjuteknologian hyödyntämisestä 

tilintarkastuksessa, jotka saadaan selville esittämällä kysymyksiä avoimia kysymyksiä 

valituille yksilöille, eli tässä tapauksessa tilintarkastuksen asiantuntijoille. Tutkimuksen 

aineisto kerättiin puolistrukturoituna eli teemahaastatteluna, sillä haastattelu kohdistuu 

ennalta valittuihin teemoihin ja haastateltavia on vähän (Metsämuuronen 2006, 89–

115).  

 

Haastatteluihin osallistui kaksi tilintarkastajaa, joista toinen työskentelee yhdessä 

suurimmista tilintarkastusyhteisöistä ja toinen keskikokoisessa. Haastattelut pidettiin 

etänä tietokoneiden välityksellä ja ne nauhoitettiin ja litteroitiin eli kirjoitettiin puhtaaksi 

analysointia varten.   

 

3.1 Analyysi 

 

Puhtaaksi kirjoitettua haastatteluaineistoa analysoitiin luokittelemalla ja etsimällä 

yhteyksiä ja eriäväisyyksiä haastateltavien antamista vastauksista. Aineisto luokiteltiin 

tämän tutkimuksen tutkimuskysymysten ja kirjallisuuskatsauksessa kerätyn teorian 

mukaan. Haastateltavista käytetään nimityksiä haastateltava A ja haastateltava B. 
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3.1.1 Laskentatoimen ja tilintarkastuksen digitalisaatio 

 

Haastateltavilta kysyttiin ovatko yritykset ja tilintarkastajat ajan tasalla digitalisaation 

tuomista muutoksista ja mitä haasteita digitalisaatiolla vielä on ja ovatko yritykset 

halukkaita myötävaikuttamaan.  

 

Molemmat haastateltavat pitivät digitalisaation nykytilaa melko samanlaisena. 

Yrityksiä on paljon erilaisia ja digitalisaatioon vaikuttaa ovatko yritykset ulkoistaneet 

kirjanpitonsa tilitoimistoille. Tilitoimistoja pidettiin suuremmaksi osaksi sähköisen 

taloushallinnon piirissä olevina, toki vanhanaikaisempiakin tilitoimistoja on jäljellä. 

Haastateltava A nosti esille yritysten iän ja minkälainen omistajarakenne niillä on. 

Hänen mukaansa vanhat yritykset, joilla on ikääntyviä yrittäjiä niin niissä digitalisaation 

aste on alhaisempi ja että suuremmissa yrityksissä digitalisaation aste on suurempi.  

 

Tilintarkastajien kannalta tilanne heijastelee yritysten laskentatoimen digitalisaatiota. 

Molemmat haastateltavat sanoivat, että tilintarkastajan työhän riippuu hyvin pitkälti 

siitä, että minkälaista dataa on saatavilla tarkastuskohteelta. Myös tilintarkastajan 

työpaikka voi vaikuttaa asiaan. Suuremmilla tilintarkastusyhteisöillä on omia työkaluja 

tilintarkastukseen. Haastateltava A mainitsi, että heillä on mahdollisesti suora pääsy 

suurimpien tarkastettavien kohteiden tietojärjestelmiin. 

 

Digitalisaation haasteina molemmat haastateltavat pitivät haluttomuutta, joka johtuu 

etenkin kustannuksista, mutta myös pirstaleisista kirjanpitojärjestelmistä. Toinen 

haastateltavista korosti digitalisaatiosta aiheutuvia kustannuksia niin tilintarkastajan 

kuin tarkastuskohteen kannalta. Haastateltava A nosti myös esille tilintarkastuksen 

kohteena olevien yritysten pirstaleiset kirjanpitojärjestelmät ja järjestelmätoimittajien 

määrää, jolloin jokaisessa järjestelmässä on omanlaiset datamallit ja taustatyötä 

niiden suhteen joudutaan tekemään paljonkin. 

 

Yritysten halusta myötävaikuttaa digitalisaatiossa molemmat haastateltavat olivat 

jälleen hyvin samoilla linjoilla, että jotkut yritykset ovat halukkaita ja jotkut ei. Tässäkin 

asiassa taas nousi esille kustannukset ja myös se, että kuinka paljon aikaa se vaatii 

tarkastettavan yrityksen edustajilta. Tarkastuksen laajuus myös vaikuttaa 
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kustannuksiin, jolloin joskus halutaan tehdä asiat suppeammin. Yritykset ovat 

halukkaita silloin, jos sillä pystytään tuomaan lisäarvoa ja arvokkaita näkemyksiä. 

 

3.1.2 Lohkoketjut laskentatoimessa ja tilintarkastuksessa 

 

Haastateltava A ja haastateltava B olivat perehtyneet lohkoketjuihin joko työn puolesta 

tai vapaa-ajan mielenkiinnon kohteena ja tunsivat niiden perusperiaatteet.  

 

Molemmat haastateltavat olivat sitä mieltä, että lohkoketjujen hyödyntäminen on 

enemmän kaukaisempaa tulevaisuutta kuin lähitulevaisuutta. Haastateltava A nosti 

jälleen kustannukset esille, koska tietojärjestelmien kehittäminen on kallista. Hänen 

mukaansa lohkoketjuista ei myöskään puhuta vielä kovin paljoa tilintarkastusalalla. 

Haastateltava B oli vahvasti sitä mieltä, että yritysten kirjanpito pitäisi saada kokonaan 

lohkoketjupohjaiseksi, että siitä saisi täyden hyödyn irti tilintarkastajankin kannalta, 

mutta hän ei uskonut, että tätä tulisi tapahtumaan kovinkaan laajasti yrityksissä. 

Haastateltava B piti yritysten haluttomuutta suurimpana esteenä.  

 

Lakien vaikutuksesta kysyttäessä niin molemmat olivat sitä mieltä, että laki ei ole 

ainakaan hidaste lohkoketjujen käyttöönotossa. Haastateltava A:n mukaan laki voi sen 

sijaan olla työntävä voima, joka ajaa käyttöönottoon, mutta hidasteena hän ei lakia 

pitänyt. Haastateltava B ei pitänyt lainsäädäntöä suurena esteenä.  

 

Jatkuvasta tilintarkastuksesta ja tilintarkastuksen automatisoinnista haastateltava B oli 

sitä mieltä, että olisi paljonkin hyötyä, koska käytössä olevan datan määrä lisääntyy, 

joten jos sitä voisi prosessoida paremmin niin silloin siitä olisi hyötyä. Haastateltava A 

oli muuten samaa mieltä, mutta korosti sitä, että tarkastajilla pitäisi olla suora pääsy 

yrityksen tietokantoihin. Hänen mukaansa suurempiin yrityksiin näin onkin jo, mutta 

monissa paikoissa ei. Molemmat haastateltavat myös sanoivat, että tämä vapauttaisi 

tilintarkastajien resursseja muihin tilintarkastuksen alueisiin. Haastateltava A nosti 

esille, että lainsäädännöllä voitaisiin ohjata käyttämään raportointistandardeja, jotka 

voisivat puolestaan ohjata samanlaisiin datamalleihin, joka helpottaisi tilintarkastuksen 

automatisointia erilaisissa yrityksissä.  
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Tilintarkastusrajoista kysyttäessä haastateltava B oli sitä mieltä, että tilintarkastusrajat 

voisivat nousta, jos voitaisiin luottaa siihen, että kirjanpitotasolla toteutettu lohkoketju 

nostaisi tiedon paikkansapitävyyttä tarpeeksi. Haastateltava A oli samaa mieltä mutta 

nosti jälleen kerran kustannukset esille, että pienemmät yritykset eivät välttämättä 

haluaisi investoida lohkoketjuihin, mutta muuten hän piti mahdollisena, että 

tilintarkastusrajat nousisivat paljonkin. 

 

4. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tässä luvussa tehdään tutkielman yhteenveto ja johtopäätökset. Tuloksissa vastataan 

tutkielman alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin kerätyn haastatteluaineiston 

analyysin sekä teorian perusteella. 

 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli tutkia ja selvittää 

lohkoketjuteknologian mahdollisuuksia tilintarkastuksessa ja laskentatoimessa. Asiaa 

tutkittiin kirjallisuuskatsauksessa kerätyn teorian ja haastatteluilla kerätyillä 

aineistoilla.  

 

Tutkielmassa onnistuttiin saamaan vastaukset tutkimuskysymyksiin tavoitteiden 

mukaisesti. Lohkoketjuteknologia on vielä melko tuore aihe ja sitä ei vielä hyödynnetä 

laajemmin laskentatoimessa tai tilintarkastuksessa. 

 

Teoriaa löytyi laajasti lohkoketjuteknologiasta laskentatoimessa ja tilintarkastuksessa 

ja siitä onnistuttiin saamaan tutkielman kannalta laaja kokonaisuus.  Haastateltavien 

määrä olisi voinut olla suurempi, mutta näillä kahdella pyrittiin silti parhaaseen 

mahdolliseen lopputulokseen. 

 

4.1 Tulokset 

 

Tässä kappaleessa vastataan tutkielman alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin 

edellisessä kappaleessa tehdyn analyysin ja tutkielmassa kerätyn teorian pohjalta. 

Vastaaminen aloitetaan päätutkimuskysymystä tukevista alatutkimuskysymyksistä ja 

niiden jälkeen vastataan päätutkimuskysymykseen 
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Ensimmäisenä alatutkimuskysymyksenä oli:  

Mitkä ovat suurimpia haasteita lohkoketjuteknologian hyödyntämisessä 

tilintarkastuksessa?  

 

Haastatteluissa nousi useasti esille tietojärjestelmien kustannukset ja sitä kautta 

tilintarkastuksen kohteena olevien yritysten halukkuus. Myös nykyisten 

järjestelmätoimittajien määrä on suuri ja yritysten kirjanpitojärjestelmien erilaisuus 

tuottaa haasteita. Lohkoketjuteknologia pitäisikin aina jokaiseen järjestelmään 

soveltaa omalla tavalla ja siitä aiheutuu kustannuksia ja vaivaa. 

 

Toisena alatutkimuskysymyksenä oli: 

  Mitä edellytyksiä lohkoketjuteknologian hyödyntämiselle on? 

 

Haastatteluista voi tulkita, että tarkastuskohteena olevat yritykset ovat myönteisiä 

uusien menetelmien käyttöönotolle ja jos siitä saadaan lisäarvoa. Edellytyksenä myös 

olisi teknologian integrointi nykyisiin yritysten käyttämiin tietojärjestelmiin. 

 

 

Päätutkimuskysymyksenä oli seuraava: 

Tullaanko tulevaisuuden tilintarkastuksessa hyödyntämään 

lohkoketjuteknologiaa? 

 

Lohkoketjuteknologia luo paljon mahdollisuuksia, mutta sillä on myös omat 

haasteensa. Mistään lähitulevaisuudesta tuskin voidaan puhua, mutta lohkoketjuille 

on nyt jo monia eri tosielämän käyttökohteita, niin voisi pitää mahdollisena, että 

lohkoketjut tulevat esiintymään tilintarkastuksessakin tulevaisuudessa. Käyttöönoton 

ajankohtaisuus riippuu lähinnä yrityksistä ja niiden halukkuudesta. Kustannuksia 

halutaan välttää mutta jos sillä saadaan tuotettua lisäarvoa niin uuteen teknologiaan 

investointi voi olla kannattavaa ja sitä kautta käyttöönotto voi tulla ajankohtaiseksi. 

Kerätyn haastatteluaineiston ja aikaisemman tutkimuksen pohjalta voisi kumminkin 

pitää todennäköisenä, että lohkoketjuteknologiaa tullaan näkemään laskentatoimessa 

ja tilintarkastuksessa. 
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4.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimukset 

 

Tutkimuksen luotettavuutta olisi voinut merkittävimmin lisätä etsimällä lisää 

haastateltavia, etenkin sellaisia haastateltavia ketkä tuntisivat lohkoketjuteknologian 

ennestään hyvin. Teorian osalta on pyritty käyttämään mahdollisimman tuoretta 

kirjallisuutta ja vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita.  

 

Jatkotutkimuksen aiheina voisi olla tutkimuksen uusiminen laajempana ja 

suuremmalla määrällä haastateltavia, jolloin voitaisiin saada enemmän erilaisia 

näkemyksiä, kun nyt molemmilla haastateltavilla olivat hyvin samankaltaiset 

näkemykset.   
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