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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on löytää vastauksia siihen, minkälaiset mahdol-
lisuudet tilintarkastajalla on havaita kirjanpitorikoksia. Tutkimustavoitteen saavuttamiseksi 
suoritetaan kattava kirjallisuuskatsaus suomalaisesta tilintarkastustavasta ja kirjanpitorikok-
sista. Lisäksi tarkastellaan kolmea korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä sekä yhden tilin-
tarkastajan haastattelua kirjallisuuskatsauksen avulla. 
 
Tutkimus toteutetaan kuvailevana tutkimuksena, jossa käytetään laadullisen tutkimuksen 
menetelmiä. Yhtenä menetelmänä käytetään teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastatellaan 
yhtä tilintarkastajaa, jolla on tilintarkastajan tutkinto. Empiriaosuudessa tarkastellaan kol-
mea eri korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä ja tehdään johtopäätöksiä yhdessä jo teoria-
osuudessa esitettyjen lähteiden avulla. 
 
Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että tilintarkastajalla on monia kirjanpitorikosten havain-
nointikeinoja. Tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat tilintarkastajan ammatillisen skeptisyyden 
harjoittaminen sekä toimeksiannon hyväksymisprosessin tärkeys. Tilintarkastajan mahdol-
lisuuteen havaita kirjanpitorikos vaikuttaa kuitenkin moni syy ja keskeisesti siihen vaikuttaa 
rikoksen tekijän taitavuus, manipuloinnin toistuvuus ja laajuus. Kirjanpitorikosten havaitse-
minen on tärkeää niin yhteiskunnan kannalta kuin myös yritysten sidosryhmien kannalta. 
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The aim of this bachelor's thesis is to find answers to the chances of an auditor detecting 
accounting violations. In order to achieve the research goal, a comprehensive literature re-
view is conducted focusing on Finnish auditing and accounting violations. In addition to 
achieve the research goal, the study examines three prejudices and auditor interview. 
 
The study is carried out as a descriptive study using the methods of qualitative research. One 
method is to use a theme interview. The study interviews one auditor with an auditor’s de-
gree. In the empirical part of the thesis are three prejudices, auditor interview and the con-
clusions together using the sources already given in the theoretical part.  
 
The results of the study showed that the auditor has multiple ways to detect accounting of-
fenses. The most important factors were the auditor's professional skepticism and the im-
portance of the engagement approval process. However, the auditor's ability to detect an 
accounting violation are affected by many factors and is affected by the author's skill, fre-
quency, and extent of manipulation. The detection of accounting violations is important both 
for society and for corporate stakeholders.  
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1 Johdanto 

Yrityksen tilinpäätöksen oikeellisuuden varmistaa tilintarkastaja. Tilintarkastaja tarkastaa, 

että yritysten kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinnon järjestys on suoritettu siihen liittyvien 

säädösten sekä lakien puitteissa. Tavoitteena tilintarkastuksessa on lisätä sidosryhmien luot-

tamusta yritystä kohtaan sekä ehkäistä talousrikollisuutta ja harmaata taloutta. (Laine 2018.) 

Talousrikollisuuden päälajeiksi määritellään kirjanpitorikokset, verorikokset, petosrikokset 

sekä rahanpesurikokset. Kun puhutaan talousrikollisuudesta, tarkoitetaan sellaista rikolli-

suutta, joka tähtää taloudelliseen hyötyyn.  (Laurio 2020, 1-3.) Talousrikollisuuden lähellä 

kulkeva käsite harmaa talous eroaa paljon talousrikollisuudesta. Harmaalla taloudella tar-

koitetaan sitä taloudellista osaa, joka jää kansatalouden tilinpidon ulkopuolelle. (Hirvonen 

& Määttä 2018.) 

 

2000-luvun alussa paljastunut Enronin skandaali on yksi tunnetuimmista väärinkäytösta-

pauksista, johon on keskeisesti liittynyt talousrikoksien päälajeihin kuuluva kirjanpitorikos. 

Enron oli amerikkalainen energia-alan yhtiö, joka ajautui vuoden 2001 lopulla yllättäen kon-

kurssiin. Yhtiöstä paljastui, että sen taloudellisesti vakaa tilanne pohjautui systemaattisesti 

ja luovasti suunniteltuihin kirjanpitorikoksiin. Enron hyödynsi kirjanpidossa käytäntöä, 

jonka avulla se pystyi suurentelemaan omia tuottojaan, mikä paransi yhtiön tunnuslukuja 

huomattavasti. Näin ollen yhtiön sijoittajat ja omistajat johdettiin harhaan. (Li 2010.) Enro-

nin tapauksen paljastumisen jälkeen ympäri maailman tilintarkastukseen liittyvät säännökset 

ja lait kiristyivät, tilintarkastajien oikeudenkäynnit yleistyivät sekä median kiinnostus tilin-

tarkastusta kohtaan kasvoi  (Fargher & Jiang 2008). 

 

Kirjanpitorikokset ovat tuttuja myös Suomessa ja ne ovat lisääntyneet viime vuosina. Tilas-

tokeskuksen rikos- ja pakkokeinotilastojen mukaan törkeiden kirjanpitorikosten määrä on 

kasvanut Suomessa 2010–2020 (Kuvaaja 1). Vuonna 2010 kirjattiin törkeitä kirjanpitorikok-

sia 384 kappaletta ja kirjanpitorikoksia 330 kappaletta. Kymmenen vuotta myöhemmin, 

vuonna 2020, törkeitä kirjanpitorikoksia oli 551 kappaletta ja kirjanpitorikoksia 311 kappa-

letta. Erityisesti törkeiden kirjanpitorikosten määrä on noussut kymmenessä vuodessa noin 
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43 prosenttia. Vastaavana aikana kirjanpitorikosten määrä on hiukan laskenut. Nousu ja 

lasku eivät ole olleet tasaisia, vaan määrät ovat vaihdelleet vuosittain. 

 

 

Kuvaaja 1. Kirjanpitorikosten ja törkeiden kirjanpitorikosten määrä Suomessa 2010–2020, viivakuvio. Muut-

tujina poliisilaitos, tiedot, rikos ja vuosi. (Rikos- ja pakkokeinotilasto 2022, Tilastokeskus) 
 

 

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan suomalaista tilintarkastustapaa ja kirjanpitori-

koksia kolmen korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen, lähdeaineiston sekä yhden tilintar-

kastajan haastattelun avulla. Lähdeaineistona toimii aikaisemmat tutkimukset kuten Johsto-

nen (2000) tekemä tutkimus aiheesta tilintarkastuksen valintaprosessit ja Eutsler, Norris ja 

Trompeter (2018) tutkimus ammatillisesta skeptisyydestä. Näiden avulla pyritään tuomaan 

esille, minkälaiset mahdollisuudet tilintarkastajalla on havaita kirjanpitorikoksia ja kuinka 

ammatillinen skeptisyys vaikuttaa siihen.  

 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaus 

Tutkielma pyrkii löytämään vastauksia siihen, minkälaiset mahdollisuudet tilintarkastajalla 

on havaita kirjanpitorikoksia. Tutkimuksen tavoitteena on myös tutkia kuinka erilaiset tilin-

tarkastusprosessit vaikuttavat kirjanpitorikosten löytämiseen ja työn tavoitteena on myös 

tuoda myös mahdollisimman ajankohtaista tietoa tilintarkastuksesta sekä 
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kirjanpitorikoksista.  Tutkimuksessa on tarkoitus perehtyä siihen, minkälaiset mahdollisuu-

det tilintarkastajalla on havaita kirjanpitorikokset ja miten tilintarkastaja pystyy niitä havait-

semaan. Kirjanpitorikokset kuuluvat talousrikosten piiriin ja niiden havaitseminen tapahtuu 

eri tahojen kautta, mutta tässä tutkielmassa halutaan perehtyä, kuinka tilintarkastajan on 

mahdollista havaita niitä.  Tutkielman päätutkimuskysymys:  

 

 

Kuinka tilintarkastaja pystyy havaitsemaan kirjanpitorikoksen?  

 

Alakysymykset:  

 

1. Minkälainen merkitys toimeksiannon hyväksymisprosessilla on kirjanpitorikosten ha-

vaitsemisessa?  

 

 

2. Minkälainen merkitys tilintarkastajan havaitsemilla kirjanpitorikoksilla on yrityksen 

sidosryhmien kannalta? 

 

Tutkimuksessa lähestytään tilintarkastajan kirjanpitorikosten havaitsemismahdollisuutta 

Suomessa vallitsevien lakien ja kansainvälisten standardien puitteissa. Tutkimuksesta raja-

taan pois julkisyhteisöjä ja niitä koskevat erityislait. Tutkimuksen kannalta tärkeimmät nor-

mit ovat tilintarkastuslaki ja kirjanpitolaki. Tässä tutkielmassa pyrin tuomaan mahdollisim-

man paljon uutta näkemystä sille, minkälainen merkitys tilintarkastuksella on myös yrityk-

sen sidosryhmille. Tämän vuoksi työn teoriaosuudessa analysoidaan kirjanpitorikosten vai-

kutuksia yrityksen sidosryhmiin. 

 

1.2 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tutkielman tutkimuskysymysten kuvailevan luonteen perusteella tutkimusmenetelmäksi va-

likoitui kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä. Laadullisessa tutkimuksessa yri-

tetään ymmärtää tutkimuksessa käsittelevää ilmiötä tutkimuksen kohteena olevien 
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henkilöiden perspektiivistä. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita 

kohteen kokemuksista, ajatuksista ja tunteista. Siinä ollaan myös kiinnostuneita erilaisista 

merkityksistä, joita ihmiset tutkimuksen kohteena olevalle asialle antavat. Kuitenkin on huo-

mioitava se, ettei tutkimuksen teossa pääse tarkasteltavan henkilön kokemusmaailman si-

sälle täysin eikä ole mahdollista kokea asioita niin kuin hän kokee. Laadullisen tutkimuksen 

menetelmät ovat induktiivisia, mikä tarkoittaa sitä, että tutkimus pyrkii tekemään johtopää-

töksiä aineistosta käsin. (Puusa & Juuti 2020, 8–9.) Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään 

kirjanpitorikosten havainnointikeinoja tilintarkastajan näkökulmasta, minkä takia tutkimuk-

sen menetelmäksi valikoitui laadullinen tutkimus. Tutkimusta varten haastatellaan yhtä tili-

tarkastajaa, jolla on tilintarkastajan tutkinto. Haastattelun tarkoituksena on löytää vastauksia 

tilintarkastajan kokemuksien ja ajatuksien avulla, kuinka tilintarkastaja pystyy havaitsemaan 

kirjanpitorikoksia.  

 

Laadullinen tutkimus on aineistolähtöistä, mikä tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa käytetään 

paljon aineistossa esiintyviä käsitteitä, sanoja ja lauseita, joita haastateltava tai havainnoin-

nin kohteena olevat henkilöt ovat käyttäneet. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään antamaan 

mahdollisimman yksityiskohtaista informaatiota tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. 

(Puusa et al. 2020, 10.)  

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkielman toinen luku pitää sisällään tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, jonka poh-

jalta kirjanpitorikoksia ja tilintarkastusta tarkastellaan. Teoreettisen viitekehyksen tavoit-

teena on luoda katsanto tutkielman pääaiheisiin liittyviin säännöksiin, standardeihin sekä 

muihin kirjallisuuslähteisiin. Tämän avulla lukijan on helpompi ymmärtää tutkielman kol-

matta lukua, joka on tutkielman empiirinen osuus. Empiriaosuudessa tarkastellaan kolmea 

eri korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä ja tehdään johtopäätöksiä yhdessä jo teoriaosuu-

dessa nousseiden havaintojen avulla. Ennakkopäätösten lisäksi empiriaosuudessa käydään 

läpi tilintarkastajan haastattelu. Haastattelun tavoitteena on tuoda konkreettista näkökul-

maan tilintarkastajan työhön ja siihen, kuinka kirjanpitorikoksia voidaan havaita. Haastatte-

lusta saatavia tuloksia yhdistellään myös ennakkopäätöksissä saatuihin tietoihin sekä 
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lähdekirjallisuuteen. Tutkielman neljäs ja viimeinen luku sisältää tutkimuksesta tehdyt joh-

topäätökset sekä yhteenvedon. 
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2 Kirjanpitorikokset ja tilintarkastus 

Tässä luvussa käsitellään kirjanpitorikoksia yhdessä tilintarkastuksen kanssa. Kirjanpitori-

kokset muodostavat keskeisen osan tutkielman aihepiireistä, mutta kattavan kokonaiskuvan 

saamiseksi luvussa käsitellään lisäksi tarkemmin myös talousrikoksia. Luvussa määritellään 

lisäksi tilintarkastukseen liittyvät keskeiset käsitteet ja periaatteet, jotka ohjaavat tilintarkas-

tuksen toteuttamista ja sen myötä myös kirjanpitorikosten havainnointia. Viimeisenä esitel-

lään myös kirjanpitorikosten määrän kehitystä vuosina 2010–2020.  

 

 

2.1 Talousrikollisuuden merkitys yhteiskunnassa ja kirjanpitorikos 

Kun puhutaan talousrikollisuudesta, tarkoitetaan sellaista rikollisuutta, joka tähtää taloudel-

liseen hyötyyn. Talousrikollisuuden päälajeiksi määritellään verorikokset, kirjanpitorikok-

set, petosrikokset sekä rahanpesurikokset.  (Laurio 2020, 1-3.) Talousrikokset voidaan mää-

ritellä yritystoimintaan liittyviksi hyödyiksi, jotka on tehty laittomin keinon taloudellisen 

hyödyn saavuttamiseksi. Suomen lainsäädännössä ei kuitenkaan käytetä termiä ”talousri-

kos” eikä talousrikoksia koskevia sääntelyitä ole muodostettu omaksi rikosryhmäkseen.   

(Koponen & Lahti 2004, 5.) Talousrikokset jakautuvat yhdeksään alalajiin. Nämä ovat kir-

janpitorikos, petosrikos, kavallusrikos, verorikos, velallisen rikos, lahjusrikos, rahanpesuri-

kos, ympäristörikos sekä liiketoimintakiellon rikkominen. Arvopaperimarkkinarikokset ja 

välilliset yrityssalaisuusrikokset kuuluvat joidenkin määritelmien mukaan myös talousrikok-

siin. Suurin osa poliisille tulevista talousrikosepäilyistä on kirjanpitorikoksia, veropetoksia 

ja velallisen rikoksia.  (Verohallinto 2021.) 

 

Rikoslaissa kirjanpitorikokset jaetaan kolmeen asteeseen: perusmuotoiseen, törkeään ja tuot-

tamukselliseen rikokseen. Kun yritys tai yhteisö erehtyy kirjanpitorikoksen tekoon, se on 

harvemmin ainut rikos, johon yritys on syyllistynyt. Kirjanpitorikoksella pyritään yleensä 

salaamaan muita talousrikoksia. Kirjanpitorikosten yhteydessä suoritetaan usein myös vero-

petoksia. Kun kirjanpito laiminlyödään pitkällä aikavälillä, myös veroilmoitukset jäävät 
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tekemättä. Kirjanpitorikoksessa kirjanpitovelvollinen joko hankaloittaa tai estää oikean ja 

riittävän kuvan antamista yrityksen taloudellisesta tilasta. (Laurio 2020, 33.) 

 

2.2 Tilintarkastus 

Tilintarkastus- ja tilintarkastajainstituutio ovat kehittyneet samaan aikaan yritystoiminnan 

muutosten kanssa. Tarve valvoa omistajien intressiä syntyi, kun yritystoiminta kasvoi ja yri-

tysten varallisuus haluttiin erottaa omistajien yksityisestä omaisuudesta, kun yrityksen omis-

tajat ja johto eriytyivät. Omistajilla ei ollut mahdollisuutta vartioida omistuksiaan välittö-

mästi, mikä aiheutti tilintarkastajien ammattikunnan synnyn. Näin saatiin omistajien luotta-

musta nauttiva valvontaelin.  (Aho & Vänskä 1996, 1.)  

 

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan tarkastuksen kohteena on yhteisön tai säätiön tili-

kauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto. (TTL, 2015/1141 3:1). Tilitarkastajan on annet-

tava jokaiselta tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu tilintarkastuskertomus. (TTL 3:5) Tilin-

tarkastuskertomuksessa on myös todettava, onko tilintarkastaja havainnut tilintarkastuksen 

yhteydessä olennaisia virheitä liittyen toimintakertomukseen. Jos virheitä on havaittu, on 

virheiden luonteesta ilmoitettava erikseen. (TTL 3:5:4)  

 

Tilintarkastukseen liittyvistä säädöksistä määrätään tilintarkastuslaissa. Lakisääteinen tilin-

tarkastus tarkoittaa yrityksen kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastusta.  (Aho & 

Vänskä 1996, 22–25.) Tilintarkastajan toimintaan kuuluu tilinpäätökseen ja kirjanpitoon liit-

tyvä tarkastus, minkä avulla pyritään saamaan kohtuullinen varmuus siitä, ettei tilinpäätös 

sisällä olennaisia virheitä. Näin ollen pystytään varmistamaan yhteiskunnalle sekä sidosryh-

mille riittävä kuva yhteisön toiminnan tuloksesta sekä sen mahdollisesta jatkuvuudesta. Ai-

kojen saatossa tilintarkastuksen tehtävä on muuttunut monimuotoisemmaksi, sillä yrityksen 

sidosryhmät vaativat yhä enemmän luotettavuutta sekä läpinäkyvyyttä. Talousjärjestelmän 

osapuolet ovat yhä useammin keskinäisesti riippuvaisempia toisistaan. Luotettavuutta pyri-

tään yhteiskunnassa ylläpitämään säännöillä sekä edellytyksillä toiminnan lainmukaisuu-

desta, minkä takia tilintarkastuksen sääntely on sekä lisääntynyt että monimutkaistunut.  

(Ruohonen 2020, 22–25.) 
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2.3 Tilintarkastajan tehtävät 

Yksi tilintarkastuksen päätehtävistä on yrityksen omistajien ja johdon valvonta. Valvonnan 

tarkoitus on ehkäistä, etteivät yrityksen sisäpiiriläiset hankkisivat itselleen sellaisia hyötyjä, 

jotka loukkaisivat muiden sijoittajien oikeuksia. Kyse on siis ennen kaikkea yrityksen joh-

don ja määräävien osakkeenomistajien tekemisten valvonnasta. Näin ollen keskeisessä 

osassa on johdon antama taloudellisen informaation oikeellisuuden varmistaminen. Yrityk-

sen tilintarkastuksella on sitä suurempi merkitys, mitä heikompia muut yhteiskunnassa ole-

vat valvontamekanismit ovat. Jos markkinoilla markkinakuri, sijoittajien itse harjoittama 

valvonta tai viranomaisvalvonta ei toteudu, niin luotettavan tilintarkastuksen merkitys li-

sääntyy, jotta pystytään tarjoamaan luotettavaa tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta.  

(Choi & Wong 2007.) 

 

Keskeinen edellytys tilintarkastajan työlle on, että tilintarkastaja toimii riippumattomasti. Se 

tarkoittaa, että tilintarkastajan täytyy olla riippumaton tarkastuksen kohteena olevista yrityk-

sistä. Riippumattomuus voi estyä sukulaisuussuhteen takia tai jos tilintarkastaja on taloudel-

lisesti riippuvainen yhtiöstä. On myös tärkeää huomioida, että riippumaton tilintarkastaja 

pystyy valitsemaan toimeksiannon puitteissa yrityksen tarkastuskohteet, tarkastuksen laa-

juuden sekä menetelmät kuinka tarkastus toteutetaan. Toisin sanoen tilintarkastajalla on va-

paus suunnitella ja toteuttaa tarkastustyönsä itsenäisesti.  (Tomperi, Halminen & Turunen 

2018, 11–12.) Tilintarkastuslaki määrää, että tilintarkastajan täytyy olla riippumaton suorit-

taessaan toimeksiantoansa. Lisäksi tilintarkastukseen liittyvä toiminta on järjestettävä riip-

pumattomuuden turvaavalla tavalla. (TTL 4:6:1.)  

 

Kun tarkastellaan tilintarkastajan riippumattomuutta, on oleellista kiinnittää huomiota myös 

tilintarkastajan palkkioon. Tilintarkastuslaissa ei määrätä tilitarkastuspalkkion suuruutta 

eikä sitä, miten palkkion tulisi määräytyä. Tilintarkastajan toimeksiantajan sekä tilintarkas-

tajan tulee yhdessä päättää palkkion suuruus. Käytännössä kuitenkin palkkiot määräytyvät 

markkinakohtaisesti. Osakeyhtiössä yhtiökokous voi päättää valintapäätöksen yhteydessä 

palkkion suuruuden. Yleisimmin palkkio maksetaan ”kohtuullisen laskun mukaan”. Tilin-

tarkastuslaissa mainitaan kuitenkin, ettei palkkio saa määräytyä tavalla, joka voi vaikuttaa 

tilintarkastajan riippumattomuuteen (TTL 3:8). Kirjanpitovelvollisen on pääsääntöisesti 

pakko ilmoittaa liitetiedoissa tilintarkastajan palkkiotiedot. Tämä pohjautuu 



 

   
 

14 

kirjanpitoasetukseen (KPA 2:7a). Asetuksen mukaan palkkio täytyy eritellä tilintarkastuk-

seen, toimeksiantoon, veroneuvontaan sekä muihin palveluihin. Näin pystytään näkemään, 

miten palkkiot ovat jakautuneet. KHT-yhteisössä kullekin tilintarkastajalle on määritelty 

henkilökohtainen tuntipalkkio. Määritelmässä on otettu huomioon tilintarkastajan koulutus, 

kokemus, alan tuntemus sekä markkinatilanne. Markkinatilanteen vaikutus perustuu siihen, 

että jos eritysalan asiantuntija tarjoaa työtään yritykselle, jonka alalla kysyntää on enemmän 

kuin tarjontaa, veloitetaan enemmän kuin vastaavan tasoisesta toisesta toimeksiannosta.   

(Horsmanheimo & Steiner 2017, 214-218) 

 

2.3.1 Tilintarkastustoimeksiannon hyväksyminen                   

Tilintarkastajan tulee arvioida tuleva asiakas ennen toimeksiannon hyväksymistä. Prosessin 

aikana tilintarkastajan pitää hyödyntää edellisten tilikausien tilintarkastuskertomuksia ja to-

sitteita.  Kuitenkaan edellisiltä tilikausilta saatava informaatio ei ole relevanttia tulevien ti-

lintarkastusten kannalta, joten tilintarkastajan tulee arvioida tarvittavan materiaalin määrää.  

(Lessambo 2018, 193–194.) Ennen uuden asiakassuhteen hyväksymistä tai jatkamista tilin-

tarkastajan tulee arvioida toimeksiantoriskin taso. Arvioinnissa on oleellista ottaa huomioon 

myös kolmansilta osapuolilta saatava tieto. Asiakasta koskevaa tietoa voi hakea internet läh-

teistä sekä yritysrekisteristä. Jos asiakas on suurissa taloudellisissa vaikeuksissa tai on anta-

nut edelliselle tilintarkastajalle vääriä tietoja, uuden asiakassuhteen hyväksyminen voi olla 

mahdotonta. Tilintarkastajan tulee myös arvioida, riittääkö hänen oma ammattitaitonsa tar-

kastuksesta suoriutumiseen.  (HTM Tilintarkastajat 2009, 82–83.)   

 

Johnstonen  (2000) tekemän tutkimuksen mukaan tilintarkastajan uuden asiakkaan hyväksy-

minen on monimutkainen valintaprosessi, jossa harkitaan asiakkaan hyväksymistä arvioi-

malla tämän liikeriskiä, tilintarkastajan omaa liikeriskiä sekä tilintarkastusriskejä. Voidaan 

nähdä, että tilintarkastajat ennemmin jättävät riskiset asiakkaat hyväksymättä, kuin muun-

taisivat proaktiivisesti omia toimintatapojaan tai hinnoitteluaan havaittujen riskien mukaan. 

Tilintarkastajat pystyvät arvioimaan omaa yritys riskiään asiakkaan liikeriskin ja tilintarkas-

tusriskin perusteella painottaen tilintarkastusriskiä. (Johnstone 2000.) 
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Wittek, van der Zee ja Mühlaun  (2008) tekemän tutkimuksen mukaan uusi asiakas hyväk-

sytään helpommin, jos sen kautta on mahdollista saada myös muita toimeksiantoja kuten 

konsultointia. Tutkimuksessa todettiin myös, että vain tilintarkastusta harjoittava tilintarkas-

tustoimistot ottavat vähemmän riskejä liiketoiminnassaan kuin kaupallisemmin suuntautu-

neet tilintarkastusyritykset. (Wittek et al. 2008.) 

 

2.3.2 Tilintarkastajan ammatillinen skeptisyys                   

Tilintarkastuslaissa määritetään, että tilintarkastajan tulee suorittaa hänelle tarkoitetut tehtä-

vät ammattitaitoisesti, puolueettomasti sekä ammatillinen kriittisyys säilyttäen (TTL 4:1). 

Ammatillinen skeptisyys on tilintarkastajaan itseensä liittyvä ominaisuus, johon vaikuttavat 

aikaisempi kokemus, henkilön omat persoonallisuuspiirteet sekä osaaminen  (Eutsler, Norris 

& Trompeter 2018.) 

 

ISA 200 standardin mukaan tilintarkastusprosessin aikana on välttämätöntä harjoittaa am-

matillista skeptisyyttä. Jotta tilintarkastaja voi päästä onnistuneeseen lopputulokseen tilin-

tarkastuksessa, tulee ammatillista skeptisyyttä noudattaa tiedostaen, että voi olla olemassa 

tekijöitä, joiden takia tilinpäätös on olennaisesti virheellinen tai puutteellinen. Tämä tarkoit-

taa sitä, että tilintarkastajalla täytyy olla asennoituminen, johon kuuluu kyseenalaistava nä-

kemys ja tilintarkastusevidenssien kriittinen arvioiminen. (ST akatemia 2018, 77-78.)  

 

Eutslerin, Norrisin ja Trompeterin (2018) tekemän tutkimuksen mukaan tilintarkastajan har-

joittamaan ammatilliseen skeptisyyteen vaikuttaa johdon ja tilintarkastajan suhde. He tote-

sivat, että tällä suhteella on vaikutusta tilintarkastajan harjoittamaan skeptisyyteen sekä tar-

kastustoimenpiteiden laajuuteen. Tutkimuksessa todettiin, että johdon ja tilintarkastajan 

vuorovaikutuksen ollessa tiivistä voi tilintarkastajan ammatillinen skeptisyys horjua.   

 

 

2.3.3 Tilintarkastuksen merkitys sidosryhmille                   

Tilintarkastuksella on suuri merkitys yrityksen sidosryhmiin, esimerkiksi luotonantajiin, ra-

hoittajiin ja tavarantoimittajiin. Myös yleinen luotettavuus pääomamarkkinoilla taataan 
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tilintarkastuksen avulla. Näin pystytään varmistamaan kaikkinaisten normien noudattamisen 

merkitystä terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun näkökulmasta.  (Vannela 2011.) 

 

Oikein suoritetun kirjanpidon on tarkoitus antaa yrityksen toiminnasta ja taloudellisesta tu-

loksesta todenmukaiset tiedot, mikä vastaavasti vaikuttaa suoraan markkinatalouteen. Mark-

kinataloudessa vaihdannan kohteena ovat eri hyödykkeiden ohella yhä yleisemmin varalli-

suusarvoiset edut, jotka kiinnittyvät informaatioon. Kirjanpidon antamaa informaatiota hyö-

dyntää niin yhtiö itse kuin myös sen osakkeenomistajat. On tärkeää kuitenkin nähdä, kuinka 

keskeisesti se myös vaikuttaa yrityksen sidosryhmiin sekä sidosryhmäsuhteisiin. Kirjanpi-

don oikeellisuutta ja luotettavuutta kaipaa moni sidosryhmäläinen kuten luotonantajat, liike-

kumppanit ja verottaja. Kirjanpitosäännösten tavoitteena on kirjanpidon oikeellisuuden tur-

vaaminen. Kirjanpitorikosten kanssa tehdään yleisesti myös samaan aikaan muitakin rikok-

sia, kuten velallisen rikos tai veropetos, jotka vaikuttavat myös sidosryhmiin. (Frände, Ma-

tikkala, Tapani, Tolvanen, Viljanen, & Wahlberg 2018, 688-689.)   

 

Kirjanpitosäännösten tarkoituksena on turvata yrityksen osakkaiden ja vastuuhenkilöiden 

tiedonsaanti yrityksen tilasta, mutta sitäkin oleellisempaa on yrityksen ulkopuolisten sidos-

ryhmien kuten yrityksen velkojien ja rahoittajien sekä verottajan suojelu. Näille sidosryh-

mille on tärkeää saada yrityksestä mahdollisimman paikkaansa pitäviä tietoja. Täsmällisillä 

kirjanpidon vaatimuksilla on myös merkitystä niiden sidosryhmien kannalta, ketkä perusta-

vat oman yritystoimintansa kirjanpidosta saatavan tiedon varaan. Tällaisia sidosryhmiä ovat 

esimerkiksi velkojat ja verottaja. (Mäkelä 2001, 119.) 

 

2.4 Kirjanpitorikosten havainnointi 

Kirjanpitorikoksiksi lasketaan tilintapahtumien ja tositteiden väärentäminen, tilinpäätöksen 

laatimisen laiminlyönti ja kirjanpitomateriaalin tuhoaminen lopullisesti (Laurio 2020, 33). 

Tilintarkastajan tulee työssään tehdä tarkistuksia, esimerkiksi kirjanpidon loppusaldoihin, 

taseeseen ja tuloslaskelmaan. Jotta oikeellisuus tulee esiin, tilintarkastaja tulee varmistaa, 

että tase menee tasan. Myös täsmäyksiä pystytään tekemään taseeseen, tuloslaskelmaan, 

tase-erittelyihin ja liitelaskelmiin. (Korkeamäki 2008, 48–49.) Tilintarkastajan mahdollisuus 

havaita tapahtunut kirjanpitorikos on riippuvainen kuitenkin monesta tekijästä.  
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Havainnointiin vaikuttaa keskeisesti rikoksen tekijän taitavuus, manipuloinnin toistuvuus ja 

laajuus. Myös yhteistyössä tehty epärehellinen toiminta ja siinä mukana olevien henkilöiden 

asema ja määrä vaikuttavat havainnointiin.   (ST Akatemia, 2018.) 

 

Tilintarkastaja voi tehdä pistokokeita, vierailla yrityksen toimipisteessä yllättäen tai tehdä 

tietynlaisia testejä. Näin pystytään esimerkiksi toimipisteessä yllättävän vierailun avulla saa-

maan tieto rahavarojen todellisesta tilanteesta haluttuna ajankohtana, jota ei ole aikaisemmin 

ilmoitettu. Myös varastojen saldojen manipulointia pystytään estämään pyytämällä varaston 

inventaariota lähellä tilikauden tai raportointikauden loppua.  (HTM Tilintarkastajat 2009, 

286.)  

 

Suomen tilintarkastajat Ry:n (2020) tekemän suositusten mukaan tilintarkastusprosessi muo-

dostuu kuudesta vaiheesta. Ensimmäisenä muodostetaan käsitys taloudellisesta tilasta sekä 

määritetään tarkastettavat pääkirjanpitoviennit. Toisessa vaiheessa tulee valittavaksi tarkas-

tettava ajanjakso. Tilikauden lopussa tehtyjen pääkirjanpitovientien tarkastamista suositel-

laan, koska tilinkauden lopussa voidaan sortua väärinkäytöksiin. Kuitenkin Suomen tilintar-

kastajat Ry:n (2020) tekemien suositusten mukaan väärinkäytöksiä voi tapahtua koko tili-

kauden aikana ja niihin on saatettu nähdä paljon vaivaa, minkä takia havainnointi voi olla 

hankalaa. Kolmannessa vaiheessa varmistetaan aineiston täydellisyys, eli tarkastetaan, että 

kirjanpitoaineisto sisältää kaikki tilikauden tositteet. Täytyy myös tarkistaa, että päiväkirjan 

ja pääkirjan tiedot sisältävät samat viennit, mikä voidaan suorittaa pistokokein tai täsmäyt-

tämällä. Neljännessä vaiheessa määritetään muut riskikriteerit, kuten epätavalliseen kellon-

aikaan tehdyt pääkirjanpitoviennit. Tämän jälkeen tarkastetaan, että riskikriteerit täyttävät 

pääkirjanpitoviennit ja muut oikaisut. Viimeisenä dokumentoidaan tehty työ ja tehdään joh-

topäätökset. (Suomen Tilintarkastajat Ry 2020.)  

 

Tilintarkastajalle luodut kannustimet, vaikuttavat keskeisesti siihen, miten tilintarkastuksen 

oikeellisuus tulee toteutumaan.  (Newman, Patterson & Smith, 2005) Eri oikeusjärjestel-

missä on omanlaiset kannustimensa. Kuitenkin voidaan nähdä, että keskeisenä kannusti-

mena ovat vahingonkorvausvelvollisuus sekä rikos- ja hallinto-oikeudelliset sanktiot, jotka 

kaikki ovat Suomessa käytössä. (Mähönen 2008.)  
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ISA 240 standardi käsittelee väärinkäytöksiin liittyviä tilintarkastajan velvollisuuksia tilin-

tarkastuksessa. ISA-standardien mukaisesti tehty tilintarkastus antaa kohtuullisen varmuu-

den siitä, ettei tilinpäätöksessä kokonaisuutena ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 

olennaista virheellisyyttä. Luontaisten rajoitteiden takia ei voida kokonaan välttää riskiä, 

ettei havainnoida tilinpäätöksessä ilmenevää olennaista virheellisyyttä, vaikka tarkastus olisi 

asianmukaisestasi suunniteltu sekä suoritettu ISA-standardien mukaisesti. Väärinkäytöksistä 

johtuvia olennaisia virheellisyyksiä on vaikea havaita, koska niihin liittyy usein pitkälle ke-

hittyneitä sekä huolellisesti harkittuja piilottelujärjestelyitä, kuten väärennöksiä, liiketapah-

tumien tahallista kirjaamatta jättämistä tai väärän informaation antamista tilintarkastajalle 

tarkoituksella. Keskeinen erottava tekijä näiden välillä on, onko virhe tehty tahallistesti tai 

tahattomasti. Tahalliset virheellisyydet voidaan jakaa kahteen kategoriaan: vipillinen talou-

dellinen raportoinnista johtuva virheellisyys sekä varojen väärinkäytöstä johtuva virheelli-

syys. On myös oleellista huomioida, että vaikka tilitarkastajan tunnistaisi tai epäilisi väärin-

käytöstä, hän ei kuitenkaan tee oikeudellista päätelmää onko väärinkäytös todella tapahtu-

nut.  (ST Akatemia, 2018.) 

 

ISA 240 Standardissa on esimerkkejä väärinkäytösten riskitekijöistä, joita tilintarkastajat 

voivat kohdata erilaisissa tilanteissa. Yritys voi esimerkiksi kovan kilpailun tai markkinoi-

den kiristymisen vuoksi takia sortua väärinkäytöksiin. Myös kysynnän merkittävä vähenty-

minen ja liiketoiminnan epäonnistuminen voivat toimia riskitekijöinä. Jos johdolla on kovat 

paineet sidosryhmien osalta täyttää annetut vaatimukset, jotta yritys pystyy saamaan lainaa, 

voi tämä olla riskipaikka väärinkäytöksille. On myös tärkeää nähdä, että erilaiset tilaisuudet 

voivat altistaa väärinkäytöksille. Toimialan luonne voi tarjota suoraan tai epäsuorasti tilai-

suuksia yritykselle vilpilliseen taloudelliseen raportointiin. Esimerkiksi tilanne, jossa yrityk-

sellä on vahva taloudellinen asema tai kyky dominoida toimialaansa, antaa yritykselle mah-

dollisuuden määrätä tavarantoimittajille tai asiakkaille ehtoja, joista saattaa seurata epäasi-

anmukaisia liiketoimintaa. (ST Akatemia, 2018.)  
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3 Tutkimuksen toteutus ja empiirinen analyysi 

Aineistona tutkielmassa on lähdekirjallisuus sekä korkeimman oikeuden ennakkopäätökset 

kolmesta eri tapauksesta, joissa keskeisenä tekijänä on kirjanpitorikos. Ennakkopäätökset 

ovat otettu Edilex-tietokannasta ja päätökset sijoittuvat vuosille 2013–2018. Ennakkopää-

tösten tarkastelun avulla pyritään löytämään kirjanpitorikosten erityispiirteitä sekä löytä-

mään yhtäläisyyksiä niihin tilintarkastajan haastattelusta.  

 

 

3.1 Aineiston ja tutkimusmenetelmän kuvaus 

Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Menetel-

mänä käytetään teemahaastattelua, joka on toteutettu haastattelemalla yhtä KHT tilintarkas-

tajaa. Tutkimukseen valittiin myös kolme korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä, joissa jo-

kaisessa on tapahtunut tutkimuksen kannalta olennainen rikos eli kirjanpitorikos. Kirjanpi-

torikokset jaetaan kolmeen asteeseen, mutta tutkielmassa olevissa tapauksissa kirjanpitori-

kokset ovat kaikki asteeltaan törkeitä. Kaikki rikokset ovat tapahtuneet Suomessa toimivien 

yritysten kirjanpidossa. Oikeustapauksia lähdettiin etsimään Edilex-tietokannasta aluksi vii-

meisen kymmenen vuoden ajalta. Näistä valittiin kolme tutkimuksen kannalta oleellisinta 

tapausta ja ne esitellään alaluvussa 3.2.  

 

Laadullinen tutkimus mielletään tyypillisesti aineiston sekä analyysin muodon kuvaukseksi, 

mikä ei perustu pelkästään numeraaliseen tietoon  (Uusitalo 1991, 79). Laadullista tutki-

musta pystytään toteuttamaan monin eri menetelmätavoin ja tutkimuksen aineistoksi kelpaa 

pelkistetty tekstimuodossa oleva aineisto. Tällaisia aineistoja ovat haastattelut, kirjeet sekä 

havainnoinnit. (Eskola & Suoranta 1998, 12.)  

 

Laadullinen analyysi voidaan jakaa analyyttisesti kahteen eri vaiheeseen: havaintojen pel-

kistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. Käytännössä kuitenkin nämä analyysin vaiheet ni-

voutuvat toisiinsa. Havaintojen pelkistämisessä aineistoa tarkastellaan tietystä näkökul-

masta, jonka avulla pystytään hahmottamaan aineistosta tutkimuksen teoreettisen 
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viitekehyksen kannalta olennaiset tekijät. Havaintojen hahmottamisen jälkeen erilliset raa-

kahavainnot muodostetaan yhdeksi havainnoksi tai pienemmäksi havaintojen ryhmäksi. Ar-

voituksen ratkaiseminen tutkimuksessa tarkoittaa käytännössä tutkimuksesta saatujen tulos-

ten ja johtopäätösten tulkintaa.  (Alasuutari 2011, 32–35.) 

 

Tutkimuksessa haastateltiin Suomessa toimivan yrityksen tilintarkastajaa, yhtenä aineiston 

hankinnan keinona. Haastattelu on toteutettu teemahaastatteluna eli puolistrukturoituna 

haastatteluna. Teemahaastattelussa on tärkeää, että haastattelussa edetään tutkimuksen kan-

nalta keskeisten aiheiden ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten mukaan. (Tuomi et al. 

2018, 89.) Haastattelu on joustava tutkimusmenetelmä, mikä soveltuu moniin hyvin erilai-

siinkin tutkimustarkoituksiin. Haastattelussa tiedonhankinta tapahtuu itse haastattelutilan-

teessa, mikä mahdollistaa myös vastausten taustalla olevien motiivien tulkinnan. Haastatte-

lun aikana haastattelija pystyy lisäksi ei-kielellisten ilmaisujen avulla ymmärtämään vas-

tauksia, joita haastateltavalta saadaan. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34.)  

 

Tutkimukseen haastateltiin yhtä KHT-tilintarkastajaa ja haastattelu toteutettiin videopuhe-

lun välityksellä. Haastattelun tavoitteena oli saada tilintarkastajan käytännön näkökulmaa 

Suomessa tapahtuviin kirjanpitorikoksiin sekä siihen, minkälaisia mahdollisuuksia tilintar-

kastajalla on havaita niitä. Myös tavoitteena oli saada tutkimuksen kannalta keskeisiin aihei-

siin liittyviä vastauksia sekä mielipiteitä. Tavoitteena on myös pystyä sijoittamaan haasteta-

van puhe laajempaan kontekstiin eli löytää yhteyksiä tutkimuksessa olevien oikeustapausten 

kanssa. Tutkimusmenetelmäksi sopi paremmin haastattelumenetelmä kuin kyselylomake, 

koska näin pystyttiin kesken haastattelunkin esittämään lisäkysymyksiä sekä pyytämään li-

säperusteluja haastateltavan näkökulmille. Tavoitteena oli myös tarkastella, löytyykö haas-

tattelusta ja oikeustapauksista yhdistäviä piirteitä. 

 

Tutkimuksen haastattelurunko (Liite 1) lähetettiin haastateltavalle etukäteen, jotta hän näkisi 

mistä tuleva haastattelu muodostuu. Haastattelurungossa kysymykset on jaettu eri aihepii-

reihin. Ensimmäinen aihepiiri koostuu haastateltavan taustatiedoista ja toinen aihepiiri koos-

tuu kysymyksistä, joiden aiheena on tapahtumat ennen tilintarkastusta ja uuden asiakkaan 

hyväksyminen. Kolmas aihepiiri koostuu kysymyksistä, joiden avulla halutaan selvittää ti-

lintarkastuksen aikana käyviä tapahtumia. Neljäs aihepiiri koostuu tulevaisuuden kysymyk-

sistä. 
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3.2 Oikeustapaukset 

Tässä kappaleessa esitellään Suomessa vuosina 2013–2018 käsiteltyjä oikeustapauksia, joi-

den keskeisenä aiheena on kirjanpitorikos. Oikeustapaukset ovat peräisin Edilex-tietokan-

nasta ja ne ovat korkeimman oikeuden ennakkotapauksia. 

 

KKO: 2018:2 

Henkilö A sai syytteet useista törkeistä kirjanpitorikoksista, törkeistä veropetoksista, tör-

keistä työeläkevakuutusmaksupetoksista ja rekisterimerkintärikoksista harjoittaessaan ra-

kennusalan työvoiman vuokrausta viidessä eri yrityksessä. A tunnusti tekonsa esitutkinnassa 

sekä oikeudenkäynnissä. Käräjäoikeudessa syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta seitse-

mästä törkeästä veropetoksesta, neljästä törkeästä kirjanpitorikoksesta, kahdesta törkeästä 

työeläkevakuutusmaksupetoksesta ja kolmesta rekisterimerkintärikoksesta. Käräjäoikeu-

dessa A oli tunnustanut olleensa todellinen toimija syytteessä tarkoitetuissa kaikissa viidessä 

yhtiössä teonkuvausten mukaisella tavalla. Verohallinnon ja työeläkevakuutusyhtiön kor-

vausvaatimukset A myönsi oikeiksi.  

 

Käräjäoikeus näki, että jokaisessa A:n omistamassa yrityksessä oli arvolisäverovelvollisen 

kausi-ilmoitusten sekä työnantajan valvontailmoitusten jättäminen Verohallinnolle oli joko 

laiminlyöty kokonaan tai ilmoitukset olivat vääriä tai puutoksellisia. Vältettyjen verojen tai 

verojen, joita yritettiin välttää, yhteissummaksi laskettiin lähes 870 000 euroa. A:n omista-

man kahden yrityksen kirjanpito oli laiminlyöty kokonaan ja kirjanpitoaineisto oli joko kät-

ketty tai hävitetty.  Yhdessä A:n omistamassa yrityksessä oli kirjanpitoon toteutettujen vää-

rien kulukirjauksien sekä valheellisien laskujen avulla maksettu työntekijöille palkkoja pi-

meästi. A:n toimittaessa kirjanpitoaineistoa Verohallinnolle A ilmoitti, ettei ”kirjanpito kestä 

päivänvaloa”. A oli tarkentanut sanomaansa kertomalla, että kirjanpitoon perusteettomien 

kirjausten avulla ja nostaen varoja tililtä perusteettomasti, A maksoi työntekijöille palkkoja 

pimeästi, joiden arvioitu osuus oli n. 70-80 prosenttia 

 

Käräjäoikeus tuomitsi A:lle 3 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistuksen. A valitti hovi-

oikeuteen päätöksestä ja vaati rangaistuksen alentamista sillä perusteella, että esitutkinnan 
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aikana A oli myöntänyt tekonsa ja pyrkinyt selvittämään asiaa sekä olemaan yhteistyöky-

kyinen oikeusprosessin aikana. A kuitenkin jatkoi suunnitelmallisesti samankaltaista rikol-

lista toimintaa eräissä yrityksissä suoritetuissa verotarkastuksissa huolimatta. A:n toiminta 

ei siten osoita hänen suhtautumistaan tekoonsa muuttuneen todellisesti. Hovioikeudessa tuo-

mioksi annettiin A:lle 3 vuotta vankeusrangaistusta.  

 

KKO: 2018:23 

 

Syksyllä 2015 käynnistyneessä esitutkinnassa henkilöä A epäiltiin useista talousrikoksista. 

Syyttäjä syytti A:ta kolmesta törkeästä veropetoksesta sekä kahdesta törkeästä kirjanpitori-

koksesta. Tapauksen alussa A oli ensin kiistänyt syyllistyneensä mihinkään rikokseen, mutta 

myöhemmin myöntänyt syytteet. Tuomioesityksen mukaan A harjoitti kahdessa omistamas-

saan yrityksessä, jotka myöhemmin yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi, kassasta ohimyyntiä kä-

teismyynnin kautta ja merkintä niistä kirjanpitoon puuttui. Myös yritysten kausiveroilmoi-

tukset oli laiminlyöty, koska kirjanpitokirjaukset olivat puutteellisia ja näin ollen yrityksen 

veroilmoitukset olivat sisällöltään vääriä. Tuloveroja ja arvonlisäveroja oli vältetty 767 141 

euron edestä sekä yritetty välttää 89 349 euroa. Syytteen mukaan A oli omassa henkilökoh-

taisessa verotuksessaan jättänyt ilmoittamatta yhtiöstä nostamansa rahat. A on tunnustanut 

tuomioesityksen mukaiset rikokset ja suostunut asian selvitykseen oikeudenkäynnissä. Myös 

Verohallinto suostui asian käsittelyyn tunnustamismenettelyn kautta sekä vaati vahingon-

korvausta. A valitti hovioikeuteen vaatien, että vankeusrangaistusta alennetaan ja muutettai-

siin ehdolliseksi vankeusrangaistukseksi. Korkein oikeus katsoi, että A:lle olisi ilman tun-

nustusta tuomittava 3 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistus, mutta tunnustuksen kanssa 

A tuomittiin 2 vuoden ja 1 kuukauden vankeusrangaistukseen.  

 

KKO: 2013:93 

 

Henkilöä A syytettiin vuonna 2013 törkeästä veropetoksesta, törkeästä kirjanpitorikoksesta 

ja törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta. Yrityksensä työntekijöilleen A maksoi palk-

koja pimeästi yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. Yritys vältti veroja suunnitelmallisella pi-

meällä toiminnallaan yli 800 000 euroa. Kirjanpitoon oli kirjattu väärennettyjä tositteita noin 

2 miljoonan euron arvosta. Tilikausilla 2004–2006 yritys antoi väärää tietoa sen verotetta-

vasta tuloksesta, koska yhtiön kirjanpitoon oli kirjattu perusteettomia aliurakointilaskuja, 
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jotka rasittivat yhtiön tulosta ja näin ollen tuloverotus oli 61 547 euroa liian alhainen. Kir-

janpitoon merkittyjen väärien tietojen määrä oli merkittävän suuri ja tiedot perustuivat vää-

riin tositteisiin. Perusteettomien aliurakointilaskujen määrä kirjanpidossa oli ollut suuruu-

deltaan yli puolet yrityksen liikevaihdosta. Yrityksen lainvastainen toiminta oli ollut hyvin 

suunnitelmallista ja näiden valheellisten laskujen tekemiseen oli osallistunut 12 yhtiötä. Kä-

räjäoikeus tuomitsi A:n törkeästä veropetoksesta, törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä 

työeläkevakuutusmaksupetoksesta neljän vuoden vankeusrangaistukseen. A:lle myönnettiin 

valituslupa rangaistuksen mittaamisen osalta, mutta Korkein oikeus ei nähnyt vankeusran-

gaistuksessa aihetta alennukseen.  

 

Yhteenveto 

 

Kaikissa kolmessa tapauksessa on tapahtunut törkeä kirjanpitorikos. Tapauksista voidaan 

nostaa esille kirjanpitorikokset, jotka on saatu aikaan laskujen väärentämisten avulla. KKO 

2013:93 ja KKO 2018:2 oikeustapauksissa kirjanpitorikos oli tapahtunut laskujen väärentä-

misien kautta. KKO 2013:93 tapauksessa väärennettiin aliurakointilaskuja, jonka avulla saa-

tiin yrityksen tulosta muokattua ja näin pystyttiin vaikuttamaan yrityksen verotukseen. KKO 

2018:2 tapauksessa työntekijöille maksettiin pimeitä palkkoja väärennettyjen laskujen 

avulla. On myös oleellista kiinnittää huomiota siihen, että KKO: 2018:23, KKO 2013:93 ja 

KKO 2018:2 tapauksissa on tapahtunut törkeän kirjanpitorikoksen lisäksi muitakin talousri-

koksia. Jokaisessa oikeus tapauksessa kirjanpitorikoksen lisäksi on tapahtunut veropetos.  

  

 

3.3 Tilintarkastajan haastattelu aiheesta kirjanpitorikokset 

Kysymysrunko (Liite 1) lähetettiin haastateltavalle etukäteen ja hän vastasi kysymyksiin etä-

haastattelussa. Teemahaastattelussa tilintarkastaja vastasi kysymyksiin laajasti ja pohdiskel-

len. Tässä luvussa avataan hänen käsityksiään ja mielipiteitään tilintarkastuksesta sekä kir-

janpitorikoksista. Saatuja vastauksia verrataan teoriaosuudessa esiteltyihin lähdeaineistoi-

hin.  
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Haastateltava kertoi, että riippumattomuuden tarkistamiseen tarvitaan riittävä tietämys asi-

akkaasta, mikä tarkoittaa sitä, että yrityksestä tulee tehdä tarpeeksi kattava lähtöselvitys en-

nen toimeksiannon hyväksymistä. Tilintarkastuslaki määrää, että tilintarkastajan täytyy olla 

riippumaton suorittaessaan toimeksiantoansa sekä tarkastettavan tilinpäätöksen kattaman 

ajan ja tarkastus on järjestettävä toimintansa riippumattomuuden turvaavalla tavalla (TTL 

4:6:1). Ennen uuden asiakassuhteen hyväksymistä tai jatkamista tilintarkastajan tulee arvi-

oida toimeksiantoriskin taso. Jos asiakas on suurissa taloudellisissa vaikeuksissa tai on an-

tanut edelliselle tilintarkastajalla vääriä tietoja, uuden asiakassuhteen hyväksyminen voi olla 

mahdotonta. Myös tilintarkastajan tulee arvioida riittääkö hänen oma ammattitaitonsa tar-

kastuksen suoriutumisen kannalta.  (HTM Tilintarkastajat, 2009, 82-83.)   

 

Haastateltava kuitenkin painotti, ettei tulevasta asiakkaastaan voi tietää lähtötilanteessa täy-

sin kaikkea ja vasta ensimmäisen vuoden aikana tutustuu asiakkaaseen vasta kunnolla. Mutta 

lähtötilanteessa on oleellista selvittää tarpeeksi hyvin, että on riippumaton uudesta asiak-

kaastaan sekä että resurssit ovat riittävät tulevan asiakkaan tarkastamiseen. Lähtötilanteessa 

on hyvä selvittää asiakkaasta myös, millä toimialalla asiakas toimii, jotta voi nähdä toimiiko 

yritys erityisen riskisellä alalla. Hänen mukaansa näin pystytään jo määrittelemään asiak-

kaasta oletusarvoja. Myös asiakkaan taloudellinen tila tulee tarkistaa edellisen tilintarkastus-

kertomuksen avulla. Kokonaisuudessaan haastateltavan mielestä asiakkaasta tulee tehdä ris-

kiarvio, jotta voidaan hyväksyä tai olla hyväksymättä asiakas. Haastateltavan mielestä tilin-

tarkastajan mahdollisuutta ehkäistä kirjanpitorikoksia voisi auttaa, jos ennen toimeksiannon 

ottamista vastaan voisi saada asiakkaasta tiedon, toimiiko yrityksen hallituksessa henkilö, 

jolla on rikollistaustaa. Näin ollen pystyisi tekemään jo niitä oletusarvoja yrityksestä, toi-

miiko yritys liiketoiminnan aikana eettisesti vai ei. Johnstonen (2000) tekemän tutkimuk-

senkin mukaan tilintarkastajan uuden asiakkaan hyväksyminen on monimutkainen valinta-

prosessi, jossa harkitaan asiakkaan hyväksymistä arvioimalla tämän liikeriskiä ja tilintarkas-

tajan omaa liikeriskiä. 

 

Tilintarkastaja pystyy valitsemaan toimeksiannon puitteissa yrityksen tarkastuskohteet, tar-

kastuksen laajuuden sekä menetelmät, kuinka tarkastus toteutetaan. Toisin sanoen tilintar-

kastajalla on vapaus suunnitella ja toteuttaa tarkastustyönsä itsenäisesti.  (Tomperi, Halmi-

nen & Turunen 2018, 11-12.) Haastateltava pitää tärkeänä, että tilintarkastajalla on kattava 

tietämys omista asiakkaistaan, jotta hän pystyy muodostamaan oletusarvoja asiakkaasta. 
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Ensimmäisen vuoden aikana tilintarkastaja vasta opettelee tuntemaan yritystä ja sen omia 

käytäntöjä sekä kuinka liiketoiminta yrityksessä on rakennettu. Haastateltava kertoo myös, 

että yleensä ensimmäinen vuosi uuden asiakkaan kanssa on tämän takia myös hyvin paljon 

työläämpi kuin myöhemmät vuodet. Haastateltava painottaakin, että kun uuden asiakkaan 

toimeksiannon hyväksyy, ei ole vielä yrityksen toiminnan asiantuntija. Kun pohjatyöt on 

tehty, asiakkaan käytännön tavat tulevat tutuiksi ensimmäisen vuoden aikana. Tilintarkasta-

jan mielestä kaikkien tilintarkastustiimissä toimievien työntekijöiden ei tarvitse tuntea asia-

kasta kuin ”omia taskujaan”, mutta tärkeää on, että päävastuullinen tarkastaja tuntee ja ym-

märtää hyvin asiakkaan liiketoimintaa ja käytännön tapoja.  

 

Pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat tärkeitä haastateltavan mielestä, koska ne helpottavat tilin-

tarkastajan työtä. Hänen mielestään pitkäaikaisen asiakkaan tilinpäätöksestä on helpompi 

huomata poikkeamat. Esimerkiksi poikkeuksellinen rahavirta on helpompi havaita, jos on 

tottunut tarkastelemaan asiakkaan tilinpäätöksiä jo monia vuosia. Haastateltava huomauttaa 

myös, että ammattitaitoinen tilintarkastaja pystyy kuitenkin tarkkojen tarkastustoimenpitei-

den takia huomaamaan poikkeamat, vaikka asiakassuhde olisikin tuore. Hänen mielestään 

tarkat tarkastustoimenpiteet sekä alan byrokraattisuus pienentävät riskiä, että tarkastuksen 

yhteydessä väärinkäytös jäisi huomaamatta.  

 

Haastateltava pitää kirjanpitorikosten havaitsemissa tärkeimpänä sitä, että tilintarkastaja 

muistaa ammatillisen skeptisyyden. Haastateltavan mielestä tilintarkastusta tehdessä, tulee 

olla tarpeeksi skeptinen asiakkaan antamien tietojen suhteen sekä myös sen kanssa, mitä 

asiakas kertoo yrityksestä. Haastateltava painottaa myös, että ammatillinen skeptisyys ja asi-

akkaan tunteminen linkittyvät toisiinsa siten, että ihmistuntemuksen avulla voi myös tehdä 

onnistuneita päätelmiä, pitääkö asiakkaalta saatu vastaus paikkansa. ISA 200 -standardin 

mukaan tilintarkastusprosessin aikana on välttämätöntä harjoittaa ammatillista skeptisyyttä 

ja tehdä tilintarkastusta tiedostaen, että on olemassa sellaisia tekijöitä, joiden takia tilinpää-

tös voi olla virheellinen tai puutteellinen. Se tarkoittaa, että tilintarkastajan asenteeseen kuu-

luu kyseenalaistava näkemys ja tilintarkastus aineiston kriittinen arviointi. Haastateltavan 

mielestä on hyvä, että ammatillista skeptisyyttä vaaditaan tilintarkastajalta myös lain avulla.  

  

Tilintarkastajan mahdollisuuteen havaita kirjanpitorikos vaikuttaa moni tekijä kute rikok-

sentekijän taitavuus  (ST Akatemia, 2018). Haastateltavankin mielestä tilintarkastajan on 
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vaikeaa havaita kirjanpitorikoksia, jos kirjanpitorikoksen on tehnyt kirjanpidon ammattilai-

nen. Hänen mielestään kirjanpidon työntekijä pystyy omalla ammatillisella kekseliäisyydel-

lään piilottamaan rikoksen hyvinkin huomaamattomaksi. Haasteltava kuitenkin painottaa, 

että jos tilintarkastaja ei niin sanotusti ”lipsu” omasta sapluunastaan tarkastaa yrityksen ti-

linpäätöstä, kirjanpitorikosten havaitseminen onnistuu. Haastateltava kertoo, että tekee työs-

sään tietynlaisia pistokokeita ostolaskuihin, jonka avulla tarkistetaan, että maksu on mak-

settu varmasti ostolaskulla näkyvälle tilinumerolle eikä esimerkiksi omalle tilille. Tutkiel-

massa esiteltyjen oikeustapausten perusteella näin kannattaa tehdä, koska kuten myös, KKO 

2013:93 ja KKO 2018:2 oikeustapauksissa oli myös tapahtunut laskujen väärennöksiä. KKO 

2013:93 tapauksessa väärennettiin aliurakointilaskuja, jonka avulla saatiin yrityksen tulosta 

muokattua ja näin ollen yritysverotusta pienemmäksi. KKO 2018:2 tapauksessa väärennet-

tyjen laskujen avulla taas maksettiin pimeitä palkkoja yrityksen työntekijöille.  

 

Tilintarkastajan tulee työssään tehdä tarkistuksia ja vertailuja. Täsmäyksiä pystytään teke-

mään taseeseen, tuloslaskelmaan, liitelaskelmiin ja tase-erittelyihin (Korkeamäki 2008, 48–

49.) Haastateltava halusi vielä tuoda ilmi, että vaikka tarkastuksessa tehdään pistokokeita ja 

tarkistuksia, on aina se mahdollisuus, ettei pistokoe tai tarkistus osu väärinkäytöstapaukseen. 

Vaikka kirjanpitorikosten havaitseminen on vaikeaa, haastateltavan mielestä rikos tulee kui-

tenkin aina jotakin toista kautta vielä ilmi.  

 

Tilintarkastajan työssä kirjanpitorikosten havaitseminen ja ehkäisy on tärkeää haastateltavan 

mielestä sen takia, että sen avulla tilintarkastajan asiakkaat saavat sitä mistä maksavatkin, 

eli tarpeeksi luotettavaa tietoa yrityksestä. Haastateltava kertoo, että voisi kokea huonoa 

omaatuntoa, jos kirjanpitorikos jäisi häneltä huomaamatta, mutta tulisi myöhemmin ilmi. 

Kuitenkin hänen mielestään tärkeintä on, että luottaa omaan ammattitaitoonsa ja hyväksyy 

riskin, ettei kirjanpitorikosta tai muuta väärinkäytöstä aina pysty havaitsemaan. Haastatel-

tava kertoi myös omasta kokemuksestaan, jossa riitaisat osakkaat epäilivät, että yrityksen 

sisällä oli tapahtunut väärinkäytös. Hän pystyi kuitenkin rauhoittelemaan ja vakuuttelemaan 

heille, että tarkastuksen aikana ei mitään väärinkäytöksen kaltaista ole tullut vastaan. Tilin-

tarkastuksella on merkitystä yrityksen sidosryhmille, mutta myös yleinen luotettavuus pää-

omamarkkinoilla taataan tilintarkastuksen avulla. (Vannela, 2011.) 
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Tärkeänä haastateltava pitää sitä, että tilintarkastus pystyy kertomaan sidosryhmille tar-

peeksi luotettavan kuvan yrityksestä, jotta he eivät tekisi päätöksiään väärään informaatioon 

nojautuen. Esimerkiksi tilintarkastuksesta saatavan tilintarkastuskertomuksen ja lausunnon 

avulla pankit pystyvät tekemään lainapäätöksiään, kun pankki pystyy luottamaan yrityksen 

taloudellisen tilan olevan sitä, mitä tilinpäätöksessä on luvattu. Haastateltava korosti sitä, 

että ilman tilintarkastusta luotonantajilla sekä verottajalla täytyisi olla omanlaiset tarkastus-

metodinsa, joilla pystyisi saamaan luotettavaa tietoa yrityksestä. Yritykseen sijoittavat pys-

tyvät myös luottamaan paremmin sijoituspäätöksensä, kun he tietävät tilinpäätöksen olevan 

tarkastettu riippumattoman osapuolen toimesta. Mäkeläkin (2001, 119) painottaa, että täs-

mällisen kirjanpidon vaatimuksella on merkitystä sidosryhmien kannalta, jotka perustavat 

oman yritystoimintansa kirjanpidosta saatavan tiedon varaan, kuten esimerkiksi velkojat ja 

verottaja. Talousjärjestelmän osapuolet ovat nykyajan maailmassa yhä enemmän liitoksissa 

toisiinsa, minkä vuoksi luotettavaa tietoa tarvitaan sidosryhmille (Ruohonen, 2020, 22-25). 

Mutta Choi ja Wong (2007) painottavat myös, että jos markkinakuri sekä sijoittajien oma 

valvonta ei toteudu yhteiskunnassa, niin tilintarkastuksen merkitys korostuu entisestään.  



 

   
 

28 

4 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää, minkälaiset mahdollisuudet tilin-

tarkastajalla on havaita kirjanpitorikoksia. Tavoitteena on ollut selvittää suomalaista tilintar-

kastustapaa ja kirjanpitorikoksia kolmen korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen, lähdeai-

neiston sekä yhden tilintarkastajan haastattelun avulla. Näiden avulla tutkielmassa tuodaan 

konkreettisesti esille, minkälaisia kirjanpitorikokset voivat olla sekä minkälaiset mahdolli-

suudet tilintarkastajalla on havaita niitä. Törkeiden kirjanpitorikosten lukumäärä on kasva-

nut Suomessa vuosina 2010–2020. Vuonna 2010 törkeitä kirjanpitorikoksia ilmeni vain 384 

kappaletta kun taas vuonna 2020 niiden luku kohosi jopa 551 kappaleeseen. Törkeitä kirjan-

pitorikoksia ja kirjanpitorikoksia molempia tulee havaita sekä ehkäistä, jotta markkinatalous 

olisi mahdollisimman oikeudenmukaista ja etteivät yrityksen sidosryhmät kärsi kirjanpitori-

kosten aiheuttamista haitoista. Seuraavaksi esitetään vastaukset tutkimuskysymyksiin ja eh-

dotelmat jatkotutkimusaiheisiin. 

 

Kuinka tilintarkastaja pystyy havaitsemaan kirjanpitorikoksen?  

Tutkimuksen päätavoitteena oli saada selville, kuinka tilintarkastaja pystyy havaitsemaan 

kirjanpitorikoksen. Kun tarkastellaan tilintarkastajan keinoja havainnoida kirjanpitorikok-

sia, huomataan, että havainnointikeinoja on ensinnäkin monia ja havainnointikeinoja tukee 

lait ja standardit. Tilintarkastuslaki sekä erilaiset kansainväliset standardit tukevat tilintar-

kastajan työtä, jotta kirjanpitorikosten sekä muiden väärinkäytösten havainnointi onnistuu. 

Tutkimuksessa korostui ammatillisen skeptisyyden harjoittaminen tilintarkastusta tehdessä. 

Harjoittamalla ammatillista skeptisyyttä työssään tilintarkastaja arvioi kyseenalaistavasti ti-

lintarkastusevidenssiä sekä pitää mielessä, että on olemassa tekijöitä, joiden takia tilinpäätös 

voi olla olennaisesti puutteellinen tai virheellinen. Eutslerin (et al. 2018) tekemän tutkimuk-

sen mukaan ammatilliseen skeptisyyteen vaikuttavat tilintarkastajan aikaisempi kokemus ja 

tilintarkastajan omat persoonan piirteet sekä osaaminen. Tämän kyseisen tutkimuksen (Eu-

tsler et al. 2018) mukaan tilintarkastajan harjoittamaan ammatilliseen skeptisyyteen vaikut-

tavat johdon ja tilintarkastajan suhde ja he totesivatkin, että tällä suhteella on vaikutusta ti-

lintarkastajan harjoittamaan skeptisyyteen sekä tarkastustoimenpiteiden laajuuteen.  
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Tutkimus osoitti, että tilintarkastajan on vaikea havaita kirjanpitorikoksia, jos kirjanpitori-

koksen on tehnyt kirjanpidon ammattilainen. Ammattimaisen kekseliäisyyden avulla rikok-

sentekijä voi löytää keinon, kuinka rikos saadaan piilotettua. Tutkimuksessa korostui tilin-

tarkastuksessa tehtävien pistokokeiden tärkeys. Niiden avulla tilintarkastaja pystyy teke-

mään havaintoja kirjanpitorikoksista ja tekemällä tietynlaisia pistokokeita ostolaskuihin pys-

tytään tarkistamaan, että maksu on maksettu varmasti ostolaskulla näkyvälle tilinumerolle 

eikä esimerkiksi omalle tilille. Tämä korostui myös esiteltyjen oikeustapausten kohdalla. 

Tutkimus osoittaa siis pistokokeiden kannattavuuden.  Oikeustapauksista ei voida kuiten-

kaan tietää, onko tapaukset löytänyt yritysten tilintarkastaja, mutta esimerkiksi pistokokei-

den avulla se on ollut mahdollista.  

 

Kirjanpitorikosten kanssa tehdään yleisesti myös samaan aikaan muitakin rikoksia, kuten 

velallisen rikoksia tai veropetoksia  (Frände et al. 2018, 688–689). Myös tutkituissa kor-

keimman oikeuden ennakkopäätöstapauksissa oli tapahtunut törkeiden kirjanpitorikosten li-

säksi muita rikoksia. KKO 2018:2-tapauksessa usean törkeän kirjanpitorikoksen yhteydessä 

tehtiin myös törkeitä veropetoksia, törkeitä työeläkevakuutusmaksupetoksia ja rekisterimer-

kintärikoksia. KKO 2018:23-tapauksessa kirjanpitorikosten lisäksi yritys syyllistyi kolmeen 

törkeään veropetokseen. KKO 2013:93-tapauksessa tehtiin törkeä kirjanpitorikos, törkeä ve-

ropetos sekä törkeä työeläkevakuutusmaksupetos.  

 

 

Minkälainen merkitys toimeksiannon hyväksymisprosessilla on kirjanpitorikosten havaitse-

misessa? 

 

Tilintarkastajan uuden asiakkaan hyväksymisprosessi on monivaiheinen valintaprosessi, 

jossa harkitaan asiakkaan hyväksymistä arvioimalla tämän liikeriskiä ja tilintarkastajan 

omaa liikeriskiä. (Johnstone 2000) Tämä tutkimus tarjosi tähän myös tukea, sillä tuloksista 

ilmeni myös toimeksiannon hyväksymisprosessin tärkeys. Ennen uuden asiakassuhteen hy-

väksymistä tilintarkastaja tulee arvioida toimeksiantoriskin taso, johon vaikuttaa taloudelli-

nen tila, edellisten tilikausien informaation oikeellisuus ja se onko tilintarkastajalla itsellään 

riittävä ammattitaidon taso yrityksen tarkastamiseen (HTM Tilintarkastajat, 2009, 82-83). 

Tutkimustulokset korostavat myös sitä, että tilintarkastajan mahdollisuutta ehkäistä 
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kirjanpitorikoksia voisi auttaa se, jos ennen toimeksiannon hyväksymistä voisi saada asiak-

kaasta tiedon, toimiiko yrityksen hallituksessa henkilö, jolla on rikollistaustaa. Näin pystyisi 

mahdollisesti tekemään oletusarvoja yrityksestä, toimiiko yritys liiketoiminnan aikana eetti-

sesti vai ei.  

 

 

Minkälainen merkitys tilintarkastajan havaitsemilla kirjanpitorikoksilla on yrityksen sidos-

ryhmien kannalta? 

 

Tilintarkastajan havaitsemilla kirjanpitorikoksilla on suuri merkitys sidosryhmien kannalta. 

Nykyään talousjärjestelmän kaikki osapuolet ovat yhä enemmän liitoksissa toisiinsa, minkä 

takia yritysten sidosryhmät tarvitsevat luotettavaa tietoa niistä (Ruohonen, 2020, 22-25). 

Mäkeläkin (2001, 119) painottaa, että täsmällisen kirjanpidon vaatimuksella on merkitystä 

sidosryhmien kannalta, jotka perustavat oman yritystoimintansa kirjanpidosta saatavan tie-

don varaan, kuten esimerkiksi velkojat ja verottaja. Tutkimuksestakin ilmenee, että kirjan-

pidosta ja tilinpäätöksestä saatavan tiedon oikeellisuus on välttämätöntä sidosryhmille. On 

tärkeää, että tilintarkastajan tulee antaa sidosryhmille oikea kuva yrityksestä, jotta sidosryh-

mät eivät tekisi päätöksiään väärään informaatioon nojautuen. Lisäksi tutkimus tuo esiin sen, 

että ilman tilintarkastusta luotonantajilla ja verottajalla tulisi olla omanlaiset tarkastusmeto-

dinsa, joiden avulla ne pystyisivät saamaan tietoa yrityksen taloudellisesta tilasta.  

 

 

4.1 Tutkimuksen luotettavuus  

Laadullisen tutkimuksen luotatettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin eli havaintojen tois-

tettavuuden ja validiteetin eli tutkimuksen pätevyyden mukaan (Metsämuuronen 2008, 65). 

Tutkimus on toteutettu tapaus tutkimuksena, mikä vaikuttaa reliabiliteetin arviointiin. Tähän 

vaikuttaa se, että tutkimukseen on haastateltu vain yhtä tilintarkastajaa eikä näin ollen haas-

tattelusta saatavat tulokset pysty toistamaan itseään, jolloin kylläisyys eli saturaatio piste 

täyttyisi (Eskola et al. 1998, 62–63). Kuitenkin voidaan nähdä, että tutkimuksen valitut oi-

keustapaukset tuovat luotettavuutta, koska haastattelun vastauksissa ilmenee yhtäläisyyksiä 

niiden kanssa. Tutkimukseen valitut oikeustapaukset ovat korkeimman oikeuden 
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ennakkopäätöksiä, joita pidetään luotettavana oikeustiedonlähteenä (Eduskunta 2020). En-

nakkopäätökset heijastavat nykyistä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tutkielman tilintarkas-

tajan haastattelua voidaan pitää pätevänä tiedonlähteenä, etenkin koska haastateltava on ai-

heen asiantuntija ja omaa käytännön kokemusta aiheen parissa työskentelystä, mikä lisää 

tutkimuksen validiteettia. Haastattelussa saatavaan tietoon voivat kuitenkin vaikuttaa myös 

haastateltavan omat mielipiteet asiasta ja että haastateltava on voinut jättää vahingossa tai 

tahallisesti kertomatta tutkimuksen kannalta tärkeitä asioita. On oleellista kiinnittää huo-

miota myös siihen, että tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että haastattelun vastauksissa 

ilmenee yhtäläisyyksiä niin lähdekirjallisuuden kuin ennakkotapauksien kanssa. 

 

4.2 Jatkotutkimusaiheet 

Koska törkeät kirjanpitorikokset ovat lisääntyneet viime vuosina Suomessa, voisi tämä tut-

kielma toimia hyvin pohjana seuraaville, laajemmille tutkimuksille. Mahdollinen jatkotutki-

musaihe voisi olla vastaava tutkimus, jossa haastateltavia ja ennakkotapauksia olisi enem-

män. Jatkotutkimuksessa voisi tutkia kirjanpitorikoksia ja niiden havainnointikeinoja kyse-

lyiden avulla, joita voitaisiin arvioida kvantitatiivisesti. Haastateltavien ryhmää voisi myös 

laajentaa yritysten toimitusjohtajiin ja hallituksen jäseniin. Tärkeää olisi myös saada tietoa 

viranomaistaholta kuten esimerkiksi poliisilta ja verohallinnolta. Kirjanpitorikosten tutkimi-

seen kannattaisi panostaa talousrikostutkimuksissa, koska ne ovat yleisimpiä ja niiden 

kanssa tehdään usein myös muita talousrikoksia.  Jatkotutkimuksissa voisi myös selvittää 

toimialoittain, millä aloilla kirjanpitorikoksia tehdään eniten.  
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Liite 1: Haastattelurunko 

 

Haastateltavan taustatiedot  

- Koulutus, työkokemus ja työskentelyaika  

Ennen tilintarkastusta  

-  Minkälaisia selvityksiä tilintarkastajan kannattaa tehdä ennen uuden yrityksen toi-

meksiannon hyväksymistä?  

-  Kuinka tärkeänä koet, että tilintarkastaja tuntee tarkkaan omat asiakkaansa?  

-  Ovatko pitkäjänteiset asiakassuhteet tärkeitä, jotta kirjanpitorikokset voidaan ha-

vaita?  

-  Oletko urasi aikana oppinut tunnistamaan joitakin tiettyjä hälytysmerkkejä, joista 

voisi tunnistaa kirjanpitorikokset etukäteen?  

Tilintarkastuksen aikana ja jälkikäteen  

-  Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät tavat, joilla mahdolliset kirjanpitorikokset tilintar-

kastuksessa saadaan esiin?  

-  Millaisena ylipäätään koet tilintarkastajien mahdollisuudet havaita kirjanpitorikoksia 

tilintarkastusta tehdessään?  

-  Voisiko yhteistyö eri viranomaisten tai toimijoiden kuten verohallinnon tai poliisin 

kanssa edistää tilintarkastajan mahdollisuuksia havaita kirjanpitorikoksia?  

-  Koetko, että kirjanpitorikosten havaitseminen ja ehkäisy on työssäsi tärkeää?  

-  Miten tilintarkastajan riippumattomuus varmistetaan tilintarkastuksessa?  

-  Kuinka tärkeää on luotettava tilintarkastus sidosryhmien näkökulmasta?  

Tulevaisuus  

-  Miten nykyinen lainsäädäntö ja säännökset vaikuttavat tilintarkastajan mahdollisuuk-

siin havaita kirjanpitorikoksia?  

-  Pitäisikö kirjanpitolakia ja tilintarkastuslakia muuttaa, jotta tilintarkastajan olisi hel-

pompi havaita kirjanpitorikoksia?  

 


