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Tiivistelmä – Abstract 
Tutkimuksessa analysoidaan Suomessa tapahtunutta muutosta tilintarkastustyön painopisteis-

sä taloushallinnon digitalisoitumisen myötä. Tutkimuksen teoriana toimii agenttiteoria ja tilin-

tarkastusta koskeva ajantasainen lainsäädäntö yhdessä tilintarkastusta ohjaavien normien, hy-

vän tilintarkastustavan ja kansainvälisten standardien kanssa.  

Vaikka taloushallinnon toimintaympäristössä voidaankin nähdä radikaali muutos, ei tilintar-

kastajan työ ole kohdannut suuria muutoksia viimeisen kuudentoista vuoden aikana. Kun tar-

kastellaan tilintarkastusta käytännön työn, tilintarkastusta säätelevän lainsäädännön näkökul-

masta, huomataan tilintarkastustyön pysyneen verrattain samanlaisena. Käytännön tilintarkas-

tustyö ei ole tutkimuksen empiirisessä osuudessa toteutetuissa haastatelluissa ilmenneiden 

seikkojen mukaan muuttunut perinteisen kirjanpidon tarkastuksesta juuri lainkaan, vaikka tar-

kastustyötä joudutaankin tekemään tietojärjestelmien sisällä.  

Automaation tuoma muutos tarkastustyöhön ei tule todennäköisesti olemaan ajankohtainen 

vielä seuraavaan kymmeneen vuoteen. Suomessa tapahtunut muutos sähköiseen taloushallin-

toon on ollut hidasta, eikä sähköisen taloushallinnon tuomia etuja ole vieläkään käytössä yri-

tyksillä, joilla digitaalinen taloushallinto on käytössä. Myöskään tilintarkastuksen avuksi luodut 

tukijärjestelmät eivät ole siinä laajuudessa käytössä kuin niiden olisi mahdollista. 
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1 JOHDANTO 

Tässä Pro Gradu -tutkielmassa tarkastellaan tilintarkastuksen roolin ja tehtävien 

muutosta sähköisen taloushallinnon kehityksen myötä. Sähköinen taloushallinto on 

ottanut kasvavassa määrin jalansijaa suomalaisessa yritysmaailmassa 2000-luvun 

alusta lähtien, vaikkakin paperittomasta kirjanpidosta on haaveiltu jo 1970-luvulta 

lähtien. Reilussa viidessätoista vuodessa taloushallinnon prosessit ovat kehittyneet ja 

erilaiset sähköiset taloudenhallintojärjestelmät ovat kehittyneet entisestään. Digitali-

saatio on mahdollistanut sähköisten järjestelmien käytön niin kirjanpidon kuin tilin-

tarkastuksenkin tehtävissä.  

 

Tutkimuksen kannalta on oleellista aloittaa termien sähköinen taloushallinto ja digi-

taalinen taloushallinto selvityksellä. Sähköinen taloushallinto kehittyi 2000-luvulla 

paperittomasta kirjanpidosta, jonka jälkeen kirjanpidon kaikki tositteet muokattiin 

jälkikäteen sähköisiksi esimerkiksi skannaamalla. Sähköinen taloushallinto käyttää 

näin ollen perinteisen kirjanpidon luomisen apuna sähköisiä taloushallinnon tieto-

järjestelmiä, kun taas automaattinen eli digitalisoitunut taloushallinto luo koko kir-

janpidon automaattisesti kirjanpidon dokumenttien avulla (Lahti & Salminen, 2014, 

27). Taloushallinnon sähköistäminen ei siis vielä tarkoita sitä, että kirjanpidon kan-

nalta kaikki dokumentit olisivat konekielisiä. Sähköinen taloushallinto on yksinker-

taisuudessaan taloushallinnon tehostamiseen tähtäävää tietotekniikkaa ja sovelluksia, 

jotka voivat hyödyntää erilaisia integrointeja, itsepalvelua, sähköisiä palveluita ja in-

ternetiä. Digitaalinen taloushallinto terminä taas viittaa taloushallinnon kaikkien da-

tavirtojen ja –prosessien automatisointiin sekä käsittelyyn digitaalisessa muodossa 

(Lahti & Salminen, 2014, 24). 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa raportissa suomalaisen työn tulevaisuu-

desta mainitaan, että kirjanpidon perustehtävät, niin sanotut kognitiiviset rutiinit, 

korvaantuvat digitalisaation myötä (Työ- ja elinkeinoministeriö, 30/2014).  Sähköi-

nen taloushallinto on mullistanut kirjanpitäjien tehtävämaailmaa melkoisesti, mutta 

muutos on nähtävissä myös tilintarkastajien työtehtävissä. Yritysmaailmassa on kat-
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sottu automatisoinnin vähentävän inhimillisten virheiden määrää (Lahti & Salminen, 

2014, 33). Tilintarkastuksen kannalta tilinpäätöksen automatisointi voi tarkoittaa sitä, 

että ulkoisen tilintarkastuksen painopistettä joudutaan tarkastustyön alussa uudel-

leen arvioimaan uudenlaisten riskitekijöiden tunnistamisessa ja riskien arvioinnissa. 

Joidenkin arvioiden mukaan automatisoidun tilinpäätöksen etuna katsotaan olevan 

päällekkäisen työn väheneminen ja tätä kautta myös virheellisen informaation riskin 

pienentyminen. 

 

Tilintarkastuksen tarkoituksena on varmistaa yritysten antamien tietojen oikeellisuus 

ja näin varmistaa, että sidosryhmillä ja etenkin yritysten (nykyisillä ja tulevilla) omis-

tajilla on oikeellinen kuva yrityksen tilasta (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2015). Säh-

köisen taloushallinnon ja yleistymässä olevan automatisoidun tilinpäätösprosessin 

myötä yritysten järjestelmien toimivuuden varmentamiseksi alalle on kehittynyt uu-

sia varmennuspalveluita. Järjestelmien prosesseihin liittyviä palveluita kutsutaan tällä 

hetkellä nimillä järjestelmä- ja prosessitarkastukset sekä IT-auditointi riippuen siitä 

mikä taho kyseisiä palveluita tuottaa.  

 

Lahti ja Salminen toteavat (2014, 33), että automaation avulla voidaan vähentää vir-

heitä kirjanpidossa. Kun järjestelmät ja liittymät pystyvät hoitamaan suurimman 

osan taloushallinnon eri työvaiheista, vähenee inhimilliset tallennus- ja laskuvirheet 

olennaisesti. Perinteisessä kirjanpidossa nämä työvaiheet on tallennettu manuaalises-

ti. Mikäli digitaalinen taloushallinto pystyy luomaan automaation avulla kognitiivi-

sesti ajateltuna lähes virheettömiä (ei-inhimillisiä) virheitä sisältäviä tilinpäätöksiä, on 

mielenkiintoista tutkia näiden muutosten merkitystä ulkoiseen tilintarkastukseen ja 

tarkastustyön painopisteisiin.  

 

Tutkimusaineistona toimii alan kirjallisuus, tutkimusartikkelit sekä taloushallinnon 

alaa koskeva diskurssi alan julkaisuissa. Mielenkiintoisen lisän antavat ajankohtaiset 

media-artikkelit alan julkaisuissa liittyen niin digitalisoituvaan työelämään kuin tilin-

tarkastuksen muutokseenkin. Tutkielman empiirinen osuus on toteutettu kuuden 

tilintarkastusalalla toimivan ammattilaisen teemahaastatteluilla. Sähköisestä talous-
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hallinnosta on Suomessa tehty useampia Pro Gradu –tutkielmia viimeisten vuosien 

aikana. Näiden avulla pyrin luomaan katsauksen alan kehitykseen vuodesta 2000 läh-

tien.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on luoda selkeä kuva ulkoisen tilintarkastuksen kehityk-

sestä ja roolin muutoksesta sähköisen ja digitaalisen taloushallinnon myötä. Tämän 

pohjalta analysoin sitä, mitä ulkoinen tilintarkastus tulee jatkossa olemaan ja minkä-

laisia piirteitä ja muutoksia alan työtehtävissä ja merkityksessä tullaan näkemään.  

 

Opetushallituksen järjestämässä koulutuksessa vuonna 2015 Kari Alhola analysoi 

taloushallinnon tulevaisuuden näkymiä. Näkyvimmät trendit ja muutokset alalla 

ovat taloushallinnon reaaliaikaisuus, viranomaisraportointien automatisoituminen, 

asiakaslähtöisyys, läpinäkyvyys ja palvelujen uudet konseptit (Opetushallitus 2015). 

Taloushallinnon alalla on oivallettu uusien digitaalisten teknologioiden ja tietojärjes-

telmien antamat mahdollisuudet, jolloin taloushallinnon perinteiset prosessit voi-

daan hoitaa pelkästään yhdellä napin painalluksella.Tilintarkastuksen kannalta tämä 

tarkoittaa sitä, että uudenlaisten teknologioiden kanssa on pystyttävä toimimaan ja 

on ymmärrettävä niiden toimintamekanismit, jotta tilinpäätöstietoja voidaan lähteä 

analyyttisesti tarkastamaan. Digitalisaation myötä yritysten käytössä on yhä massiivi-

sempia datakokoelmia eli Big Dataa, jota voidaan käyttää apuna laajasti taloushallin-

non alalla. Big Data mahdollistaa tietokoneavusteisen datan analysoinnin, mikä va-

pauttaa resursseja liiketoiminnan kannalta olennaisimpiin tehtäviin, kuten päätök-

sentekoon.  

 

XBRL on kansainvälinen liiketoiminnan talouden raportointiin luotu standardisoitu 

digitaalinen tiedostomuoto, jota käytetään jo yli 50 maassa. Tällaisen kansainvälisen 

tiedostomuodon tuominen suomalaiseen taloushallintoon mahdollistaa sen, että eri 

organisaatioiden tuottama taloudellinen informaatio tilinpäätös- ja verotustietoineen 

kaikkineen on käytettävissä mutkattomasti erilaisissa toiminnanohjausjärjestelmissä, 

joita on käytössä esimerkiksi tilintarkastajilla tai viranomaisilla.  
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1.1 Teoreettinen viitekehys  

Agenttiteoria toimii keskeisenä teoriana jäsennettäessä tilintarkastuksen olemusta 

(Meklin, 2009, 56). Tähän johtopäätökseen on päästy myös useissa muissa tutkimuk-

sissa (esim. Wisler 1996, Vuorinen 1996). Agenttiteorialla tarkoitetaan päämies-

agentti –suhteeseen liittyvää teoriaa. Jensen & Meckling (1976) määrittelevät agent-

tisuhteen siten, että yksi tai useampi henkilö (päämies) sitoutuu toiseen henkilöön 

(agenttiin) sopimuksella, jonka mukaan agentti pyrkii toimimaan päämiehensä puo-

lesta jonkin palvelun toteutuksessa palkkiota vastaan. Tämän tutkimuksen teoreetti-

seksi viitekehykseksi valitsin agenttiteorian, sillä sitä käytetään laajasti tilintarkastusta 

koskevassa tutkimuksessa kansainvälisesti.  

 

Agenttiteoriaan liittyy yleisesti tunnistettu ongelma, joka tunnetaan nimellä moral 

hazard (Arnott & Stiglitz 1988.) Moral hazard eli suomeksi moraalikato tarkoittaa 

sitä, että agentti toimii omien etujensa mukaisesti ja siirtää riskin toiminnastaan 

päämiehelle. Voidaan ajatella, että tilintarkastajan työssä moraalikato on pystytty 

minimoimaan lainsäädännöllä, alan ammattieettisillä normeilla, hyvällä tilintarkastus-

tavalla ja erilaisilla standardeilla, joita noudattamalla tilintarkastaja eli agentti noudat-

taa päämiehensä eli yhtiökokouksen kanssa tehtyä sopimusta ja valvoo tämän etujen 

toteutumista. Tutkimuksen teoreettisena osuutena toimii nämä edellä mainitut tilin-

tarkastusta määrittelevät lait, normit ja standardit yhdessä agenttiteorian kanssa, jot-

ta voidaan tutkia sitä, onko tilintarkastuksen rooli agentti-päämies -suhteessa koke-

nut muutosta digitaalisen taloushallinnon aikakaudella.   

 

Tilintarkastuksen kohteena ovat yritysten tilinpäätöstiedot, talous-, hallinnonjärjes-

telmät (Tilintarkastuslaki 2015/1141, 3. luku § 1.) Näiden kohteiden tarkastuksella 

varmennetaan, että yritysten antamat tiedot ovat oikeellisia ja toiminta muutenkin 

on avointa ja läpinäkyvää. Tilintarkastuksen tavoitteena on näin ollen antaa auktori-

soidun ammattilaisen varmennus siitä, että yrityksen tietoihin ja toimintaan voidaan 

luottaa niin kuin ne on sidosryhmille esitetty. Näin ollen voidaan tulkita, että tilin-

tarkastuksen tarkoituksena on luoda ennen kaikkea luottamusta. Tilintarkastajan va-
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litsee yhtiökokous, joka koostuu osakkeenomistajista. Näin ollen agenttiteorian va-

lossa yhtiökokous toimii tilintarkastajan eli agentin päämiehenä.  

 

Varsinkin pääomamarkkinoiden kannalta on tärkeää, että osakkeenomistajilla on oi-

keellinen tieto käytössään yrityksen toiminnasta, jotta markkinat yleensä voivat toi-

mia siltä edellytetyllä, tehokkaalla tavalla. Tutkimus keskittyy tutkimaan yritysten ti-

lintarkastusta etenkin osakkeenomistajien näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettisena 

viitekehyksenä toimii agenttiteoria, jonka perusteella tilintarkastus luo turvaa osak-

keenomistajille. Tämän ajatuksen pohjalta tutkimus keskittyy kuvaamaan tilintarkas-

tuksen tehtävien muutosta sähköisen taloushallinnon aikakaudella.  

 

1.2 Tarkennettu tutkimusongelma  

Jotta voidaan tutkia tilintarkastuksen ja tarkastustyön painopisteiden muutosta, on 

tutkimusongelma jaettu muutamaan tarkentavaan tutkimuskysymykseen, joihin pyri-

tään vastaamaan kattavasti pohja-aineiston avulla. Tutkimusongelman eli tilintarkas-

tuksen merkityksen muutoksen voidaan esittää seuraavilla tarkentavilla kysymyksillä: 

 

- Mitä tarkoittaa digitalisoitunut taloushallinto? Entä automatisoitu taloushallinto? 

- Kuinka tilintarkastus on kehittynyt sähköisen ja digitalisoituneen taloushallinnon 

kehityksen myötä? 

- Minkälainen rooli tilintarkastuksella on nykyään? 

- Minkälainen rooli tilintarkastuksella tulee olemaan tulevaisuudessa?  

- Onko sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen tilintarkastuksen välinen ero muuttumas-

sa? Miten? 

 

Ensimmäisenä aineistonani toimiva artikkeliaineisto koostuu alan eri julkaisuista sekä 

ajankohtaisista artikkeleista alan kehityksestä sekä hyvä tilintarkastustapa. Tarkoituk-

senani on perehtyä alan julkaisuihin ja artikkeleihin suomeksi että muilla kielillä niiltä 
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osin kuin ne käsittelevät sähköisen ja digitaalisen taloushallinnon ja/tai tilintarkas-

tuksen muutosta ja tulevaisuutta. Tarkoituksena on käyttää mahdollisimman moni-

puolista pohja-aineistoa, jotta tilintarkastuksen roolin muutoksesta voidaan luoda 

kattava kuva ja mahdollisesti jonkinlainen tulevaisuuden ennuste menneiden trendi-

en sekä tulevaisuuden työn mukaisesti.  

 

Tutkimuksen varsinaisessa empiirisessä osassa toisena aineistonani haastattelen viittä 

tilintarkastajaa sekä yhtä sisäistä tarkastajaa. Haastatteluiden tavoitteena on luoda kä-

sitys heidän kokemuksistaan ja näkemyksistään sähköisestä ja digitaalisesta taloushal-

linnosta, ja sen mukanaan tuomasta muutoksesta käytännön tilintarkastustyöhön. 

Haastattelut luovat tutkimukseen käytännön tarkastustyön näkökulman, joka osal-

taan laajentaa ja syventää tilintarkastuksen kehityksen ymmärtämistä. Haastatelluilla 

tilintarkastajilla on työkokemusta sähköisen taloushallinnon aikakaudelta sekä auto-

matisoiduista tilinpäätöksistä.  

 

Toteutan tutkimuksen kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Taloushallinnon 

aineiston pohjalta määritellään sähköinen ja digitaalinen taloushallinto ja niiden ero 

perinteiseen taloushallintoon. Tilintarkastusta koskevaa aineistoa pyrin analysoi-

maan viimeisen kuudentoista vuoden ajalta siten, että pyrin löytämään nimenomai-

sesti ja digitaalisen taloushallinnon aiheuttamat muutokset alalla. Tutkimuksessa 

ajanjaksona toimii 2000-luvun alkupuolella syntyneen sähköisen taloushallinnon se-

kä 2010-luvulta alkaneen digitaalisen taloushallinnon kehityskaari tähän päivään ja 

ulkoisen tilintarkastuksen kehitys tämän ajanjakson aikana. Jotta tässä tutkimuksessa 

voidaan luoda skenaarioita tulevasta, täytyy ensin käsittää taloushallinnon ja tilintar-

kastuksen aloilla tapahtunut muutos tähän päivään saakka. Aineistossa paneudutaan 

analysoimaan viimeisen kuudentoista vuoden aikana tapahtunutta muutosta, jonka 

sähköinen taloushallinto ja sen kehitys digitalisoituneeseen muotoon ovat aiheutta-

neet. 



 

 

11 

1.3 Tutkimuksen tausta ja aiemmat tutkimukset 

Pro Gradu –tutkielman aihe valikoitui omasta kiinnostuksestani tilintarkastusalaan. 

Olen ollut töissä kaksi kevättä tilintarkastustoimistossa Jyväskylässä, jolloin toimin 

tilintarkastusassistenttina. Alan kehityksestä kirjoitetaan runsaasti niin suomalaisessa 

kuin kansainvälisissäkin alan julkaisuissa. Niinpä niiden muodostama diskurssi alan 

julkaisuissa valikoitui yhdeksi pohja-aineistoksi tutkimukseeni. Taloushallinto ala on 

murroksessa, jonka suurin aiheuttaja on digitalisaatio, jonka voidaan katsotaan aloit-

taneen taipaleensa kirjanpidon puolelta vuoden 2000 tienoilla. Tämä teknologinen 

muutos vaikutti myös aiheeni valintaan, sillä olen lukenut sivuaineena yliopistossa 

tietojärjestelmätieteitä.  

 

Suomalaista taloushallintoa koskevaa tutkimusaineistoa ja kirjallisuutta löytyi tutki-

muksen pohja-aineiston kannalta kiitettävästi. Taloushallinnon kehitystä sen alku-

ajoista nykypäiviin saakka on tutkittu Suomessa laajalti, mutta tilintarkastuksen kehi-

tyksestä sen sijaan ei löytynyt tutkimuksen kannalta oleellista aiempaa tutkimusta. 

Sen sijaan alan kehityksestä kirjoitetaan kansainvälisissä (ja suomalaisissa) julkaisuissa 

erittäin paljon, jolloin alan diskurssi on tutkimuksen pohja-aineiston kannalta erittäin 

hedelmällinen. Koska kansainvälisissä julkaisuissa tilintarkastuksesta puhutaan usein 

termillä ”auditing”, joka voidaan suomentaa sekä sisäiseksi tarkastukseksi että tilin-

tarkastukseksi, on sisäisen tarkastuksen näkökulma otettu myös osaksi tutkimusta. 

 

Tilintarkastusta on tutkittu laajasti agenttiteorian valossa. Useissa tutkimuksessa kui-

tenkin tilintarkastus nähdään päämies-agentti –suhteen valvovana elimenä, jolla itsel-

lään on rooli ainoastaan päämiehen (=osakkeenomistajan) etujen valvojana. Tässä 

tutkimuksessa tilintarkastaja on kuitenkin asetettu agentin rooliin. Tilintarkastaja on 

yhtiökokouksen valitsema ja palkkaama työntekijä, jonka tehtävänä on varmentaa 

omistajien etujen noudattaminen. Tällöin edellä mainittu tilanne toteuttaa päämies-

agentti –teorian alkuasetelman kahden toimijan eri rooleista ja suhteista toisiinsa.  
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1.4 Pro Gradu -tutkielman rakenne  

Pro Gradu –tutkielma alkaa tutkimusongelman esittämisellä ja teoreettisen viiteke-

hyksen asettamisella. Tutkielmassa käydään teoria-osuuden alussa läpi se, mihin asi-

oihin tutkimuksessa keskitytään ja minkälainen näkökulma aiheeseen on valittu. 

Tämän jälkeen siirrytään kuvaamaan tutkielman kannalta kahta olennaisinta tutki-

muskohdetta eli sähköistä ja digitaalista taloushallintoa sekä tilintarkastusta. Näiden 

kahden kohteen tarkastelu keskittyy taloushallinnon kehityskaaren ympärille 2000-

luvun alusta lähtien, ja siihen muutokseen, joka tilintarkastuksessa on tapahtunut 

suhteessa taloushallinnon kehittymiseen.  

 

Tutkielman teorian luo agenttiteoria ja tilintarkatusta määrittelevät lait, ammat-

tietiikka ja –normit sekä standardit. Tutkielman teoriaosuus alkaa tutkielman teo-

riapohjan luovan agenttiteorian määrittelyllä. Teoreettisen osion seuraavassa koh-

dassa keskitytään määrittelemään termiä ulkoinen tilintarkastus ja selventämään sen 

merkitystä osakkeenomistajille. Seuraava osio keskittyy sisäiseen tarkastukseen ja 

sen tehtäviin sekä sen merkitykseen yrityksen toiminnassa. Tutkielmassa pyritään 

esittämään selkeästi myös sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen tilintarkastuksen erot ja 

yhteneväisyydet sekä niiden merkitykset osakkeenomistajille.  

 

Kolmannessa luvussa keskitytään esittelemään tutkimuksen tutkimusaineisto. Luvun 

alussa esitellään tutkielmassa käytetty aineisto: ajankohtainen aineisto sähköisestä ja 

digitaalisesta taloushallinnosta, kirjanpitoa ja tilintarkastusta koskeva lainsäädäntö 

sekä normit, standardit että aikaisemmat artikkelit, tutkimukset ja muut julkaisut, ku-

ten aihepiiristä julkaistut kirjat (kansainväliset tilintarkastusalan standardit, hyvä tilin-

tarkastustapa, tilintarkastuslaki yms). Kolmas luku esittelee myös tutkimuksessa käy-

tetyn tutkimusmenetelmän. Tässä kohtaa tutkimusta perustellaan tyhjentävästi kysei-

sen tutkimusmenetelmän käyttö.  

 

Neljännessä luvussa, eli tutkimuksen tuloksissa, pyritään käymään vuoropuhelua eri 

lähteiden kesken muodostaen uudenlaisia kokonaisuuksia ja trendejä sähköisen ja 
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digitaalisen taloushallinnon kokemalle muutoksella ja tulevaisuudelle sekä tilintar-

kastuksen roolin ja tehtävien muutokselle. Tämän jälkeen jatketaan sähköisen ja di-

gitaalisen taloushallinnon määrittelyyn ja näiden kahden kuvaamiseen. Ajanjaksona 

tutkimukselle toimii sähköisen taloushallinnon syntymän jälkeinen aika tähän päi-

vään. Tutkimuksen varsinainen empiirinen aineisto muodostuu puolestaan tilintar-

kastajien haastatteluista.  

 

Viides luku keskittyy tarkentamaan neljännen luvun analyysia ja syventämään poh-

dintaa. Tutkielman toiseksi viimeinen luku painottuu siis tutkimuksen lähtökohdan 

eli tutkimusongelman ja –kysymyksien tarkasteluun uudelleen neljännessä luvussa 

hahmoteltujen uusien kokonaisuuksien valossa. Ulkoisen tilintarkastuksen kehityk-

sen pohjalta tutkimuksessa pyritään luomaan skenaarioita ja ennusteita tulevaisuu-

den kehityksestä, mikäli mahdollista.  

 

Työn lopussa kuudennessa luvussa pyritään käymään läpi jatkotutkimuksen aiheita 

sekä esittämään selventäviä ja tarkentavia tutkimuskysymyksiä, joiden pohjalta tilin-

tarkastuksen tulevaisuutta ja sen ymmärrystä suhteessa sähköisen ja digitaalisen ta-

loushallinnon kehitykseen voitaisiin syventää.  
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2 TEORIA 

2.1 Agenttiteoria 

”Tilintarkastukselle on järjestelmästä riippumaton yleinen tehtävä. Vaikka tarkastuk-

sen kuvaamiseksi ja selittämiseksi on tarjolla useita vaihtoehtoisia teorioita, pidetään 

agenttiteoriaa keskeisenä tarkastuksen olemusta jäsentävänä teoriana” (Meklin, 2009, 

56).  

 

Jensen & Meckling (1976) käsittelevät tutkimuksessaan valtasuhteiden jakautumista 

yrityksissä. Tutkimuksen keskeinen teoria, jota on taloushallinnon alan tutkimuksissa 

käytetty laajasti, on päämies-agentti –teoria, joka tunnetaan lyhyesti nimellä agentti-

teoria. Agenttiteoria voidaan selittää siten, että päämies antaa jollekin toiselle henki-

lölle (=agentille) tehtävän, jonka toteutuksessa agentin on valvottava päämiehen etu-

jen toteutumista  (Eisenhardt 1989, 59-63). Yhteisesti tehtyyn sopimukseen nojaten, 

agentti hoitaa tälle annetun tehtävän saaden siitä sopimuksessa mainitun korvauksen. 

Agentti on toiminnastaan tilivelvollinen päämiehelleen, jotta tämä voi olla varma sii-

tä, että agentti toimii hänen etujaan valvoen ja noudattaen. Teorian alkuolettamuk-

sena on, että niin päämies kuin agenttikin ovat rationaalisia toimijoita. Taloustieteen 

tutkimuksessa agenttiteoriaa on käytetty laajalti määrittämään valtasuhteita yritysten 

sisällä (esimerkiksi Fama 1980, Jensen & Meckling 1976).  

 

Päämies-agentti –suhteessa olevien toimijoiden rationaalisuuteen liittyy se tosiasia, 

että  molempien tavoitteena on omien etujensa maksimointi. Tämä aiheuttaa pää-

mies-agentti –suhteeseen useita ongelmia, kuten tavoiteristiriidan ja informaation 

epäsymmetrisyyden (Meklin, 2009, 57; Jensen & Meckling 1976.)  
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2.1.1 Agenttiteorian ongelmat 

Eisenhardt (1989) kuvaa tutkimuksessaan laajasti agenttiteorian sisältämät kaksi on-

gelmaa. Ensimmäinen ongelma voidaan jakaa kahteen osaan. Tämä ongelma voi il-

metä, kun agentilla ja päämiehellä on toisiinsa nähtynä eri tavoitteet, jotka ovat risti-

riidassa toistensa kanssa. Toinen osa ongelmaa on informaation jakamiseen liittyvä. 

Päämiehen kannalta on joko hankalaa tai kallista tarkistaa, että agentti oikeasti toimii 

siltä odotetulla tavalla. Toinen ongelma liittyy riskien jakamiseen. Agentilla ja pää-

miehellä voi olla toisistaan eroavat mielipiteet toiminnasta johtuen erilaisesta miel-

tymyksestä riskiin (Eisenhardt, 1989.)   

 

Shapiro on todennut tutkimuksessaan (1987), että onnistunut päämies-agentti –

teoria vaatii luottamusta näiden kahden välisessä suhteessa. Voidaan olettaa, että 

päämies palkkaa agentin sen vuoksi, että päämiehellä itsellään ei ole tarpeeksi tietoa 

tai taitoa pystyäkseen valvomaan omia etujaan, jolloin hän palkkaa tähän työhön pa-

remmin sopivan henkilön. Tämä henkilö voi kuitenkin käyttää omaa tietouttaan hy-

väkseen ja manipuloida päämiehelleen antamaansa informaatiota tai jättää jopa an-

tamatta sitä. Tällöin agentti toimii omien etujensa mukaisesti, eikä näin ollen toteuta 

päämiehen kanssa sovittua sopimusta. Tätä kutsutaan yleisesti nimellä moral hazard 

eli suomeksi moraalikato (Arnott & Stiglitz 1988).  

2.2 Tilintarkastus 

Tilintekovelvollisuus toimii perustana tilintarkastukselle eli toisin sanoen toimija on 

velvollinen tekemään tiliä toiminnastaan toiselle osapuolelle joko lakisääteisesti tai 

sopimuksen perusteella (Tomperi 2009, 7).  Jotta toinen osapuoli voi olla varma sii-

tä, että tilintekovelvollisuus täyttyy, ja toiminta on esitetty asiaankuuluvalla tavalla, 

tarvitaan ulkopuolinen toimija, tilintarkastaja, joka varmistaa velvollisuuden täytetyn 

siltä odotetulla tavalla.  

 



 

 

16 

Suomalaista tilintarkastusta säätelee kansallinen lainsäädäntö, joka voidaan jakaa 

osiin seuraavasti: 

• Tilintarkastuslaki (1141/2015) 

• Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta (1142/2015) 

• Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta (1377/2015) 

• Työ- ja elinkeinoministeriön asetus tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä 

(1442/2015) 

• Laki tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuis-

ta (1512/2015) 

Lisäksi Suomessa on voimassa Euroopan Unionin laatima sääntely, joka voidaan 

taas jakaa seuraaviin osiin:  

• EU:n tilintarkastusdirektiivi 

• EU:n asetus yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksesta 

(PRH. Tilintarkastusvalvonta). 

 

Tilintarkastuksen yleisistä tavoitteista taas säädetään tilintarkastusstandardissa 200. 

Tilintarkastuksen kohteena on yritysten tilinpäätöstiedot sekä talous-, hallinto- ja 

ohjausjärjestelmät  (Tilintarkastuslaki 2015/1141, 3. luku § 1). Näiden kohteiden 

tarkastuksella varmennetaan, että yritysten antamat tiedot ovat oikeellisia ja toiminta 

muutenkin on avointa ja läpinäkyvää. Tilintarkastuksen tavoitteena on siis antaa 

auktorisoidun ammattilaisen varmennus siitä, että yrityksen tietoihin ja toimintaan 

voidaan luottaa niin kuin ne on sidosryhmille esitetty. Näin ollen voidaan tulkita, et-

tä tilintarkastuksen tarkoituksena on luoda ennen kaikkea luottamusta eli turvaa 

(kohdeyrityksen antamaan informaatioon). Tomperi toteaakin teoksessaan (2009, 

10), että tilintarkastuksen merkityksenä on säilyttää luottamus eri osapuolten välillä. 

Agenttiteorian valossa voidaan ajatella, että tilintarkastaja toimii yhtiökokouksen eli 

päämiehensä agenttina.  

 

Tilintarkastajan on pystyttävä antamaan lausunto siitä, onko asiakasyrityksen kirjan-

pidossa noudatettu hyvää kirjanpitotapaa sekä Suomen lainsäädäntöä. Suomen kir-
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janpitolain mukaan tilintarkastus tulee suorittaa yhteisöissä, joissa sekä päättyneellä 

että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista:  

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa; 

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai 

3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. 

Mikäli yhteisö toimii säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena tai yhteisön 

tai sen säätiössä päättyneellä tilikaudella on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista:  

1) taseen loppusumma ylittää 25 000 000 euroa; 

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 50 000 000 euroa; tai 

3) yhteisön tai säätiön palveluksessa on keskimäärin yli 300 henkilöä, 

on sen velvollisuutena valita KHT-tarkastaja (Tilintarkastuslaki 1411/2015.) 

Tilintarkastuksen kohteena on yrityksen tilikauden aikainen kirjanpito, tilinpäätös, 

toimintakertomus sekä hallinnon tarkastus. Kun tilintarkastus on saatu päätökseen, 

tulee tilintarkastajan tehdä siitä tilinpäätökseen merkintä, jossa viitataan tilintarkas-

tuskertomukseen. Tilintarkastuskertomus annetaan kultakin tilikaudelta allekirjoitet-

tuna ja päivättynä tilintarkastajan toimesta. Tilintarkastuskertomuksen tarkoituksena 

on antaa lausunto siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus noudattavat hyvää tilin-

päätöstapaa ja tilinpäätössäännöstöä, ja että nämä antavat oikean ja riittävän kuvan 

yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi lausunto on var-

mennus siitä, että tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös ovat keskenään ristirii-

dattomia. Tilintarkastuskertomus on annetaan joko vakiomuotoisena, ehdollisena tai 

kielteisenä sisältäen tarpeelliset lisätiedot (Tilintarkastuslaki 1411/2015.)  

Tilintarkastajan velvollisuutena on tarkastaa, että yrityksen kirjanpito noudattaa kir-

janpitolakia. Kirjanpitoon luetaan kuuluvaksi pääkirjanpito, jonka kirjauksista teh-

dään tilinpäätös sekä mahdolliset osakirjanpidot. Kirjanpitolain 2. luvun § 5:ssä py-

kälässä todetaan, että ”kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja järjestelmällisesti 
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numeroituun tai vastaavalla tavalla yksilöityyn tositteeseen, joka todentaa liiketapah-

tuman. Liiketapahtuman, tositteen ja kirjauksen välisen yhteyden tulee olla vaikeuk-

sitta todettavissa.” Kun kirjanpito on laadittu siltä vaaditulla tavalla, pystyy tilintar-

kastaja johtamaan niin sanottuna läpivientinä kirjanpidon tositteet sen kirjauksesta 

omalle tililleen, tuloslaskelmaan ja aina tasekirjaan saakka. Tällöin kirjanpito noudat-

taa kirjausketjua eli audit trailia eli jokainen liiketapahtuma, tosite ja kirjaus pystytään 

johtamaan osakirjanpidon kautta pääkirjanpitoon ja siitä tilinpäätökseen vaikeuksitta 

(Kirjanpitolaki 1336/1997.)  

 

Kirjanpitolain mukaan yrityksen tilikauden päättävän tilinpäätöksen täytyy sisältää:  

1) tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen; 

2) tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman; 

3) varojen hankintaa ja niiden käyttöä selvittävän rahoituslaskelman, jos kir-

janpitovelvollinen on suuryritys tai yleisen edun kannalta merkittävä yh-

teisö; sekä 

4) taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot.  

Jokaisesta taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman erästä on esitettävä vastaava 

tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta, jolloin tilinpäätös sisältää myös vertailutiedon. 

Jos taseen, tuloslaskelman tai rahoituslaskelman erittelyä on muutettu, on vertailutie-

toa mahdollisuuksien mukaan oikaistava. Samoin on meneteltävä, jos vertailutieto ei 

muun syyn takia ole käyttökelpoinen (Kirjanpitolaki 1336/1997.) 

 

Tilinpäätökseen on liitettävä 1 a §:ssä tarkoitettu toimintakertomus, jos kirjanpito-

velvollinen on: 

1) julkinen osakeyhtiö; 

2) sellainen osuuskunta tai yksityinen osakeyhtiö, joka ei ole mikro- tai pienyri-

tys; tai 

3) yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö. 

Tilinpäätökseen kuuluvien ja siihen liitettyjen asiakirjojen on oltava selkeitä ja niiden 

on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Toimintakertomuksessa on oltava selvi-
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tys toiminnan kehityksestä ja tuloksellisuudesta, taloudellisesta tilanteesta sekä kuvat-

tava merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät. Lisäksi kirjanpitolain mukaan toi-

mintakertomuksessa on oltava tiedot olennaisista tapahtumista tilikauden päättymi-

sen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä, selvitys tutkimus- ja kehi-

tystoiminnan laajuudesta, tiedot sivuliikkeistä, tiedot käypään arvoon merkityistä ra-

hoitusvälineistä, omien osakkeiden ja osuuksien hankinnoista ja luovutuksista sekä 

muualla lainsäädännössä vaaditut tiedot. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä ja 

toimintakertomuksessa on käytettävä perusperiaatteena olennaisuutta. Seikka laske-

taan olennaiseksi silloin, kun sen ilmoittamatta jättämisen tai väärin ilmoittamisen 

voidaan olettaa vaikuttavan päätöksiin, joita tilinpäätöstietojen perusteella tehdään 

(Kirjanpitolaki 1336/1997.) 

2.2.1 Tilintarkastusprosessi 

Käytännön tilintarkastustyössä keskitytään tarkastamaan luvussa 2.2 kuvattujen kir-

janpitolaissa määriteltyjen seikkojen toteutumista. Tarkastusprosessi voidaan nähdä 

kolmesta eri työvaiheesta, jotka ovat suunnitteleminen, toteutus ja päättäminen. 

 

Suunnitteluvaihe 

Tilintarkastusprosessi aloitetaan tarkastussuunnitelman tekemisellä. Tämän suunni-

telman tarkoituksena on vastata tyhjentävästi kysymyksiin miksi, miten, milloin ja 

kenen toimesta tarkastus tehdään. Tarkastussuunnitelman avulla tarkastaja luo selke-

än kuvan tarkastuskohteesta ja sen toiminnan kannalta olennaisimmista riskeistä. 

Suurimpien riskien identifiointi ja analysointi mahdollistaa sen, että tarkastuksessa 

voidaan panostaa kaikkein riskialttiimpiin toiminnan kohteisiin organisaation kannal-

ta. Romney & Stenbartin mukaan on olemassa kolme erilaista riskiä liittyen tilintar-

kastukseen.  

1. Luontainen riski. Tämä tarkoittaa materiaaliriskien alttiutta sisäisten kontrol-

lien puuttuessa. 

2. Ohjausriski. Virheellisen tiedon läpipääsy tilinpäätöstietoihin.  

3. Havaintoriski. Tilintarkastuksen yhteydessä ei huomata virheellistä tietoa, ei-

kä siihen puututa (Romney, Steinbart 2012, 324-325.) 
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Halonen ja Steiner (2010) määrittelevät tilintarkastukseen liittyvät riskit hieman eri 

tavalla. Heidän mukaansa tilintarkastusriski voidaan jaksaa kahteen osaan, jotka ovat 

olennaisen virheellisyyden riski ja havaitsemisriski. Olennaisen virheellisyyden riski 

voidaan jakaa toimintariskiin ja kontrolliriskiin (Halonen & Steiner, 2010).  

 

Tilintarkastajan on oman tarkastussuunnitelmansa pohjalta käytävä asiakkaansa tilin-

päätösaineisto läpi siten, että hän pystyy antaa lausunnon siitä, että tilinpäätöstiedot 

ovat oikeellisesti johdettu, taloutta on hallittu tilikauden aikana asianmukaisesti laki-

en mukaan, ja että tilinpäätös yhdessä toimintakertomuksen kanssa antavat agentti-

teorian valossa riittävän ja oikeellisen kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta 

osakkeenomistajalle. Riskien tunnistamisen jälkeen tilintarkastaja kykenee tekemään 

arvion tarvittavista tarkastustoimenpiteistä. Nämä tarkastustoimenpiteet voivat kes-

kittyä esimerkiksi aineistotarkastukseen tai kontrollien testaukseen (Tomperi 2009, 

48.)  

 

Halonen & Steiner kuvaavat tilintarkastuksen suunnittelun vaiheet seuraavasti: 

1) Asiakassuhteen hyväksyminen ja alustavien suunnittelutoimenpiteiden suorit-

taminen 

2) Asiakkaan liiketoimintaympäristön ja siihen liittyvien riskien tunnistaminen 

3) Riskien arviointi 

4) Alustavien analyyttisten toimenpiteiden suorittaminen 

5) Olennaisuusrajan määrittäminen 

6) Väärinkäytösriskien arviointi 

7) Sisäisen valvonnan arviointi 

8) Olennaisen virheellisyyden sekä hyväksyttävän tilintarkastusriskin arviointi  

9) Tilintarkastusstrategian ja –suunnitelman luominen (Halonen & Steiner, 

2010, 55.) 

 

Toteutusvaihe 

Tilintarkastustyön toisessa vaiheessa pyritään suorittamaan edellisessä vaiheessa tun-

nistettuihin riskeihin liittyvät tarvittavat tarkastustoimenpiteet. Tilintarkastusproses-
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sin toteutusvaiheessa tilintarkastaja pyrkii löytämään tilintarkastusevidenssiä, jolla 

voidaan varmentaa liiketapahtumien oikeellisuus. Kontrollien testaamisella sekä lii-

ketapahtumien aineistotarkastuksella, tilintarkastaja pystyy arvioimaan tilinpäätök-

seen sisältyvät olennaiset virheet. Tämän arvion perusteella tilintarkastaja päättää 

tarvittavat tilintarkastustoimenpiteet (Halonen & Steiner, 2010. 57). Mitä suurem-

masta yrityksestä on kyse, sitä varmemmin tilintarkastus joudutaan suorittamaan 

myös tilikauden aikana eikä vain tilikauden päättymisen ja tilinpäätöksen valmistumi-

sen jälkeen. Jos yrityksen koko sitä vaatii, täytyy tilintarkastus kohdentaa myös yri-

tyksen käyttämien järjestelmien sekä sisäisten kontrollien tarkastamiseen. Mikäli tilin-

tarkastaja voi luottaa sisäisen valvontajärjestelmän toimivuuteen, pystytään tarkas-

tuksessa keskittyä laajempiin kokonaisuuksiin eikä yksittäisiin liiketapahtumiin 

(Tomperi, 2009.) 

 

Päättämisvaihe  

Tilintarkastusprosessin kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa tilintarkastaja tekee ar-

vion pohjautuen keräämäänsä tilintarkastusevidenssiin, sisältääkö tilinpäätös olennai-

sen virheellisyyden riskin ja kuinka korkea tuon riskin taso on. Tilintarkastustoimen-

piteiden pohjalta tekemiensä havaintojen perusteella tilintarkastaja tekee yhteenve-

don, jonka perustella hän raportoi yhtiökokoukselle ja laatii tilintarkastuskertomuk-

sen (Halonen & Steiner, 2010. 59.) 

 

2.2.2 Tilintarkastuksen laatu 

Laadukasta tilintarkastustapaa voidaan tilintarkastuslautakunnan mukaan kuvata sel-

laiseksi, että kokenut tilintarkastaja pystyy ensimmäistä kertaa tilintarkastettuun tilin-

päätökseen tutustuessaan luomaan selkeän kuvan tilintarkastuksen suorittaneen tar-

kastajan työn laadusta, ajankohdasta ja luonteesta (Tilintarkastajien laaduntarkastus-

ten havaintoja 2013). Hyvä tilintarkastustapa on tilintarkastajan työssä tärkein käytet-

tävä normisto, joka pitkälti määrittyy ammatissa toimivien tilintarkastajien kautta. 

Ammatiksi tilintarkastusta harjoittavien henkilöiden työtä ohjaa pääosin Kansainvä-

linen tilintarkastusliitto IFAC, jonka standardeja ja ohjeistusta on noudatettu Suo-
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messa jo vuodesta 2000 lähtien. Näitä standardeja ja ohjeistusta jakaa Suomessa 

Suomen Tilintarkastajat ry. Hyvä tilintarkastustapa muotoutuu käytännön tarkastus-

työssä ajankohtaisen lainsäädännön ja standardien mukaiseksi. (Hyvä tilintarkastus-

tapa ja kansainväliset tilintarkastusstandardit.)  

 

Tilintarkastajan on työssään myös noudatettava alalla vallitsevia määritteleviä norme-

ja. Näitä ovat Suomessa voimassaoleva tilintarkastuslaki, tilintarkastuslautakunnan 

määrittelemät laatustandardit sekä suomalainen, hyvä tilintarkastustapa.  

 

Tilintarkastajan työtä Suomessa ohjaa tilintarkastuslaki, jonka mukaan tilintarkastajan 

on noudatettava työssään hyvää tilintarkastustapaa (Tilintarkastuslaki 459/2007, §20). 

Tämän lisäksi laissa mainitaan, että tilintarkastajan täytyy työssään noudattaa ammat-

tieettisiä periaatteita. Tilintarkastuslain 20. pykälän mukaan tällaisia ammattieettisiä 

periaatteita ovat rehellisyys, ammattitaito, objektiivisuus ja huolellisuus. Lisäksi tilin-

tarkastajalta odotetaan riippumattomuutta, esteettömyyttä ja salassapitovelvollisuutta. 

Suomen Tilintarkastajat ry määrittelee omilla sivuillaan hyvän tilintarkastustavan 

keskeisimmiksi lähteiksi voimassaolevat lait ja asetukset, eettiset säännöt ja tilintar-

kastusstandardit, Tilintarkastuslautakunnan ja valtion tilintarkastuslautakunnan an-

tamat päätökset ja lausunnot sekä alan ammattikirjallisuuden (Hyvä tilintarkastustapa 

ja kansainväliset tilintarkastusstandardit.) 

 

Keskuskauppakamarin ylläpitämän Tilintarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa 

Suomessa toimivien tilintarkastajien työtä siten, että se toteutuu lakien ja säännösten 

mukaisesti. Tilintarkastuslautakunnalla on velvollisuus ryhtyä tarvittaviin toimenpi-

teisiin, jotta tilintarkastajat sekä ammatilliset yhteisöt säilyttävät ammattitaitonsa. 

(Suomen Tilintarkastajat ry. Hyvä tilintarkastustapa).    

 

Tilintarkastajien tarkastustoimintaa valvotaan pääasiassa jälkikäteen tilintarkastajien 

työpapereiden ja muiden käyttökelpoisten selvitysten avulla (Hyvä tilintarkastustapa 

ja kansainväliset standardit). Tämän vuoksi hyvään tilintarkastustapaan on määritelty 

myös se, että tilintarkastuksessa on oltava selkeä tilintarkastussuunnitelma, joka toi-
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mii ohjenuorana koko tarkastuksen ajan. Lisäksi kaikki työpaperit ja mahdolliset 

muut huomiot on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta. Työpapereista on käytä-

vä ilmi tarkastukseen käytetty aika, johtopäätökset ja se, kuka työn on tehnyt. Työ-

papereiden avulla asiaan perehtymättömän tilintarkastajan tulisi helposti ymmärtää ja 

saada selkeä kokonaiskuva tehdystä tilintarkastustyöstä ja mahdollisista johtopäätök-

sistä. (Tilintarkastuslautakunta; Tilintarkastajan laaduntarkastus.) Näitä edellä mainit-

tuja työpapereita kutsutaan myös nimellä tilintarkastusevidenssi, josta säädetään tilin-

tarkastusstandardissa 500.  

 

Kansainvälinen tilintarkastusliitto IFAC:n ISA 300 standardin mukaan tilintarkas-

tuksen asianmukainen suorittaminen on ehdottomana edellytyksenä laadukkaalle ti-

lintarkastustyölle. Standardin mukaisesti jokaista tilintarkastusta varten on tilintarkas-

tajan luotava kokonaisstrategia työlleen sekä yksityiskohtaisempi tilintarkastussuun-

nitelma. Kyseisessä suunnitelmassa tehdään myös riskienarviointitoimenpiteet. (Vir-

tamo, 2011.) 

 

2.2.3 Sisäinen tarkastus 

Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on historiallisesti toimia yrityksessä niin sanottu-

na poliisina ja vahtikoirana (Morgan, 1979, 161). 1980-luvulla sisäisen tarkastuksen 

ulkoistaminen yleistyi, sillä useissa yrityksissä oli vaikeaa perustella talon sisäisen, 

joskus melko kalliin, elimen toiminta ja sen tuottama lisäarvo yritykselle (Spira, Page, 

2001).  

 

Sisäiset tarkastajat ry:n mukaan sisäisen tarkastuksen tavoitteena on nykyään tuottaa 

lisäarvoa ja parantaa kohdeorganisaationsa toimintaa objektiivisesti ja riippumatto-

masti. Hermanson ja Rittenberg (2003) toteavat, että sisäisellä tarkastuksella on 

uniikkirooli hallinnon ohjauksessa. Heidän mukaansa yrityksen johto kutsuu sisäisen 

tarkastuksen tutkimaan sitä, että: 

a) riskit ovat tehokkaasti tunnistettu ja monitoroitu, 

b) organisatoriset prosessit ovat tehokkaasti valvottuja ja, 
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c) organisatoriset prosessit ovat joko vaikuttavia tai tehokkaita.  

 

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on varmistaa tehokkaiden hallinta- ja ohjausjärjes-

telmien käyttöönotto arvioiden samalla johdon kontrollitavan tehokkuutta (Herman-

son & Rittenberg. 2003.) Braiotta (1999) taas toteaa, että sisäisen tarkastuksen tehtä-

vänä on valvoa ja monitoroida taloushallinnon raportoinnin prosesseja ja tarjota asi-

antuntijuuttaan ulkoisen tilintarkastajan valinnassa. Näiden tehtävien toteuttamisella 

sisäisen tarkastuksen oletetaan varmistavan sen, että yrityksellä on riittävät sisäiset 

kontrollit, kunnolliset kirjanpidon käytännöt ja ulkoinen tilintarkastaja, joka huomaa 

petoksen ja kannustaa laadukkaaseen ja ajantasaiseen talouden raportointiin. Jotta 

sisäinen tarkastus voi toimia tehtävässään tehokkaasti, täytyy sillä olla käytössään 

tehtävään vaadittavia tietoja ja taitoja. Tällaisia ovat esimerkiksi taloudellinen terä-

vyys ja yrityksen toimintaympäristön ymmärtäminen (Felo, Krshnamurthy, Solieri. 

2003). 

 

Sisäisen tarkastajan työ käytännössä on toimia yrityksen sisällä asiantuntijatehtävässä. 

Asiantuntijana sisäinen tarkastaja pystyy arvioimaan yrityksen johtamis- ja ohjausjär-

jestelmät toimivat asianmukaisesti, toimintaprosessit ovat tehokkaita ja raportointi 

luotettavaa ja noudattelee ajantasaista lainsäädäntöä. Edellä mainittuja asioita sisäi-

nen tarkastajasta analysoi suhteessa yrityksen strategiaan sekä operatiivisiin tavoittei-

siin, jotta hän voi varmistua siitä, että nämä ovat sopusoinnussa keskenään. Oman 

analyysinsä pohjalta sisäinen tarkastus tuottaa organisaation hallitukselle ja johdolle 

asianmukaista informaatiota (Holopainen, ym. 2006, 15-17.)  

 

Sisäiset tarkastajat ry:n mukaan sisäisen tarkastajan työ käytännössä on esimerkiksi 

tehottomien prosessien, tuhlaavien toimintatapojen, varkauksien, petoksien ynnä 

muiden sellaisten tunnistamista. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida riskejä, 

analysoida uudenlaisia mahdollisuuksia, tehdä kehitysehdotuksia, edistää eettisiä toi-

mintatapoja sekä varmentaa taloudellisia ja muita tietoja. Sisäinen tarkastus onkin 

luonteeltaan arvioivaa, varmentavaa ja konsultoivaa toimintaa, joka on määritelty 

kansainvälisten ammattistandardien mukaisesti (Sisäiset tarkastajat ry.) Sisäisen tar-
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kastuksen toimialueeksi voidaan nähdä yrityksen sisäinen valvonta, riskienhallinta, 

johtaminen ja hallinto, organisaation tavoitteet, toiminnallinen tehokkuus ja tuotta-

vuus,  säädösten ja ohjeiden noudattaminen sekä luotettava taloudellinen informaa-

tio (Sisäiset tarkastajat ry. Sisäisen tarkastajan arkipäivä). 

 

Sisäisen tarkastajan asema yrityksessä eroaa tilintarkastajan asemasta melkoisesti. Sii-

nä missä tilintarkastaja on vastuuvelvollinen osakkeenomistajille, sisäinen tarkastaja 

on vastuussa yrityksen johdolle (Tomperi, 2009.) Sisäisen tarkastuksen kohteena on 

yrityksen toiminta painottaen sen taloudellista ja hallinnollista puolta. Tarkastuksen 

tarkoituksena on estää ja paljastaa organisaatiosta mahdolliset virheet ja väärinkäy-

tökset, jotta yrityksen varallisuus voidaan säilyttää ja taloudellisuutta edistää (Riista-

ma 2000, 65-66.) Vaikkakin sisäinen tarkastaja toimii johdon alaisena, tässä kohtaa 

voidaan todeta sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen tilintarkastuksen objektiivien koh-

taavan.  

 

Sisäisellä tarkastuksella tarkoitetaan organisaation toimintoihin, prosesseihin, val-

vontaan ja riskienhallintaan liittyvää arviointi-, varmistus ja konsultointitoimintaa 

(Sisäiset tarkastajat ry.) Yrityksen tilan analysoinnissa apuna toimii tiedot kirjanpi-

dosta, tilinpäätöksestä, toiminnasta ja hallinnosta. Ulkoisen tilintarkastuksen koh-

teena taas on vuosittain tehtävä tilinpäätös.  

 

Tilintarkastaja voi työssään käyttää sisäisen tarkastuksen raportteja ja arvioita, mutta 

tilintarkastuslausunnon antaessaan hän vastaa yksin henkilökohtaisesti antamastaan 

lausunnosta ja tekemästään tarkastuksesta (Tomperi, 2009). Riistama (2000, 68-69) 

toteaa, että sekä sisäinen tarkastus että ulkoinen tilintarkastus kattaa joitakin samoja 

kohtia, minkä takia yhteistyö näiden kahden tahon välillä on kannustettavaa, jotta 

voitaisiin välttyä päällekkäiseltä työltä ja voitaisiin näin ollen lisätä tehokkuutta. 

Useissa tutkimuksissa (McPhee 2005; Pilcher, Gilchrist, Singh, H. ja Singh, I., 2013; 

Herda, Petersen ja Fontaine, 2014) on todettu, että tällainen tehokkuuden lisäys voi-

daan saavuttaa muun muassa laajan sidosryhmien verkon hallinnalla, suunniteltujen 
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tavoitteiden viestinnällä, tarkastustyön ajantasaisella suorittamisella ja päällekkäisen 

työn välttämisellä (Kloviene & Dagiliene, 2007).  

 

2.2.4  Agenttiteorian suhteutus tilintarkastukseen  

Tutkimuksen kannalta on oleellista tarkastella yleisesti tunnistettuja ongelmia agent-

titeoriassa tilintarkastuksen näkökulmasta. Eisenhardt (1989) toteaa tutkimuksessaan, 

että meidän tulee hyväksyä se tosiasia, että jokainen meistä toimii omien etujensa 

mukaisesti. Shapiron (1987) mukaan informaation jakamiseen liittyvää ongelmaa 

voidaan ehkäistä sillä, että agentti kerää toiminnastaan tietoa, jonka se voi jälkikäteen 

jakaa päämiehensä kanssa. Tämänkaltainen toiminta agentin puolelta lisää suhteessa 

olevaa luottamusta. Näiden kahden edellä mainitun agentin ja päämiehen suhdetta 

haittaavat ongelmat voivat eskaloitua moraalikadoksi.  

 

Moraalikadolla tarkoitetaan agenttiteorian valossa sitä, että agentti toimii omien etu-

jensa mukaisesti vastoin päämiehensä kanssa tehtyä sopimusta siirtäen riskin toimin-

nastaan päämiehelle. Jotta tilintarkastajan ja yhtiökokouksen välisessä suhteessa voi-

daan välttyä agenttiteoriassa identifioituja ongelmia, on tilintarkastus lakisääteistä. 

Tilintarkastajaa velvoittaa asiakkaansa kanssa tehdyn sopimuksen lisäksi muun mu-

assa Suomen laki ja ammattieettiset normit. Näistä on kirjoitettu laajemmin luvussa 

2.2. Agenttiteorian näkökulmasta voidaan ajatella, että tilintarkastustyötä määrittele-

vät lait, standardit ynnä muut sellaiset mahdollistavat päämies-agentti –suhteen on-

nistumisen ja ehkäisevät tämän teorian saamaa kritiikkiä.  
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3 AINEISTO JA MENETELMÄ  

3.1 Aineisto  

 Pro Gradu –tutkielman teoriaosuudessa käsitellään tutkimuksen kannalta olennai-

simmat käsitteet läpi ajankohtaisen tutkimusaineiston pohjalta. Teoriaosuudessa kes-

kitytään kuvaamaan analyyttisesti kuinka sähköinen ja digitaalinen taloushallinto on 

muuttunut ja kuinka sen muutos on vaikuttanut ulkoiseen tilintarkastukseen. Erityi-

sesti taloushallinnon kokonaisuutena kokema muutos 2000-luvun alkupuolella on 

aiheuttanut murroksen koko laskentatoimen ammattilaisten työtehtäviin: yhä use-

ammat työtehtävät kuten varaston täydennys, loma-ajan palkka tai vaikkapa varaston 

inventaario voidaan tehdä toiminnanohjausjärjestelmän avulla, jolloin teknologia on 

pystytty integroimaan osaksi koko yrityksen liiketoimintaa.  

3.1.1 Agenttiteoriaan liittyvät tutkimukset ja artikkelit 

Agenttiteoria on lähtöisin 1970-luvulta, jonka jälkeen sitä on käytetty laajasti varsin-

kin taloustieteen tutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa käytin pohja-aineistona useita 

tutkimuksia ja artikkeleita, joissa käytiin laajasti läpi niin teorian saamaa kiitosta kuin 

kritiikkiäkin. Olennaisimpina tutkimuksina voidaan mainita tutkimukset Jensen & 

Meckling vuodelta 1976, Shapiron tutkimus vuodelta 1987 ja Eisenhardtin tutkimus 

vuodelta 1989. Jensen & Meckling käsittelevät tutkimuksessaan ”Theory of the Firm: 

Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure” agenttiteorian aiheut-

tamia kustannuksia, sisäistä kontrollia ja tavoiteristiriitaa. Shapiron ja Eisenhardtin 

tutkimukset keskittyvät molemmat arvioimaan agenttiteorian onnistumista niin mo-

raalikadon ehkäisyn kuin luottamuksen luomisenkin näkökulmasta. Nämä kolme ar-

tikkelia muodostavat tälle tutkimukselle vankan teoreettisen pohjan. 
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3.1.2 Kirjanpitoon ja tilintarkastukseen liittyvä lainsäädäntö  

Pro Gradu –tutkielman pohja-aineistona toimii suomalainen lainsäädäntö koskien 

kirjanpitoa ja tilintarkastusta. Lisäksi tutkimuskohteena on hyvä, suomalainen tilin-

tarkastustapa ja suomalaiseen tilintarkastukseen liittyvät standardit. Tutkimuksen 

teoreettisen pohjan luo ajantasainen lainsäädäntö koskien tilintarkastusta. Jotta voi-

daan tutkia tilintarkastuksen kokemaa muutosta 2000-luvulla, tutkin lainsäädännössä 

tapahtuneita muutoksia kuudentoista vuoden ajalta alkaen 2000-luvulta. Lainsäädän-

nöstä kootaan tutkimuksen kannalta olennainen tilintarkastusta ja kirjanpitoa määrit-

televä osuus ja pyritään analysoimaan muutoksia 2000-luvulta lähtien liittyen tekno-

logiseen kehittymiseen ja sähköistyneeseen taloushallintoon.  

 

Tutkimuksen kannalta olennaista on selvittää onko lainsäädännössä, standardeissa ja 

alaa koskevissa ohjeistuksissa tapahtunut muutoksia sen jälkeen, kun kirjanpito on 

kehittynyt, ja sen laadintametodit ovat muuttuneet. Koska kirjanpito ja tilintarkastus 

on lakisääteistä ja näitä molempia varten on säädetty omat lakinsa ja säädöksensä, 

näkyy (tai on nähtävä) niiden muutos suoraan alan ammattilaisten työskentelyssä. 

Kirjanpitolain ja tilintarkastuslain osalta pohja-aineistossa käydään läpi niiden laa-

tuun liittyvät lain pykälät ja syyt näiden lainalaisuuksille sekä vuoden 2000 jälkeen 

voimaantulleet muutokset, mikäli ne ovat johtuneet sähköistyneestä taloushallinnos-

ta.  

3.1.3 Alan kirjallisuus 

Alan kirjallisuudesta valitsin tutkimukseen kolmesta eri kategoriasta kirjallisuutta. 

Nämä kategoriat ovat: 

1) Tilintarkastusta käsittelevä kirjallisuus 

2) Taloushallintoa käsittelevä kirjallisuus 

3) Sähköistä ja digitaalista taloushallintoa käsittelevä kirjallisuus. 

 

Tilintarkastuksen kirjallisuuden aineistosta olennaisimmat teokset ovat Riistaman 

teos ”Tilintarkastus – perusteet”, Tomperin ”Tilintarkastus – Normeista käytäntöön” 
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sekä Halosen & Steinerin ”Tilintarkastusprosessi käytännössä”. Teokset antavat yh-

dessä laajan kuvauksen suomalaisesta tilintarkastuksesta, sitä määrittelevistä normeis-

ta sekä tavoista. Opuksia käytetään useissa alan oppilaitoksissa sekä ne ovat alalla jo 

toimivien ammattilaisten yleisteoksia.  

 

Taloushallintoa käsittelevä kirjallisuus perustuu taloushallinnon historiallisen kehi-

tyksen tunnistamiseen Suomessa sekä sen digitalisoitumisen vaiheisiin. Suomalaisen 

taloushallinnon historiaa on laajalti tutkinut Virtanen teoksessaan ”Kauppamiehen 

käytännöstä kansainväliseen kirjanpitoon. Kirjanpidon historia suomessa 1862–

2005”. Kirja on kattava koonti, jota käytetään useissa tieteellisissä tutkimuksissa 

tausta-aineistona. Mielestäni Virtasen teos on oivallinen kuvaamaan nimenomaisesti 

suomalaisen kirjanpidon syntyä ja kehitystä tähän päivään saakka.  

 

Digitalisoituneesta taloushallinnossa keskitytään olennaisilta osin Lahden & Salmisen 

teoksiin ”Kohti digitaalista taloushallintoa” ja ”Digitaalinen taloushallinto”. Näiden 

kahden teoksen avulla tutkimuksessa pyritään luomaan lukijalle selkeä kuva siitä, mi-

ten taloushallinto on pystynyt kehittymään viimeisen kuudentoista vuoden aikana 

sähköisten tietojärjestelmien yleistyessä kirjanpidossa. Lisäksi Romneyn & Steinbar-

tin teos ”Accounting Information Systems” on tutkimuksen kannalta olennainen 

luomaan kuvaa sähköistyneistä taloushallinnon tietojärjestelmistä ja niiden muok-

kaamasta kirjanpidon maailmasta. 

 

3.1.4 Aikaisemmat tutkimukset ja artikkelit 

Suomalaisen taloushallinnon kehitystä ja sen digitalisoitumista on tutkittu Suomessa 

laajasti, mutta tilintarkastuksen kehitystä suhteessa digitaaliseen kirjanpitoon ei niin-

kään. Kemppi on vuonna 2010 kirjoittanut Pro Gradu –tutkielman tilintarkastuksen 

kehityksestä sähköisen taloushallinnon kehityksen ohella, mutta mielestäni tutkimus 

kaipaa päivitystä. Kuudessa vuodessa sekä taloushallinto että tilintarkastus ja niitä 

koskeva teknologinen kehitys on ollut nopeaa. Teittisen väitöskirja ”Näkymätön 

ERP” on mielenkiintoinen katsaus siihen, kuinka toiminnanohjausjärjestelmien käy-
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tössä on otettava huomioon useita eri näkökulmia, eikä niiden käyttäminen ole yri-

tyksen toiminnan kannalta aina yhtä tehokasta, kuin ohjelmiston toimittajat asiak-

kailleen maalailevat. Toiminnanohjausjärjestelmien, kuten myös taloushallinnon jär-

jestelmien, käyttämisessä on otettava huomioon useita eri näkökulmia sen käytössä, 

jotta siitä saatava hyöty ylittää siihen laitetut resurssit. Oman tutkimukseni kannalta 

olennaista tässä teoksessa on se, että sitä voidaan soveltaa myös sähköisen ja digitaa-

lisen taloushallinnon järjestelmiin. Jotta sähköinen taloushallinto toimisi moitteetto-

masti kaikissa siltä vaadituissa vaiheissa, on järjestelemän suunnitellussa otettava 

huomioon niin kirjanpitäjien, tilintarkastajien kuin järjestelmän toimittajankin näkö-

kulma.  

 

Olennaiseksi osaksi tutkimusta nousi Big Dataa ja tilintarkastusta koskeva tutkimus-

kirjallisuus, jota valikoitui tutkimusaineistoksi verrattain laajasti. Esimerkiksi Klovie-

ne & Dagiliene (2007), Zhang, Yang ja Appelbaum (2015) sekä Yoon, Hoogduin ja 

Zhang (2015) käsittelevät tutkimuksissaan digitalisaation aiheuttamaa muutosta tilin-

tarkastustyöhön ja sen prosesseihin.  

3.1.5 Media-artikkelit 

Taloushallinnon alalla käydään paljon tutkimuksen kannalta mielenkiintoista dis-

kurssia. Paljon keskustellaan siitä (esim. Lahti & Salminen, 2014, 33), että sähköinen 

taloushallinto ja siitä kehittyvä automatisoitu tilinpäätös pystyvät luomaan jatkossa 

kognitiivisesti tarkasteltuna lähes virheettömiä taloushallinnon asiakirjoja, jotka eivät 

sisällä inhimillisiä virheitä. Tämä osaltaan vapauttanee tilintarkastustyöstä aikaa 

osakkeenomistajien kannalta merkittävämpien kokonaisuuksien tarkastukseen. Täl-

laisia kokonaisuuksia voivat esimerkiksi olla logistiikan, taloushallinnon ja operatii-

visen johtamisen prosessit. Nämä kokonaisuudet ja niiden toimivuus oikeellisesti, ja 

näistä saatava auktorisoidun tarkastajan tarkastamana tieto, ovat tärkeitä nimen-

omaan osakkeenomistajille luoden luottamusta ja turvaa yrityksen toimintaan. 



 

 

31 

3.1.6 Empiirinen osuus 

Tutkimuksen empiirinen osuus suoritettiin keväällä 2016. Teemahaastatteluihin vali-

koitui kuusi tilintarkastajaa, joista yksi toimii nykyisellään sisäisen tarkastuksen puo-

lella. Lisäksi kolmella haastatelluista on kokemusta sisäisestä tarkastuksesta. Neljällä 

haastatteluista työura on alkanut ennen vuotta 2000, jolloin heidän haastatelluissaan 

keskityttiin luomaan selkeää kuvaa tilintarkastajien näkökulmasta tilintarkastustyön 

kokemaan muutokseen viimeisen 16 vuoden ajalta. Kaksi haastatelluista tilintarkasta-

jista on auktorisoitu viimeisen kahden vuoden aikana ja heidän haastatteluissaan 

keskityttiin luomaan kuvaa heidän kokemuksistaan työstään tällä hetkellä ja tulevai-

suudessa. Lisäksi heidän vastauksensa luovat vertailupohjaa työuraltaan vanhempiin 

tilintarkastajiin.  

3.2 Tutkimusmenetelmä 

Tämä Pro Gradu –tutkielma on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimuk-

sessa pyritään analysoimaan muutosta ja kehitystä taloushallinnon digitalisoitumisen 

alkamisajankohdasta tähän päivään asti. Taloushallinnon voidaan katsoa alkaneen 

sähköistyä 2000-luvun alkupuolella, jolloin ensimmäiset taloushallinnonjärjestelmät 

tulivat markkinoille. Tutkimuksessa keskitytään luomaan selkeä kuva taloushallinnon 

kehityksestä teknologisen murroksen aikana ja sen aiheuttamaa muutosta tilintarkas-

tuksessa saman ajanjakson aikana.   

 

Kvalitatiivisella menetelmällä pyritään jäsentämään tutkimuskohteen ominaisuuksia, 

merkityksiä ja laatua. Kvalitatiivisessa eli laadullisessa analyysissä tyypillisesti käydään 

läpi vuoropuhelua aineiston ja analyysin välillä. Systemaattisella aineiston läpikäymi-

sellä pyritään luomaan kattava yleiskuva aineistosta, mikä mahdollistaa syklisen ai-

neiston läpikäymisen. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista sisällön analyysi, 

jolla pyritään yhdistämään tutkimuksen analyysi ja synteesi siten, että pohja-aineiston 

osat on hajotettu uudenlaisiksi käsitteiksi tutkimukseen. Pohdintaluvun tarkoitukse-
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na on koota induktiivisella analyysillä pohdinnassa kerätty aineisto uudestaan tieteel-

lisiksi johtopäätöksiksi (Seitamaa-Hakkarainen, Kvalitatiivinen sisällön analyysi, 1-3.)	  

 

Koska tutkimuksessa pyritään selvittämään onko tilintarkastus kokenut muutoksia 

käytännön työssä sähköistyneen taloushallinnon aikakaudella, käsittelen pohja-

aineistoa seuraavanlaisin menetelmin. Digitaalisen taloushallinnon aineiston avulla 

pyrin kuvaamaan lukijalle taloushallinnon kehitystä nykypäivään saakka, jotta kirjan-

pidon kokema muutos voidaan katsoa toimiva tutkimuksen selkärankana. Kirjanpi-

toa ja tilintarkastusta koskevaa lainsäädännöstä ja normistosta pyrin löytämään vuo-

den 2000 jälkeen tulleet muutokset, jotka sähköinen ja digitaalinen taloushallinnon 

aiheuttanut. Lainsäädännön käsittely on tutkimuksen tuloksien kannalta olennaista, 

eikä sitä voi sivuuttaa. Lainsäädäntö määrittelee tarkasti niin kirjanpitoa kuin tilintar-

kastustakin koskevat säädökset, jotka muutetaan mikäli ajanhenki sitä vaatii. Lain-

säädännön analysoinnin kautta voidaan todentaa, mikäli tilintarkastustyössä on ta-

pahtunut käytännön muutoksia.  

 

3.2.1 Diskurssianalyysi 

Tutkimuksessa on piirteitä diskurssianalyysistä, jolla on pyritty tutkimaan tilintarkas-

tusalaa koskevaa journalismia ja sen sisällä käytyä diskurssia 2000-luvulla. Diskurssi-

analyysin tarkoituksena on pyrkiä hahmottamaan ja erittelemään tutkimusaineistossa 

esiintyviä erilaisia verkostoja ja tapoja. Tässä tutkimusmenetelmässä voidaan nähdä 

tieteenalakohtaisia eroja, jotka keskittyvät toisaalta esimerkiksi kieleen, keskustelu tai 

vuorovaikutussuhteen analysointiin, toisaalta taas erilaisten merkitysten suhdetta 

vuorovaikutustilanteisiin tai historiallisiin prosesseihin. Kuitenkin yhteistä näille kai-

kille on yksityiskohtainen analyysi, jonka pohjalle johtopäätökset perustuvat. Analyy-

sin kohteena on usein erilaiset tekstit, medialeikkeet, kuvat, ympäristöt, toimintatavat 

tai näiden edellä mainittujen yhdistelmät. Kyseisellä menetelmällä on tieteenfilosofi-

nen perusta, joka keskittyy tutkimaan sosiaalista konstruktionismia ja kielellistä 

käännettä (Koppa, Jyväskylän Yliopisto, 2015.)  
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Seuraamalla alan diskurssia hahmottuu selvästi kuva siitä, minkälainen taloushallin-

non ja tilintarkastuksen ala tällä hetkellä on ja miten se on kehittymässä alan asian-

tuntijoiden ja ammattilaisten mielestä. Pyrin luomaan kuvan lukijalle diskurssista alan 

julkaisuissa ilmestyneistä artikkeleista ja medialeikkeistä. Tämän tutkimuksen valossa 

en pystynyt tekemään kovin laajaa diskurssianalyysia koko alaa koskevasta keskuste-

lusta, vaan olen keskittynyt tilintarkastuksen tulevaisuutta käsittelevään aineistoon. 

Nämä valikoituivat pohja-aineistoksi siksi, koska usein tällaisissa julkaisuissa keskus-

telua käydään visionaarisesti ja katse suunnattaan tulevaisuuteen, jolloin tutkijana 

pystyn luomaan laajemman hahmotelman alan kehityksestä kuin pelkästään lainsää-

dännöstä ja alan (oppi)kirjallisuudesta. Näitä alan eri julkaisuissa esitettyjä näkemyk-

siä tilintarkastuksen ja kirjanpidon tulevaisuudesta vertaan haastattelemieni tilintar-

kastajien näkemykseen tulevaisuuden kehityksestä.  

 

3.2.2 Teemahaastattelut 

Teemahaastattelulla tarkoitetaan haastattelua, jolle on etukäteen pohdittu tarkoitus. 

Vaikka haastateltava on pystynyt etukäteen luomaan tämän tarkoituksen, ei sillä ole 

kuitenkaan vaikutusta haastattelun tuloksiin. Tutkijan ennakkokäsitykset jäävät ver-

rattain pieneksi, sillä haastateltava pystyy itse ohjailemaan keskustelua. Teemahaas-

tatteluissa haastattelija kysyy avoimia kysymyksiä, joihin ei ole valmiita vastausvaih-

toehtoja. Haastateltava pystyy näin ollen vapaammin kertomaan omia ajatuksia ja 

näkemyksiään aiheesta antaen syvällisemmän ja monipuolisemman kuvan.  Teema-

haastattelu toimii hyvänä aineistonhankintamenetelmänä silloin, kun tutkija ei pysty 

etukäteen ennakoimaan kaikkia vastauksia tai kun tutkittavaa aihetta ei kovin hyvin 

tunnetta. Lisäksi teemahaastattelut mahdollistavat jatkokysymysten esittämisen (Ky-

selevät tutkimustavat, Virtuaaliyliopisto.) 

 

Teemahaastattelut toteutettiin keväällä 2016. Haastattelut luovat tutkimukseen käy-

tännön tarkastustyön näkökulman, joka osaltaan laajentaa ja syventää tilintarkastuk-

sen kehityksen ymmärtämistä. Haastatelluilla tilintarkastajilla on työkokemusta säh-

köisen taloushallinnon aikakaudelta sekä automatisoiduista tilinpäätöksistä.  
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3.3 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimuksen luotettavuutta pystytään arvioimaan validiteetilla eli pätevyydellä ja re-

liabiliteetilla eli pysyvyydellä. Tutkimuksessa validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimus 

vastaa tarkasti tutkimuksen alkuasettelussa esitettyyn ongelmaan. Mikäli tutkimuksen 

tulokset vastaavat vallalla olevaa teoriaa tai pystyy kyseistä teoriaa jollakin tapaa tar-

kentamaan, on tutkimus tällöin pätevä. (Virtuaaliammattikorkeakoulu 2007a.)  Tut-

kimuksen reliabiliteettia voidaan arvioida esimerkiksi tutkimuksen toistettavuudella 

sekä sillä, että tutkimusaineisto on saatavilla ja tarkasteltavissa. (Virtuaaliammatikor-

keakoulu 2007b.) 

 

Tässä tutkimuksessa luotettavuutta eli reliabiliteettia lisää aineistotriangulaatio. Tämä 

tarkoittaa sitä, että tutkimuksen pohja-aineistona on käytetty useita eri pohja-

aineistoja, joiden esittämät näkökulmat aiheeseen luovat jossain määrin jopa keske-

nään ristiriitaisia näkökulmia sekä taloushallinnon että tilintarkastuksen nykyhetkeen 

että tulevaisuuteen. Tutkimuksen kohteena olevaa tilintarkastuksen kokemaa muu-

tosta on pyritty tutkimaan monista eri näkökulmista sekä haastatteluin, aineisto-

analyysein että lainsäädännön tulkinnalla, jotta tutkimuksen tulokset olisivat mahdol-

lisimman luotettavat.  
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

4.1 Suomalainen taloushallinto vuoteen 2000 saakka 

Suomalaisen taloushallinnon voidaan katsoa kehittyneen 1800-luvun alkupuolelta, 

kun kauppiaat alkoivat pitämään kirjaa myynneistään ja ostoistaan. Ensimmäinen 

suomalainen kirjanpidon oppikirja on julkaistu vuonna 1862, jolloin kohdeyleisönä 

oli lähinnä ”tehdastelijat ja ammattilaiset”. Kirja kantoi nimeä ”Käytännöllinen opas-

tus Yksinkertaisessa kirjanpidossa varsinkin Tehdastelijoille ja Ammattilaisille” ja kir-

jan kirjoitti August Lilius (Virtanen, A. 2006, 10.) Kirjanpito on kokenut melkoisen 

muutoksen koko sen elinkaaren aikana kaikkine vaiheineen. Kirjanpitovelvollisuus 

tuli Suomessa voimaan 1925, jolloin yleistyi kirjanpidon periaatteet ja ensimmäinen 

hyvä kauppiastapa oli laadittu. Suomalaista kirjanpitoa määrittää tällä hetkellä Suo-

men kirjanpitolaki, hyvä kirjanpitotapa, erilaiset Suomen Tilintarkastajat ry:n ja kir-

janpitolautakunnan yleisohjeet, standardit ja mallit sekä kansainväliset IAS/IFRS-

standardit. Kirjanpitosäädösten kehittyessä on myös taloushallinnon rooli yrityksissä 

muuttanut rooliaan. Taloushallinto on pitkään täyttänyt tilinpitovelvollisuutta, mutta 

Alhola & Lauslahti (2000) totesivat, että 1980-luvun jälkeen taloushallinnon erilaisia 

mahdollisuuksia on pystytty hyödyntämään enemmän ja sen hyötytavat ovat alkaneet 

kehittyä.  

Taloushallinnon roolin kehityskaari liiketoiminnan ohjauksessa voidaan kiteyttää 

seuraavasti: 

• 1970-luvulla tapahtumien rekisteröijä 

• 1980-luvulla raportoija 

•  1990-luvulla numeroiden analysoija  

• 2000 -luvulla liiketoiminnan aktiivinen kehittäjä  

(Alhola, Lauslahti 2000, 11).  
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Digitalisoituva taloushallinto mahdollistaa nimenomaisesti liiketoiminnan aktiivisen 

kehittämisen, sillä sähköistyvä laskentatoimen ala muuttaa kokonaisvaltaisesti perin-

teisen taloushallinnon kaikki prosessit (Taloushallintoliitto 2016).   

4.1.1 Digitalisoitunut taloushallinto 

Digitaalinen taloushallinto terminä viittaa taloushallinnon kaikkien datavirtojen ja –

prosessien automatisointia sekä käsittelyä digitaalisessa muodossa (Lahti & Salmi-

nen, 2014, 24). Digitalisoituva maailma mahdollistaa liiketoiminnan harjoittamisen 

ilman huolta välimatkoista. Viime aikainen muutos sähköiseen palveluntarjontaan on 

poistanut yrityksen toiminnan kannalta sellaisia esteitä, jota globaaleille markkinoille 

tähtäävä yritys on joutunut kohtamaan. Välimatkat ja kellonajat eivät merkitse enää 

maailmassa, jossa asiakas voi tilata tuotteita keskellä yötä omalta sohvaltaan ja saada 

ne toimitettuna kotiovelleen ilman sen suurempaa vaivannäköä. Asiakas pystyy 

omalta kännykältään kirjautumaan verkkopankkiin, jossa ostosten vahvistaminen 

onnistuu mobiilivarmenteen avulla. Digitalisoitumisen myötä on pystytty poistamaan 

niin asiakkailta kuin yritysten työntekijöiltäkin tehtäviä, joita voidaan ohjelmoida 

suoraan prosesseiksi toiminnanohjausjärjestelmiin.  

 

Tutkimuksen kannalta on oleellista selventää ero termien sähköinen taloushallinto ja 

digitaalinen tai automaattinen taloushallinto välillä. 2000-luvulla paperiton kirjanpito 

kehittyi sähköiseen taloushallintoon, jolloin kirjanpidon kaikki tositteet muokattiin 

jälkikäteen sähköisiksi esimerkiksi skannaamalla. Sähköinen taloushallinto käyttää 

näin ollen perinteisen kirjanpidon luomisen apuna sähköisiä taloushallinnon tietojär-

jestelmiä, kun taas automaattinen eli digitalisoitunut taloushallinto luo koko kirjan-

pidon automaattisesti kirjanpidon dokumenttien avulla (Lahti & Salminen, 2014, 27). 

Taloushallinnon sähköistäminen ei siis vielä tarkoita sitä, että kirjanpidon kannalta 

kaikki dokumentit olisivat konekielisiä. Sähköinen taloushallinto on yksinkertaisuu-

dessaan taloushallinnon tehostamiseen tähtäävää tietotekniikkaa ja sovelluksia, jotka 

voivat hyödyntää erilaisia integrointeja, itsepalvelua, sähköisiä palveluita ja internetiä. 

Lahden ja Salmisen mukaan (2014, 26) digitaalinen taloushallinto voidaan yhteenve-

tomaisesti todeta seuraavasti: 
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• kirjanpitoon ja taloushallintoon liittyvä data ja informaatio käsitellään sähköi-

sessä muodossa, ja tositteet ovat kokonaisuudessaan konekielisiä 

• taloushallinnon osalta kaikki transaktiot prosesseineen on automatisoitu 

• tietoa pystytään siirtämään sähköisesti eri osapuolille järjestelmien ja osapro-

sessien välillä 

• niin organisaation sisällä kuin erilaisten sovellusten välilläkin tietoa pystytään 

käsittelemään sähköisesti 

• arkistointi on sähköistä 

• tietoon pääsee käsiksi sähköisesti 

• erilaiset järjestelmät on integroitu prosesseihin yli sidosryhmärajojen. 

	  

Automatisoitu taloushallinto tähtää siihen, että taloushallinto pystyy toimimaan yri-

tyksen strategisen näkemyksen tukitoimintona laajalti koko yrityksessä. Automati-

soidun taloushallinnon hyötynä voidaan nähdä sen laaja käytettävyys koko organi-

saation kaikissa toiminnoissa. Automatisoitu taloushallinto pystyy tuottamaan erilai-

sia älykkäitä raportteja ja analyysejä perustuen entistä suurempaan datan määrään 

(Lahti & Salminen, 2008, 14.) Näiden raportteja ja analyysejä voidaan käyttää apuna 

esimerkiksi päätöksenteossa. 

 

Lahti ja Salminen toteavat (2014, 33), että automaatiolla voidaan vähentää virheitä 

kirjanpidossa. Kun järjestelmät ja liittymät pystyvät hoitamaan suurimman osan ta-

loushallinnon eri työvaiheista, vähenee inhimilliset tallennus- ja laskuvirheet olennai-

sesti. Perinteisessä kirjanpidossa nämä työvaiheet on tallennettu manuaalisesti. On 

kuitenkin muistettava, että vaikka inhimillisten virheiden määrä olennaisesti pie-

neneekin, kasvaa järjestelmän käyttöön liittyvät riskit. Esimerkiksi parametroinnissa 

ja ohjaustiedoissa voi olla virhe, joka integroituu ja monistautuu eri prosesseissa, jol-

loin virheiden korjaus voi olla työlästä (Lahti & Salminen, 2014, 33.)  

 

Suomessa siirtyminen sähköiseen ja digitaaliseen taloushallintoon on ollut nopeaa 

suuryrityksillä, joista lähes kaikki käyttivät vuoden 2008 loppuun mennessä automa-
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tisoituja prosesseja taloushallinnossa. Tilitoimistot ovat kuitenkin laahanneet kehi-

tyksen perässä, sillä samaisen vuoden loppuun mennessä ainoastaan 10 prosenttia 

suomalaisista tilitoimistosta ja näin ollen heidän asiakaskantansa muodostavista pk-

yrityksistä käyttivät sähköistä taloushallintoa (Lahti & Salminen 2008 s. 26). Lahti ja 

Salminen toteavat (2014, 34), että suomalaiset yritykset, jotka ovat siirtyneet digitaa-

liseen taloushallintoon ovat pystyneet tehostamaan taloushallinnontoimintaansa 

yleensä noin 30-50 prosenttia.  

 

Vuoden 2000 jälkeen Suomessa on otettu käyttöön ensimmäisiä sähköisen taloushal-

linnon järjestelmiä, jotka ovat mahdollistaneet taloushallinnon ammattilaisten työn-

kuvan laajenemisen liiketoiminnan kehittäjän puolelle. Sähköinen taloushallinto voi-

daan määritellä tiedon ja käsittelymenetelmien kokoelmana, joka tuottaa käyttäjälleen 

hänen tarvitsemaa tietoa (Bagranoff, Simkin, Norman 2010, 5). Perinteistä kirjanpi-

don ja sähköisen taloushallinnon prosessia voidaan havainnollistaa seuraavasti kuvi-

oissa I ja II: 
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Kuva I - Perinteinen kirjanpidon prosessi 

 

 

Kirjanpitäjä	  

1.	  Datan	  keräys	  

2.	  Datan	  jalostus	  

3.	  Datan	  syö8ö	  

4.	  Raportoin;	  (pääkirja)	  

5.	  Tilinpäätös	  

6.	  
Viranomaisilmoitukset	  
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Kuva II- Sähköinen taloudenhallinnon prosessi 

4.1.2 Standardoidut tiedostot 

Tilitoimistojen hitaasti käynnistynyt innostus taloushallinnon kehittämiseen on joh-

tunut suurilta osin sähköisten laskujen standardisoimisen hitaudesta ja asenneongel-

mista (Taloussanomat 2007). Taloussanomien artikkelissa vuonna 2007 on jo todet-

tu, että sähköinen taloushallinto mahdollistaa laskuliikenteen, tiliotteiden viranomai-

silmoitusten liikkumisen sähköisessä muodossa. Kansainvälinen XBRL eli eXtensi-

ble Business Reporting Language on luotu toimimaan standardisoituna tiedosto-

muotona kansainvälisesti, jolloin taloushallinnon saumaton yhteistyö eri toimin-

nanohjausjärjestelmien kanssa toimisi ilman minkäänlaisia ylimääräisiä prosesseja. 

Tämä mahdollistaisi muun muassa viranomaisilmoitusten automatisoinnin (Talous-

hallintoliitto 2016). Euroopan Pankkiviranomainen (EBA) suositteleekin XBRL:n 

käyttöä viranomaisraportoinneissa, jotta IT-standardit saataisiin harmonisoitua (Fi-

nanssivalvonta 2014). 

Toiminnan-‐
ohjausjärjestelmä	  

Ostoreskontra	  

Laskutus	  

Palkanlasku	  Viranomaisil-‐
moitukset	  

Tilinpäätös	  
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Finanssivalvonnan mukaan  

• XBRL (eXtensible Business Reporting Language) on suunniteltu taloudellis-

ten tietojen, kuten tilinpäätösten ja kirjanpidon, kuvaamiseen sähköisessä 

muodossa. Sen käytön tavoitteena ovat kustannussäästöt, suurempi tehok-

kuus sekä tiedon parempi tarkkuus ja luotettavuus. 

• XBRL on ilmaisuvoimainen kieli, jolla voidaan kuvata joustavasti taloudellis-

ten laskelmien elementit, elementtien hierarkkiset suhteet, elementtien esitys-

järjestys, yksinkertaiset elementtien väliset matemaattiset suhteet sekä ele-

menttien nimikkeet eri kielillä. Kieli mahdollistaa myös moniulotteisen tiedon 

sekä elementtien välisten monimutkaisten aritmeettisten ja loogisten suhtei-

den kuvaamisen. 

• XBRL-raporttien tavoitteena on tietojen automaattinen käsittely. Automaatti-

sen käsittelyn myötä tiedostoja voidaan jakaa tietoa eteenpäin sähköisesti ja 

esittää niissä esitetty data useissa erilaisissa muodoissa. Samalla tiedostoista 

löytyvä data voi toimia tarkemman analysoinnin pohjana. 

• XBRL:n käyttö tehostaa tietojen käsittelyä, vähentää virheiden mahdollisuuk-

sia ja mahdollistaa automaattisen tietojen tarkistamisen. 

• Tavoitteena on saada XBRL:stä taloudellisen tiedonvälityksen standardi (Fi-

nanssivalvonta 2015.) 

 

Suomessa Taloushallintoliitto on käsittelyt omissa tapahtumissaan runsaasti talous-

hallinnon muutosta: toimiala on murroksessa. Taloushallinnon osaksi kehitetään jat-

kuvasti uudenlaisia työvälineitä, joiden avulla laskentatoimen ammattilaiset pystyvät 

perinteisen työnsä lisäksi tuottamaan organisaatioille neuvonta- ja liiketoimintapalve-

luita. Taloushallintoliiton puheenjohtaja Vuokko Mäkinen  totesi esityksessään 

vuonna 2015 liiton kesäpäivillä, että perinteinen taloushallintoprosessi on toimin-

nanohjausjärjestelmien avulla kehittynyt niin, että prosessin eri vaiheissa syötetään 

mahdollisimman vähän tietoa itse järjestelemään (Mäkinen, 2015). Tällöin järjestel-

mät itsessään on automatisoitu toimimaan niin kuin niiden odotetaan toimiman esi-

merkiksi ALV-kirjausten kohdalla.  
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Kirjanpidon perustehtävien uskotaan muuttuvan siten, että niin sanotut kognitiiviset 

rutiinit, korvaantuvat ei-kognitiivista ajattelua tarvitsevilla työtehtävillä (Työ- ja elin-

keinoministeriö, 30/2014). Yritykset pystyvät keräämään markkinoilta yhä enemmän 

dataa kuluttajista erilaisista lähteistä. Näiden tietojen muuttaminen yrityksen liike-

toiminnan kannalta olennaiseksi tiedoksi tulevista trendeistä ja muutoksista markki-

noilla on todennäköisesti taloushallinnon alan tulevaisuutta. Tällainen datan käyttö 

mahdollistaa yritysten liiketoiminnan strategioiden muokkaamisen proaktiivisesti re-

aktiivisen sijaan (Bhimani, Willcocks, 2015). 

 

Taloushallintoliitto Suomessa ennakoi taloushallinnon digitalisoitumista, ja on luo-

nut yhdessä Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry:n kanssa kirjanpidon 

tapahtumatiedoston TALTIOn (Taloushallintoliitto, 2016). TALTIOn pohjana toi-

mii kansainvälinen XBRL – tiedostomuoto. Taloushallintoliiton tavoitteena on saada 

Suomessa toimivien yritysten koko taloushallinto digitaaliseksi ja rakenteiseksi. Tämä 

mahdollistaisi yritysten talouden seurannan ja raportoinnin automatisoinnin viemistä 

uudelle tasolle. TALTIOn tavoitteena on luoda yhtenäinen standardi muoto raken-

teiselle taloustiedolle, joka voitaisiin sellaisenaan käyttää erilaisissa järjestelmissä 

muuntamatta sitä manuaalisesti (Taloushallintoliitto, 2016.) Tämänkaltainen muutos 

on nähtävissä myös kansainvälisesti. Yritykset siirtävät taloushallintoaan automati-

soituihin järjestelmiin, joiden avulla talouden hallinto on muuttanut muotoaan valta-

vasti. Tämänkaltainen muutos on vaikuttanut kirjanpitäjien työhön peruuttamatto-
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masti. Taloushallinnon tulevaisuutta havainnollistetaan seuraavaksi kuvassa III:

 
Kuva III - Taloushallinnon tulevaisuus (Mukaillen Taloushallintoliitto 2016) 

 

Automatisoitu raportointi tulee Suomessa perustumaan XBRL-taksonomiaan totea-

vat myös Lahti & Salminen (2014, 176). Suomessa on julkaistu tätä muutosta varten 

Suomen oma SBR/XBRL-taksonomia eli Standard Business Reporting –kieli. Tämä 

automatisoitu tilinpäätösraportointi tulee Lahti & Salmisen mukaan kattamaan tieto-

sisällöltään koko tasekirjan, viranomaisilmoitukset veroineen ja tilastokeskuksen tar-

vitsemine tilinpäätöserittelyineen.  

 

Suomalaisessa lainsäädännössä siirtyminen sähköiseen taloushallintoon on ollut nä-

kyvissä vasta vuonna 2015 voimaantulleessa lakimuutoksessa. Kyseisessä lakimuu-

toksessa kirjanpitovelvollisuudesta poistuu paperisäilytyksen velvoite ja tilinpäätös 

voidaan sekä julkistaa että säilyttää jatkossa sähköisessä muodossa. Suomesta käsin 

tarkastelu on ainoa ehto kyseiselle säilytys- ja julkaisutapamuutokselle, mutta muuten 

tilinpäätöksen aineistoa saa säilyttää missä päin maailmaa tahansa. Suomalaisen Vis-

TALTIO-‐
;etovarasto	  

Myyn;sovellus	  

Ostolasku-‐	  ja	  
maksatussovellus	  

Pankkisovellus	  

Kirjanpitosovellus	  

Asiakasportaali	  

Tilinpäätös,	  
viranomaisrapor;t	  
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ma Services Oy:n blogissa julkaistun tiedotteen mukaan tämä mahdollistaa ja osal-

taan kannustaa automatisaation edistymistä ja poistaa turhia digitalisoitumisen esteitä 

(Visma Blog Finland, 19.2.2015.) 

 

Laskentatoimen tietojärjestelmät 

On sanottu, että laskentatoimi on liiketoiminnan kieli. Tällöin laskentatoimen tieto-

järjestelmät voidaan nähdä älykkyytenä tai tietoa tarjoavana moottorina tuolle kysei-

selle kielelle (Romney, Steinbart 2012.) Laskentatoimi on pystynyt muuntautumaan 

uudenlaisten teknologioiden myötä, mistä johtuen taloushallinnon alalla vallitsevat 

uudet trendit. Nämä trendit ovat reaaliaikaisuus, viranomaisraportointien automaatio, 

asiakaslähtöisyys, läpinäkyvyys ja palvelujen uusi konseptointi (Taloushallintoliitto 

2016.) Teknologian siivittämänä kirjanpito pystyy tarjoamaan organisaatioille toimin-

tansa kannalta olennaista tietoa. Olennainen tieto voidaan määritellä Romneyn ja 

Steinbartin (2012, 25) mukaan seuraavasti: 

1) Tieto on merkityksellistä. Tällöin epävarmuus vähenee, jolloin päätöksenteko 

helpottuu. Lisäksi aikaisemmat odotukset voidaan joko korjata tai varmentaa. 

2) Tieto on luotettavaa. Tällöin tieto ei sisällä virheitä eikä ole puolueellista. Tie-

to esittää tarkasti organisaation toiminnan tai tapahtumat.  

3) Tieto on kokonaista. Tietoa ei ole jätetty pois tärkeistä toiminnoista tai tapah-

tumista. 

4) Tieto on reaaliaikaista. Tieto on tarjottu oikeaan aikaan päätöksentekoon 

nähden. 

5) Tieto on ymmärrettävää. Tieto on esitetty käytettävässä ja ymmärrettävässä 

muodossa.  

6) Tieto on todennettavissa. Kaksi toisistaan riippumatonta ihmistä tuottavat 

saman tiedon. 

7) Tieto on saavutettavissa. Käyttäjät pääsevät käsiksi tietoon kun he sitä tarvit-

sevat, ja se on tarjottu muodossa, jota he voivat käyttää.  

 

Taloushallinnon informaatiota pystytään yhä enenevässä määrin käyttämään erilaisis-

sa IT-ratkaisuissa ja liiketoiminnan analysointiin keskittyvissä työkaluissa mahdollis-
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taen syvemmän ja laajemman analyysin liiketoiminnan päätöksenteon tueksi. Tällai-

nen kehitys mahdollistaa yrityksien taloudellisen funktion hyödyntämisen resurssien 

suunnittelussa ja strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Taloushallinnon tietojär-

jestelmät eivät pelkästään keskity kirjanpitoon, vaan ne toimivat apuna kirjanpitäjien 

muuttuvassa toimintaympäristössä.  

 

Sähköinen taloushallinto ei kuitenkaan ole täysin riskitöntä, vaikka sen käyttö pie-

nentääkin inhimillisten virheiden riskiä. Sähköistä taloushallintoa voi uhata toisenlai-

set riskitekijät, joita ovat esimerkiksi mahdolliset luonnon- tai poliittiset katastrofit, 

tietojärjestelmän toimintavirheet tai työvälineiden toimintahäiriöt, mutta The Com-

puting Technology Industry Association arvioi vuonna 2012, että jopa 80 %:a tieto-

järjestelmien kohtaavista tietoturvauhista, johtuvat tahattomista vahingoista, kuten 

ihmisten varomattomuudesta, huolimattomasta käytöstä tai ohjeiden noudattamatta 

jättämisestä. Neljännen uhan muodostaa tahalliset teot eli sabotaasi (Romney, Stein-

bart 2012, 141-142.)  

4.2 (Tilin)tarkastustyö digitaalisella aikakaudella 

Jotta tässä tutkimuksessa agenttiteorian onnistumista voidaan arvioida tilintarkastaja-

yhtiökokous –suhteessa, on kyettävä ymmärtämään digitaalisen taloushallinnon ai-

heuttama toimintaympäristön muutos tilintarkastustyössä. Jotta tilintarkastaja pystyy 

omalla asiantuntijuudellaan varmentamaan, että yhtiökokouksen päätöksiä on yrityk-

sen taloushallinnossa noudatettu ja sen etuja on ajettu tilikauden aikana, on tilintar-

kastajan pystyttävä työskentelemään muuttuneessa toimintaympäristössä.  

 

Kotb & Roberts (2011) toteavat, että taloushallinnon sähköistyminen aiheuttaa tilin-

tarkastuksen perinteisten käytäntöjen ja tekniikan syrjäyttämistä, uudenlaisilla, tieto-

konepohjaisilla tilintarkastuksen tukijärjestelmillä. Tällaiset tukijärjestelmät voivat 

pitää sisällään muun muassa tilintarkastuksen sähköiset työpaperit, toimintaohjeet, 

tilintarkastustyötä koskevan lainsäädännön ja standardit sekä päätöksentekoon liitty-
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vät apuvälineet (Dowling & Leech, 2007). Tukijärjestelmien käyttö mahdollistaa tar-

kastustyössä kustannussäästön, tarkastuksen laajemman kattavuuden ja laadun pa-

rantumisen sekä käsittelyn nopeutumisen (Nurmazilah & Lymer, 2014). Voidaan aja-

tella, että digitaalinen taloushallinto aiheuttaa tietojärjestelmillään kaksi lähestymista-

paa tilintarkastustyöhön.  

 

Tietojärjestelmien toimivuuteen kohdistuva tarkastus 

Ensimmäinen lähestymistapa on asiakkaan taloushallinnon järjestelmien toimivuu-

den tarkastaminen. Mitä enemmän yritykset käyttävät digitaalista ja automatisoitua 

taloushallintoa tietoteknisine järjestelmineen kirjanpidossaan, sitä enemmän tilintar-

kastusten yhteydessä (tieto)järjestelmätarkastukset lisääntyvät (Kemppi 2010). Tällä 

hetkellä tietojärjestelmätarkastuksia suoritetaan yleensä organisaation sisällä sisäisen 

tarkastuksen piirissä (Holopainen ym. 2006). Kemppi (2010) toteaa tutkimuksessaan 

tilintarkastuksen muutoksesta sähköisen taloushallinnon myötä, että automatisoitu-

minen johtaa tilintarkastuksessa väistämättä myös tietojärjestelmätarkastukseen. Yri-

tysten siirtyessä sähköiseen taloushallintoon tietoteknisine järjestelmineen, tulee tie-

tojärjestelmistä tällöin olennainen osa organisaation kirjanpitoa. Automatisoidun ta-

loushallinnon uskotaankin lisäävän tilintarkastuksen yhteydessä järjestelmätarkastus-

ten tarvetta ja määrää (Kemppi 2010.)  

 

Tietojärjestelmätarkastuksella tarkoitetaan kaikkien tietojenkäsittelyyn liittyvien pro-

sessien tutkimista ja arviointia siten, että tietojärjestelmän voidaan luottaa turvaa-

maan organisaation omaisuus. Lisäksi tietojärjestelmän tuottaman tiedon tulee olla 

oikeellista, saatavissa ja toiminnan tulee olla jatkuvaa ja tietovarastojen eheitä. Orga-

nisaatioissa tietojärjestelmien hyödyllisyyttä voidaan tarkistuttaa muun muassa sillä, 

että tietojärjestelmät auttavat toiminnallaan saavuttamaan strategiset päämäärät ja ne 

käyttävät organisaation resursseja mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti (Ho-

lopainen ym. 2006.) Laskentatoimen tietojärjestelmän tarkastuksessa tilintarkastajan 

on varmistuttava kuudesta asiasta: 

1. Turvallisuussäännökset suojaavat tietokoneita, ohjelmia, yhteydenpitoa ja da-

taa luvattomalta sisäänpääsyltä, muokkaukselta tai tuhoamiselta. 



 

 

47 

2. Ohjelmiston kehitys ja hankinta tehdään johdon yleisten ja erityisten valtuu-

tuksien mukaisesti.  

3. Ohjelmiston muutokset tehdään johdon valtuutuksella ja hyväksynnällä.  

4. Liiketapahtumien, tiedostojen, raporttien ja muiden tietokonetiedostojen 

prosessointi on suunniteltu tarkasti alusta loppuun saakka.  

5. Lähdetietojen, joita ei ole voitu auktorisoida tai tarkistaa kunnolla, tunniste-

taan ja käsitellään johdon määrittelemien ohjeiden mukaisesti.  

6. Tietokoneiden datatiedostot ovat täsmällisiä, kokonaisia ja luottamuksellisia 

(Romney, Steinbart 2012, 327.) 

 

Tietojärjestelmien toimivuuden tarkastamiseen on myös kehitetty tietokoneavustei-

sia tilintarkastusjärjestelmiä. Näiden järjestelmien avulla pystytään varmistumaan siitä, 

että taloushallintojärjestelmät tunnistavat virheet kirjanpidossa. Näiden kontrollien 

testaamisen automatisoinniksi on tarjolla erilaisia sähköisiä työkaluja ja tekniikoita 

(Singleton, 2012.) Singleton (2012) toteaa, että tulevaisuudessa tietojärjestelmien 

kontrollien tarkastaminen voi olla tehokkaampaa sähköisesti kuin täysin manuaali-

sesti tarkastettuna. 

 

Tietokoneavusteinen tilintarkastus 

Toinen lähestymistapa taas keskittyy taloudenhallinnon tietojärjestelmien tuottaman 

digitaalisen datan tarkastamiseen. Asiakkaiden digitaalinen taloushallinto on mahdol-

listanut tilintarkastustyössä järjestelmäavusteisen tarkastuksen. Digitaalinen talous-

hallinto on aiheuttanut datamäärän massiivisen kasvun. Tilintarkastajien työ on riski-

en hallinnan takia muuttunut yhä holistisempaan suuntaan tilintarkastuksen epäon-

nistumisen välttämiseksi, jolloin tilintarkastusevidenssiä pyritään löytämään useista 

eri lähteistä (Bell, Peecher ja Solomon, 2005). Tällainen lähestymistapa tilintarkas-

tuksessa on tullut mahdolliseksi uusien teknologioiden avulla. Nämä teknologiset 

ratkaisut tarjoavat tilintarkastajille sekä laajemman valikoiman taloudellista ja ei-

taloudellista informaatiota että tarkastustyön laadun tehostumisen. Viimeksi mainittu 

on mahdollistunut tukijärjestelmien ja tarkastustyön automaation avulla (Trompeter 

ja Wright, 2010.) 
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Massiivisen datamäärien kokoelma ja niihin liittyvä analysointi kootaan alan tutki-

muksissa termin ’Big Data’ alle. Big Datan analysoimisella tarkoitetaan analysointi-

prosessia, jolla tutkitaan, puhdistetaan, muokataan ja mallinnetaan Big Dataa, jotta 

voidaan löytää ja jakaa käytettävää informaatiota ja malleja, ehdottaa johtopäätöksiä 

ja tukea päätöksentekoa (Cao, Chychyla ja Stewart, 2015.) Big Datan käyttöä tilintar-

kastustyössä ei ole tutkittu kovinkaan laajasti, mutta sen hyödyntämisen mahdolli-

suuksiin on tarjottu joitakin näkökulmia. Big Datan käyttö voi esimerkiksi parantaa 

tilintarkastuksen laatua (Kloviene & Dagiliene, 2007.) Cao, Chychyla ja Stewart 

(2015) kirjoittavat, että Big Datan analysoinnilla voidaan merkittävästi tehostaa tilin-

päätöstietojen tarkastusta. Yoon, Hoogduin ja Zhang (2015) toteavat tutkimukses-

saan, että Big Datan käyttö tilintarkastusta tukevana toimintona voi aikaansaada te-

hostaa tarkastustyötä riittävyyden, luotettavuuden ja olennaisuuden näkökulmista.  

 

Lungu & Vatuiu (2007) toteavat, että tällaisen järjestelmän käyttöönoton on tuotet-

tava tarkastukselle lisäarvoa tai sen on oltava tehokkaampaa kuin manuaaliset (tar-

kastus) toimenpiteet. Tukijärjestelmän käyttö mahdollistaa tarkastustyössä erilaisten 

tietojen keräämisen sekä analysoinnin, jolloin tarkastusprosessia pystytään tehosta-

maan. Erilaisilla tarkastuksen sovelluksilla pystytään muun muassa testaamaan tieto-

jen eheyttä ja täydellisyyttä, keräämään tarkastustyöstä tehtyä dataa päiväkirjan muo-

toon, määrittelemään tilintarkastuksen lähestymistapa ja arvioimaan yrityksen tarkas-

tustyön olennaiset riskit (Lungu & Vatuiu, 2007.) Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 

että tilintarkastustyön suunnittelu- ja toteutusvaihe pystytään hoitamaan automaatti-

sesti tietojärjestelmän avulla. Sama todetaan Klovienen & Dagilienen (2007) tutki-

muksessa.  

 

Tilintarkastuksen tukijärjestelmillä voidaan analysoida asiakkaan toimintaympäristöä 

laajasti käyttäen avuksi Big Dataa. Tämän analyysin pohjalta voidaan suunnitella tar-

kastuksen kannalta olennaisten tilintarkastustoimenpiteet. Kloviene ja Dagiliene to-

teavat, että tukijärjestelmillä ja Big Datalla voi olla myös suora vaikutus tilintarkas-

tuksen viimeiseen vaiheeseen. Näiden avulla pystytään tuottamaan tilintarkastuksen 
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johtopäätöksiä varten monipuolinen ja hyödyllinen tietokokoelma (Kloviene & Da-

giliene, 2007.) 

 

Luvussa 2.2.1. Tilintarkastusprosessi käsiteltiin tilintarkastuksen työvaiheita. Tässä 

luvussa todettiin, että tarkastustyö aloitetaan riskien arvioinnilla ja analysoinnilla sekä 

niiden tarkastukseen liittyvien tarkastustoimenpiteiden suunnittelulla. Näiden työ-

vaiheiden suorittaminen pystytään yhä enenevissä määrin siirtämään tietojärjestelmi-

en tarkastuksen alaisuuteen, jolloin tilintarkastajan resursseja ja asiantuntijuutta pys-

tytään vapauttamaan esimerkiksi tilintarkastusevidenssin analyyttiseen analysoimi-

seen, lisätarkastusten tekemiseen tai liiketoiminnallisten riskien arvioimiseen (Zitting, 

2012.) 

 

Tulevaisuuden trendejä taloushallinnon alalla tulevat olemaan reaaliaikainen kirjanpi-

to ja raportointi (Zhang, Yang ja Appelbaum, 2015). Suomessa taloushallinnon tule-

vaisuuden yksi merkittävimmistä yksityiskohdista tulee olemaan kansainvälisen 

XBRL-kielen käyttöönotto, mikä finanssivalvonnan mukaan mahdollistaa muun 

muassa automaattisen tietojen tarkastuksen sekä reaaliaikaisen kirjanpidon. Zhang, 

Yang ja Appelbaum (2015) näkevät kuitenkin vielä heikkouksia Big Datan käytössä 

tilintarkastuksessa. Heidän mukaansa ongelmia voi piillä muun muassa datan joh-

donmukaisuudessa, eheydessä, tunnistamisessa, keräymässä ja luottamuksellisuudes-

sa. Alles (2015) toteaa tutkimuksessaan, että (tilin)tarkastusala on ollut hidas muut-

tumaan uusien teknologioiden, kuten tietokoneiden ja internetin, siivittämänä. Vaik-

ka tilintarkastukseen on kehitetty uudenlaisia tukijärjestelmiä ja tarkastuksessa voi-

daan käyttää apuna Big Dataa, tarvitaan tilintarkastuksen alalla vielä paljon kehitystä, 

jotta ne pääsevät tehokkaasti käyttöön (Alles, 2015.)  

 

Tilintarkastajien osaamisen kehittäminen 

Jo vuonna 1967 yhdysvalloissa perustettiin tietokonepohjaisten ohjelmien yleistyessä 

organisaatioiden käytössä, pienen joukon toimesta Information Systems Audit and 

Control Association (suomennettuna tietojärjestelmien auditointi– ja tarkastusyhdis-

tys) eli ISACA. Tämän yhdistyksen tarkoituksena oli luoda keskitetty informaatioka-
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nava IT-pohjaiselle ohjaukselle ja kontrollille yrityksissä. Nykyään yhdistys järjestää 

CISA-koulutuksia, joiden tarkoituksena on edistää kansainvälisesti hyvää tietohallin-

tatapaa, tietojärjestelmiin keskittyvää tarkastusta, tietoturvallisuutta sekä IT-

riskienhallintaa. Kansainvälisesti CISA-sertifioinnin on suorittanut jo 110 000 ihmis-

tä, joista 550 on Suomessa (ISACA, Finland Chapter.) CISA-sertifioinnin suorittaa 

yleensä taloushallinnon ammattilainen, joka työssään joutuu keskittymään tietojärjes-

telmien turvallisuuteen ja toimivuuteen liittyviin prosesseihin. Yleensä tällainen hen-

kilö toimii tarkastusalalla, joko sisäisen tarkastuksen tai ulkoisen tilintarkastuksen 

puolella. Samankaltaisen sertifikaatin voi suorittaa yhdysvaltalaisen GIAC:n kautta, 

jonka sertifikaatti keskittyy järjestelmien ja tietoverkkojen auditointiin (GIAC).  

 

Lainsäädännön kehitys 

Suomalaiseen lainsäädäntöön ei ole tullut muutoksia taloushallinnon digitaalisella 

aikakaudella eli 2000-luvun alun jälkeen koskien sähköistä taloushallintoa. Tämä voi 

osaltaan selittyä sillä, että tilintarkastusvelvollisuuden merkitys ja rooli ei ole itsessään 

muuttanut muotoaan, vaikka kirjanpito onkin teknologian myötä pystytty hoitamaan 

entistä tehokkaammin tietojärjestelmien avulla. Tämän tutkimuksen kannalta voi-

daan kuitenkin kiinnittää huomiota Tilintarkastuslain 4. lukuun ja sen pykälään 2.  

Kyseisen lain 4. luvun toisessa pykälässä määritellään tilintarkastajan velvollisuus 

ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tämä lain pykälä velvoittaa siis tilin-

tarkastajia pysymään alan kehityksen mukana ja päivittämään omaa ammattitietout-

taan sen mukaan. Taloushallinnon kehittymisen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että 

tilintarkastaja on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan digitaalisten 

taloushallinnon järjestelmien osalta, niin käytön kuin tarkastustyönkin kannalta.  

 

4.2.1 Tilintarkastuksen tulevaisuus alan julkaisuissa 

KPMG:n Tilintarkastuskomitean instituutin (Audit Committee Institute) julkaisus-

sa ”Future of Audit” toukokuussa 2015 kuusihenkisen komitean näkemyksiä tulevai-

suuden tilintarkastuksessa. Komitean koostuu arvovaltaisista jäsenistä, joilla on kai-

killa useamman vuoden työtausta ja kokemusta taloushallinnon tehtävistä. Useat 
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heistä istuvat myös suurissa kansainvälisissä yrityksissä hallituksessa. Heidän näke-

myksensä yhtenevät suuresti muun muassa siltä osin, että ulkoisen tilintarkastuksen 

luonne on muuttunut paljon viimeisen viidentoista vuoden aikana. Ulkoisessa tilin-

tarkastuksessa toimii apuna yhä useammin erilaiset toiminnanohjausjärjestelmät. 

 

Michele Hooper (Center of Audit Quality, varapuheenjohtaja) toteaa julkaisussa, että 

ulkoisen tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen yhteys on vahvempaa kuin kos-

kaan aikaisemmin, mikä johtaa siihen että yritysten suurempien riskitekijöihin rahoi-

tukseen liittyen voidaan keskittyä entistä paremmin. 

 

Kees Storm (Unileverin hallituksen varapuheenjohtaja) toteaa, että markkinoille an-

nettujen taloudellisten tietojen tulee olla luotettavia. Tähän luotettavuuteen pääsemi-

seksi on sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen tilintarkastuksen tehtävä läheistä yhteistyö-

tä. Jotta johto voi missä päin tahansa maailmaa luottaa rahoitustietoon, jonka pohjal-

ta mitataan yrityksen suorituskykyä ja tehdään päätöksiä, täytyy laadukkaan tilintar-

kastuksen keskittyä myös yrityksen sisäisten prosessien tarkastukseen. Hänen mu-

kaansa sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen tilintarkastuksen suhde on kehittynyt todella 

paljon hänen uransa aikana, mutta matkaa on vielä siihen, kun ulkoinen tilintarkastus 

voi täysillä käyttää hyväkseen omassa työssään sisäisen tarkastuksen havaintoja 

(KPMG, 2015.)  

 

Ulkoisen tilintarkastuksen työtehtävät voivat laajentua jatkossa keskittymään myös 

toiminnanohjausjärjestelmiin ja muihin ohjausjärjestelmiin riskien pienentämisen 

toivossa (Careers in Audit, 2013). Samaisessa artikkelissa mainitaan myös mahdolli-

nen jatkuva automatisoitu tarkastus, jolla todennäköisesti viitataan tilikauden aikai-

sen tarkastuksen lisääntymiseen järjestelmien tarkkailulla.  

 

Vuonna 2014 yhdysvaltalaisessa Compliance Weekin artikkelissa ACL:n strateginen 

johtaja John Verver toteaa, että tilintarkastajat eivät ole käytännön työssään muutta-

neet tapojaan toimia juurikaan, vaikka uudet tietojärjestelmät tarkastustyössä ovatkin 
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sen mahdollistaneet. Artikkelissa tarkastellaan Big Datan käyttöä ja hyödyntämistä 

tilintarkastustyössä (Whitehouse, 2014.)  

 

Vuonna 2014 tehdyssä Delphi-tutkimuksessa tutkimukseen osallistujat totesivat, että 

sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen tilintarkastuksen suhde kehittyy tulevaisuudessa si-

ten, että sisäisen tarkastuksen merkitys kasvaa osana ulkoista tilintarkastusta (Lom-

bardi, Bloch, Vasarhelyi 2014).  

 

Uudet, sisäisen tarkastuksen teknologiat kuten automatisoidut järjestelmien tarkas-

tukset mahdollistavat ulkoiselle tilintarkastukselle mahdollisuuden käyttää sisäisen 

tarkastuksen työtä enemmän osana omaa tarkastustaan. Sisäisen tarkastuksen merki-

tys kasvattanee merkitystään entisestään yrityksen matalan riskin osa-alueilla, mutta 

korkean riskin tarkastuskohteet pysyvät edelleen ulkoisen tilintarkastuksen alaisena 

riippumattomuustekijöiden vuoksi. Samaisen tutkimuksen johtopäätöksissä on to-

dettu, että asiakasyrityksen teknologia on yhä suuremmassa määrin mukana ulkoista 

tilintarkastusta. Tutkimuksessa todettiin, että tällöin ainakin Yhdysvalloissa the Ame-

rican Institute of Certified Public Accountants’n (AICPA) täytyy asettaa päivitetyt 

vaatimukset sisäisille tarkastajille heidän koulutuksensa suhteen, jotta heidän työtään 

voidaan käyttää luotettavana osana ulkoista tilintarkastusta (Lombardi et al. 2014.) 

 

Tietojärjestelmätarkastus on terminä taloushallinnon alalla verrattain uusi, vaikka 

esimerkiksi yhdysvalloissa tämä on noussut pienen taloushallinnon alan ammattilais-

ten joukon keskuudessa puheenaiheeksi jo vuonna 1967 (ISACA, Finland Chapter). 

Tietojärjestelmätarkastusta ei osata suoraan liittää osaksi sisäistä tarkastusta tai ul-

koista tilintarkastusta. Useimmissa organisaatioissa tietojärjestelmien prosessien ja 

toimivuuden suhteessa yritysten strategiaan suorittaa sisäinen tarkastus, mutta ulkoi-

nen tilintarkastus on selvästi herännyt myös kehittyneeseen taloushallinnon hoitami-

seen. Useat tilintarkastustoimistot tarjoavatkin lisäpalveluna asiakkailleen IT-

auditointia eli tietojärjestelmien tarkastusta.  
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Yhdysvalloissa tietojärjestelmientarkastus nähdään olennaisena osana sisäistä tarkas-

tusta ja esimerkiksi CISA-sertifikaattia suositellaan suoritettavaksi, mikäli mielii sisäi-

sen tarkastuksen töihin. Suomessa useat tilintarkastajat ovat taas suorittaneet CISA-

koulutuksen laajentaakseen ja kehittääkseen osaamistaan tilintarkastustyössä.  

 

Se miten sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen tilintarkastuksen tarkastukset tietojärjes-

telmissä eroavat, on hiukan epäselvää. Molempien auditointien tarkoituksena on 

varmistaa se, että yrityksen käytössä olevat tietojärjestelmät eivät sisällä tietoturvaris-

kiä ja sen toiminta mahdollistaa taloushallinnon järjestämisen mahdollisimman te-

hokkaasti ja taloudellisesti (Holopainen ym. 2006). Asiakasyritysten kannalta tehok-

kainta ja taloudellisinta olisi, mikäli sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen tilintarkastuksen 

työn välille saataisiin muodostettua saumaton yhteistyö, jolla vältyttäisiin tarkastus-

toiminnan päällekkäisyyksiltä ja yleiskustannukset saataisiin alemmaksi (Schneider 

2009).  

 

4.2.2 KHT–tarkastajien haastattelu 

Haastatelluista KHT-tarkastajista, A ja B, ovat valmistuneet Jyväskylän yliopistosta 

1990-luvulla ja saaneet KHT-auktorisoinnin 2000-luvulla. Yksi KHT-tarkastajista on 

toiminut tarkastajana jo kolmekymmentä vuotta. Heidän mukaansa heidän asiakkai-

naan olevista niin sanotuilla business-yhtiöillä on 90 prosenttisesti käytössään säh-

köinen taloushallinto kun taas esimerkiksi noin 95 prosenttia asunto-osakeyhtiöistä 

käyttää kirjanpidossaan perinteisiä menetelmiä. Vaikka sähköisen taloushallinnon 

järjestelmiä onkin käytössä, ei automatisoituja tilinpäätöksiä ole kuin muutama joka 

vuosi. Tilinpäätöstiedot toimitetaan edelleen suuressa määrin mapeissa tasekirjoi-

neen tilintarkastajan toimistolle. Tilintarkastajien mukaan 2000-luvun alussa mappeja 

tositteineen oli kuitenkin huomattavasti enemmän kuin nykyään. ”Kun vuoden 2000 

tienoilla X-ohjelmisto tuli käyttöön meidän asiakkaillamme ensimmäistä kertaa, piti 

kaikkien tositteiden muuttua sähköiseksi. Edelleen meille silti tulee mapeissa tosite-

aineistoa, vaikka X-ohjelmisto onkin heillä edelleen käytössä” (KHT-tarkastaja A. 

2016). KHT-tarkastajien mukaan sähköisen taloushallinnon myötä tositteiden määrä 
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on kasvanut räjähdysmäisesti, mutta se ei ole poistanut paperitositteiden määrää tar-

kastuksessa.  

 

Vaikka tilitoimistoilla on käytössään sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä, eivät ne 

edelleenkään ole täysin digitaalisia. Digitaalisen taloushallinnonjärjestelmän avulla 

pystyttäisiin käyttämään enemmän automatiikkaa kirjanpidon eri prosesseissa. Haas-

tateltujen tilintarkastajien mukaan automatisoidusti johdetuissa tilinpäätöksissä on 

enemmän virheitä ja puutteita kuin perinteisesti luodussa tasekirjassa. Heidän asiak-

kainaan toimivat kirjanpitäjät ovat huomanneet tämän työssään, jolloin sen sijaan 

että automatisoidut tilinpäätökset lisääntyisivät, he toimittavat tarkastukseen edelleen 

perinteisesti laadittuja tilinpäätöksiä. Haastattelussa keskityimme keskustelemaan 

sähköisestä taloushallinnosta ja pidimme automatisoidun taloushallinnon vielä eril-

lään puheenaiheista. KHT-tilintarkastajat A ja B kokivat sähköisen taloushallinnon 

avulla luodun tilinpäätöksen mieluisampana tarkastaa verrattuna perinteiseen, sillä 

sähköisenä toimitetun pääkirjan avulla kirjanpidon tileihin pääsee niin sanotusta pu-

reutumaan helpommin. Myös tilikausien katkot, jotka tilinpäätöksessä ovat yksi tär-

keimmistä tarkastuskohdista, on heidän mukaansa käytännössä helpompi tarkastaa 

sähköisen järjestelmän kautta. Sen sijaan KHT-tarkastaja C pitää edelleen selkeäm-

pänä perinteisin kirjanpidon menetelmin laadittua tilinpäätöstä ja aloittaessaan tarka-

tusta hän tulostaa koko kirjanpidon pääkirjan ja useita muita tositteita paperille. Nä-

mä kaikki paperit hän säilyttää työpaperiensa joukossa.  

 

Kun 2000-luvun alussa ensimmäisiä sähköisiä taloushallinnon järjestelmien avulla 

tehtyjä kirjanpitoja alkoi tulemaan tarkastukseen tilikauden päättyessä, kävi ilmi usei-

ta ongelmia, joiden kanssa KHT-tilintarkastajat painivat yhdessä kirjanpitäjien ja jär-

jestelmän toimittajien kanssa. Esimerkiksi tositteita puuttui merkittävästi kirjanpi-

dosta, joka johtui dokumenttien puutteellisesta siirrosta. 

 

Dokumenttien sähköistäminen oli 2000-luvun alussa merkittävä uusi työtehtävä kir-

janpitäjille. Mikäli kirjanpitoon liittyviä tositteita ei heti hoidettu sähköiseen järjes-

telmään, saattoi niitä puuttui vielä tilikauden päättyessä, jolloin niiden metsästäminen 
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kävi hankalaksi. Lisäksi merkittävänä osana eri järjestelmien kautta suoritettavia tilin-

tarkastuksia on tilintarkastajien käyttöoikeudet, joita ei välttämättä oltu luotu tai aja-

teltu loppuun saakka siirryttäessä sähköisiin järjestelmiin.  KHT-tarkastajien asiakas-

kunnassa on käytössä noin 10 eri sähköisen taloushallinnon järjestelmää, joista viisi 

on selvästi yleistynyt viimeisen 16 vuoden aikana enemmän. Näiden järjestelmien 

toimintalogiikan välillä on tilintarkastajien mukaan suuria eroja, eikä uuden järjestel-

män avulla tehdyn tilinpäätöksen tarkastustyöhön päästä kiinni ennen kuin on oltu 

yhteydessä kirjanpitäjiin. Sähköisten järjestelmien yleistyminen on vaatinut tilintar-

kastajilta jatkuvaa opiskelua järjestelmien toiminnasta. KHT-tarkastajat näkevätkin, 

että alalla tullaan panostamaan yhä enenevässä määrin erilaisiin koulutuksiin ja serti-

fikaatteihin niin tilintarkastajien, kirjanpitäjien kuin järjestelmäntoimittajienkin näkö-

kulmasta.  

 

KHT-tarkastajien mukaan heidän asiakkaansa ovat huomanneet kuinka suuresti eri-

laiset sähköiset järjestelmät ovat muokkaantuneet muutamassa vuodessa isoksi osak-

si heidän liiketoimintaansa ja mahdollistaneet osaltaan yrityksen kasvun ja toiminnan 

optimoinnin. Vaikka järjestelmien käyttö nähdäänkin erittäin tärkeässä osassa itse 

liiketoimintaa, ei järjestelmien tarkastukseen kuitenkaan haluta asiakkaiden puolelta 

laittaa ylimääräisiä resursseja. Tilintarkastajan näkökulmasta järjestelmän toimintaa 

verifioidaan koko ajan tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä, mutta pienten syste-

maattisten virheiden havainnoiminen muuttuu entistä haastavammaksi datamäärän 

kasvaessa. Tämä osaltaan nostaa sähköisen taloushallinnon avulla tehdyn kirjanpi-

don riskiä, sillä pienet systemaattiset virheet kumuloituvat ja voivat kasvaa yllättävän 

suuriksikin. KHT-tarkastajien mielestä tämä on alalla tiedostettu riski, joka on otet-

tava huomioon. ”Tilintarkastajien työ kuitenkin saada ote kokonaisuudesta ja keskit-

tyä liiketoiminnan kannalta olennaisimpiin riskeihin ja niiden tarkastukseen,” totesi 

KHT-tarkastaja B haastattelussa. Datamäärän kasvaessa ja sähköisten järjestelmien 

yleistyessä yhdessä pilvipalveluiden kanssa tietoturvallisuus on myös kasvava trendi.  

 

Haastattelun yhteydessä KHT-tarkastajat kertoivat myös kokemuksistaan yhteistyös-

tä sisäisen tarkastuksen kanssa. Heidän mielestään sisäinen tarkastus toimii tilintar-
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kastajien näkökulmasta yrityksen toiminta- ja ohjausjärjestelmien varmentajina, tilin-

tarkastajien keskustelukumppaneina ja heillä on yrityksissä konsultatiivinen 

li. ”Jotta isoissa yhtiöissä pystytään tarkastuksen yhteydessä ottamaan hallintaan ko-

konaisuudet, on sisäisiin tarkastajiin oltava hyvä keskusteluyhteys. Ei hyödytä ketään 

saman työn uudelleen tekeminen. Mikäli sisäinen tarkastus on tehokasta, sitä enem-

män sen raportteja voidaan käyttää hyväksi tilintarkastustyössä,” sanoi KHT-

tarkastaja B haastattelussa.  

 

Haastattelun loppupuolella KHT-tarkastajat kertoivat vielä omia näkemyksiään audi-

tointialan tulevaisuudesta. Heidän mukaansa tekniset apuvälineet tulevat helpotta-

maan tarkastustyötä esimerkiksi aineiston käsittelyn kannalta. Standardoidut (tiedos-

to)muodot tulevat tuomaan osaltaan varmuutta entisestään taloushallintoon. Nykyi-

sellään ISA-standardien mukaan sähköisen taloushallintojärjestelmän palvelun tarjo-

ajan tulisi toimittaa järjestelmän toimivuudesta lausunto, joka liitetään osaksi tilin-

päätöksen tietoja. Tämän lausunnon tulisi olla tilintarkastajien nähtävissä, mutta 

KHT-tarkastajien mukaan lausuntoa ei käytännössä ole keneltäkään palvelun tarjo-

ajalta vielä tarkastuksen yhteydessä saatu, vaikka sitä on pyydettykin. ISA-standardin 

mukainen lausunto on pelkästään suositeltu sertifikaatti järjestelmän toimivuudesta, 

joka todennäköisesti konkretisoituu tulevaisuudessa, kun sähköiset järjestelmät laa-

jenevat (KHT-tarkastaja A. 2016).  

 

4.2.3 HT–tarkastajien haastattelu 

HT-tarkastajien mukaan heidän asiakkaistaan noin yksi prosentti heille tarkastukseen 

tulevista tilinpäätöksistä on luotu automaattisesti järjestelmän avulla. Heidänkin mu-

kaansa  automaattisesti luodut tilinpäätökset sisältävät enemmän virheitä perintei-

seen tilinpäätökseen verrattuna. Esimerkiksi tasekirjaan merkittävät pakolliset liite-

tiedot ovat lähestulkoon jokaisessa tilinpäätöksessä väärin, mikäli taloushallinnon 

järjestelmä on tasekirjan luonut. Esimerkkinä he mainitsivat omien osakkeiden 

myynnin. Mikäli tilikauden aikana yritys on myynyt omia osakkeitaan, täytyy siitä löy-

tyi tasekirjan liitetiedoista tieto. HT-tarkastajien mukaan tämä tieto tasekirjasta on 
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aina puuttunut, sillä sähköinen taloushallintojärjestelmä käsittelee tilejä vain nume-

roina, eikä järjestelmään ole ohjelmoitu automaattisesti tietyissä tileissä tapahtuvien 

muutosten raportointia.  

 

Vaikka haastateltujen HT-tarkastajien työkokemus ulottuu viiden vuoden päähän, he 

arvioivat sähköisen taloushallintojärjestelmien myötä tehtyjen tilinpäätöksien tarkas-

tuksen keskittyneen yhä enenevissä määrin kontrollien tarkastukseen. Hekin mainit-

sivat haastatteluissa datamäärän kasvun ja sitä myötä enemmän ja enemmän koko-

naisuuksiin keskittyvän tarkastuksen kehityksen. Haastattelussa kävi ilmi, että hei-

dänkin asiakkaistaan suurin osa tuo tarkastukseen mapeissa osan tilintarkastusaineis-

tosta, vaikka kirjanpidon käytössä onkin sähköinen järjestelmä. Osa aineistosta löy-

tyy sähköisenä CD:ltä ja osa paperitositteina. ”Asiakkaillamme on käytössään taval-

laan ’hybridi’” (HT-tarkastaja B. 2016).  

 

HT-tarkastajien mukaan heidän asiakkaillaan on käytössään 10-20 sähköisen talous-

hallintojärjestelmän ohjelmistoa, eivätkä nämä ole keskenään samanlaisia. Jokaisessa 

on oma toimintalogiikkansa. Lisänsä tarkastustyöhön tuovat myös asiakkaat, joilla 

saattaa olla käytössään useita sähköisiä järjestelmiä. Haastateltujen asiakkailla voi olla 

käytössään parhaimmillaan neljä eri järjestelmää, eivätkä ne välttämättä toimi sau-

mattomasti yhteen. Tällöin tarkastustyössä joudutaan turvaamaan kirjanpitäjän am-

mattitaitoon ja toimintalogiikka joudutaan selvittämään heiltä, ennen kuin itse tar-

kastukseen päästään kunnolla käsiksi. Kirjanpidollisia prosessitarkastuksia tehdään 

samalla tavalla osana tilintarkastusta sähköisissä järjestelmissä kuin perinteisessä kir-

janpidossakin. ”Tarkastuksessa keskitytään niin sanottuihin läpivientitarkastuksiin, 

joissa ei oikeastaan ole väliä onko kirjanpito tehty käsin vai sähköisessä järjestelmäs-

sä” (HT-tarkastaja A. 2016).  

 

HT-tarkastajat kokivat että sähköisen taloushallintojärjestelmien käytön myötä järjes-

telmätarkastus liittyy olennaisesti tilintarkastukseen, mutta itse järjestelmän prosessi-

en tarkastusta voi tehdä sekä sisäinen tarkastus tai ulkoinen tilintarkastus. Erilaisten 

järjestelmien käyttö lisää koulutuspainetta niin kirjanpitäjien kuin tilintarkastajienkin 
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puolelle ja erilaista osaamista suhteessa perinteiseen kirjanpitoon tarvitaan yhä 

enemmän. Vaikka standardimuotoiset tiedot tilinpäätöksissä yleistyisivätkin ja tilin-

päätöksien lukujen automaattinen tarkastus mahdollistuisikin, tarvitaan HT-

tarkastajien mukaan tilintarkastajia edelleen tasekirjan tarkastukseen, sillä sitä ei hei-

dän mielestään voida automaattisesti tarkastaa.  

 

4.2.4 Sisäisen tarkastajan haastattelu 

Pro Gradu –tutkielmaan haastateltu sisäinen tarkastaja on toiminut 18 vuotta erilai-

sissa taloushallinnon ammateissa. Tilintarkastuksen puolelta hänellä on kokemusta 

kuudelta vuodelta ja sisäisen tarkastuksen puolelta 8 vuotta. Hän on ollut nykyisessä 

työssään ICT-palvelukeskuksessa sisäisenä tarkastajana vuoden verran. Sähköinen 

kirjanpito on ollut heillä käytössä jo pitkään. Kyseisessä yrityksessä haastattelun toi-

menkuvaan kuuluu muun muassa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnittelu ja rapor-

tointi. Sisäinen tarkastus toimii yrityksessä hallituksen alaisuudessa ja hallinnollisena 

esimiehenä toimii yrityksen toimitusjohtaja. Sisäisen tarkastuksen vuosittaisen toi-

mintasuunnitelman hyväksyy hallitus. Tarkastustehtävät tehdään pääsääntöisesti pro-

jekteina ja niissä voidaan käyttää ulkopuolista apua. Sisäinen tarkastus on vastuussa 

toiminnastaan suoraan hallitukselle.   

 

Haastattelun työpaikassa sisäisen tarkastuksen merkitys on selventää johdolle sisäi-

sen valvonnan sekä riskienhallinnan asianmukaista toimivuutta sekä suorittaa muita 

erilaisia tarkastustehtäviä, joita hallitus on tälle määrännyt. Sisäisen tarkastuksen pii-

riin kuuluu riskien tunnistaminen ja asianmukainen hallinta, joka kyseissä yrityksessä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että taloudellinen ja operatiivinen informaatio on luotet-

tavaa, yrityksen toiminta on hallinnoitu siten, että sen toiminta on sekä taloudellisesti 

että operatiivisesti tehokasta ja sen henkilöstö toimii yrityksen toiminnan kannalta 

vastuullisesti. Käytännössä yrityksen sisäinen tarkastus tekee tarkastuksia, jotka liit-

tyvät sisäiseen valvontaa ja hallintoon (muun muassa säännöstenmukaisuuteen ja la-

keihin perustuen).  

 



 

 

59 

ICT-palvelukeskuksena yrityksellä on käytössään laaja toiminnanohjausjärjestelmä ja 

sen sisällä toimii myös muita ohjelmistoja. Näitä ovat esimerkiksi taloushallinnonjär-

jestelmät ja dokumentinhallintajärjestelmät. Koska yritys joutuu toiminnassaan käyt-

tämään laajalti erilaisia ohjelmistoja, ei järjestelmätarkastusta hoideta sisäisen tai ul-

koisen tarkastuksen puolelta. Tämä johtuu siitä, että järjestelmä on kokonaan ulko-

puolisen toimijan hallussa ja kehitettävänä, jolloin itse tarkastustyö liittyen järjestel-

män toimivuuteen ja prosesseihin on määritelty tämän ulkopuolisen toimijan tehtä-

väksi ja vastuulle. Ainoa asia, joka järjestelmässä on osana yrityksen sisäistä tarkas-

tusta on järjestelmien käyttöoikeudet, sillä ne ovat ainoat tekijät, joilla on vaikutusta 

sisäiseen valvontaan sähköisessä kirjanpitojärjestelmässä. Haastateltu sisäinen tarkas-

taja ei nähnyt oman toimialansa ja ulkoisen tilintarkastuksen yhteistyötä mitenkään 

mutkattomana asiana. ”Tähän seikkaan taitaa vaikuttaa aika paljon se, millaisia hen-

kilöitä (tilin)tarkastajat ovat. Ainakin tällä hetkellä on tilanne se, että teen kohtalaisen 

paljon yhteistyötä tilintarkastajan kanssa” (Sisäinen tarkastaja A. 2016). 

 

Sisäisen tarkastajan mielestä taloushallinnon digitalisaatio tulee todennäköisesti myös 

muuttamaan tarkastusalaa. ”Ns. robotiikan avulla voidaan suuriakin aineistoja käydä 

läpi/tarkastaa helpommin. On väitetty, että tarkastusala tulee osittain häviämään. 

Todennäköisesti lainsäädäntöön sidottu tarkastusala tulee säilymään lähes nykyisel-

lään” (Sisäinen tarkastaja A. 2016.) Hänen näkemyksensä mukaan (riippumaton) tar-

kastaminen tulee säilymään ainakin niiden toimintojen ja toimijoiden osalta, jotka 

haluavat niin sanottua perusvarmennuspalvelua. Teknologinen kehitys ja automaa-

tio/robotiikka tulee antamaan hänen näkemyksensä mukaan tarkastajille uudenlaisia 

työkaluja käyttöön. Nämä työkalut vaativat tilintarkastajilta perehtymistä ja käyt-

töönottoa omassa työssään. Sisäisen tarkastajan mukaan automatisoitu taloushallinto 

jossakin määrin vaikuttaa myös sisäisen tarkastuksen tehtävien luonteeseen. Hän nä-

kee automatisoinnin eduksi eri tietojärjestelmien välisen tietojen siirron sähköiseksi, 

mikä osaltaan voi vähentää inhimillisten virheiden ja tämän myötä siihen liittyviä ris-

kejä. Tämä vaikuttaa myös tilintarkastukseen liittyvien riskien vähentymiseen. ”Au-

tomatisointi aiheuttaa sen, että tietojärjestelmien käyttäjäoikeudet ovat avainasemas-

sa siihen, mitä kukin voi kirjanpidossa tehdä. Näiden käyttäjäoikeuksien läpikäynti 
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lisääntyy. Tämän asian osalta tarkastetaan myös muun muassa se aiheuttavatko käyt-

täjäoikeudet vaarallisia työyhdisteitä ynnä muuta sellaista” (Sisäinen tarkastaja A. 

2016). Lisäksi automatisoitua aineistoa on helpompi käsitellä esimerkiksi erilaisilla 

tarkastusohjelmilla ja näin ollen suuren aineiston käsittely helpottuu.  
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5 POHDINTA 

Sähköinen taloushallinto tuo mukanaan muutoksia niin perinteiseen kirjanpitoon 

kuin muihinkin taloudenhallinnon ammattilaisten työtehtäviin. Vaikka tilintarkas-

tusalaa koskevissa alan julkaisuissa ilmestyneiden artikkeleiden ja tutkimusten pohjal-

ta voidaankin luoda kuva siitä, että tilintarkastustyö on muuttumassa perinpohjin 

sähköisen ja digitaalisen taloushallinnon sekä ennen kaikkea automatisoidusti luodun 

tilinpäätöksen myötä, osoittaa tämänhetkinen käytännön työhön keskittyvä tutkimus 

muuta.  

 

Viimeisen kuudentoista vuoden aikana yhä useammat pk-yritykset ja tilitoimistot 

ovat siirtyneet sähköiseen taloushallintoon, jolloin perinteitä noudattanut kirjanpito 

on muuttanut muotoaan ja sitä on pystytty käyttämään yrityksessä apuna erilaisissa 

strategisissa päätöksentekotilanteissa. Automatisoitu taloushallinto nähdäänkin sekä 

alan kirjallisuudessa että useissa medialähteissä yrityksen strategian tukitoimintona, 

jonka avulla pystytään yhä selkeämmin luoda toimintasuunnitelmia yritysten tavoit-

teiden saavuttamiseksi. Taloushallinto on pystytty jalostamaan sähköisellä aikakau-

della koko yrityksen selkärangaksi, jonka avulla on pystytty analysoimaan Big Dataa 

hyödyntäen yrityksen tämänhetkistä tilannetta toimintaympäristöineen ja ennakoi-

maan tulevaa. Yhä enenevissä määrin taloushallinto pyrkiikin korostamaan rooliaan 

liiketoiminnan aktiivisena kehittäjänä.  

 

Vaikka digitaalinen taloushallinto pystyykin minimoimaan inhimillisten virheiden 

määrää kirjanpidossa, kasvaa olennaisesti riskit liittyen tietojärjestelmien prosesseihin.  

Näiden riskien tunnistaminen (ja toisaalta ehkäiseminen) tuo uuden painopisteen 

niin sisäisen tarkastuksen kuin ulkoisen tilintarkastuksenkin työtehtäviin nyt ja tule-

vaisuudessa. Agenttiteorian valossa, tilintarkastajan on pystyttävä valvomaan uusien 

taloudenhallintajärjestelmien käyttöä siten, että hän työssään voi varmistua siitä, että 

osakkeenomistajan etuja ajetaan.  
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Digitaalisen taloushallinnon käyttö mahdollistaa sen, että taloushallinnon dokument-

teihin tullaan pääsemään käsiksi mistäpäin maailmaa tahansa milloin tahansa. Tämä 

ei kuitenkaan väistämättä mahdollista sitä, että tilintarkastaja voi fyysisesti olla täysin 

eri puolella maailmaa, kuin tarkastuksen kohteena oleva yhtiö on. Varsinkin yritykset, 

joilla on omistuksessaan fyysistä omaisuutta kuten varastoa,  joudutaan todennäköi-

sesti edelleen tarkastamaan paikanpäällä.   

 

Yleisesti tarkastustyön alalla suoritettavien sertifikaattien tarjonta, toisaalta niiden 

suorittaminen, ovat nouseva trendejä, jotka pyrkivät vastaamaan taloushallinnon 

alalla olevaan muutokseen digitalisoitumisen myötä. Tällaisten muun muassa tieto-

turvallisuuteen liittyvien sertifikaattien suorittaminen antavat oman osansa päämies-

agentti –suhteeseen. Toisaalta päämies voi luottaa agenttinsa asiantuntijuuteen, mut-

ta myös siihen että agentti päivittää omaa tietämystään ja osaamistaan, jotta hän pys-

tyy toimimaan annetussa tehtävässä ansiokkaasti.  

 

Tutkimuksessa tehdyssä haastattelussa kävi ilmi, että vaikka Suomessa tietojärjestel-

mät nähdään yhä suuremmassa osassa liiketoimintaa, niihin liittyvään tarkastukseen 

ei ainakaan pk-yrityksissä olla valmiita laittamaan ylimääräisiä resursseja. Näinpä tie-

tojärjestelmien (prosessien-)tarkastus suoritetaan niin sanottujen läpivientitarkastus-

ten ohella tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Käytännön tilintarkastustyö ei ole siis 

haastatelluissa ilmenneiden seikkojen mukaan muuttunut perinteisen kirjanpidon 

tarkastuksesta juuri lainkaan, vaikka tarkastustyötä joudutaankin tekemään tietojär-

jestelmien sisällä.  

 

Taloushallinnon kehitys liiketoiminnan aktiivisena kehittäjänä on ollut mahdollinen, 

sillä taloushallinnon ammattilaiselta vaaditaan yhä vähemmän toistuvaa, perinteistä 

numeroiden analysointia ja tietojen syöttämistä eri rahaprosessin vaiheissa, ja yhä 

enemmän kokonaisvaltaista käsitystä prosesseista digitaalisessa maailmassa. Tämä on 

myös lisännyt mahdollisuuksia työajan puitteissa taloushallinnon laajempaan ana-

lysointiin ja kehittämiseen. Muun muassa Suomen Taloushallintoliiton lanseeraamas-

sa TALTIO-hankkeessa kirjanpitäjä syöttää ainoastaan prosessin ensimmäisessä vai-
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heessa vakiomuotoisen datan taloushallintojärjestelmään; lopputuloksena syntyy tie-

dosto, jota voidaan sellaisenaan käyttää esimerkiksi tilinpäätöksen luomisessa tai vi-

ranomaisilmoitusten tekemisessä. Tällöin inhimillisten virheiden määrä vähenee 

huomattavasti, kun tietoja ei syötetä prosessin eri vaiheissa enää ollenkaan. Tällöin 

tilintarkastajan ei ole järkevää keskittyä yksittäisten tietueiden tarkastukseen, vaan 

olennaisena riskitekijänä voidaan nähdä toiminnanohjausjärjestelmien prosessit. Tä-

mä tarkoittaa tilintarkastuksen näkökulmasta sitä, että tilintarkastajilta vaaditaan jat-

kossa yhä enemmän tuntemusta toiminnanohjausjärjestelmistä ja tietojärjestelmien 

kokonaisuuksista sekä tarkastustyön automaatioon liittyvien työkalujen käyttämistä.  

 

Taloushallintoliiton TALTIO-hanke on hyvä esimerkki siitä miten laskentatoimi 

pystyy kehittymään koko ajan reaaliaikaisempaan kirjanpitoon keskittyen eri järjes-

telmien integrointiin. Enää laskentatoimen ammattilaisten tehtävänä ei ole pelkäs-

tään mekaaninen numeroiden käsittely, vaan prosessien ja järjestelmien ymmärrys. 

TALTIOn standardimuotoinen tiedostomuoto, joka on käytettävissä sellaisenaan eri 

taloushallintojärjestelmissä, mahdollistaa esimerkiksi viranomaisilmoitusten automa-

tisoinnin.  

 

Yritysten siirtyessä sähköiseen taloushallintoon tietoteknisine järjestelmineen, tulee 

tietojärjestelmistä olennainen osa organisaation kirjanpitoa. Automatisoitu taloushal-

linto lisää toisaalta tietojärjestelmien toimivuuteen liittyvää järjestelmätarkastusten 

tarvetta ja määrää. Useimmissa organisaatioissa tietojärjestelmärakenteiden ja –

prosessien tarkastus on sidottu sisäisten tarkastajien toimenkuvaan, mutta ulkoinen 

tilintarkastus on halunnut ottaa myös osaa muuttuneeseen tarkastustarpeeseen. Ul-

koinen tilintarkastus tarjoaa myös IT-auditointia, joka nimenomaan keskittyy erilais-

ten tietojärjestelmien tarkastukseen.  

 

IT-auditointi on kuitenkin erillinen palvelu tilinpäätöksen tarkastuksesta, joka suori-

tetaan vuosittain. Toisaalta taloushallinnon digitalisoituminen on mahdollistanut 

myös tilintarkastustyössä tietojärjestelmien käytön. Big Datan avulla tilintarkastajat 

pystyvät käyttämään tarkastustyön eri prosesseissa apunaan tukijärjestelmiä, jotka 
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analysoivat yrityksen liiketoiminnan kannalta erilaisia riskejä ja tekee niiden pohjalta 

tarkastustoimenpiteitä sekä analysoi niiden tuloksia. Tällöin tilintarkastuksen auto-

maatiokin mahdollistaa tilintarkastuksen tehostamisen. Tietojärjestelmien yleistyessä 

ja noustessa yhä suuremmaksi osaksi organisaatioiden koko liiketoimintaa, tietojär-

jestelmien toimivuuteen liittyvät ongelmat, ihmisen varomattomuuteen, huolimat-

tomuuteen tai ohjeiden noudattamatta jättämiseen liittyvät tietoturvariskit sekä tahal-

listen tekojen eli sabotaasin riskit nousevat. Automaation myötä tilintarkastustyön 

kaksi ensimmäistä työvaihetta on pystytty korvaamaan ja tilintarkastaja pystyy keskit-

tymään tukijärjestelmän tuottaman analyysin läpikäymiseen sekä tarkastustyön vii-

meiseen, eli päätösvaiheeseen. Automaation avulla tilintarkastaja pystyy käyttämään 

omissa johtopäätöksissään Big Datan pohjalta tehtyä analytiikkaa apuna. Tällainen 

automaatio toimiessaan varmistaa päämies-agentti –suhteen toimivuuden keräten 

järjestelmään informaatiota tarkastustyön edetessä. 

 

Tämän tutkimuksen kannalta on mielenkiintoista luoda trianglulaatio pohja-

aineistosta. Vaikka tutkimuksessa käytettyjen alan julkaisuissa ilmestyneiden artikke-

leiden mukaan tilintarkastus on kokenut jossain määrin jopa shokeeraavan muutok-

sen, ei sellaista tullut esiin tutkimuksen empiriaosuudessa. Käytännön työstään haas-

tateltujen tilintarkastajien näkökulmasta tilintarkastustyö on pysynyt melko samanlai-

sena 2000-luvun alusta lähtien, joskin uusien tietojärjestelmien käyttöä on jouduttu-

kin usein opettelemaan. Vaikka jo 1970-luvulta on Suomessa haaveiltu paperittomas-

ta taloushallinnosta, vasta nyt 2016 on Suomessa voimaan tullut laki koskien kirjan-

pitoa, joka poisti tilinpäätöksen ja siihen liittyvien aineistojen paperisäilytyksen sito-

vuuden. Tämän säädöksen poistuminen mahdollistaa automatisaation etenemisen 

sekä Taloushallintoliiton ja finanssivalvonnan edistävän XBRL:n kielen käyttöönot-

toa Suomessa. Vaikka kirjanpitoa koskeva säädös paperitositteiden säilyttämisestä 

poistuikin, tilintarkastusta koskevassa laissa (4. luku, §4) on tilintarkastustyötä kos-

kevia dokumentteja säilytettävä kuusi vuotta. Pykälässä ei mainita, että dokumentteja 

voidaan säilyttää sähköisesti. On mielenkiintoista seurata, milloin samanlainen muu-

tos kirjataan koskemaan myös tilintarkastusta, jolloin tilintarkastustyökin pystyy säh-

köistymään kunnolla.  
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XBRL:n kaltainen standardimuotoinen tiedostokieli on seuraava askel taloushallin-

non digitalisoitumiseen ja automaatioon. Toteutuessaan SBR/XBRL:n kaltaiset tie-

tomääritykset mahdollistavat automaation taloushallinnossa, ja tätä kautta myös kir-

janpitoon ja taloushallintoon liittyvien prosesseiden uudelleen organisoimisen ja ta-

loushallinnon ammattilaisten työtehtävien muutoksen. Finanssivalvonnan mukaan 

tällainen rakenteinen tiedostomuoto mahdollistaa robotiikan myös tarkastustyössä, 

jolloin kirjanpidon tarkastaminenkin voidaan tehdä automaattisesti. XBRL:n kielen 

tuoma muutos tilinpäätösraportoinnin tietosisältöön tulee todennäköisesti vaatimaan 

myös tilintarkastajilta syvällisempää ymmärrystä XBRL:n tietomäärityksestä.  

 

Automaation tuoma muutos tarkastustyöhön ei varmasti ole ajankohtainen vielä ai-

nakaan kymmeneen vuoteen, sillä Suomessa tapahtunut muutos paperittomasta kir-

janpidosta sähköiseen taloushallintoonkin on ollut verrattain hidasta, eikä sähköisen 

taloushallinnon tuomia etuja ole vieläkään käytössä yrityksillä, joilla digitaalinen talo-

ushallinto on käytössä. Sama trendi on nähtävissä tilintarkastusalalla koskien interne-

tin ja tietokoneiden kehitystä.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tarkastustyön automaatio tullee muuttamaan tilintarkastustyötä seuraavien vuosi-

kymmenten aikana. Tutkimuksen johtopäätösten kannalta ei ole mielenkiinoista pel-

kästään tarkastella tilintarkastustyön roolin muutosta, mutta myös käytännön tilin-

tarkastustyön tulevaisuutta. Tilintarkastajien rooli pysynee edelleen varmuuden ja 

luottamuksen luojana ja auktorisoijana, mutta se kuinka tilintarkastajat pystyvät auk-

torisoimaan tilinpäätöksen ja organisaatioiden antamia tietoja, tulee todennäköisesti 

muuttumaan.  

 

Mekaaninen tarkastustyö pystytään tulevaisuudessa korvaamaan automaation avulla. 

Big Datan käytön kasvaessa on olennaista tarkastella sisäisen tarkastuksen ja tilintar-

kastuksen tehtävien yhteistyötä tulevaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen ja tilintarkas-

tuksen tekemä tehokas yhteistyö pystyy poistamaan päällekkäisiä työtehtäviä ja te-

hostamaan osaltaan niin sisäistä tarkastusta kuin ulkoista tilintarkastustakin. Mikäli 

tällä yhteistyön tehostamisella pystytään lisäämään osakkeenomistajien ja sidosryh-

mien kokemaa luottamusta kohdeyrityksen taloushallintoa kohtaa, on yhteistyö näi-

den kahden välillä enemmän kuin perusteltua.  

 

Mitä sitten jäi isossa kuvassa avoimeksi? Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiin-

toista tutkia XBRL-kielen käyttöönottoa Suomessa ja sen tuomia vaikutuksia käy-

tännön tarkastustyössä. Mikäli tämä rakenteinen tiedostomuoto lyö läpi Suomessa, 

on taloushallinnon kannalta mielenkiintoista myös tutkia automaation astetta ja sen 

yleistymistä suomalaisessa kirjanpidossa ja tilinpäätöksissä. Myös taloushallinnon 

ammatteja ja niiden työtehtäviä koskevaa muutosta suhteessa digitalisaatioon ja au-

tomaatioon olisi myös mielenkiintoista tutkia.  

 

Lisäksi aikaisempien tutkimusten pohjalta olisi mielenkiintoista tarkastella Big Datan 

käyttöä yritysten päätöksenteossa osakkeenomistajan näkökulmasta. Tutkimusaineis-

ton pohjalta voidaan luoda kuva, jossa tulevaisuudessa yritysten strategisiin tavoittei-
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siin tähtäävät päätökset tullaan tekemään Big Datan analysoinnin pohjalta. Tämän 

analysoinnin tullee tekemään robotiikka, joka myös valmistaa analyysin pohjalta ra-

portin. Tämän raportti toimii johdon päätöksenteon tukena. Mielestäni olisi mielen-

kiintoista tutkia sitä, kuinka päätöksenteon tukeen johtaneen datan voidaan todeta 

olleen luotettavaa, ja tehdyn päätöksen strategisten tavoitteiden (ja omistajien) näkö-

kulmasta oikea. 
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LIITTEET 

Liite 1 - Haastattelukysymykset (HT) 

Haastattelukysymykset 

1. Taustatiedot  

2. Työtehtävät  

3. Kuinka suurella osalla asiakkaista on käytössään sähköinen taloushallintojär-

jestelmä?  

4. Miten tilintarkastus eroaa automatisoidun ja perinteisen tarkastuskohteen vä-

lillä? Kumpaa preferoit? Miksi? 

5. Vaikuttaako sähköisen järjestelmän käyttö olennaisesti tarkastustyön riskien 

arviointiin? Miten arvioit tilintarkastajan näkökulmasta riskin automatisoidun 

taloushallinnon ja perinteisen välillä? 

6. Onko asiakkailla käytössä useampia sähköisen taloushallinnon järjestelmiä? 

Mikäli on, kuinka se vaikuttaa omaan työhösi? Oletko joutunut opettele-

maan uusien järjestelmien toimintaa? Oletko tarkastanut järjestelmän proses-

seja? 

7. Oletko huomannut eroa automatisoidusti hoidetun tilinpäätöksen ja perin-

teisesti toteutetun tilinpäätöksen välillä? Millaisia? 

8. Oletko pystynyt käyttämään työssäsi sisäisen tarkastuksen tekemiä huomioi-

ta?  

9. Mitkä ovat suurimmat haasteet tilintarkastukselle automatisointiin liittyen?  

10. Millaisena näet tilintarkastuksen tulevaisuuden automatisointiin liittyen?  

 

Liite 2 Haastattelukysymykset (KHT) 

1. Taustatiedot 

2. Työtehtävät 

3. Kuinka suurella osalla asiakkaista on käytössään sähköinen taloushallintojärjes-

telmä? 

4. Miten tilintarkastus eroaa automatisoidun ja perinteisen tarkastuskohteen välillä? 
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5. Kumpaa preferoit? Miksi? 

6. Vaikuttaako sähköisen järjestelmän käyttö olennaisesti tarkastustyön riskien arvi-

ointiin? 

7. Miten arvioit tilintarkastajan näkökulmasta riskin automatisoidun taloushallinnon 

ja perinteisen välillä? 

8. Onko asiakkailla käytössä useampia sähköisen taloushallinnon järjestelmiä? Mikä-

li on, kuinka se vaikuttaa omaan työhösi? Oletko joutunut opettelemaan uusien jär-

jestelmien toimintaa? Oletko tarkastanut järjestelmän prosesseja? 

9. Oletko huomannut eroa automatisoidusti hoidetun tilinpäätöksen ja perinteisesti 

toteutetun tilinpäätöksen välillä? Millaisia? 

10. Oletko pystynyt käyttämään työssäsi sisäisen tarkastuksen tekemiä huomioita? 

11. Mitkä ovat suurimmat haasteet tilintarkastukselle automatisointiin liittyen? 

12. Millaisena näet tilintarkastuksen tulevaisuuden automatisointiin liittyen? 

13. Onko järjestelmien tarkastus osa sisäistä tarkastusta? Miksi? 

14. Kuinka paljon tilintarkastus toimii sisäisen tarkastuksen kanssa yhteistyössä? Tu-

leeko näiden kahden välinen yhteistyö muuttumaan tulevaisuudessa yleisesti? 

15. Kuinka näet alan (=Auditing, ml. sisäinen tarkastus ja tilintarkastus) kehityksen 

tulevaisuudessa? Onko automatisoidulla taloushallinnolla osuutta tilintarkastuksen 

kehitykseen? 

 

Liite 3 Haastattelukysymykset (Sisäinen tarkastus) 

1. Taustatiedot  

2. Työtehtävät  

3. Minkälaisia tehtäviä sisäiseen tarkastukseen kuuluu organisaatiossanne? 

4. Minkälainen toiminnanohjausjärjestelmä työpaikallanne on käytössä? 

5. Onko taloushallinnossa siirrytty sähköiseen taloushallintojärjestelmään? 

6. Onko järjestelmien tarkastus osa sisäistä tarkastusta? Miksi? 

7. Tietojärjestelmien käyttö mahdollistaa laskentatoimen tehtävien automa-

tisointia. Miten tämä näkyy sisäisen tarkastuksen työssä? 

8. Kuinka paljon tilintarkastus toimii sisäisen tarkastuksen kanssa yhteistyössä? 
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Tuleeko näiden kahden välinen yhteistyö muuttumaan tulevaisuudessa ylei-

sesti?  

9. Kuinka näet alan (=Auditing, ml. sisäinen tarkastus ja tilintarkastus) kehityk-

sen tulevaisuudessa? 
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