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Tiivistelmä – Abstract 
 
Liikevaihto on yksi tuloslaskelman eristä, jolla on vaikutusta moniin eri seikkoi-
hin, kuten tunnuslukuihin, yhtiön velvollisuuteen valita tilintarkastaja sekä yh-
tiön kokoluokkaan. Viime vuosina myös Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 
kiinnittänyt huomiota laaduntarkastuksissaan liikevaihdon tarkastamiseen ja 
tehnyt laaduntarkastuksissaan havaintoja, jotka osoittavat, että käytänteet tar-
kastaa liikevaihtoa voivat vaihdella. Aiemmissa tutkimuksissa on kartoitettu vä-
hän liikevaihdon tarkastamiseen liittyviä tekijöitä sekä mahdollisia syitä tarkas-
tuksen haastavuudelle. Tässä tutkielmassa tavoitteena on kartoittaa liikevaih-
don tarkastamiseen vaikuttavia tekijöitä sekä muodostaa käsitys tarkastamiseen 
liittyvistä ongelmakohdista ja käytettävistä tarkastustoimenpiteistä.  
Teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään tilintarkastusta agenttiteorian näkö-
kulmasta, tilintarkastukseen liittyvää sääntelyä sekä tilintarkastukseen liittyviä 
periaatteita. Lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä keskitytään liikevaihdon tar-
kastamista koskevaan tarkastustyöhön. Tutkielmassa käytetty tutkimusmene-
telmä on kvalitatiivinen ja aineisto on kerätty teemahaastatteluin. Aineiston ana-
lysointiin on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.  
Tulokset osoittivat, että liikevaihdon tarkastus koettiin merkitykselliseksi. Lii-
kevaihtoon nähtiin liittyvän riskiä tilintarkastuksen kannalta sekä mahdollisuus 
virheellisyydelle. Käsitykset liikevaihdon tarkastuksen haastavuudesta vaihteli-
vat. Liikevaihto koettiin suhteellisen työlääksi tarkastettavaksi verrattuna mui-
hin tilinpäätöksen eriin. Liikevaihdon tarkastukseen vaikuttavina tekijöinä tu-
loksissa nousi esille asiakkaaseen liittyviä tekijöitä, tilintarkastajaan ja tarkastus-
työhön liittyviä tekijöitä sekä valvontaan ja ohjeistukseen liittyviä tekijöitä. Käy-
tettävät tarkastustoimenpiteet vaihtelivat tilanne- ja asiakaskohtaisesti. Yhtiöi-
den liikevaihdon tarkastuksissa korostuivat liikevaihdon tarkastaminen perus-
teisiinsa, kuten sopimuksiin tarkastaminen, täydellisyyden tarkastaminen, saa-
puneiden suoritusten sekä katkon tarkastus. 

Asiasanat:  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Tässä pro gradu -tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan liikevaihdon tarkasta-
mista osana tilintarkastusta sekä tähän vaikuttavia tekijöitä. Aiheena liikevaih-
don tarkastaminen on mielenkiintoinen muun muassa sen vuoksi, että liike-
vaihto ja sen oikeellisuus vaikuttavat moniin asioihin. Liikevaihto on tuloslaskel-
man eränä merkittävä, sillä se on mukana esimerkiksi laskettaessa erilaisia tun-
nuslukuja, maksuja sekä palkkioita ja se on myös monesti kokonsa puolesta mer-
kittävä erä tuloslaskelmassa (Laine, 2021). Lisäksi kirjanpitolain (1336/1997) 1 lu-
vun 4a-4c §:n mukaan liikevaihto on yksi osa-alue, joka määrittää, onko yritys 
pienyritys, mikroyritys vai suuryritys. Liikevaihto on myös tilintarkastuslain 
(1141/2015) 2:2.2 §:n mukaan yksi osa-alue, joka määrittää sen, muodostuuko 
yhteisölle velvollisuus valita tilintarkastaja. 

Liikevaihdon tarkastamista on myös seurattu Patentti- ja rekisterihallituk-
sen (PRH) laaduntarkastuksissa ja se on ollut joka vuosi yhtenä painopistealu-
eena osana laaduntarkastuksia siitä asti, kun laaduntarkastusta on suoritettu 
PRH:n alaisuudessa (PRH, 2021a).  Laaduntarkastuksen tehtävänä on valvoa ti-
lintarkastajien tilintarkastustyön laatua ja se tehdään joka kolmas vuosi tai joka 
kuudes vuosi riippuen siitä, onko tilintarkastaja mukana yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen tarkastuksissa (PRH, 2019). Aihe on edelleen ajankohtai-
nen, sillä myös vuoden 2021 laaduntarkastuksissa liikevaihto tai sitä vastaavien 
tuottojen tarkastaminen muodostivat yhden laaduntarkastuksen painopistealu-
eista (PRH, 2021b).  

Tarkastustyön näkökulmasta liikevaihto saattaa olla tilintarkastajia koh-
tuullisen paljon työllistävä tilinpäätöserä (Laine, 2021). Lisäksi PRH:n laaduntar-
kastusraporttien havainnot ovat myös osoittaneet, että liikevaihdon tarkastuk-
siin saattaa liittyä joitakin ongelmakohtia. Esimerkiksi vuoden 2020 laaduntar-
kastuksen vuosiraportista käy ilmi, että havaintoja on tehty muun muassa kaik-
kien soveltuvien kannanottojen tarkistukseen, tarkastustoimenpiteiden
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todennettavuuteen, liikevaihdon katkon tarkastamiseen sekä tilikauden aikaisen 
liikevaihdon tarkastamiseen liittyen (PRH, 2021a). Suomen Tilintarkastajat ry on-
kin julkaissut syksyllä 2021 suosituksen liikevaihdon tarkastamisesta, mikä ohjaa 
tilintarkastajia tarkastamaan liikevaihtoa hyvää tilintarkastustapaa sekä kansain-
välisiä tilintarkastusalan standardeja noudattaen (Suomen Tilintarkastajat ry, 
2021).  

Myös muutokset raportointia koskevissa periaatteissa, kuten IFRS-standar-
deissa, ovat viime vuosina vaikuttaneet yritysten tilinpäätösraportointiin ja tulo-
jen raportointiin sekä siten myös tilintarkastajien työhön. Muun muassa IFRS 15 
Myyntituotot asiakassopimuksista -standardia on sovellettu vuodesta 2018 lähtien. 
Sen voimaantulo korvasi IAS 11- ja IAS 18 -standardit sekä näihin liittyvät tul-
kintaratkaisut. IFRS 15 -standardi muodostaa periaatteet, jotka määrittelevät 
asiakassopimuksiin liittyvien tulojen ja kassavirtojen luonteeseen, ajoitukseen, 
epävarmuuteen sekä määrään liittyvää raportointia. (IFRS, 2021.) Lisäksi Covid-
19 on tuonut mukanaan epävarmuutta, johon myös IFRS 15 -standardia sovelta-
vat yritykset ovat todennäköisesti joutuneet reagoimaan. Covid-19:n myötä yri-
tysten liikevaihdon määrä on saattanut vähentyä merkittävästi ja yrityksissä on 
myös saatettu joutua pohtimaan muun muassa asiakkaiden kykyä maksaa hyö-
dykkeet sekä asiakassopimuksien uudelleen neuvottelujen vaikutuksia IFRS 15 -
standardin mukaisessa raportoinnissa (KPMG, 2020).  

Myös liikevaihtoon liittyvän riskin arviointi on mielenkiintoinen näkö-
kulma, koska ISA-standardien mukaan tilintarkastajan tulee lähtökohtaisesti 
olettaa, että tulouttamiseen liittyy väärinkäytösriskejä (ISA 240.27, 2009). Lisäksi 
liikevaihdon ollessa tuloslaskelman yksi merkittävimmistä eristä, on myös riski 
olennaisesta virheellisyydestä, joka johtuu virheestä, mahdollinen (PRH, 2021a).  

1.2 Aiempi tutkimus 

Liikevaihdon tarkastamista tilintarkastuksen yhtenä osa-alueena ja liikevaihdon 
tarkastamiseen liittyviä tekijöitä ei ole juurikaan tutkittu Suomessa, joten aihetta 
on myös tästä syystä mielenkiintoista tutkia suomalaisessa tilintarkastuskonteks-
tissa. Liikevaihdon on havaittu olleen muun muassa yksi yleisimmistä eristä, jo-
hon liittyy mahdollisia virheellisyyksiä, kuten liikevaihdon liioittelua (Dechow 
ym., 2011). Lisäksi monimutkaisempien tulouttamiskäytänteiden on myös ha-
vaittu olevan yhteydessä suurempaan todennäköisyyteen liikevaihdon virheelli-
syydestä (Peterson, 2012).  

Seidel (2017) on tutkinut tilintarkastuspalkkioiden ja korkeaan kontrolliris-
kiin liittyvän arvion välistä yhteyttä. Kyseisessä tutkimuksessa havaittiin liike-
vaihdon osalta, että kontrolliriskiin liittyvän arvion ollessa korkea, tarkastustyö 
vastauksena kyseiseen riskinarvioon ei lieventänyt liikevaihtoon liittyvän olen-
naisen virheen riskiä. Yhtenä mahdollisena selityksenä tälle tulokselle havaittiin, 
että toiminnan volatiilisuus ja ulkomaiset toiminnot lisäsivät todennäköisyyttä 
liikevaihdon myöhemmälle oikaisulle, kun liikevaihtoon liittyvä kontrolliriski 
arvioitiin korkeaksi. (Seidel, 2017.)  
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Liikevaihdolla saattaa olla yhtymäkohtia myös tuloksenjärjestelyyn ja tu-
loksenjärjestelykeinojen tarkastelu voikin tulla kyseeseen liikevaihdon tarkasta-
misen yhteydessä. Esimerkiksi Nelsonin, Elliottin & Tarpleyn (2002) mukaan tu-
loksenjärjestelykeinot saattavat liittyä muun muassa tulouttamiseen ja johdolla 
voi olla kannustimia tasoittaa tuloja tai parantaa tulevaisuuden tuloja tuloksen-
järjestelyn keinoin. Lisäksi Commerford ym. (2016) havaitsivat, että tilintarkasta-
jien kokemuksen mukaan muun muassa myynnin manipulaatio oli yksi havai-
tuimmista ja huolta aiheuttavista todelliseen tuloksenjärjestelyyn liittyvistä kei-
noista, sillä tästä saattaa seurata myös myöhempiä kirjanpitoon liittyviä ongel-
mia. Kiihdytetty myynti tai lisääntynyt alennusten määrä saattaa tuoda ongelmia 
muun muassa myyntitulojen, katkojen tai saatavien perittävyyden kanssa (Com-
merford ym., 2016). Zha Giedtin (2018) mukaan ymmärrys siitä, että tulojen jär-
jestelyyn voi liittyä useita tapoja on yhä merkityksellisempää tuloennakoiden 
kirjaamisten yleistyessä sekä tulouttamisen ajoitukseen liittyvien ongelmien 
vuoksi.  

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että tuloksenjärjestelykeinojen totea-
minen voi olla haasteellista. Kepsun (2012) mukaan käytettyjä tuloksenjärjestely-
keinoja voi olla useita ja vain äärimmäinen tuloksenjärjestely on mahdollista ha-
vaita luotettavasti ja mallintaa suoraan tilinpäätöstiedoista. Myös tilintarkastuk-
sen kannalta tuloksenjärjestelykeinojen havaitseminen voi olla vaikeaa, sillä 
Commerford ym. (2016) totesivat tutkimuksessaan, että tilintarkastajat kokivat 
todellisen tuloksenjärjestelyn havaitsemisen vaikeaksi normaaleista liiketapah-
tumista. On siis mahdollista, että käytettyjen tuloksenjärjestelykeinojen havain-
nointi voi olla ongelmallista myös liikevaihdon tarkastusten yhteydessä.   

Aiemmissa tutkimuksissa on myös tutkittu tilintarkastukseen liittyvän työ-
määrän ja yrityksien tuloksenjärjestelykeinojen välistä yhteyttä. Tuloksenjärjes-
telykeinojen on havaittu muun muassa olevan yhteydessä kasvaneeseen tilintar-
kastustyön määrään (Schelleman & Knechel, 2010). Myös tilintarkastukseen käy-
tetyillä tunneilla on osoitettu olevan yhteyttä tuloksenjärjestelykeinojen määrään 
(Caramanis & Lennox, 2008).  

1.3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkielman tavoitteena on kartoittaa liikevaihdon tarkastukseen vaikuttavia te-
kijöitä sekä muodostaa käsitys liikevaihdon tarkastukseen liittyvistä ongelmista 
sekä tarkastustoimenpiteistä käytännön tilintarkastustyössä. Lisäksi tavoitteena 
on myös selvittää liikevaihdon tarkastuksiin liittyviä tarkastustoimenpiteitä sekä 
selvittää tilintarkastajien käsityksiä näiden toimenpiteiden tehokkuudesta tä-
mänhetkisessä tilintarkastustyössä. PRH:n laaduntarkastuksen raporttien ha-
vainnot viittaavat siihen, että liikevaihdon tarkastukset eivät ole yhteneväisiä ja 
että tähän liittyy mahdollisia haasteita. Tarkoituksena tässä tutkielmassa onkin 
tarkastella liikevaihdon tarkastusta ja siihen liittyviä haasteita tilintarkastajien 
näkökulmasta sekä sitä, miten yhteneväistä liikevaihtoon liittyvä tarkastustyö on. 
Tutkielmassa haetaan vastausta seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
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1. Miten tilintarkastajat kokevat liikevaihdon tarkastamisen? 
2. Mitkä tekijät vaikuttavat liikevaihdon tarkastuksiin? 
3. Millaisia tarkastustoimenpiteitä yhtiöiden liikevaihdon tarkastukseen 

kohdistetaan ja miten tilintarkastajat arvioivat tarkastustoimenpiteiden 
tehokkuutta?  

 
Aiheen tarkastelu on rajattu keskittymään tilintarkastajien näkökulmaan. Lisäksi 
aihe on rajattu koskemaan yhtiöiden liikevaihtojen tarkastamista. Tässä tutkiel-
massa tarkastelun ulkopuolelle jätetään siis julkisen sektorin toimijoiden, kuten 
kuntien ja kuntayhtymien toimintatuotot sekä säätiöiden ja yhdistysten tuottojen 
tarkastus. Tutkielmassa ei tehdä erottelua listattujen ja listaamattomien yhtiöi-
den liikevaihdon välillä. Kaupparekisteritietojen mukaan Suomessa vuoden 2021 
alussa oli yli 260 000 osakeyhtiötä, kun taas julkisia osakeyhtiöitä oli reilu 260 
(PRH, 2021c). Vaikka rajausta pelkkiin listaamattomien yhtiöiden liikevaihtojen 
tarkastukseen ei tehdäkään, on silti melko todennäköistä, että tilintarkastajilla on 
enemmän kokemusta erityyppisten listaamattomien yhtiöiden liikevaihtojen tar-
kastamisesta verrattuna listayhtiöiden liikevaihtojen tarkastamiseen.   

1.4 Tutkimusmenetelmä 

Tutkielma on kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiiviseen tutkimukseen liittyy ta-
voite tutkittavan ilmiön ymmärtämisestä sekä mahdollisimman kokonaisvaltai-
sesta tutkimisesta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 161, 181). Laadullinen tut-
kimus on näin ollen tutkimusongelman kannalta soveltuvampi lähestymistapa, 
sillä tutkielmassa on tarkoitus ymmärtää ja kuvata tutkittavaan ilmiöön vaikut-
tavia tekijöitä kattavasti ja tarkasti. Lisäksi Eskola & Suoranta (1998, 19) liittävät 
laadulliseen tutkimukseen hypoteesittomuuden, joka tarkoittaa, että tutkimuk-
seen ja sen tuloksiin ei liity ennakko-oletuksia. Koska tutkielmassa tarkasteltavaa 
ilmiötä on tutkittu melko vähän Suomessa ja tilintarkastajien näkökulmasta, on 
laadullinen lähestymistapa perusteltua myös tästä näkökulmasta, sillä tämä 
mahdollistaa laadulliseen tutkimukseen liittyvien aineistokeruumenetelmien 
käyttämisen. Hirsjärven ym. (2009, 205) mukaan haastattelu on yksi yleisimmistä 
laadulliseen tutkimukseen liitetyistä aineistonkeruumenetelmistä ja sitä voidaan 
käyttää, kun kyse on aihealueesta, jota on kartoitettu vähän tai se on täysin tun-
tematon sekä vastausten suunnan ennustaminen on haasteellista.  

Aineisto kerätään kuuden tilintarkastajan teemahaastattelulla. Tutkiel-
massa halutaan selvittää liikevaihdon tarkastamista tilintarkastajien näkökul-
masta, joten haastattelu aineistonkeruumenetelmänä tarjoaa tähän hyvän tavan 
saada tutkimuskysymysten kannalta relevantti aineisto. Lisäksi Bédardin & Gen-
dronin (2004, 197) mukaan teemojen pohjalta toteutettu haastattelu tarjoaa myös 
joustavuutta tarkastella haastattelun aikana mahdollisia esiin nousevia seikkoja.  
Aineisto analysoidaan aineistolähtöistä sisällönanalyysiä hyödyntäen.   
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1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkielman seuraavassa osassa esitellään teoreettinen viitekehys, jossa käsitel-
lään tilintarkastuksen tarpeellisuutta agenttiteorian näkökulmasta sekä tilintar-
kastusta koskevaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä standardeja. Lisäksi teoreetti-
sessa viitekehyksessä määritellään liikevaihdon käsite sekä kuvataan liikevaih-
don tarkastamista, riskien arviointia sekä aiheen liittymäkohtia aiempaan tutki-
mukseen. Aineisto ja menetelmä -osuudessa kuvataan tutkimusmetodologia, ai-
neiston keruu sekä käytetty analyysimenetelmä ja analyysin kulku. Tulokset -
osiossa avataan analyysin tuottamat keskeisimmät tulokset. Johtopäätökset ja 
pohdinta -osiossa esitetään tulosten pohjalta tehdyt johtopäätökset, kuvataan 
tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä näkökohtia sekä esitetään mahdollisia jat-
kotutkimusaiheita.   
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2 TILINTARKASTUS JA LIIKEVAIHDON 
TARKASTAMINEN 

2.1 Tilintarkastuksen tarpeellisuus 

Tilintarkastuksen yhtenä keskeisenä roolina on taloudellisen informaation luo-
tettavuuden varmentaminen. ISA 200 -standardissa on määritelty, että tilintar-
kastuksen tarkoituksena on parantaa sellaisten henkilöiden, joiden tarkoituksena 
on tilinpäätöksen käyttäminen, luottamusta tilinpäätöstä kohtaan (ISA 200.3, 
2009). Laadukas tilintarkastus on yleensä liitetty myös laadukkaampaan talou-
delliseen informaatioon (DeFondin & Zhangin, 2014).  

Tilintarkastuksen tarpeellisuutta on selitetty myös muun muassa agentti-
teorian näkökulmasta (Halonen & Steiner, 2010, 14). Jensenin ja Mecklingin (1976) 
kuvauksen mukaan agenttisuhteessa henkilö eli päämies ottaa toisen henkilön 
eli agentin suorittamaan puolestaan jotakin tehtävää, johon liittyy myös agentin 
valtuuttaminen jonkinasteiseen päätöksentekoon. Eisenhardtin (1989) mukaan 
agenttisuhteeseen on liitetty kahdenlaisia ongelmia, joihin agenttiteoria on kes-
kittynyt. Agenttiongelma liittyy siihen, että päämiehen ja agentin väliset tavoit-
teet ja toiveet ovat ristiriidassa ja päämiehen on vaikea varmistua, mitä agentti 
tekee tai tämä varmistuminen käy kalliiksi päämiehelle. Lisäksi agenttisuhtee-
seen liittyy myös riskin jakautumiseen liittyvä ongelma, sillä agentti ja päämies 
suhtautuvat riskiin eri tavoin. (Eisenhardt, 1989.) Tilintarkastuksen onkin nähty 
auttavan eri osapuolten, kuten johdon, osakkeenomistajien sekä velkakirjojen 
omistajien, välisten eturistiriitojen valvontaa (Chow, 1982). DeFondin ja Zhangin 
(2014) mukaan mitä suurempia agenttikonfliktit ovat, sitä enemmän ne lisäävät 
tarvetta kolmannen osapuolen varmentamiselle ja laadukkaalle tilintarkastuk-
selle.  

Agenttisuhteeseen liittyvät myös keskeisenä agenttikustannukset. Jensenin 
ja Mecklingin (1976) mukaan agentti ei aina toimi päämiehen etujen mukaisesti, 
mikäli on oletettavaa, että päämies ja agentti maksimoivat omaa hyötyään. Tämä 
taas johtaa agenttikustannusten syntymiseen. Agenttikustannukset liittyvät 
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muun muassa päämiehelle syntyviin valvontakustannuksiin, kun päämiehet 
varmistavat, että agentti toimii heidän etujensa mukaisesti. Lisäksi agenttikus-
tannukset voivat liittyä agentille koituviin kustannuksiin, joiden tarkoituksena 
on varmistaa, että agentti ei ryhdy päämiehelle haitallisiin toimiin tai varmista-
vat päämiehelle korvauksen näissä tilanteissa. (Jensen & Meckling, 1976.) Tilin-
tarkastusta on pidetty yhtenä keinona lievittää agenttisuhteen synnyttämiä 
agenttikustannuksia (mm. Jensen & Meckling, 1976; Watts & Zimmerman, 1983).  

Agenttisuhteeseen on liitetty myös informaation epäsymmetrisyys (Habib 
ym., 2019). Kyse tilanteesta, johon epäsymmetrinen informaatio esimerkiksi liit-
tyy, on silloin kun johdolla on enemmän tietoa yrityksestä verrattuna omistajiin, 
mikä taas johtaa siihen, että omistajien päätöksenteko nojaa tähän heikompaan 
informaatioon (Halonen & Steiner, 2010, 15). DeFondin ja Zhangin (2014) mu-
kaan tilintarkastuksen arvo tulee sen kyvystä varmentaa, että tilinpäätökset ku-
vaavat tarkastuskohteiden taloutta luotettavasti. Tilintarkastajan palkkaaminen 
onkin liitetty yhtenä keinona ratkaista epäsymmetrisen informaation ongelmaa 
(Habib ym., 2019).  

Agenttiteorialla on myös yhtymäkohtia liikevaihdon tarkastamiseen. Osa-
keyhtiölain 1 luvun 5 §:ssä yhtiön toiminnan tarkoitukseksi mainitaan voiton 
tuottaminen osakkeenomistajille, mikäli yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä. 
Tarkastamalla liikevaihtoa, voidaan näin samalla varmentaa omistajien puolesta, 
että jotain eriä ei ole jäänyt esimerkiksi tulouttamatta. Toisaalta liikevaihto liittyy 
myös joidenkin palkkioiden maksamiseen (Laine, 2021). Tilintarkastuksen avulla 
voidaan siis varmentaa, että liikevaihtoon ei ole myöskään tuloutettu tuloja, jotka 
eivät ole tulouttamiskelpoisia.  

2.2 Tilintarkastukseen liittyvä sääntely 

Suomessa tilintarkastusvelvollisuus määräytyy tilintarkastuslain (1141/2015) 
asettamien vaatimusten mukaisesti. Tilintarkastuslain (1141/2015) 2 luvun 2 §:n 
2 mom. mukaan yhteisön tulee valita tilintarkastaja, mikäli vähintään kaksi seu-
raavista raja-arvoista ylittyy: 

 
”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.”   

 
Tilintarkastuslaki on keskeinen laki tilintarkastuksen sääntelyssä. Tilintarkastus-
lain (1141/2015) 2 luku sisältää edellä mainitun tilintarkastusvelvollisuuden li-
säksi tarkempia määräyksiä velvollisuudesta valita tilintarkastaja sekä lisäksi 
edellytykset tilintarkastajan yleisestä kelpoisuudesta. Tilintarkastuslain 
(1141/2015) 3 luvussa säädetään tilintarkastuksen sisältöä koskevista seikoista. 
Tilintarkastuksen tulee kohdistua yhtiön tai säätiön tilinpäätökseen, kirjanpitoon 
sekä hallintoon (TTL 1141/2015, 3:1.1 §). Samaisen lain 4 luku käsittää myös sään-
nöksiä muun muassa ammattieettisistä periaatteista, tilintarkastajan 
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riippumattomuudesta ja esteellisyydestä, salassapitovelvollisuudesta, hyvän ti-
lintarkastustavan velvoittavuudesta sekä laadunvarmistuksesta. Tilintarkastus-
laki (1141/2015) pitää sisällään myös säännöksiä muun muassa tilintarkastajan 
hyväksymisestä, tilintarkastusvalvonnasta, seuraamuksista sekä erityissäännök-
siä yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksesta.  

Tilintarkastuslaki on luonteeltaan yleislaki, mikä tarkoittaa, että mikäli 
muissa laeissa säädetään toisin tai on joitakin täydentäviä tai erityisäännöksiä, 
väistyy tilintarkastuslaki tällöin (Horsmanheimo, Kaisanlahti & Steiner, 2017). 
Muun muassa osakeyhtiölaki (624/2006), osuuskuntalaki (421/2013), asunto-
osakeyhtiölaki (1599/2009) ja säätiölaki (487/2015) sisältävät tilintarkastusta kos-
kevia säädöksiä. Lisäksi tilintarkastuksen tarkastuskohdetta koskevat säännök-
set määrittelevät myös tarkastuskohteen toimintaan, kuten esimerkiksi tilinpää-
töksen sisältöä (Halonen & Steiner, 2010, 30).  

Tilintarkastusasetuksessa (1337/2015) on myös tilintarkastajiin liittyvää 
sääntelyä. Lisäksi tilintarkastajien tulee huomioida työssään säännöksiä, jotka 
liittyvät lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017).   

Tilintarkastuslain (1141/2015) 4:3 §:ssä edellytetään tilintarkastajalta hyvän 
tilintarkastustavan noudattamista tilintarkastuksen suorittamisessa. Kansainvä-
listen tilintarkastusalan standardien on katsottu muodostavan yhden keskeisistä 
lähteistä hyvälle tilintarkastustavalle (Horsmanheimo ym., 2017). Kansainvälis-
ten tilintarkastusalan standardien antamisesta vastaa IAASB, joka toimi itsenäi-
sesti osana IFAC:ia (IAASB, 2020). Kansainväliset tilintarkastusstandardit eli 
ISA-standardit ja kansainväliset yleisluonteiseen tarkastukseen liittyvät standar-
dit eli ISRE-standardit säätelevät mennyttä aikaa käsittelevän taloudellisen infor-
maation tilintarkastamista. Sen sijaan ISAE-standardit koskevat muita varmen-
nustoimeksiantoja, kun taas ISRS-standardit eli kansainväliset liitännäispalvelu-
standardit säätelevät toimeksiantoja, jotka liittyvät liitännäispalveluihin. Lisäksi 
IAASB on antanut myös ISQC 1 -standardin, joka säätelee ja ohjeistaa laadunvar-
mistukseen liittyvissä seikoissa. (Horsmanheimo ym., 2017.)  

Tilintarkastajien työhön vaikuttavat myös kirjanpitolain (1336/1997) ja kir-
janpitoasetuksen (1339/1997) säännökset, sillä näihin sisältyy muun muassa kir-
janpitoon ja tilinpäätöksen laadintaan liittyviä periaatteita ja säännöksiä sekä 
säännöksiä arvostus- ja jaksotusratkaisuista. Osa tilintarkastusasiakkaista saattaa 
noudattaa IFRS-standardien mukaista raportointia, sillä Kirjanpitolain 
(1336/1997) 7a.2 § velvoittaa yhtiöt, joiden arvopaperit ovat julkisen kaupan-
käynnin kohteena säännellyllä markkinalla, laatimaan tilinpäätöksensä noudat-
taen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Muut kirjanpitovelvolliset voivat ha-
lutessaan soveltaa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (KPL 1336/1997, 7a.3 §).   
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2.3 Tilintarkastukseen liittyviä keskeisiä periaatteita 

2.3.1 Kohtuullinen varmuus 

Tilintarkastuskertomuksessa lausutaan, annetaanko tilinpäätöksessä oikea ja riit-
tävä kuva koskien tarkastettavan yhteisön toiminnan tuloksellisuutta sekä talou-
dellista asemaa (TTL 2015/1141, 3:5.2 §). Tilintarkastuskertomuksessa annettava 
lausuntoon sisällytetään tieto myös tilinpäätöstä koskevien lakisääteisten vaati-
musten täyttymisestä sekä toimintakertomusta koskevien säädösten noudatta-
misesta (TTL 2015/1141, 3:5.2 §). Tilintarkastukseen liittyykin keskeisenä osana 
kohtuullisen varmuuden saavuttaminen. 

ISA 200 -standardin mukaan kohtuullisessa varmuudessa on kyse korke-
asta varmuustasosta, mutta tämä ei tarkoita, että varmuustasossa olisi kyse eh-
dottomasta varmuudesta. Tilintarkastajan hankkiman kohtuullisen varmuuden 
tarkoituksena on varmistua, sisältyykö tilinpäätökseen kokonaisuutena olen-
naista virheellisyyttä, joka voi johtua joko virheestä tai väärinkäytösestä. Jotta 
kohtuullinen varmuus voidaan saavuttaa, tilintarkastajan tulee hankkia riittävä 
määrä tilintarkastusevidenssiä, jonka avulla tilintarkastusriski voidaan alentaa 
hyväksyttävälle tasolle. (ISA 200.5, 2009.) Kohtuullinen varmuus ei siis tarkoita 
sitä, etteikö tilinpäätökseen saattaisi edelleen tilintarkastuksen jälkeenkin sisäl-
tyä yksittäisiä virheitä.  

Ehdottoman varmuuden saavuttaminen on vaikeaa tilintarkastuksen 
luontaisista rajoitteista johtuen. Näitä luontaisia rajoitteita ovat taloudellisen ra-
portoinnin luonteeseen ja tilintarkastustoimenpiteiden luonteeseen liittyvät ra-
joitteet sekä se, että tilintarkastus tulee suorittaa tietyn ajan kuluessa huomioiden 
samalla kustannusten ja hyötyjen välinen tasapaino. (ISA 200.A47, 2009.) Muun 
muassa tilintarkastusevidenssin hankkiminen muodostuisi suhteettoman kal-
liiksi ja aikaa vieväksi, mikäli tilintarkastuksessa tulisi varmistua tilinpäätöksen 
täydellisestä oikeellisuudesta (Halonen & Steiner, 2010, 44). Kohtuullinen var-
muus liittyy myös siten liikevaihtojen tarkastamiseen, että liikevaihtoa ei voida 
tarkastaa täysin kaikkien transaktioiden ja kirjausten osalta, vaan tilintarkastajan 
on arvioitava, missä vaiheessa kohtuullinen varmuus on saavutettu.  

2.3.2 Olennaisuus 

Tilintarkastukseen keskeisenä liittyy olennaisuuden soveltaminen. ISA 320 -stan-
dardin mukaan tilintarkastuksen suunnittelussa ja suorittamisessa tulee noudat-
taa olennaisuuden periaatetta. Tilintarkastuksessa olennaisuus tulee määritellä 
koko tilinpäätökselle, jonka lisäksi tilintarkastajan tulee myös määrittää olennai-
suusraja, jota tarkastustyössä sovelletaan. Olennaisuus ja tilintarkastusriski on 
syytä huomioida muun muassa, kun arvioidaan riskiä olennaiselle virheellisyy-
delle sekä kun tehdään päätöksiä tilintarkastustoimenpiteiden luonnetta, ajoi-
tusta ja laajuutta koskien. Lisäksi olennaisuus ja tilintarkastusriski huomioidaan, 
kun arvioidaan, miten ne virheellisyydet, joita ei ole korjattu, vaikuttavat tilin-
päätökseen sekä kun laaditaan lausuntoa tilintarkastuskertomusta varten. (ISA 
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320.8, 320.10, 320.11, 320.A1, 2009.)  Tarkastuksen aikana tulisi siis hankkia koh-
tuullinen varmuus siitä, että virheellisyydet, joita tarkastuksessa on havaittu, ei-
vät ylitä määritettyä olennaisuutta (Halonen & Steiner, 2010, 45).  

 ISA-standardit eivät sisällä tarkkoja raja-arvoja tai prosenttiosuuksia, mi-
ten olennaisuus määritetään. ISA 320 -standardin mukaan osa tilinpäätösnormis-
toista voi antaa tilintarkastajalle viitekehyksen olennaisuuden määrittämistä var-
ten. Lisäksi kyseisen standardin mukaan olennaisuuden määrittämisessä käyte-
tään yleensä ammatillista harkintaa. Tilinpäätökselle kokonaisuudessaan määri-
tettävä olennaisuus on lähtökohtaisesti prosenttiosuus jostakin vertailukohteesta, 
kuten esimerkiksi liikevaihdosta tai voitosta ennen veroja. ISA 320 -standardissa 
on myös esitetty, että tilintarkastaja voi arvioida, että virhe on olennainen siihen 
liittyvien olosuhteiden vuoksi, vaikka se ei ylittäisikään asetettua rahamääräistä 
olennaisuusrajaa. Korjaamattomien virheellisyyksien vaikutusten arvioinnissa 
tulee siis arvioida niiden suuruuden lisäksi niiden luonne sekä niiden syntyyn 
liittyviä olosuhteita. (ISA 320.3, 320.4, 320.6, 320.A4, 320.A5, 2009.) Koska liike-
vaihto on yksi olennaisuuden määrittämisen vertailukohteista, on olennaisuus 
myös tätä kautta kytköksissä liikevaihtoon.  

Lisäksi ISA 320- standardin mukaan tarkastuksessa käytettävällä olennai-
suudella tarkoitetaan sitä rahamääräistä rajaa, joka on määrältään pienempi kuin 
olennaisuus, joka tilinpäätökselle kokonaisuutena määritetään. Tarkastuksessa 
käytettävän olennaisuuden tarkoitus on laskea mahdollisuutta sille, että yksittäi-
set virheet yhteenlaskettuina ylittäisivät sen olennaisuusrajan, joka on määritetty 
koko tilinpäätökselle. (ISA 320.9, 2009.) Myös laadullisiin tietoihin, joita tilinpää-
töksessä esitetään, voi sisältyä olennaisia virheellisyyksiä, joiden olennaisuutta 
tulee arvioida (ISA 320.A2).   
 

2.3.3 Tilintarkastusriski 

Tilintarkastusriski on tilintarkastuksen kannalta yksi keskeisistä periaatteista, 
jota tulee arvioida. Tilinpäätösriskillä tarkoitetaan riskiä epäasianmukaisen tilin-
tarkastuslausunnon esittämisestä tilanteessa, jossa tilinpäätökseen liittyy olen-
nainen virheellisyys. Tilintarkastusriski jakaantuu havaitsemisriskiin sekä olen-
naisen virheellisyyden riskiin. (ISA 200.13c, 2009.) Havaitsemisriskillä viitataan 
riskiin, jossa tilintarkastaja ei havaitse suorittamillaan toimenpiteillä olemassa 
olevaa virheellisyyttä, joka mahdollisesti yksin tai muiden virheellisyyksien 
kanssa yhdistettynä on olennainen (ISA 200.13e, 2009).   

Olennaisen virheellisyyden riskillä tarkoitetaan, että tilinpäätös sisältää 
olennaisen virheellisyyden ennen tilintarkastusta. Olennaisen virheellisyyden 
riski voi esiintyä koko tilinpäätöksessä tai kannanottotasolla. Olennaisen virheel-
lisyyden riski kannanottotasolla jakautuu ominaisriskiin sekä kontrolliriskiin. 
Ominaisriskillä viitataan liiketapahtumien lajeihin, tilien saldoihin tai tilinpää-
töksessä esitettäviin tietoihin liittyvien kannanottojen mahdollisuutta virheelli-
syydelle. Kontrolliriskillä puolestaan viitataan siihen, että yhteisössä oleva sisäi-
nen valvonta ei pysty estämään tai havaitsemaan ja korjaamaan kannanottoon 
liittyvää virheellisyyttä ajoissa. Niin kontrolliriskissä kuin ominaisriskissä 
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virheellisyys voi olla olennainen yksin tai yhdessä muihin virheellisyyksiin yh-
distettynä (ISA 200.13n, 200.A36, 200.A39, 2009). Olennaisen virheellisyyden ris-
kit jakautuvat niin virheestä johtuvaan riskiin kuin väärinkäytösriskiin (ISA 
315.6, 2019).  

Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistamisesta ja näiden arvioimi-
sesta säädetään ISA 315 -standardissa, jota on viimeisimmän kerran uudistettu 
vuonna 2019 ja joka on tullut sovellettavaksi tilintarkastuksiin 15.12.2021 alkaen. 
ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan tulee suunnitella ja suorittaa riskien-
arviointitoimenpiteitä sellaisen tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi, joka 
muodostaa pohjan tunnistaa ja arvioida olennaisen virheellisyyden riskejä niin 
tilinpäätöstasolla kuin kannanottotasolla sekä suunnitella muita tarkastustoi-
menpiteitä (ISA 315.13, 2019). Riskienarviointitoimenpiteitä on suoritettava, jotta 
tilintarkastaja voi muodostaa käsityksen koskien yhteisöä ja sen toimintaympä-
ristöä sekä sovellettavaan tilinpäätösnormistoon ja tilinpäätöstä koskeviin laati-
misperiaatteisiin liittyen. Lisäksi tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys, miten 
edellä mainitut ominaisriskitekijät vaikuttavat kannanottojen virheellisyyteen. 
(ISA 315.19, 2019.) Lisäksi tilintarkastajalta vaaditaan käsityksen muodostamista 
yhteisön sisäisen valvonnan järjestelmästä (ISA 315.A48, 2019).  

Tilintarkastuksen ei kuuluu alentaa tilintarkastusriskiä täysin pois, eikä 
tämä ole edes mahdollista johtuen tilintarkastukseen liittyvistä luontaisista ra-
joitteista (ISA 200.A47, 2009). Tilintarkastusriski ei myöskään käsitä tilintarkas-
tajan liiketoimintariskejä (ISA 200.A35, 2009). Arvioidut riskit saattavat myös 
muuttua tilintarkastuksen edetessä, sillä ISA 315.37 (2009) edellyttää, että tilin-
tarkastajan on päivitettävä olennaisen virheellisyyden tunnistaminen ja arvioi-
minen, mikäli hän on saanut uutta informaatiota, joka ei ole yhdenmukainen 
suhteessa siihen tilintarkastusevidenssiin, johon aiempi arvio ja riskin tunnista-
minen on perustettu. 

Riskeillä on myös merkitystä liikevaihdon tarkastusten kannalta, sillä ISA 
240 -standardin mukaan tulouttamiseen liittyy oletusarvoinen väärinkäytösriski, 
mikä tarkoittaa, että tilintarkastajan tulee väärinkäytökseen liittyvien olennaisten 
virheellisyyksien tunnistamisessa arvioida, millaiset tuotot, tuottoihin liittyvät 
liiketapahtumat tai kannanotot aiheuttavat kyseisiä riskejä (ISA 240.27, 2009). 
Kyseistä olettamusta ei tarvitse välttämättä soveltaa toimeksiannossa, mutta 
tämä edellyttää tilintarkastajalta syiden dokumentaatiota koskien kyseistä johto-
päätöstä. (ISA 240.27 & ISA 240.48, 2009). 

 

2.3.4 Ammatillinen skeptisyys ja ammatillinen harkinta 

Ammatillinen harkinta ja ammatillinen skeptisyys ovat myös ISA-standardien ti-
lintarkastajille asettamia vaatimuksia tarkastuksia suorittaessa. ISA 200 -standar-
din mukaan tilintarkastajan on suunnittelussa ja tilintarkastuksen suorittami-
sessa noudatettava ammatillista skeptisyyttä. Tilintarkastajan on ammatillista 
skeptisyyttä noudattaessaan huomioitava, että on mahdollista, että jotkin ole-
massa olevat seikat voivat muodostaa tilinpäätöksestä olennaisesti virheellisen. 
(ISA 200.15, 2009).  Ammatilliseen skeptisyyteen liittyy ristiriitaisen 
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tilintarkastusevidenssin luotettavuutta koskeva kyseenalaistaminen, tilintarkas-
tusevidenssin määrään liittyvä harkinta sekä harkinta koskien tilintarkastusevi-
denssin tarkoitukseen soveltumista. (ISA 200.A22, 2009). Mikäli tilintarkastajalla 
ei ole syytä uskoa muuta, voidaan aineistoa ja asiakirjoja pitää lähtökohtaisesti 
luotettavana. Jos luotettavuutta on syytä epäillä, tulee ISA-standardien mukaan 
pohdittavaksi, millaisia muutoksia tai lisäyksiä tarkastustoimenpiteisiin mahdol-
lisesti on tehtävä. (ISA 200.A23, 2009).  

ISA 200 – standardi edellyttää myös ammatillisen harkinnan käyttöä tilin-
tarkastusten suunnittelussa ja suorittamisessa. (ISA 200.16, 2009). Ammatillinen 
harkinta on merkittävässä roolissa tilintarkastusten suorittamisen kannalta, sillä 
ISA-standardien ja eettisten vaatimusten tulkinta ja asiantuntemukseen pohjau-
tuvien päätösten teko ei ole mahdollista ilman, että olosuhteisiin sekä tosiasioihin 
käytettäisiin relevantin tietämyksen ja kokemuksen soveltamista (ISA 200.A25, 
2009). Ammatillista harkintaa käyttää yleensä tilintarkastaja, jolla on koulutuk-
sen, osaamisen sekä kokemuksen tuomaa pätevyyttä tähän (ISA 200.A26, 2009). 
Lisäksi tilintarkastajan tiedossa olevat olosuhteet ja tosiseikat muodostavat pe-
rustan ammatillisen harkinnan käyttämiselle ja ammatillisen harkinnan käyttö 
koskee koko tilintarkastusaikaa (ISA 200.A27 & ISA 200.A29, 2009). 

2.4 Liikevaihdon tarkastaminen 

2.4.1 Liikevaihdon määritelmä 

Kirjanpitolain (2015/1620) 4 luvun 1 §:n mukaan liikevaihtoon luetaan tuotot, 
jotka liittyvät palveluiden ja tuotteiden myyntiin. Lisäksi näistä tulee vähentää 
myönnetyt alennukset, arvonlisäverot ja muut verot, jotka välittömästi perustu-
vat myynnin määrään (KPL 2015/1620, 4:1 §). Tulot kirjataan suoriteperiaatetta 
noudattaen eli suoritteen luovuttaminen ratkaisee tuloksi kirjaamisen. Vaihtoeh-
toisesti tulot voidaan myös kirjata laskuperusteen tai maksuperusteen mukai-
sesti. (KPL 2015/1620, 2:3 §.) Tilinpäätös tulee kuitenkin laatia suoriteperiaatetta 
noudattaen lukuun ottamatta eräitä poikkeuksia, kuten esimerkiksi kirjanpito-
lain 3:4 §:n vähäisiä kirjauksia koskevaa kirjausperiaatteetta (KPL 2015/1620, 
3:3.1 §, 3:4 §). Kirjanpitolaissa säädellään myös tuottojen jaksottamisesta siten, 
että tilikauden aikaiset tulot tulee esittää tuloslaskelmalla tuottoina (KPL 
2015/1620, 5:1 §). Tulouttaminen valmistusasteen perusteella on kuitenkin mah-
dollista sellaisten suoritteiden kohdalla, jotka edellyttävät pitkää valmistusaikaa 
(KPL 1997/1336, 5:4 §).  

IFRS-standardit eivät anna yhtä tarkkaa määritelmää liikevaihdolle kuin 
kirjanpitolaki. IFRS-tilinpäätöskokonaisuuteen kuuluu laskelma, joka osoittaa 
kauden voittoa tai tappiota sekä muiden laajan tuloksen erien määrää (IAS 
1.10(b), 2020). Kyseiset erät on mahdollista esittää joko yhdessä laskelmassa, jol-
loin voidaan käyttää nimitystä ”laaja tuloslaskelma” tai vaihtoehtoisesti kah-
dessa eri laskelmassa (IAS 1.10 & IAS 1.10A, 2020). IAS 1 -standardissa on esitetty 
rivit, jotka tulee sisällyttää voittoa tai tappiota koskevaan osaan tai laskelmaan 
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sen lisäksi, mitä muut IFRS-standardit edellyttävät (IAS 1.82, 2020). Kyseisessä 
laskelmassa tai osassa tulee tuottoja koskeva rivi esittää siten, että korkotuotot, 
jotka on laskettu efektiivisen koron menetelmällä, eivät sisälly kyseiseen riviin, 
vaan ne esitetään erikseen (IAS 1.82(a), 2020). Tuottojen ja kulujen kirjaamista 
edellytetään tulosvaikutteisesti, ellei jossain muussa IFRS-standardissa vaadita 
tai sallita muuta menettelyä (IAS 1.88, 2020). Tuottojen kirjaamiseen vaikuttaa 
siis pitkälti myös se, mitä muissa IFRS-standardeissa säädetään.  

IFRS-standardien osalta liikevaihtoon ja sen muodostumiseen vaikuttaa 
muun muassa IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardi. Kyseinen 
standardi sisältää aiempiin standardeihin verrattuna (IAS 18 ja IAS 11) tarkem-
paa sisältöä myynnin tulouttamisesta (Halonen ym., 2017, 95).  

IFRS 15 -standardin soveltamisessa käytetään viisivaiheista mallia, joka oh-
jaa asiakassopimuksista syntyvien myyntituottojen kirjaamista. Ensimmäisenä 
vaiheena on asiakassopimuksien yksilöinti, johon liittyy sopimuksen olemassa-
olon selvittäminen erilaisten kriteerien avulla. Lisäksi kyseeseen saattavat tulla 
eri sopimusten yhdistämiset sekä sopimusmuutosten arviointi. Toisena vaiheena 
tulee sopimukseen liittyvien suoritusvelvoitteiden yksilöinti, johon keskeisenä 
kuuluvat muun muassa sen selvittäminen, ovatko tavarat tai palvelut erotetta-
vissa vai onko kyse ennemmin erillisten palveluiden tai tavaroiden sarjasta. Kol-
mantena vaiheena kyseeseen tulee transaktiohinnan määrittäminen ja kun tämä 
on tunnistettu, etenee vaihemalli transaktiohinnan kohdistamiseen. Viidennessä 
vaiheessa on kyse myyntituottojen tulouttamisen määrittelystä. Tulouttamiseen 
liittyvät vaihtoehdot ovat joko tulouttaminen ajan kuluessa tai yhtenä ajankoh-
tana. (Halonen ym., 2017, 97–110.) 

Seuraavaksi tutkielmassa tarkastellaan liikevaihdon tilintarkastusta ja tä-
män etenemistä. Liikevaihdon tarkastamisen etenemistä voidaan kuvata seuraa-
vien vaiheiden kautta: ymmärrys liikevaihdosta, riskien arviointi, suunnittelu, 
itse tarkastustyö sekä johtopäätösten muodostaminen (PRH, 2020).   

2.4.2 Ymmärryksen muodostaminen ja riskien arviointi 

Ensimmäisenä vaiheena tarkastuksessa on yleensä ymmärryksen muodostami-
nen liikevaihdosta. Suomen tilintarkastajat ry on laatinut vuonna 2021 suosituk-
sen liikevaihdon tarkastamisesta, joka ohjaa tilintarkastajia tarkastustyössä. Ky-
seisen suosituksen mukaan liikevaihdon suunnittelun ja riskien arvioinnin osalta 
on tärkeää, että tilintarkastaja pystyy muodostamaan käsityksen asiakkaan liike-
toiminnasta sekä liikevaihdosta ja sen piirteistä. Käsityksen muodostamisen yh-
teydessä liikevaihdon jaottelu eri liikevaihtovirtoihin voi olla tarpeellista, sillä 
näihin sisältyvät riskit saattavat olla erilaisia, kuten esimerkiksi väärinkäytösris-
kin olemassaolo eri liikevaihtovirroissa. Liikevaihtovirtojen tunnistaminen voi 
olla tarpeellista myös tarkastukseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelun kan-
nalta, sillä samanlaisten tarkastustoimenpiteiden käyttö ei välttämättä ole teho-
kasta kaikkien liikevaihtovirtojen osalta. (Suomen tilintarkastajat ry, 2021.) Li-
säksi on huomioitava, että eri liikevaihtovirtoihin saattaa liittyä eri tuloutusme-
kanismeja (PRH, 2020).   
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Myös aiemmat tutkimukset antavat viitteitä siitä, että yrityksen liiketoimin-
nan ymmärtämisellä on merkitystä tarkastuksen kannalta. Kochetove-Kozloski, 
Kozloski ja Messier (2013) havaitsivat, että tilintarkastajat, jotka suorittivat liike-
toiminta-analyysin, pystyivät yhdistämään liiketoimintariskien tunnistamisen 
yritys- ja prosessitasoille. Tilintarkastajien toimialaerikoistumisen on myös nähty 
lieventävän tuloksenjärjestelykeinojen käyttöä (Krishnan, 2003; Balsam, Krish-
nan & Yang, 2003).  Myös Commerford ym. (2016) havaitsivat, että tilintarkasta-
jien mukaan laajalla ymmärryksellä oli merkitystä todellisten tuloksenjärjestely-
keinojen havainnoinnissa samoin kuin asiakkaan tuntemisella. Tulokset siis viit-
taavat siihen, että parempi ymmärrys asiakkaan toiminnasta voi edistää riskien 
arviointia ja vaikuttaa myös tuloksenjärjestelyn havainnointiin. 

Tilintarkastajan tulee myös tunnistaa sekä arvioida liikevaihtoon sisältyvät 
olennaiset virheellisyydet (PRH, 2020). Keskeinen tapa arvioida riskejä on am-
matillisen harkinnan käyttäminen (Suomen tilintarkastajat ry, 2021). Myyntitoi-
mintoihin liittyvät olennaisten virheellisyyksien riskit saattavat olla suurempia 
silloin, kun yrityksellä on vähän asiakkaita ja myynti koostuu arvoltaan suurista 
yksittäisistä myynneistä (Halonen & Steiner, 2009, 293). Tilintarkastajan tulee ar-
vioida riskejä kannanotoittain ja liikevaihtoon liittyvät soveltuvat kannanotot 
liittyvät tapahtumiseen, täydellisyyteen, oikeellisuuteen, katkoon, luokitteluun 
sekä esittämistapaan. Relevantteja näistä kannanotoista ovat ne, joihin sisältyy 
olennaisen virheellisyyden riski. (Suomen tilintarkastajat ry, 2021.) Relevanttien 
kannanottojen tunnistaminen on tärkeää liikevaihdon tarkastamisen etenemisen 
kannalta sen vuoksi, että ISA 330 -standardi edellyttää, että kaikkien arvioitujen 
olennaisten virheellisyyksien riskien osalta tulee suunnitella ja suorittaa tarkas-
tustoimenpiteitä, joiden avulla vastataan kyseisiin arvioituihin riskeihin kannan-
ottotasolla (ISA 330.6, 2009). Tehty riskienarviointi tulisi myös dokumentoida 
kannanotoittain, sillä jos tätä ei ole tehty, saatetaan esimerkiksi riskien arvioinnin 
osalta tulkita, että kaikki soveltuvat kannanotot ovat olleet relevantteja (Suomen 
tilintarkastajat ry, 2021).  

Riskienarvioinnissa tulee kiinnittää huomiota myös muun muassa ISA 240 
-standardin vaatimuksiin. ISA 240 -standardi edellyttää, että tilintarkastajan tu-
lee lähtökohtaisesti olettaa, arvioidessaan olennaisen virheellisyyden riskiä, että 
tulouttamiseen sisältyy väärinkäytöksestä johtuvaa riskiä. Tätä arvioitaessa huo-
miota tulee kiinnittää, minkälaisiin tuottoihin, liikevaihtoon liittyviin tapahtu-
miin tai kannanottoihin tällaisia riskejä voi liittyä. (ISA 240.27, 2009.) Mikäli tilin-
tarkastaja päätyy siihen, että toimeksiantoon ei sisälly tulouttamiseen liittyvää 
väärinkäytösriskiä, tulee hänen dokumentoida kyseisen johtopäätöksen peruste-
lut (ISA 240.48, 2009). Väärinkäytösriskien kohdalla kyse onkin merkittävistä ris-
keistä, joilla tarkoitetaan yleensä sellaisia riskejä, jotka suuruutensa ja todennä-
köisyytensä vuoksi ovat merkittäviä (Suomen tilintarkastajat ry, 2021).  

Tutkimuksissa on havaittu eri tekijöitä, jotka vaikuttavat tilintarkastajien 
väärinkäytösriskin arviointiin. Muun muassa tieto mahdollisista riskeistä saattaa 
vaikuttaa tilintarkastajien riskiarvioon. Mubako ja O’Donnell (2018) tutkivat tut-
kimuksessaan väärinkäytösriskiin liittyvää riskienarviointia tilanteessa, jossa eri 
tilierien riskit vaihtelivat. Tutkimuksessa tarkasteltiin, voiko tieto 
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väärinkäytösriskien eroista vähentää tilintarkastajan skeptisyyttä analyyttisten 
toimenpiteiden aikana. He havaitsivat, että ne tilintarkastajat, jotka tiesivät, että 
väärinkäytösriski toisen tilin osalta oli korkeampi reagoivat vähemmällä skepti-
syydellä evidenssiin, joka osoitti mahdollisia virheellisyyksiä matalan väärinkäy-
tösriskin tilierässä kuin ne osallistujat, jotka tiesivät, että väärinkäytösriski on 
matala molempien tilierin osalta (Mubako & O’Donnell, 2018).  

Riskiarviointiin vaikuttaa myös tilintarkastajan ammatillinen skeptisyys ja 
kokemus. Rose (2007) havaitsi, että tilintarkastajien lisääntynyt skeptisyys johti 
lisääntyneeseen huomioon aggressiivista raportointia kohtaan. Tilintarkastajat, 
joilla oli kokemusta väärinkäytöksistä, uskoivat, että tahallinen virhe on mahdol-
linen, kun evidenssiä aggressiivisesta raportoinnista ilmeni verrattuna tilintar-
kastajiin, joilla oli vähemmän kokemusta väärinkäytöksistä. Hassink, Meuwissen 
ja Bollen (2010) ovat kuitenkin todenneet tutkimuksessaan, että tilintarkastajien 
havaitsemat väärinkäytökset ovat harvinaisia tilanteita ja että useimmilla tilin-
tarkastajilla on puutteellinen mahdollisuus saada kokemusta väärinkäytösten 
havaitsemisesta, havaittujen väärinkäytösten korjaamisesta tai raportoinnista. 
Tulokset siis osoittavat, että kokemus väärinkäytösriskistä lisää tilintarkastajien 
skeptisyyttä, mutta viittaavat samalla siihen, että koska riskeistä harvemmin on 
kokemusta, voi näiden arviointi olla myös haastavaa.  

Myös kirjanpidon menetelmien vaikutusta tilintarkastuksen osalta on tut-
kittu. Peterson (2012) tarkasteli tulouttamiseen liittyvän monimutkaisuuden ja 
liikevaihdon myöhemmän oikaisun yhteyttä. Tutkimuksessa havaittiin, että mo-
nimutkaisemmat kirjanpidon menetelmät olivat yhteydessä virheellisen rapor-
toinnin esiintyvyyden kanssa. Yritykset, joilla oli monimutkaiset tulouttamisen 
periaatteet, joutuivat todennäköisemmin oikaisemaan liikevaihtoaan myöhem-
min. Tutkimuksessa todettiin, että monimutkaiset tulouttamiskäytänteet voivat 
johtaa niin tahalliseen kuin tahattomaan virheelliseen raportointiin. (Peterson, 
2012.) Monimutkaisemmat kirjanpidon käytänteet saattavat siis lisätä riskiä vir-
heellisestä kirjauksesta liikevaihdossa.  

Liikevaihtoon liittyvät virheet eivät ole harvinaisia verrattuna muihin tilin-
päätöksen eriin. Dechow ym. (2011) tutkivat yrityksiä, jotka olivat olleet SEC:in 
tarkkailun alla virheellisten tilinpäätöstietojen vuoksi. He havaitsivat tarkaste-
lussaan, että liikevaihdon liioittelu on yksi yleisimmistä syistä virheellisten il-
moitusten taustalla. Tutkimuksessa todettiin, että virheellisen ilmoituksen anta-
neiden yritysten keskuudessa käteismyynnin määrä kasvoi vuonna, jona virheel-
linen ilmoitus annettiin. Syy oli, että moni yritys etupainotti myyntiä ja toteutti 
liiketapahtumiin pohjautuvia tuloksenjärjestelykeinoja, kuten epätavalliset liike-
toimet, kvartaalin lopussa (Dechow ym., 2011).  

Myös liikevaihdolla ja tulouttamisella on aiempien tutkimuksien mukaan 
yhtymäkohtia tuloksenjärjestelyyn (mm. Nelson ym., 2002; Nelson, Elliot & 
Tarpley, 2003). Aiemmissa tutkimuksissa tuloksenjärjestelykeinot on jaoteltu niin 
kirjanpidollisiin keinoihin kuin todellisiin tuloksenjärjestelykeinoihin (mm. Jo-
rissen & Otley, 2010; Kepsu, 2012). Nelson ym. (2003) selvittivät tutkimuksessaan 
tilintarkastajilta, mitä keinoja tuloksenjärjestelyssä voidaan käyttää. Tutkimuk-
sessa havaittiin muun muassa, että tilintarkastajien mukaan tulojen osalta useat 
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tuloksenjärjestely-yritykset liittyivät katkon manipulointiin, liian suureen tai vä-
häiseen tulon jaksottamiseen sopimuksen voimassaoloaikana, myynnin tuloutta-
miseen ennen varsinaisen myynnin tapahtumista, sijoitusten toteutuneiden tai 
toteutumattomien voittojen tai tappioiden ajoitukseen, sekaviin tulotileihin ja tu-
loihin liittymättömiin tileihin sekä saatujen suoritusten virheelliseen ilmoittami-
seen (Nelson ym., 2003). 

Lisäksi myös todellisilla tuloksenjärjestelykeinoilla voi olla yhtymäkohtia 
myyntiin. Roychowdhury (2006) havaitsi tutkiessaan todellisia tuloksenjärjeste-
lykeinoja, että yritykset yrittävät välttää tappioita tarjoamalla hinta-alennuksia 
myynnin väliaikaiseksi lisäämiseksi, harjoittamalla ylituotantoa alentaakseen 
myytyjen hyödykkeiden kustannuksia ja vähentämällä harkinnanvaraisia kuluja 
aggressiivisesti katteiden parantamiseksi. Tutkimukset siis osoittavat, että liike-
vaihdon ja myynnin osalta niin kirjanpidolliset kuin todelliset tuloksenjärjestely-
keinot voivat olla mahdollisia ja voivat esiintyä liikevaihdossa, minkä vuoksi ne 
saattavat olla relevantteja myös tilintarkastuksissa. 

Aiemmissa tutkimuksissa on myös tehty havaintoja liittyen asiakkaan toi-
mialaan ja toimintaan sekä miten nämä vaikuttavat myyntiin ja liikevaihtoon. 
Dechow ym. (2011) havaitsivat, tarkastellaan yrityksiä, joita SEC oli tutkinut lii-
kevoittojen väärinilmoitusten vuoksi, että suurin teollisuudenala, jossa väärinil-
moituksia havaittiin, oli tietokoneteollisuus. He havaitsivat, että väärin ilmoitta-
vat yritykset todennäköisesti liioittelivat myyntiä, jotta tämä kohtaisi optimistiset 
odotukset liiketoiminnan suhteen, toimittivat hyödykkeitä ilman valtuutusta tai 
loivat kuvitteellista myyntiä (Dechow ym., 2011). Lisäksi Chang, Luo ja Zhou 
(2017) totesivat muun muassa tutkimuksessaan tarkastellessaan PCAOB:n tar-
kastusraportteja, että puutteet tilintarkastuksessa ovat todennäköisempiä niillä 
yrityksillä, joiden tilintarkastusasiakkaina oli korkean teknologian yrityksiä, 
mahdollisesti johtuen siitä, että kyseisiin toimialoihin liitetään suurempi tilintar-
kastusriski tulouttamisen osalta ja toiminnan volatiilisuuden osalta. Tutkimukset 
siis antavat viitteitä, että osalla toimialoista riski virheelliseen ilmoitukseen 
myynnin osalta on suurempi kuin toisilla.  

Myös yrityksen taloudellisella tilanteella on vaikutusta. Callen, Robb & Se-
gal (2008) havaitsivat, että tappiota tekevät yritykset manipuloivat tuloja toden-
näköisemmin kuin kannattavat yritykset. Tutkimuksessa todettiin myös, että 
tappiota tekevät yritykset liioittelevat tulojaan kasvattaakseen markkina-arvo-
aan. He myös havaitsivat, että liikevaihdon manipulaatio kulkee myyntisaamis-
ten kautta ja että tuloja manipuloivilla yrityksillä on korkeampi tappiosuhde 
kuin yrityksillä, jotka manipuloivat muita kuin tuottotilejä. (Callen ym., 2008.) 
Myös Greiner, Kolbeck ja Smith (2017) havaitsivat tutkimuksessaan, että aggres-
siiviset todelliset tuloksenjärjestelykeinot rajoittuvat todennäköisemmin talou-
dellisissa vaikeuksissa oleviin yrityksiin. Tulokset siis viittaavat siihen, että ta-
loudellisesti heikommassa tilanteessa olevat yritykset saattavat olla riskisempiä, 
sillä näihin saattaa sisältyä suurempi mahdollisuus tulojen manipuloinnista ja 
tuloksen järjestelystä.  

Aiemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu tilintarkastajien suhtautumista tu-
loksenjärjestelyä kohtaan. Herda, Dowdell ja Bowlin (2012) havaitsivat 
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tutkimuksessaan, että tilintarkastajat vastasivat todellisiin tuloksenjärjestelykei-
noihin korottamalla toimeksiantoon liittyvää riskiä, mikä osoitti, että tilintarkas-
tajat olivat huolissaan kyseisistä toimista. Commerford ym. (2016) osoittivat tut-
kimuksessaan, että tilintarkastajat kokivat todellisten tuloksenjärjestelyn keino-
jen vaikeudeksi sen, että johdon aikomus on yleensä epäselvä, mikä vaikeuttaa 
tuloksenjärjestelyn havainnointia. Tutkimuksessa todettiin, että varaston ylituo-
tanto, myynnin manipulaatio aiheuttivat suurinta huolta tilintarkastajien kes-
kuudessa. Todelliset tuloksenjärjestelykeinot nähtiin riskitekijänä, koska niiden 
nähtiin signaloivan sitä, että johto on kiinnostunut hyvin paljon lyhyen tähtäi-
men tavoitteiden saavuttamisesta ja johto voi käyttää myös muita toimia, joilla 
tavoitteet saavutetaan.  (Commerford ym., 2016.) Myös Kim ja Park (2014) totesi-
vat tutkimuksessaan todelliseen tuloksenjärjestelyyn liittyen, että ylituotantoa 
lukuun ottamatta asiakkaan opportunistiset operatiiviset päätöksen olivat posi-
tiivisessa yhteydessä tilintarkastajan eroamisen kanssa. Tutkimustulokset viit-
taavat siis siihen, että tilintarkastajat ovat huolissaan tuloksenjärjestelykeinoista 
ja kokevat näiden aiheuttavan riskiä tilintarkastuksen näkökulmasta, mikä saat-
taa siten myös heijastua liikevaihtojen tarkastuksiin vaikeuttaen tarkastusta ja 
nostamalla tarkastuksen riskitasoa.   

Tuloksenjärjestelyllä on vaikutusta myös tilintarkastajien työmäärään. 
Schelleman ja Knechel (2010) tutkivat lyhytaikaisten jaksotusten, jotka kuvasivat 
tutkimuksessa tuloksenjärjestelykeinojen mahdollisuutta, välistä yhteyttä tilin-
tarkastustyön määrään ja havaitsivat, että lyhytaikaisten jaksotusten kasvanut 
määrä on yhteydessä kasvaneeseen tilintarkastustyön määrään. Lisäksi Greiner 
ym. (2017) havaitsivat tutkimuksessaan, että aggressiivinen todellinen tuloksen-
järjestely oli yhteydessä nykyisiin sekä tuleviin kasvaneisiin tilintarkastuspalkki-
oihin. Tutkimuksessa havaittiin, että meneillään olevan kauden kasvaneet palk-
kiot johtuivat lisääntyneestä tilintarkastustyön määrästä tilintarkastusriskin vä-
hentämiseksi. Tutkimuksessa havaittiin myös, että tuloja lisäävät tuloksenjärjes-
telykeinot aiheuttivat korkeampia tilintarkastusmaksuja kuin tuloja alentavat. 
(Greiner ym., 2017.) Myös Caramanis ja Lennox (2008) havaitsivat, että yritykset 
käyttivät todennäköisemmin tuloja lisääviä tuloksenjärjestelykeinoja sekä osoit-
tivat, että kyseisten tuloksenjärjestelykeinojen määrä oli korkeampi, kun tilintar-
kastukseen käytettyjen tuntien määrä oli matalampi. Kyseiset tulokset siis osoit-
tavat, että tuloksenjärjestelykeinot saattavat kasvattaa tilintarkastajien tilintar-
kastustyöhön käyttämää aikaa. Lisäksi tulokset indikoivat myös sitä, että tuloja 
kasvattavat tuloksenjärjestelykeinot aiheuttavat enemmän huolta tilintarkastuk-
sen näkökulmasta.  

2.4.3 Tarkastustyön suunnittelu ja toteuttaminen 

Riskien tunnistamista seuraa suunnittelu, jota on jo hieman sivuttu riskien arvi-
oinnin yhteydessä. Suunnittelun tarkoituksena on valita sellaiset tilintarkastus-
toimenpiteet, joilla riski voidaan madaltaa hyväksyttävälle tasolle. Tarkastustoi-
menpiteiden luonteen, laajuuden ja ajoituksen olisi hyvä selvitä suunnitelmasta. 
(PRH, 2020.) Riskeihin vastaamiseksi suunnitellut tarkastustoimenpiteet voivat 
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vaihdella riskien mukaan ja osa riskeistä voi vaatia enemmän tarkastamista kuin 
toiset (Suomen tilintarkastajat ry, 2021). 

ISA 330-standardin mukaan tarkastuksen suunnittelussa sekä suorittami-
sessa tulee harkita tilintarkastustoimenpiteiden luonnetta, ajoitusta sekä laa-
juutta, jotta voitaisiin vastata niihin olennaisen virheellisyyden riskeihin, joita 
kannanottotasolla on arvioitu. Tarkastustoimenpiteiden luonnetta suunnitelta-
essa kyse on siitä, suoritetaanko aineistotarkastustoimenpiteitä vai kontrollien 
testaamista. Lisäksi tarkastustoimenpiteiden luonne tarkoittaa myös niiden tyyp-
piä eli suoritetaanko esimerkiksi havaintoja vai analyyttisiä toimenpiteitä. Ajoi-
tus taas tarkoittaa sitä, että tilintarkastajan tulee harkita, milloin tarkastus suori-
tetaan. (ISA 330.6, 330.A5, 330.A6, 2009.) Jos osa tarkastuksesta suoritetaan jo ti-
likauden aikana, tulee myös harkittavaksi se, millaisia tarkastustoimenpiteitä 
kohdistetaan tilikauden lopun liikevaihtoon (Suomen tilintarkastajat ry, 2021). 
Tilintarkastustoimenpiteiden laajuudella tarkoitetaan taas sitä, missä laajuu-
dessa tarkastus suoritetaan eli suoritettavaa määrää, kuten esimerkiksi otosko-
koa. Mikäli olennaisen virheellisyyden riski kasvaa, yleensä myös tarkastustoi-
menpiteiden laajuus kasvaa. Tarkastustoimenpiteiden laajentamisessa tulee 
myös huomioida, että tarkastustoimenpide on relevantti kyseessä olevan riskin 
osalta. (ISA 330.A7, 330.A15, 2009.) 

Aiemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu sitä, miten aiempien vuosien tar-
kastukset vaikuttavat tilintarkastukseen ja tämän suunnitteluun. Fay, Jenkins ja 
Popova (2015) havaitsivat tutkimuksessaan, että aiempien vuosien väärinkäytös-
riskien havaitsemiseen liittyvät testauskäytännöt ja toimeksiantoon liittyvä riski 
muovaavat tilintarkastajien suunnitteluun liittyviä päätöksiä väärinkäytösten 
osalta. Tilintarkastajat, jotka olivat tietoisia aiempien vuosien testauskäytän-
nöistä, kiinnittivät enemmän huomiota niihin riskitekijöihin tilinpäätöksen tilien 
ja liiketapahtumien osalta, joiden kohdalla edellisenä vuonna tunnistettiin kor-
keampi riski virheellisyydelle. Tutkimuksessa arveltiin, että tällainen toiminta-
tapa voi johtaa tilanteeseen, jossa tilintarkastustoimenpiteet suunnitellaan sa-
manlaisiksi kuin aiempana vuonna. (Fay ym., 2015.)  

Bonner, Majors ja Ritter (2018) osoittivat tutkimuksessaan, että tilintarkas-
tajat, jotka käyttivät riskien arvioinnissa työpapereita, jotka sisälsivät tietoja asi-
akkaan aiemman vuoden riskien arvioinnista, arvioivat muuttuneita riskejä epä-
tarkemmin kuin ne tilintarkastajat, jotka eivät käyttäneet esitäytettyjä työpape-
reita, vaan saivat aiemman vuoden työpaperit erillisenä asiakirjana. Tutkimukset 
viittaavat siis siihen, että tarkastamisen suunnitteluun ja riskien arviointiin voi 
sisältyä mahdollisuus siitä, että tilintarkastajat saattavat turvautua herkästi aiem-
pien vuosien tarkastuksiin, mikä voi olla ongelmallista, jos muuttuneet olosuh-
teet jäävät huomioimatta. Myös Suomen tilintarkastajien laatima suositus liike-
vaihdon tarkastamisesta suosittelee huomioimaan tarpeen tarkastussuunnitel-
man vuosittaiselle päivittämiselle (Suomen tilintarkastajat ry, 2021).  

Aineistotarkastustoimenpiteet ovat tilintarkastustoimenpiteitä, joiden tar-
koituksena on havaita olennaiset virheellisyydet kannanottotasolla ja ne voidaan 
jaotella yksittäisten tapahtumien tarkastamiseen sekä analyyttisiin aineistotar-
kastustoimenpiteisiin (ISA 330.4(a), 2009). Aineistotarkastustoimenpiteet ovat 
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keskeisessä osassa liikevaihdon tarkastuksissa, sillä ISA 330 -standardin mukaan 
niihin liiketapahtumien lajeihin, tilien saldoihin sekä tilinpäätöksessä esitettäviin 
tietoihin tulee kohdistaa aineistotarkastustoimenpiteitä, jotka ovat olennaisia, 
riippumatta onko olennaisen virheellisyyden riskejä arvioitu olevan (ISA 330.18, 
2009). Tämä koskee myös liikevaihtoa, mikäli liikevaihto arvioidaan olennaiseksi. 
Lisäksi ISA 330.21 (2009) standardi edellyttää, että mikäli kannanottotasolla arvi-
oitu riski on merkittävä, tulee tilintarkastajan suorittaa aineistotarkastustoimen-
piteitä, jotka erityisesti vastaavat kyseiseen riskiin. Kun kyseiseen riskiin vastaa-
miseksi käytetään pelkkiä aineistotarkastustoimenpiteitä, tulee näiden sisältää 
myös tällöin yksittäisten tapahtumien tarkastusta (ISA 330.21, 2009).  

Liikevaihdon osalta aineistotarkastustoimenpiteet liittyvät monesti myyn-
tiin. Myyntitoimintojen analyyttiseen tarkastamiseen voi liittyä myynnin suun-
nitelmallisuuden ja tuloksellisuuden arviointi, kuten vertailun suorittamista to-
teutuneen myynnin ja budjetoidun myynnin välillä sekä myynnin kannattavuu-
den arviointia myyntikatteita laskemalla (Tomperi, 2018). Yksittäisten myyntitoi-
mintojen tapahtumien tarkastaminen saatetaan suorittaa kontrollien testaamisen 
ohessa, mutta joissakin tapauksissa kontrollien testaamisen tulokset voivat osoit-
taa tarvetta toteuttaa kyseiset toimenpiteet vasta siinä vaiheessa, kun tilinpäätös-
tarkastusta tehdään (Halonen & Steiner, 2010, 319).  

Aiemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu analyyttisten toimenpiteiden te-
hokkuutta. Wright & Ashton (1989) totesivat tutkimuksessaan, että analyyttisen 
tarkastuksen avulla havaittiin monia virheitä, joita ei välttämättä muilla toimen-
piteillä havaittu. Trompeter & Wright (2010) taas havaitsivat tutkimuksessaan 
tarkastellessaan analyyttisten toimenpiteiden tehokkuutta, että yli puolet tutki-
mukseen osallistujista oli havainnut analyyttisten toimenpiteiden avulla ongel-
mia, joita eivät muuten olisi havainneet. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin 
myös, että tilintarkastajat korostivat tilintarkastajan ammatillista harkintaa ana-
lyyttisten toimien valinnassa sekä sitä, että analyyttisten toimenpiteiden tehok-
kuus oli tilannesidonnaista perustuen useisiin tekijöihin kuten sisäiseen riskiin, 
tilinpäätöserän tärkeyteen ja vakauteen, analyyttisten toimenpiteiden luontee-
seen sekä haluttuun testauksen tarkkuuteen (Trompeter & Wright, 2010).  Tulok-
set siis osoittavat, että analyyttiset tarkastukset voivat olla tehokkaita tilintarkas-
tuksessa ja siten myös liikevaihdon tarkastamisessa, mutta niiden käyttö edellyt-
tää myös ammatillista harkintaa.  

Lisäksi aiemmissa tutkimuksissa on selvitetty muun muassa ei-taloudellis-
ten mittareiden käyttöä osana analyyttisiä toimenpiteitä. Brazel, Jones ja Prawitt 
(2014) tarkastelivat tutkimuksessaan missä määrin tilintarkastajat tunnistavat ja 
kyseenalaistavat analyyttisiä toimenpiteitä tehdessään epäjohdonmukaisuuden 
raportoidun myynnin ja ei-taloudellisten mittareiden välillä. Tutkimuksessa tar-
jottiin edellisen vuoden ja meneillään olevan vuoden ei-taloudellista dataa kos-
kien työntekijöiden lukumäärää, asiakastilien määrää, tuotantotilojen pinta-aloja, 
patenttitietoja sekä tuotteiden lukumäärää. Tutkimuksessa havaittiin, että vä-
hemmistö tilintarkastajista turvautui ei-taloudellisiin mittareihin tehdessään 
myyntiin liittyviä analyyttisiä toimenpiteitä ja että kyseisiin mittareihin ei tur-
vauduttu enempää myöskään tilanteessa, jossa myynnin ja ei-taloudellisten 
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mittareiden välillä oli epäjohdonmukaisuutta (Brazel ym., 2014). Ei-taloudelliset 
mittarit voivat kuitenkin tarjota liikevaihdon kannalta informatiivista evidenssiä, 
sillä Brazel, Jones ja Zimbelman (2009) havaitsivat, että niillä yrityksillä, joiden 
toimintaan liittyi väärinkäytöksiä, oli suurempi ero tuloksen kasvuun liittyvän 
prosentuaalisen muutoksen ja ei-taloudellisten mittareiden prosentuaalisen 
muutoksen välillä kuin yrityksillä, joiden toimintaan ei liittynyt väärinkäytöksiä.    

Toisaalta analyyttisten menetelmien käyttö voi olla rajallista. Christensen, 
Elder ja Glover (2015) havaitsivat, että tilintarkastajat ovat lisänneet yksittäisten 
tapahtumien testaamisen liittyvää otantaa liikevaihdon tarkastuksissa verrat-
tuna muihin aineistotestausmenetelmiin kuten esimeriksi analyyttiseen testauk-
seen. Heidän mukaansa tämä suuntaus liittyi PCAOB:n tarkastuksiin (Christen-
sen ym., 2015).  

Analyyttinen aineistotestaus ei välttämättä tarjoa tulojen osalta riittävän 
korkeaa varmuustasoa, mitä sääntely edellyttää ja tilintarkastajin näkökulmasta 
tietyissä tilanteissa voi olla tarpeen siirtyä analyyttisestä aineistotestauksesta 
muihin menetelmiin, jotta sääntelyn asettamat odotukset pystytään täyttämään 
(Yoon & Pearce, 2021). Glowerin, Prawittin ja Draken (2015) mukaan käytännön 
ongelmana analyyttisten aineistotarkastusmenetelmien täsmällisyyden kohdalla 
voi olla vaikeus muodostaa riittävän tarkkoja odotuksia, joilla saavutetaan kor-
kea varmuustaso, sillä erityisesti suurien tuloslaskelmatilien, kuten liikevaihdon, 
kohdalla, olennaisuus prosentteina on yleensä pieni. Tutkimukset siis viittaavat 
siihen, että pelkkien analyyttisten tarkastustoimenpiteiden käyttö voi olla ongel-
mallista riittävän tarkkojen odotusten muodostamisen vuoksi ja että myös muita 
tarkastustoimenpiteitä tarvitaan, jotta riittävän korkea varmuustaso pystytään 
saavuttamaan tarkastuksissa.  

Eri tarkastusmenetelmien tehokkuus saattaa vaihdella tilannekohtaisesti. 
Yoon ja Pearce (2021) tarkastelivat muun muassa meta-analyysissaan analyytti-
sen aineistotestauksen sekä otantamenetelmien tehokkuutta. He arvioivat, että 
analyyttiset aineistotestausmenetelmät saattavat olla tehokkaampia tilanteessa, 
jossa sisäiset kontrollit ovat toimivia. Tämä edellyttää kuitenkin ulkoisten liike-
toimintaa koskevien olosuhteiden huomioimista tulosyklin tarkastelussa, jäsen-
neltyä myynnin kulkua tai että isoja virheitä ei tapahdu usein. Toisaalta taas 
otantamenetelmät voivat olla tehokkaampia tilanteessa, jossa pienet virheet ovat 
hajaantuneet eri puolille suurta datajoukkoa tai riski on korkea. (Yoon & Pearce, 
2021.) Kyseinen tulos siis osoittaa, että suoritettavat aineistotarkastustoimenpi-
teiden valintaan vaikuttavat olosuhteet sekä se, millaiseksi riski arvioidaan. 

Myös aineistolla voi olla vaikutusta tarkastuksiin. Luippold ja Kida (2012) 
tarkastelivat tutkimuksessaan alkuperäisen datan monitulkintaisuutta, mikä 
määritettiin datan riittävyytenä ja monimutkaisuutena, ja sen vaikutusta analyyt-
tiseen tarkastukseen liittyvien olettamusten testaukseen ja päätösten tarkkuuteen. 
Tulokset osoittivat, että kun tilintarkastajat olivat tekemisissä monitulkinnaisem-
man datan kanssa, oli myös epätodennäköisempää, että he tunnistivat taloudel-
lisen heilahtelun oikean syyn heidän alkuperäisessä olettamuksessaan sekä lo-
pullisessa johtopäätöksessään.  Tutkimuksessa havaittiin myös viitteitä siitä, että 
olettamusten perustuminen pelkästään taloudellisiin tunnuslukuihin voi johtaa 
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riittämättömiin ennakko-olettamuksiin, jotka epätodennäköisemmin kykenevät 
sisällyttämään oikean virheen tiedoissa. (Luippold & Kida, 2012.) Myös liikevaih-
don osalta voi olla syytä kiinnittää huomiota siihen, millaista aineistoa analysoi-
daan. Yoon ja Pearcen (2021) mukaan tulotilien arviointi eksogeenisen datan 
avulla voi olla tarpeen, sillä tulotilit ohjaavat monia muitakin tilejä, kuten esimer-
kiksi myyntisaamisia. Lisäksi tulotileihin vaikuttavat eri ulkoiset tekijät, kuten 
kilpailu tai makrotaloudelliset tekijät (Yoon & Pearce, 2021).  

Myös data-analyysi voi olla tehokas keino poikkeamien havaitsemiseen ja 
sen käyttö voi liittyä niin yksittäisten tapahtumien testaamiseen, kontrollien tes-
taamiseen kuin analyyttisiin toimenpiteisiin (Titera, 2013). Yoon ja Pearcen (2021) 
mukaan relevantin tiedon lisääminen edistyneisiin analyyttisiin malleihin mah-
dollistaa analyyttisen aineistotestauksen tehokkuuden parantamisen ja kehitty-
neen data-analytiikan käyttö voikin tehostaa analyyttisen aineistotestauksen te-
hokkuutta. Toisaalta Eilifsen, Kinserdal, Messier ja McKee (2020) havaitsivat, että 
vaikka tilintarkastajilla on positiivinen asenne data-analytiikan käyttöä kohtaan, 
todellinen käyttö on kuitenkin vielä vähäistä ja edistyneemmän data-analytiikan 
käyttö on harvinaista. He totesivat, että data-analytiikan tuloksia käytetään 
enemmän täydentävänä evidenssinä ja että enemmän data-analytiikkaa käytet-
tiin niillä asiakkailla, joilla oli integroitu ERP-järjestelmä tai IT-järjestelmä (Eilif-
sen ym., 2020). Data-analytiikka voi siis olla keino tehostaa tarkastuksia, mutta 
on mahdollista, että sen käyttö on edelleen rajallista tilintarkastajien keskuudessa.  

On myös mahdollista, että asiakas saattaa vaikuttaa tilintarkastajan havain-
toihin. Luippold, Kida, Piercey ja Smith (2015) osoittivat tutkimuksessaan, että 
yrityksen johto voi vaikuttaa tilintarkastajien kykyyn havaita tuloksenjärjestely-
keinoja analyyttisen tarkastuksen aikana. Kyseisessä tutkimuksessa havaittiin, 
että kun tilintarkastajia ohjailtiin enemmän niihin eriin, jotka eivät sisältäneet vir-
heitä, tuloksenjärjestelykeinojen havainnointi ei ollut yhtä tehokasta verrattuna 
tilanteeseen, jossa tutkimukseen osallistuneet tilintarkastajat tarkastivat sellaisia 
tilejä, joihin sisältyi muita virheitä (Luippold ym., 2015).  

Liikevaihdon tarkastuksissa voidaan myös suorittaa kontrollien testaamista, 
kuten myyntiin liittyvien kontrollien testausta. Kontrollien testaamisessa kyse on 
tarkastustoimenpiteistä, joiden avulla arvioidaan, miten tehokkaasti kontrollit 
estävät, havaitsevat ja korjaavat olennaisia virheellisyyksiä (ISA 330.4(b), 2020). 
Myyntitoimintojen kontrollien testaamiseen voi liittyä muun muassa läpikulku-
testejä, kontrollien toiminnan havainnointia, kontrollien suorittamista uudelleen, 
aineiston tarkastamista sekä tiedusteluja (Halonen & Steiner, 2010, 308).  

Asaren ym. (2013) mukaan tiettyihin tilieriin liittyvät olennaiset heikkoudet 
ovat yleisimpiä kontrolliongelmia, jotka johtuvat monimutkaisesta ympäristöstä 
sekä henkilöstöstä, jonka teknologinen osaaminen on heikkoa. Tiettyihin tileihin 
liittyvien kontrollipuutteiden osalta on havaittu, että liikevaihtoon liittyvät si-
säisten kontrollien puutteet luokitellaan todennäköisemmin vakaviksi (Bedard & 
Graham, 2011). Myös Ruhnke ja Schmidt (2014) ovat todenneet tutkimuksessaan, 
että sisäiset riskitekijät ja kontrolliriskitekijät ovat yhteydessä tuloihin liittyviin 
oikaisuihin. Lisäksi liikevaihtoon liittyvien sisäisten kontrollien olennaiset heik-
koudet saattavat olla myös haastavia korjata (Bedard, Hoitash, Hoitash & 
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Westermann, 2012). Tutkimukset siis osoittavat, että tuloihin ja liikevaihtoon liit-
tyvät kontrollipuutteet saattavat olla merkittäviä ja että tähän liittyvien heik-
kouksien korjaaminen saattaa olla haasteellista.  

Kontrollien tehokkuus voi tarjota myös tietoa väärinkäytösten mahdolli-
suudesta. Patterson ja Smith (2007) osoittivat tutkimuksessaan, että tilintarkasta-
jien arvio kontrollien vahvuudesta tarjoaa myös tietoa väärinkäytöksen todennä-
köisyydestä. He havaitsivat muun muassa, että Sarbanes-Oxley-lain myötä si-
säisten kontrollien vahvuus kasvoi ja samalla väärinkäytösriskien määrä laski. 
He kuitenkin myös arvioivat, että kontrollitestauksen määrä saattaa laskea joh-
tuen siitä, että sisäisten kontrollien vahvistuessa kontrollien testaaminen tarjoaa 
vähemmän tietoa väärinkäytöksen todennäköisyydestä. (Patterson & Smith, 
2007.) Kyseinen tulos siis antaa viitteitä siitä, että tehokkaasti toimivat kontrollit 
indikoivat vähäisempää riskiä väärinkäytöksille.  

Aiemmissa tutkimuksissa on myös selvitetty kontrollipuutteiden havaitse-
mista ja sen tehokkuutta. Bedard ja Graham (2011) osoittivat tutkimuksessaan, 
että tilintarkastajat havaitsivat kolme neljäsosaa korjaamattomista kontrollipuut-
teista kontrollitestauksen kautta, kun taas aineistotestausta käytettiin vähemmän 
näiden havainnointiin. Niiden kontrollipuutteiden osalta, joihin liittyi virhe, käy-
tettiin kontrollitestausta ja aineistotestausta lähes yhtä paljon. Tulosten mukaan 
kontrollitestit tuottavat näissäkin tilanteissa alustavaa tietoa suurimmasta osasta 
olennaisia puutteellisuuksia. (Bedard & Graham, 2011.) Toisaalta myös kontrol-
lipuutteiden arvioinnin ajoittamisella tilintarkastusprosessissa voi olla vaiku-
tusta kontrollien arviointiin ja siihen, miten tehokkaasti kontrolliin liittyviä puut-
teita pystytään arvioimaan. Morrill, Morrill ja Kopp (2012) osoittivat tutkimuk-
sessaan, että kun riskejä tunnistettiin ennen kontrollien identifioimista, osallistu-
jat havaitsivat enemmän sisäisiin kontrolleihin liittyviä puutteita kuin ne osallis-
tujat, jotka identifioivat kontrolleja ensin. Tulokset siis osoittivat, että riskien tun-
nistaminen edistää myös mahdollisten kontrollipuutteiden havaitsemista. Ris-
kejä arvioivat osallistujat tunnistivat myös enemmän merkittävämpiä sisäisiin 
kontrolleihin liittyviä puutteita kuin ne osallistujat, jotka tarkastelivat ensin kont-
rolleja. Toisaalta tutkimuksessa todettiin myös, että riskejä ensin tunnistavat 
osallistujat onnistuivat identifioimaan vähemmän kontrolleja kuin ne osallistujat, 
jotka tunnistivat riskien sijaan ensin kontrolleja. (Morrill ym. 2012.) 

2.4.4 Johtopäätösten tekeminen ja dokumentaatio 

Suoritetun tarkastuksen pohjalta tehdään tulosten arviointi sekä muodostetaan 
johtopäätös, jonka tehtävänä on kuvata, ovatko suoritetut tarkastustoimenpiteet 
tuottaneet tilintarkastusriskin kannalta riittävän määrän evidenssiä (PRH, 2020). 
Vakiomuotoisessa tilintarkastuskertomuksessa ei mainita erikseen liikevaih-
dosta (Suomen tilintarkastajat ry, 2021). ISA 705 -standardin mukaan tilintarkas-
tajan on kuitenkin antaessaan mukautetun lausunnon tilinpäätöksestä, esitettävä 
perustelut seikasta, jonka vuoksi mukautus on jouduttu tekemään (ISA 705.20(b), 
2016). Näin ollen, mikäli mukautus johtuu liikevaihtoon liittyvästä seikasta, tulee 
kyseiset perustelut mainita mukautetussa tilintarkastuskertomuksessa.   
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Liikevaihdon tarkastuksesta tulee dokumentoida (Suomen tilintarkastajat 
ry, 2021). ISA 230 -standardin mukaan tilintarkastajan tulee laatia suoritetusta 
tarkastuksesta tilintarkastusdokumentaatio. Kyseisessä standardissa on määri-
telty, että dokumentaation tulee olla siinä määrin riittävää, että kokenut tilintar-
kastaja, joka ei ole osallistunut kyseiseen tarkastukseen, käsittää siitä tilintarkas-
tustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen sekä laajuuden. Lisäksi dokumentaation 
tulisi olla niin riittävää, että siitä käy ilmi tarkastustoimenpiteiden tuottamat tu-
lokset ja tilintarkastusevidenssi. ISA 230 -standardin mukaan dokumentaatiosta 
tulisi myös saada käsitys siitä, mitä merkittäviä seikkoja tarkastuksen aikana on 
ilmennyt sekä käsitys näihin liittyvistä johtopäätöksistä. (ISA 230.8(a)-8(c), 2009.) 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄ 

3.1 Metodologia 

Tässä tutkielmassa tavoitteena on kartoittaa liikevaihdon tarkastuksen taustalla 
vaikuttavia tekijöitä sekä muodostaa käsitys liikevaihdon tarkastukseen liitty-
vistä ongelmista tilintarkastajien näkökulmasta ja tarkastella käytännön tarkas-
tustyössä käytettäviä tarkastustoimenpiteitä. Tutkielmassa tutkimusongelman 
tarkasteluun käytetään laadullista lähestymistapaa ja -menetelmiä. Laadullinen 
tutkimus on usein tehokas keino suorittaa empiirinen tutkimus, jonka tavoit-
teena on ymmärtää ilmiötä sen luonnollisessa kontekstissa (Bédard & Gendron, 
2004). Myös Eskola & Suoranta (1998, 61) kuvaavat, että laadullisella tutkimuk-
sella voidaan tavoitella jonkin tietyn tapahtuman kuvaamista tai pyrkiä anta-
maan tietystä ilmiöstä teoreettinen tulkinta. Koska tutkielmassa on tavoitteena 
kartoittaa liikevaihdon tarkastukseen liittyviä tekijöitä sekä ymmärtää tarkasta-
miseen liittyviä käytäntöjä ja haasteita, on laadullinen tutkimusmenetelmä tä-
män vuoksi perusteltu lähestymistapa ja keino selvittää tutkimusongelmaa.  

Hirsjärvi ym. (2009, 164) esittelevät laadulliseen tutkimukseen liittyvänä 
piirteenä sen, että aineiston keruussa käytetään metodeja, jotka nostavat esille 
tutkittavien näkökulmia. Koska tutkielmassa ollaan kiinnostuneita tilintarkasta-
jien kokemuksista, tarjoaa laadulliseen tutkimukseen liitetyt metodit mielek-
käämpiä keinoa saada tutkimusongelman kannalta relevanttia aineistoa sekä ai-
neistoa, jossa tilintarkastajien ääni ja kokemukset pääsevät esille. Lisäksi Hirsjär-
ven ja Hurmeen (2008, 35) mukaan haastelua voidaan käyttää tutkimusalueilla, 
joita ei ole paljoakaan kartoitettu ja jotka ovat tuntemattomia, jolloin vastausten 
suuntaa on vaikea ennakoida. Koska aiheesta aiemman tutkimuksen vähäisyy-
den vuoksi on vaikea muodostaa riittävän tarkkaa ennakkokäsitystä, ovat laa-
dullisessa tutkimuksessa käytettävät aineistonkeruu ja -analysointi menetelmät 
myös tästä näkökulmasta perusteltuja.  

Tutkielmassa aineisto kerätään tilintarkastajien teemahaastatteluilla. Hirs-
järven ja Hurmeen (2008, 47) mukaan teemahaastattelulla tarkoitetaan 
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eräänlaista puolistrukturoitua haastattelumenetelmää, jonka ajatuksena on, että 
haastattelu suoritetaan teemoihin liittyen, mutta se ei sido haastattelua tiettyihin 
yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä on 
myös joustava tarjoten muun muassa mahdollisuuksia väärinkäsitysten oikai-
suun, ilmausten sanamuodon selventämiseen, keskusteluun sekä kysymysten 
järjestyksen vaihteluun (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 85). Tutkielman aineistonke-
ruumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu siitä syystä, että se mahdollistaa li-
säkysymysten esittämisen ja vapaamuotoisemman kysymysjärjestyksen, sillä 
haastattelun aikana saattaa ilmetä aiheita, joiden tarkempi selvittäminen voi olla 
aiheellista tutkimusongelman kannalta. Lisäksi teemahaastattelu on perusteltu 
aineistonkeruumenetelmä tutkielman kannalta, sillä se mahdollistaa mahdollis-
ten epäselvyyksien selvittämisen esimerkiksi käytettävien termien tai menetel-
mien osalta.  

Eskolan ja Suorannan (1998, 18) mukaan laadulliseen tutkimukseen liittyy 
harkinnanvarainen otanta ja tutkimuksessa tapausten määrä on monesti hyvin 
pieni ja tarkoituksena on analysoida näitä perusteellisella tarkkuudella. Koska 
tässä tutkielmassa aineisto kerätään kuudelta tilintarkastajalta, on otanta verrat-
tain pieni, mikä tekee laadullisista menetelmistä myös perusteltuja ja relevantim-
pia tutkimuksen kannalta sekä mahdollistaa tapausten syvällisemmän tarkaste-
lun. 

3.2 Aineisto 

Tutkielman haastattelua varten laadittiin etukäteen teemahaastattelurunko sekä 
kysymyksiä, joita haastattelussa kysyttiin. Haastattelun runko on esitetty tutkiel-
man liitteissä (Liite 1). Tarkkoja kysymyksiä ei ole esitetty, sillä näiden muoto ja 
järjestys saattoivat vaihdella haastattelujen mukaan, sillä jotain aihetta saatettiin 
jo käsitellä toisessa kohtaa, eikä kysymyksen toistaminen olisi ollut tarpeellista. 
Lisäksi haastatteluissa saatettiin esittää joitakin tarkentavia kysymyksiä sekä li-
säkysymyksiä esiin nousevista seikoista.  

Tutkielmaa varten haastateltiin kuutta auktorisoitua tilintarkastajaa. Tuomen 
ja Sarajärven (2018, 86) mukaan haastatteluun voidaan liittää etuna se, että haas-
tateltaviksi voidaan valikoida sellaisia henkilöitä, jotka omaavat kokemusta tar-
kasteltavasta ilmiöstä tai joilla on aihetta koskevaa tietoa. Haastateltaviksi valit-
tiin tarkoituksella auktorisoituja tilintarkastajia, sillä auktorisoiduilla tarkastajilla 
on ehtinyt kertyä jo vähintään muutamia vuosia kokemusta tilintarkastusalasta 
ja heillä on myös siten todennäköisesti enemmän kokemusta liikevaihtojen tar-
kastamisesta. Haastattelut suoritettiin touko-kesäkuun 2022 aikana ja niiden 
kesto oli noin 40–50 minuuttia Haastateltaville lähetettiin ennen haastatteluita 
tutkimustiedote, josta kävi ilmi, mistä aiheesta tutkielmaa ollaan tekemässä sekä 
mitä aihetta haastattelut koskevat. Lisäksi haastateltaville lähetettiin etukäteen 
tietosuojailmoitus, josta kävi ilmi kuvaus henkilötietojen käsittelystä tutkiel-
massa. Haastattelut suoritettiin joko Teamsin-kautta tai kasvotusten 
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haastateltavien toiveiden mukaisesti ja haastattelut tallennettiin. Haastattelujen 
alkuun haastateltavilta kysyttiin suostumus tietojen käyttöön tutkielmassa.  

Haastattelut etenivät samojen teemojen mukaisesti. Haastattelujen alkuun 
kysyttiin yleisiä kysymyksiä työkokemuksesta tilintarkastusalalla, kuten kesto 
sekä minkä tyyppisissä tarkastuksissa haastateltava on ollut mukana ja minkä 
tyyppisten liikevaihtojen tarkastuksista haastateltavilla on kokemuksia. Haasta-
teltavilta kysyttiin yleisesti kokemuksia liikevaihdon tarkastamisesta, tarkastuk-
sen merkityksestä ja tarkastukseen liittyvistä tekijöistä. Lisäksi haastatteluissa 
kysyttiin liikevaihtoon liittyvistä riskeistä sekä riskien arvioinnista. Haastatelta-
vilta selvitettiin myös liikevaihdon tarkastuksissa käytettäviä tarkastustoimenpi-
teitä sekä näkökulmia siitä, miten tarkastustoimenpiteet tuottavat tilintarkas-
tusevidenssiä. Lisäksi haastateltavilta selvitettiin, miten he kokevat tarkastusten 
dokumentoinnin. Haastatteluiden lopuksi haastateltaville annettiin vielä vapaa 
sana ja mahdollisuus täydentää tai korjata jotain sanomaansa.  

Äänitallenteet litteroitiin tekstimuotoon haastatteluiden jälkeen. Hirsjärven ja 
Hurme (2008, 139) mukaan litterointiin ei ole mitään tarkkaa ohjetta ja että tutki-
mustehtävä ja -ote määrittävät litteroinnin tarkkuuden. Litterointivaiheessa ai-
neistosta poistettiin tunnistetiedot ja aineisto anonymisoitiin. Tarkimmillaan lit-
terointi voi olla keskusteluanalyyttistä litterointia, jossa litteroidaan muun mu-
assa keskustelun tauot ja äänenpainot (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 140). Tässä tut-
kielmassa on kuitenkin painotettu faktanäkökulmaa ja annettu merkitystä haas-
tateltavien sanottavalle, joten aineistoa ei ole purettu keskusteluanalyyttisen lit-
teroinnin tarkkuudella. Alasuutarin (1999, 90–91) mukaan faktanäkökulmaan 
liittyy, että tutkijan mielenkiinto kohdistuu muun muassa tutkittavien mielipi-
teisiin tai tiettyyn tapahtumaan ja faktanäkökulmassa esimerkiksi interaktiiviset 
tilanteet ja näissä tuotettavat merkit eivät ole kovinkaan merkityksellisiä aineis-
ton kannalta. Litteroinnin osalta haastatteluiden alusta ja lopusta jätettiin pois 
haastatteluun kuulumatonta yleistä keskustelua. Litterointivaiheessa haastatte-
lut pyrittiin litteroimaan mahdollisimman sanatarkkaan, mutta ylimääräinen 
toisto sekä erinäiset täytesanat, kuten ”tota”, ”niin kun”, ”että” yms. jätettiin lit-
teroimatta, jos näillä ei ollut sisällön kannalta merkitystä.  

3.3 Aineiston analyysi 

Tutkielmassa aineiston analyysissä on lähdetty liikkeelle siitä, että aineisto on 
teemoiteltu, joka on tapahtunut melko luontaisesti teemahaastattelurungon mu-
kaisesti. Eskolan ja Suorannan (1998, 174–175) mukaan tematisointi onkin 
yleensä ensimmäisiä keinoja lähestyä aineistoa, mutta vastausten järjestäminen 
teemoittain ei välttämättä tarjoa vielä kovinkaan kattavaa analyysiä tai johtopää-
töksiä. Tarkempi analyysi onkin toteutettu sisällönanalyysin kautta. Tuomen ja 
Sarajärven (2018, 117, 119) mukaan sisällönanalyysissa kyse on tekstien analy-
soinnista ja sisällönanalyysin tavoitteena onkin kuvata sanallisesti dokumenttei-
hin liittyvää sisältöä.  
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Sisällönanalyysejä voidaan jaotella aineistolähtöiseen analyysiin, teorialäh-
töiseen analyysiin sekä teoriaohjaavaan analyysiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 121). 
Tässä tutkielmassa analyysi on toteutettu aineistolähtöistä analyysiä käyttäen. 
Aineistolähtöisessä analyysissä analyysi mielletään yleensä aineistolähtöiseksi ja 
analyysiä eivät ohjaa mitkään tietyt aiemmat havainnot tai teoriat tutkittavasta 
ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 108). Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on si-
ten perusteltua tutkimusongelman ratkaisemiseksi, koska aiheesta ei ole val-
mista, selkeää teoreettista mallia tai havaintoja, jotka tukisivat suoraan analyysin 
ja johtopäätösten tekoa.  

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi lähtee liikkeelle aineiston pelkistämi-
sestä eli redusoinnista, jolloin tutkimusaineistosta poistetaan epäolennaiset sei-
kat sekä mahdollisesti tiivistetään ja jaetaan aineistoa osiin ja ilmaukset merki-
tään ylös (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 123–124). Tutkielmassa litteroitu aineisto lu-
ettiin ensin lävitse. Tämän jälkeen aineistosta merkittiin värein tutkimusongel-
man kannalta merkityksellisiä ilmaisuja, jotka koottiin ylös erilliselle tiedostolle 
ja kyseisistä alkuperäisistä ilmaisuista muodostettiin yksinkertaistetumpia, pel-
kistettyjä ilmaisuja, jotka pyrittiin laatimaan sisältöä riittävän tarkasti kuvaaviksi. 
Samoista alkuperäisistä ilmaisuista saattoi myös muodostua useampi pelkistetty 
ilmaus.  

Tuomen ja Sarajärven (2018, 124) mukaan analyysi etenee pelkistämisestä 
aineiston ryhmittelyyn eli klusterointiin, jossa tavoitteena on etsiä aineistoon liit-
tyen mahdollisia samankaltaisuuksia tai mahdollisia eroavaisuuksia. Ryhmitte-
lyvaiheessa pelkistetyistä ilmauksista muodostetaan alaluokkia sen perusteella, 
että samaa kuvaavat käsitteet kootaan saman alaluokan alle (Tuomi & Sarajärvi, 
2018, 124). Analyysivaiheessa samaa kuvaavia pelkistettyjä ilmauksia yhdistel-
tiin ja näille ryhmille annettiin kyseistä alaluokkaa kuvaavat nimet. Tässä vai-
heessa myös huomattiin, että teemahaastatteluiden pohjalta teemoiteltu aineisto 
sisälsi ilmaisuja, jotka kävivät useampaan kohtaan tai että haastatteluiden aikana 
kyseisen teeman aikana oli sivuttu myös toisen teeman/ryhmän kannalta merki-
tyksellistä seikkaa. Ryhmittely mahdollisti aineiston uudelleen järjestelyn mie-
lekkäämmällä ja tarkemmalla tarkkuudella. 

Ryhmittelystä aineiston analyysissä edetään aineiston abstrahointiin, jonka 
tavoitteena on ylä- ja pääkategorioiden avulla käsitteellistää alkuperäistä aines-
toa ja muodostaa johtopäätöksiä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 125). Aineiston analy-
soinnissa muodostettuja alakategorioita yhdisteltiin yläkategorioiksi sekä pääka-
tegorioiksi. Lopullinen kategorisointi on nähtävillä seuraavassa luvussa ”Tutki-
muksen tulokset”, jossa kuvataan myös tarkemmin tutkimuksen tulokset.  
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

4.1 Yleistä 

Tutkielmassa käytettävä aineisto koostuu tilintarkastajien A, B, C, D, E ja F haas-
tatteluista. Kaikki haastateltavat työskentelivät haastatteluhetkellä samassa tilin-
tarkastusyhteisössä (ei Big 4-yhteisö). Haastateltavilla oli joko HT, KHT tai KHT- 
auktorisoinnin lisäksi myös JHT- auktorisointi. Tutkimukseen osallistuneiden ti-
lintarkastajien yksityisyyden suojaamiseksi ja varmistamiseksi tietoja ei eritellä 
tilintarkastajakohtaisesti. Tilintarkastajien työkokemus tilintarkastusalalla vaih-
teli välillä 5–25 vuotta. Haastateltavilla tilintarkastajilla oli kokemusta niin eri 
toimialojen kuin eri kokoisten yhtiöiden ja näiden liikevaihtojen tarkastamisesta. 
Haastateltavilla oli kokemusta niin mikro- ja pienyritysten ja osalla myös pörssi-
yhtiöiden tarkastamisesta. Kokemusta pörssiyhtiöiden tarkastamisesta kuvattiin 
kutenkin suurimmaksi osaksi vähäisemmäksi verrattuna muihin yhtiöihin ja näi-
den tarkastamiseen. Seuraavaksi tulosten osalta esitetään, miten tilintarkastajat 
kokivat liikevaihdon tarkastamisen, millaisilla tekijöillä on vaikutusta tarkastuk-
siin sekä liikevaihtoon kohdistettavat tarkastustoimenpiteet. 

4.2 Tarkastaminen 

4.2.1 Liikevaihdon tarkastuksen merkitys 

Alkuun tutkimuksessa selvitettiin, millainen merkitys liikevaihdolla ja sen tar-
kastamisella nähtiin olevan. Tilintarkastajat olivat melko yksimielisiä siitä, että 
liikevaihto on merkittävä erä tuloslaskelmalla. Merkittävyyttä kuvattiin muun 
muassa seuraavasti:  

”Eli sehän on niin kun merkittävin tilinpäätöserä ja tuloslaskelman puolella varsin-
kin ja totta kai niin kun, kun taseeseen katsoo” – Tilintarkastaja A  
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”No liikevaihtohan on yks tilinpäätöksen tärkeimmistä luvuista ja sehän kuvastaa 
sitä yritystoiminnan volyymia ja liikevaihdollahan lasketaan niin kun monia tunnus-
lukuja, mitkä vaikuttaa esimerkiks yhtiön kokoluokan määrittelyyn.” – Tilintarkas-
taja E 

 
Myös liikevaihdon tarkastaminen koettiin merkitykselliseksi ja tärkeäksi asiaksi 
ja tilintarkastajat olivatkin yhtä mieltä siitä, että liikevaihtoa on merkityksellistä 
tarkastaa. Tilintarkastaja A ja tilintarkastaja B olivat sitä mieltä, että liikevaihto 
on tärkein tilinpäätöksen ja tuloslaskelman erä tarkastaa. Lisäksi tilintarkastaja D 
nosti esille, että liikevaihto on tärkein erä tarkastaa yhtiöpuolella.  Tarkastamisen 
merkittävyyttä kuvattiin seuraavasti: 

”kyllä se liikevaihto on niin kun merkittävin tilinpäätöserä ja näkisin, että se on niin 
kun sellanen asia, mihin pitää kaikist eniten kiinnittää huomiota tilintarkastuk-
sessa.  ” – Tilintarkastaja A  

” Kyl se on iso väärinkäytöksen mahollisuus on liikevaihdossa, et kyllä se on tärkeetä 
ja oikeestaan se on niin kun tuloslaskelmasta se semmonen tärkein erä tarkastaa” – 
Tilintarkastaja B  

”Elikkä siis mun mielestä se on tavallaan niin kun, voisko sanoa tärkein erä, mikä pi-
tää tarkastaa yhtiöpuolella.” – Tilintarkastaja D 

 
Liikevaihtoon liitettiin myös vahvasti merkittävän ja olennaisen virheen riski, 
minkä vuoksi tarkastus nähtiin tärkeäksi. Muun muassa tilintarkastaja C kuvasi 
myyntiin liittyvää merkittävän virheen riskiä seuraavasti:  

”kyl se myynti on niin kun ja ihan aiheesta on niin kun myöskin sitten otettu meillä 
alallakin semmoseks merkittäväks kohteeks, tarkastuskohteeks myöskin, että siihen 
aina liittyy niin kun sen merkittävän virheen riskiä, sitä pitää tarkastaa” -Tilintarkas-
taja C 

Yhteenvetona tilintarkastajat kokivat liikevaihdon merkittävänä tarkastettavana 
ja puolet haastateltavista nosti sen yhdeksi tärkeimmistä tarkastuskohteista. Lii-
kevaihto koettiin merkittäväksi tarkastettavaksi siihen liittyvien mahdollisten 
riskien ja virheellisyyksien vuoksi, jotka saattavat nousta olennaiseksi tai merkit-
täväksi.  

4.2.2 Kokemus tarkastustyöstä 

Haastatteluissa selvitettiin myös, millaisia näkemyksiä tilintarkastajilla on liike-
vaihdon tarkastustyöstä ja tähän liittyvistä osa-alueista sekä miten liikevaihdon 
tarkastus suhteutuu muihin tilinpäätöseriin. Kokemukset liikevaihdon tarkas-
tuksen työläydestä ja haastavuudesta vaihtelivat jonkin verran. Tilintarkastaja D 
kuvasi, että liikevaihdon tarkastamisen prosessi on suhteellisen yksinkertainen 
ja selkeä, mutta ei kuitenkaan nostanut liikevaihtoa helpoksi tarkastettavaksi. Ti-
lintarkastaja C ja tilintarkastaja F kokivat, että liikevaihdon tarkastaminen voi 
olla yhtiöstä riippuen helppoa ja yksinkertaista tai joissakin tilanteissa taas 
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haastavaa. Tilintarkastaja F kuitenkin oli sitä mieltä, että useimmissa tilanteissa 
liikevaihto on haasteellinen tarkastettava. Tilintarkastajat C ja F kuvasivat tarkas-
tuksen vaihtelevuutta seuraavasti:  

” No se voi olla joskus erittäin haastavakin… mut sitten voi olla niin kun oikein hel-
posti lähestyttäviä myyntejä… Niin se voi olla hyvin yksinkertastakin.” -Tilintarkas-
taja C  

”No se riippuu aika paljon, millasesta organisaatiosta kyse, että se voi olla helppoo 
tai sit se voi olla vaikeeta, että… Mut ehkä se usemmiten, no voi olla sieltä vaikeim-
masta päästä” – Tilintarkastaja F 

Tilintarkastaja B ja tilintarkastaja E taas kokivat liikevaihdon yhdeksi vaikeim-
mista ja työläimmistä tarkastettavista tilinpäätöksessä. Tilintarkastaja E kuvasi 
haastavuutta seuraavasti:  

” Liikevaihdon tarkastus on varmaan yks vaikeimmista eristä tarkastaa, koska mitä 
suurempi yhtiö, sitä monimutkasemmat tuloustusperiaatteet ja sitä vaikeampi se on 
sitä myöten tarkastaa. Ja tota, kyllähän se niin kun tarkastukselle aiheuttaa sitten tie-
tynlaisia haasteita, että miten sitä pitää dokumentoida ja mikä on tarkastuksen laa-
juus ja ajoitus, miltä ajanjaksolta sitä liikevaihtoo tarkastetaan” – Tilintarkastaja E 

Liikevaihdon tarkastamiseen nähtiin liittyvän myös paljon tarkastettavaa ja tämä 
taas osaltaan koettiin haastavana. Tilintarkastaja E kuvasi, että koska liikevaih-
dossa on paljon eriä ja asioita, joita tulee tarkastaa, muodostaa tämä myös liike-
vaihdosta haasteellisemman tarkastettavan. Lisäksi tilintarkasta A oli sitä mieltä, 
että liikevaihtoon on tärkeää kohdistaa enemmän tarkastustoimenpiteitä verrat-
tuna muihin tilinpäätöksen eriin. Hän kuvasi tilannetta seuraavasti:  

” Mut kyl mä näkisin, että liikevaihtoon on niin kun yleisesti ottaen tärkeempää koh-
dentaa enemmän tarkastustoimenpiteitä kuin muihin tilinpäätöseriin, koska se on 
kaikista merkittävin tilinpäätöserä. – Tilintarkastaja A 

Monessa tilintarkastajan vastauksessa korostui se, että tarkastuksen nähtiin ole-
van riskilähtöistä. Riskin nähtiin vaikuttavan niin suunnittelutyöhön, tehtävän 
tarkastuksen ja tarkastustoimenpiteiden määrään kuin myös tarkastustoimenpi-
teiden valintaan sekä pyydettävään aineistoon. Tilintarkastaja E:n näki tarkastus-
toimenpiteiden valinnan hyvin asiakaskohtaisena ja määriteltyjen riskien ja ris-
kitason vaikuttavan siihen, millä toimenpiteillä riskiin vastataan. Lisäksi tilintar-
kastajat A, B ja F kuvasivat riskilähtöisyyttä muun muassa seuraavasti:  

” Eli mun mielestä just se, että ei kannata esimerkiks pyytää asiakkaalta kaikkee ma-
hollista, vaan oikeesti miettiä, et missä ne riskit siellä on, niissä prosesseissa tai kont-
rolleissa, ja pyytää se aineisto niin kun niihin. – Tilintarkastaja A  

”oikeestaan kyllähän se on riskilähtöstä se suunnittelu” – Tilintarkastaja B 

”Että mitä riskisempi erä niin sitä enemmän pitäis tehä tarkastusta, kohistaa sit sii-
hen” – Tilintarkastaja F 
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Tilintarkastajat näkivät myös väärinkäytösriskin merkittävänä osana liikevaih-
toa ja vaikuttavan tarkastukseen. Muun muassa tilintarkastaja E näki väärinkäy-
tösriskin olevan olennaisin liikevaihtoon liittyvä riski. Lisäksi tilintarkastaja A 
kuvasi, että väärinkäytösriskit ja riskit ylipäätänsä ovat haaste tarkastustyön kan-
nalta.  

Haastatteluissa selvitettiin myös tilintarkastajien kokemusta riskien arvi-
oinnista. Liikevaihtoon liittyvien riskienarviointi koettiin aika vaihtelevasti ja sen 
vaikeuden koettiin olevan asiakaskohtaista. Tilintarkastaja D ei tunnistanut, että 
liikevaihdon riskien arviointiin liittyisi erityistä hankaluutta tai vaikeutta, mutta 
nosti tarkastuksen suunnitteluvaiheen merkittäväksi osaksi tarkastusta ja ris-
kienarviointia:   

Niin oikeestaan se suunniteluvaihe mun mielestä tarkastuksissa on tosi niin kun tär-
keä ja siinä kohtaa pitää olla hereillä ja miettii, et mitä tässä yhtiössä nimenomaan on 
mahdollisia riskejä ja sit myöskin miettii se, et onks se niin kun oikeasti merkittävä 
virhe, virheen riski tai onko se sitten vähän pienempi vai onks se vaan tunnistettu 
riskinä, mutta se ei itseasiassa tässä yhtiössä välttämättä toteudu jostakin syystä ja sit 
se pitää meidänkin dokumentoida ja perustella, että miksi se ei sitten tässä yhtiössä 
oiskaan varsinaisesti riski. -Tilintarkastaja D 

Myös tilintarkastaja F ei kokenut, että arviointiin liittyisi lähtökohtaisesti haas-
tetta, mutta mainitsi, että erilaiset liikevaihtovirrat voivat lisätä riskien arvioin-
nin monimutkaisuutta. Myös tilintarkastaja B kuvasi riskien arvioinnin suoravii-
vaiseksi suunnittelun ja dokumentoinnin näkökulmasta:  

” No on se niin kun suunnittelu ja dokumentointi mielessä se on suoraviivasta, että 
oikeestaan laittaa, että liikevaihdossa on aina lähtökohtasesti merkittävän virheen 
riski, niin sit se on niin kun siinä” – Tilintarkastaja B  

Toisaalta taas tilintarkasta C nosti esille, että liikevaihtoon liittyvien riskien arvi-
ointi on vaihtelevaa ja että liikevaihdon tarkastaminen voi olla joko suoravii-
vaista tai haastavaa riippuen asiakkaasta ja asiakkaan toimialasta. Tilintarkastaja 
E koki, että liikevaihtoon liittyvä riskien arviointi on haasteellista suhteutettuna 
muihin eriin:  

” No se on ehkä muita eriä haasteellisempi arvioida. Mutta tota, kuten sanoin, niin se 
vaatii asiakkaan toiminnan ymmärtämistä ja asiakkaan tuntemista enemmän kuin 
muut erät.” – Tilintarkastaja E  

Tilintarkastajilta selvitettiin myös kokemuksia tarkastukseen käytettävästä ajasta. 
Tilintarkastajat B, D ja F eivät olleet kokeneet, että kiire aiheuttaisi erityisiä haas-
teita tarkastuksella ja että liikevaihdon tarkastukselle koettiin yleisesti olevan 
riittävästi aikaa.  Tilintarkastaja B nosti esille, että liikevaihto on yleensä ensim-
mäisiä tarkastettavia eriä, joten tarkastuksen alussa ei vielä ole niin kiire, mikä 
heijastuu myös liikevaihdon tarkastukseen. Toisaalta taas tilintarkastajat A ja E 
nostivat ajankäytön haasteelliseksi tarkastuksissa:  

”Joo toi on tota yks semmonen asia, jonka kanssa varmaan moni aina painiskelee. Et 
ei oo ehkä välttämättä riittävästi aikaa siihen toimeksiantoon käytettäväksi” -Tilintar-
kastaja A  
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”lähtökohtasesti ajankäyttö budjetoidaan usein enemmän alakanttiin kuin yläkant-
tiin. Mutta joo, että onhan se haasteellinen asia tuo ajankäyttö tässä liikevaihdon tar-
kastuksessa.” – Tilintarkastaja E 

Vastauksissa arvioitiin myös käytettävän ajan merkitystä ja tarkastukseen kulu-
vaa ajan määrää. Tilintarkastaja A oli sitä mieltä, että liikevaihtoon tulisi käyttää 
eniten aikaa tarkastuksessa. Samoin tilintarkastaja B näki, että liikevaihto on ai-
kaa vievin tarkastettava erä. Myös tilintarkastaja E koki, että liikevaihto vie yllät-
tävän paljon tarkastustiimin aikaa. Tilintarkastaja F mainitsi, että ajan ei pitäisi 
olla ensisijainen asia, joka vaikuttaa tarkastukseen. Lisäksi tilintarkastajat C, D ja 
E korostivat sitä, että liikevaihdon tarkastukselle tulee varata riittävästi aikaa ja 
riittävä ajan käyttö nähtiin tärkeänä. Muun muassa tilintarkasta D kuvasi tarkas-
tukselle varattavaa aikaa seuraavasti:  

”Mut siitä ei pidä lähtee tinkimään, koska se on kuitenkin niin iso erä ja niin merkit-
tävä kaikin tavoin, että kyllä se pitää aina niin kun, sille pitää uhrata aikaa joka ta-
pauksessa ja vaikka meillä ois niin kun tietyt budjetit olemassa, niin täytyy siitä huo-
limatta toi erä saada niin kun vietyä maaliin.” -Tilintarkastaja D  

Tilintarkastajien kokemukset ISA-standardeista ja niiden vaatimuksista tarkas-
tustyön kannalta vaihtelivat. Tilintarkastajat B ja F arvioivat, että standardien 
asettamat vaatimukset ovat kohtuullisia. Myös tilintarkastaja C arvioi, että stan-
dardit ovat paikallaan liikevaihdon tarkastuksessa. Toisaalta tilintarkastaja B 
kuitenkin nosti esille, että standardien soveltumista eri kokoisiin yhtiöihin, niin 
pieniin kuin isoihin, voisi jotenkin järkeistää. Muutamista vastauksista nousi 
myös esille standardien kiristyminen vuosien aikana ja tämän vaikutukset tar-
kastustyöhön. Kokemus koski kuitenkin enemmän tilintarkastuskokonaisuutta 
kuin pelkkää liikevaihdon tarkastamista. Tilintarkastaja E arvioi, että standar-
dien asettamia vaatimuksia voisi keventää ainakin dokumentoinnin osalta:  

”kyllähän ne aika yksityiskohtasia ja vaatimuksethan on kovat yleisesti ottaen minun 
mielestä, varsinkin dokumentoinnin osalta… varmaan ehkä vois olla vähän pienem-
mätkin vaatimukset sen suhteen, että miten näitä tulisi dokumentoida ja millä tark-
kuudella.” – Tilintarkastaja E  

Myös kokemukset liikevaihdon tarkastuksen dokumentoinnista vaihtelivat. Ti-
lintarkasta D ja tilintarkasta F eivät kokeneet, että dokumentointiin liittyisi mi-
tään erityishaasteita. Tilintarkastaja F oli sitä mieltä, että dokumentoinnin määrä 
on tällä hetkellä kohtuullista, eikä kokenut, että dokumentaatio veisi enempää 
aikaa suhteessa muiden tilinpäätöserien dokumentointiin. Tilintarkastaja E taas 
koki, että vaatimukset liikevaihdon tarkastuksen dokumentoinnille ovat tällä 
hetkellä korkeat, eikä vaatimuksia tulisi enää nykyisestä kiristää. Muutamissa 
vastauksissa dokumentaatio koettiin myös aikaa vieväksi. Tilintarkastajat B ja C 
kuvasivat dokumentaatioon käytettävää aikaa seuraavasti:   

”No kyllähän siinä on enemmän dokumentoitavaa, ku muissa erissä ja varsinkin jos 
on ekan vuoden asiakas” – Tilintarkastaja B  

”Eli tuota, kyl mä koen, että se on raskasta eli kyl tilintarkastajat joutuvat käyttämään 
jopa liiankin paljon aikaa kaikkeen dokumentaation. Eli tuota kyl tää on lisääntyny 
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huikeesti ja mun mielestä jopa liiallisuuksiinkin menny tietyltä osin.” – Tilintarkas-
taja C 

Toisaalta muutamissa vastauksissa nousi esiin riittävän dokumentaation merki-
tys. Tilintarkastaja D nosti esiin, että jos työtä ei ole dokumentoitu, ei sitä myös-
kään lähtökohtaisesti ole tehty. Myös tilintarkastaja E nosti esiin dokumentaation 
merkityksen hyvän tilintarkastusevidenssin kannalta:  

”miten se on tavallaan dokumentoitu, että se on dokumentoitu riittävän selvästi, että 
kuka tahansa muu tilintarkastaja pystyy sen ymmärtämään, että mitä tässä on tehty 
ja minkälainen kokonaiskäsitys ja kuva, mikä on ollu riskiarviointi ja miten sitä on 
lähdetty tarkastustoimenpiteillä taklaamaan, niin tota varmaan nää asiat on sellasia, 
että pitää ottaa huomioon, jotta saadaan riittävän hyvää tilintarkastusevidenssiä lii-
kevaihdon tarkastuksesta” -Tilintarkastaja E  

Myös kahdessa haastattelussa koettiin, että liikevaihdon tarkastus voi tarjota asi-
akkaalle lisäarvoa tilintarkastuksesta, mikäli löydetään esimerkiksi laskuttama-
tonta myyntiä. Tilintarkastajat B ja C kuvasivat asiakkaan tarkastuksesta saamaa 
lisäarvoa seuraavasti:  

”sit lisäks on se, et voidaanks me tuottaa jotain lisäarvoa asiakkaalle. Esim. jos löytys 
jotain laskuttamatonta myyntiä tai kirjaamatonta myyntiä jollain tapaa, niin sehän on 
aina positiivista asiakkaalle, et ne löytää sieltä tai saa rahaa tavallaan siinä tilintarkas-
tuksessa” – Tilintarkastaja B 

”samalla tää on sitä asiakkaan myynnin varmistamista ja asiakaspalvelua siinä mie-
lessä, että tuota, joskus tulee näitä havaintoja, että hei teiltä puuttuu laskutusta, että 
tsekatkaapa vielä nämä ja asiakkaat ollu näissä tapauksissa erittäin tyytyväisiä, ovat 
saaneet tämmöstä lisäarvoa tästä tilintarkastuksesta” – Tilintarkastaja C 

Kokonaisuudessaan kokemus liikevaihdon tarkastuksen työläydestä ja vaikeu-
desta vaihteli tilintarkastajien keskuudessa. Suurin osa oli sitä mieltä, että liike-
vaihdon tarkastaminen on haasteellista ja usein vaikeammasta päästä tarkastaa. 
Toisaalta tilintarkastajat myös kokivat, että on olemassa joitakin helppoja liike-
vaihtoja, joiden tarkastaminen ei vaadi suurtakaan työtä. Liikevaihtojen tarkas-
tusten nähtiin olevan riskilähtöistä ja väärinkäytösriskin mahdollisuus tunnistet-
tiin osana liikevaihtoa. Kokemukset liikevaihtoon liittyvien riskien arvioinnista, 
ajan käytöstä ja dokumentaatiosta vaihtelivat jonkin verran haastateltavien vä-
lillä. Toisaalta useissa haastatteluissa riittävä ajankäyttö liikevaihtojen tarkastuk-
siin nähtiin merkityksellisenä asiana. Muutamassa haastattelussa nousi myös 
esille, että tarkastuksilla voidaan saada aikaan lisäarvoa asiakkaalle.  

4.3 Tarkastamiseen vaikuttavat tekijät 

4.3.1 Asiakkaaseen liittyvät tekijät 

Tilintarkastajat nostivat haastatteluissa esille tarkastuksen asiakassidonnaisuu-
den. Haastatteluissa korostettiin, että tarkastustoimenpiteiden valikoituminen 
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on asiakaskohtaista, eikä samoja toimenpiteitä voida toistaa joka yhtiössä. Vas-
tauksista kävi myös ilmi, että tarkastuksia ei voida suorittaa samalla tavalla jo-
kaiseen yhtiöön, vaan tarkastukset on muokattava asiakkaan mukaan ja tarkas-
tuksissa on huomioitava asiakkaasta riippuvia tekijöitä. 

Yhtenä tarkastukseen vaikuttavana tekijänä tilintarkastajat mainitsivat asi-
akkaan toiminnan ja toimialan. Tilintarkastaja B nosti esille, että yhtiön toimiala 
vaikuttaa siihen, miten tarkastustoimenpiteitä valintaan. Tilintarkastaja B:n mu-
kaan uusi tuote tai toimiala kasvattavat tarkastustoimenpiteiden määrää. Tilin-
tarkastaja C mainitsi, että toimialalla on myös vaikutusta riskien arvioon sekä 
tarkastukseen käytettävään aikaan. Toimialan vaikutusta kuvattiin muun mu-
assa seuraavasti:  

”Toki asiakkaalla tai asiakkaan toimialalla on vaikutusta.” – Tilintarkastaja C  

”Joo kyl se vähän se räätälöityy aikalailla sen toimialan mukaan, et mikä on järkevää 
ja on siin vähän sit semmonen, sen mukaan et miten tuntuu, että saadaan ihan koh-
tuullinen varmuus.” – Tilintarkastaja B  

Toimialan osalta tilintarkasta F oli sitä mieltä, että vuokrataloyhtiöiden liikevaih-
don tarkastaminen ei sisällä samassa määrin merkittävän virheen riskiä verrat-
tuna muihin yhtiöihin ja että vuokrataloyhtiöiden tarkastamisessa tarvitaan 
yleensä vähemmän tarkastustoimenpiteitä. Myös tilintarkastaja D mainitsi, että 
asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden liikevaihdon tarkastus on yksinkertaisempaa, 
eikä näihin sisälly niin paljoa toimenpiteitä ja tarkastuksen variaatioita verrat-
tuna muihin yhtiöihin. Tilintarkastaja D kuvasi asiaa seuraavasti:  

”just nää asunto- ja kiinteistöyhtiöt, niin se on helppo, siellä on ne vastikkeet tai 
vuokrat, mitä lähetään tarkastamaan ja siinä oikeestaan se, että täsmää päätöksiin ja 
sitten toisekseen, että katkot on oikein ja sitten toisaalta on myöskin myyntisaamis-
puolen asiat, että onko sitten erääntyneitä vaiko eikö. No sit, kun mennään vähän 
muihin yhtiöihin ja toimialoihin, niin sitten variaatioita saattaa tulla näitten lisäks vä-
hän lisää.” – Tilintarkastaja D  

Toimialojen riskisyyden osalta tilintarkastajien käsitykset vaihtelivat. Suurin osa 
tilintarkastajista oli sitä mieltä, että on vaikea nimetä yksittäistä toimialaa, joka 
olisi riskisempi kuin toinen. Toisaalta tilintarkastaja C ja tilintarkastaja F arvioi-
vat, että on mahdollista, että niihin toimijoihin, jotka harjoittavat ulkomaankaup-
paa korkean riskin maihin kuten Venäjälle, sisältyy suurempi riski. Myös tilin-
tarkastaja D arvioi, että kun liikevaihtoa koskeva data tulee ulkomailta, saattaa 
tällaisissa tilanteissa olla enemmän riskiä. Lisäksi tilintarkastaja B arvioi, että kas-
viin yhtiöihin ja startupeihin liittyy enemmän riskiä samoin kuin toimialoihin, 
joissa esiintyy harmaata taloutta. Toimialoihin liittyvää riskiä kuvattiin muun 
muassa seuraavasti: 

”Yhtiöt on niin yksilöitä ja toimialatkin on niin sellasia, että samalla toimialallakin 
toimivat on kuitenkin yksilöitä, et en mä ehkä. En mä sellai pysty kyllä tunnistaa. 
Enkä pysty sanoo, et isommat tai pienemmät ois niin kun erilaisii tai jotenkin riski-
sempiä” – Tilintarkastaja D  
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”en ehkä nimeäsi kuitenkaan mitään tiettyjä toimialoja, että hyvin yrityskohtanen 
asia” – Tilintarkastaja E 

”No, en pysty sanomaan, en pysty yleistämään mitään toimialaa sellaseks… Toki 
varmastikin jos on esimerkiks kaupankäyntiä Venäjälle, niin sillon ainakin riskitaso 
nousee samantien” – Tilintarkastaja C  

”kasvaviin yhtiöihin ja start upeihin ja tommosiin, niihin nyt tietty voi aina liittyä 
enemmän riskiä… Toimialoista ehkä just varmaan semmoset alat muutenkin, mis 
vois olla harmaata taloutta” – Tilintarkastaja B  

Toisaalta tilintarkastaja E oli ainoa, joka nosti esille myös, että taloudellisesti hei-
kommin meneviin yrityksiin saattaa sisältyä riskiä:  

”mitä taloudellisesti huonommin yhtiöllä menee, niin sitä enemmän ehkä johto ha-
luaa näyttää isompaa liikevaihtoo ja tulouttaa tilikaudelle jotain, mikä ei sinne kuu-
luisi” -Tilintarkastaja E 

Tilintarkastajat nostivat myös esille, että yhtiön koko vaikuttaa tarkastukseen. 
Erityisesti yhtiön koon nähtiin vaikuttavan tarkastustoimenpiteiden määrään si-
ten, että pienempiin yhtiöihin nähtiin yleensä tarvetta kohdistaa vähemmän tar-
kastustoimenpiteitä. Lisäksi tilintarkastaja E nosti esille, että yhtiön koko vaikut-
taa yhtiön tuloutusperiaatteisiin ja että suurempiin yhtiöihin sisältyy yleensä mo-
nimutkaisempia ja vaikeampia tuloutusperiaatteita.  

Myös asiakkaan toiminnalla nähtiin olevan vaikutusta tarkastuksen kan-
nalta. Tilintarkastaja C:n mukaan yrityksen toiminta ja kirjanpidon toimivuus 
voivat edistää tarkastusta. Lisäksi tilintarkastaja F nosti esille, että asiakkaan toi-
mintamuoto vaikuttaa tarkastustoimenpiteiden valintaan. Tilintarkastaja B nosti 
esille, että kiinteä sopimuslaskutus ja pieni asiakkaan asiakaskunta helpottavat 
tarkastamista. Tilintarkastaja B kuvasi asiaa seuraavasti:  

”No esimerkiks kiintee sopimuslaskutus. Sillon sen voi ennustaa sen liikevaihdon ja 
mikä se pitäs olla jos oltais sopimuksia noudatettu. Ja sitten vaikka jos on vaan vähän 
asiakkaita yks tai kaks asiakasta, mistä se koostuu se liikevaihto, niin se nyt tietty 
helpottaa.” – Tilintarkastaja B  

Haastatteluista nousi esille myös joitakin yrityksen sisäiseen toimintaan liittyviä 
tekijöitä, jotka vaikuttavat liikevaihdon tarkastamiseen. Yrityksen sisäisten kont-
rollien toimivuuden nähtiin vaikuttavan tarkastustyöhön ja joko mahdollisesti 
edistävän sitä tai lisäävän tarkastustyötä. Tilintarkastaja C nosti esille, että yri-
tyksen kontrollien toimivuus voi edistää liikevaihdon tarkastusta. Tilintarkastaja 
A taas totesi, että kontrollien toimimattomuus johtaa tilanteeseen, jossa aineisto-
tarkastuksen määrää on kasvatettava huomattavasti. Lisäksi tilintarkastaja D 
mainitsi, että asiakkaan myyntiprosessilla on vaikutusta siihen, miten paljon ai-
kaa tarkastuksissa käytetään.  

Yrityksen sisäiseen toimintaan liittyen tilintarkastaja E nosti esille yrityksen 
henkilöstön ammattitaidon. Tilintarkastaja E oli sitä mieltä, että yhtiön henkilös-
tön ammattitaito ja oma ymmärrys voivat edistää tarkastustyötä: 
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”Ja tietysti niin kun nämä yleiset asiat, kuinka ammattitaitosia yhtiön taloushenki-
löstö on, miten he osaa kertoa näistä asioista ja kuinka hyvin he itse ymmärtää sen, 
että mitä he tekevät.” – Tilintarkastaja E  

Osa tilintarkastajista oli myös sitä mieltä, että asiakkaan käyttämät järjestelmät 
vaikuttavat liikevaihdon tarkastuksissa joko helpottaen tarkastuksia tai tuoden 
siihen haasteita. Tilintarkastaja B nosti esille, että niin asiakkaan toiminnanoh-
jausjärjestelmä kuin myös kirjanpidon järjestelmät vaikuttavat tarkastuksissa, 
että liikevaihdon tarkastuksessa on huomioitava, miten näitä voidaan käyttää 
hyväksi. Tilintarkastaja C oli sitä mieltä, että asiakkaan toimivat järjestelmät toi-
mivat tarkastusta edistävänä tekijänä. Tilintarkasta D taas sitoi järjestelmien vai-
kutuksen käytettävään aikaan ja koki, että järjestelmien haasteellisuudella on vai-
kutusta tarkastuksessa käytettävään aikaan. Tilintarkastaja D:n mukaan haasta-
vat järjestelmät voivat myös tuoda riskiä tarkastustyöhön.  

Myös asiakkaan kirjanpidolla ja kirjanpidollisilla ratkaisuilla nähtiin olevan 
vaikutusta. Erityisesti tilintarkastajat nostivat haastatteluissa tulouttamisen sekä 
yhtiön tuloutusperiaatteet. Tilintarkastaja E oli sitä mieltä, että tuloutusperiaat-
teet vaikuttavat niin tarkastustoimenpiteiden valintaan kuin riskiarvioon. Li-
säksi tilintarkastaja E mainitsi, että asiakaan dokumentoiduilla tuloutusperiaat-
teilla on vaikutusta tarkastustyöhön ja ne voivat mahdollisesti edistää sitä. Myös 
tilintarkastaja D nosti esille asiakkaan vaikutuksen tuloutukseen. Asiakkaan vai-
kutusta tulouttamiseen kuvattiin seuraavasti:  

”sitten asiakas pystyy niin kun tavallaan etenkin tollasis niin kun katkotarkastuksissa 
ja just sen tulkinnassa, että kenenkä, et pystytäänkö asia tulouttamaan vai ei, niin 
siinä on merkittävä rooli myöskin sillä asiakkaalla” – Tilintarkastaja D  

”jos yhtiö on dokumentoinut nämä omat tuloutusperiaatteet ja prosessit dokumen-
toidusti ja kirjallisesti. Niin todennäkösesti tämä on yks suurin asia, mikä sitten edis-
tää ja helpottaa ja auttaa ymmärtämään, että miten se yhtiö tulouttaa omaa liikevaih-
toaan.” – Tilintarkastaja E  

Tuloutukseen liittyvät seikat koettiin myös haasteellisiksi tarkastustyössä. Esi-
merkiksi tilintarkastaja A nosti esille, että erilaisten tuloutusperiaatteiden ym-
märtäminen voi tuoda haasteita tarkastukseen. Lisäksi tilintarkastaja E koki, että 
monimutkaiset tuloutusperiaatteet vaikeuttavat ja haastavat tarkastamista. Myös 
tilintarkastaja D koki, että tulouttamiseen liittyvät kysymykset ovat haasteellisia 
erityisesti tilanteessa, jossa tavara on maailmalla tilinpäätöksen hetkellä, jolloin 
tulisi pohtia tuloutetaanko tavara vai ei ja kenen vastuulla se on.  

Monessa vastauksessa nousi esille, että tulouttamiseen liitettiin liittyvän 
myös riskiä. Tulouttamiseen liittyvää riskiä kuvattiin muun muassa seuraavasti:  

”ihan nämä kirjanpidossa tehdyt tuloutusvirheet on myös, ihan tahalliset tai tahatto-
mat…Ja ylipäätänsä, että liikevaihtoa on tuloutettu oikein ja siinä on otettu kaikki 
asiat huomioon, että liikevaihto on ollut niin sanotusti tuloutuskypsää. Ja nämä vaa-
timukset, mitä liikevaihdon tulouttamiseen liittyy, onko maksuehdot ja muut otettu 
sitten huomioon näissä tuloutuksissa – Tilintarkastaja E  
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”et voi esimerkiks just vähän tämmösessä tarkotuksenhakuisuus tai siis tuloshaku-
sessa mielessä, niin voidaan mahdollisesti just jättää tulouttamatta tai tulouttaa liikaa 
vaikka tilinpäätökseen sitä liikevaihtoo.” – Tilintarkastaja A  

Asiakkaan kirjanpidollisiin ratkaisuihin liittyen tilintarkastaja C mainitsi myös 
jaksotusten haasteellisuuden tarkastustyössä, onko liikevaihto kirjattu oikealle 
kaudelle ja näki, että jaksotuksiin sisältyy tilintarkastuksen näkökulmasta riskiä. 
Tilintarkastaja B mainitsi myös jaksotuksiin sisältyvän riskin ja nosti sen yhdeksi 
suurimmista riskeistä tilintarkastuksen kannalta:  

”No suurimmat sisältyy aina niihin kaiken näkösiin jaksotuksiin, mitä on tilinpäätök-
sessä eli lähinnä semmosiin, mitkä, semmosethan on isoja, mitkä ei oo toteutunu tai 
rahoja ei olla saatu tai palvelu ei oo siirtyny tai tuote.” – Tilintarkastaja B  

Asiakkaaseen liittyvinä tekijöinä nousi esille myös asiakkaan liikevaihdon vai-
kutus tarkastuksiin. Liikevaihdon rakenteen katsottiin vaikuttavan riskiarvioon, 
suunnitteluun ja tarkastustoimenpiteiden määrään. Yksinkertaisen ja suoravii-
vaisen myynnin ja liikevaihdon koettiin helpottavan tarkastusta ja vähentävän 
tarkastustyön määrää ja käytettävää aikaa samoin kuin liikevaihdon, joka sisälsi 
vähän myyntitapahtumia.  

Myös aineiston ja aineiston koon nähtiin vaikuttavan tarkastukseen. Tilin-
tarkastaja A:n mukaan liikevaihdon tarkastusta voidaan edistää riskien kannalta 
tarkoituksenmukaisen aineiston pyytämisellä asiakkaalta. Myös tilintarkastaja F 
oli sitä mieltä, että aineiston koko vaikuttaa tarkastukseen ja koki ison laskutus-
massan lisäävän tarkastuksen vaikeutta.  

Liikevaihdon johdettavuudella nähtiin myös olevan vaikutusta. Tilintar-
kastaja B näki, että se miten helposti liikevaihto on täsmäytettävissä esimerkiksi 
toiminnanohjausjärjestelmän tietoihin, voi osaltaan helpottaa tarkastusta. Myös 
tilintarkastaja D nosti esille, että helposti johdettava liikevaihto, kuten liikevaihto, 
joka on johdettavissa yhtiökokouksen päätöksestä, ei juurikaan välttämättä vaadi 
niin paljoa tarkastustoimenpiteitä kuin monimutkaisempi liikevaihto.  

Myös yrityksen liikevaihtovirtojen nähtiin vaikuttavan tarkastukseen. Lii-
kevaihtovirran nähtiin vaikuttavan tarkastustyön määrään ja tilintarkastajat ku-
vasivat, että eri liikevaihtovirtoja tulee tarkastaa erikseen. Tilintarkastaja A mai-
nitsi myös, että tarkastustoimenpiteen tehokkuus on sidoksissa tarkastettavaan 
liikevaihtovirtaan. Liikevaihtovirtoja kuvattiin seuraavasti: 

”Toki jos on, liikevaihdon tarkastamisessa pitää ottaa myös huomioon se, että jos on 
useammal toimialalla tai useampi tyyppistä myyntiä, niin pitää niit kaikkii kattoo 
niin kun omanaan. Et ei sitä voi kattoo vaan, hankkii jostain tulovirrasta niin kun sitä 
varmuutta ja sanoa, et sit ne kaikki on oikein” – Tilintarkastaja B  

”onks joku tietty tehokkaampi kuin joku toinen, niin riippuu siitä taas, että mikä lii-
kevaihtovirta” – Tilintarkastaja A 

”vaikka samalla yrityksellä on eri tyyppisiä palveluita, vaikkapa nyt IT-puolelta, et 
siellä on sitten lisenssiä ja on palvelua ja elikkä siellä tulee niitä eri tulovirtoja, erilai-
sia sopimuksia ja silloin aina pitää katsoa sitten niin kun sopimuskohdittain ja tulo-
virroittain” – Tilintarkastaja C 
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”Toki jos on paljon erilaisia liikevaihtovirtoja, niin sitten niitten tarkastaminen ja ris-
kien määrittely on ehkä monimutkasempaa kuin sitten jos on vaikka yhestä tulovir-
rasta tuloa pelkästään” – Tilintarkastaja F  

Edellä olevasta tilintarkastaja F:n vastauksesta kuvastuu myös se, että monimut-
kaisemmat liikevaihtovirrat voivat lisätä tarkastustyön haastetta. Myös tilintar-
kastaja A mainitsi haastattelussa tarkastamiseen liittyviksi haasteiksi erilaisten 
liikevaihtovirtojen ymmärtämisen.   

Liikevaihtoon liittyen myös siinä olevien poikkeamien, muutosten ja virhei-
den nähtiin liittyvän tarkastustyöhön. Poikkeamien nähtiin vaikuttavan tarkas-
tustyön määrään työmäärää lisäävästi. Tilintarkastaja C mainitsi, että mikäli ana-
lyyttisen tarkastuksen pohjalta ei havaita poikkeamia liikevaihdossa, asiakas-
kunnassa tai hinnoittelussa ei ole tapahtunut muutoksia ja liikevaihto on sama 
kuin edellisenä vuonna, voidaan tarkastustoimenpiteiden määrää vähentää. 
Myös tilintarkastaja B mainitsi, että mikäli poikkeamia ja poikkeavaa myyntiä 
ilmenee, kohdistetaan tarkastustoimenpiteitä enemmän. Myös havaitut virheet 
liikevaihdossa liitettiin kasvaneeseen tarkastustyön määrään:  

”toki sit, jos liikevaihdosta tulee paljon virheitä vastaan, niin sit pitää niitä jotain 
muita tarkastustoimenpiteitä” – Tilintarkastaja F 

”tietysti, jos havaitaan virheitä siinä, kun jos meijän otoskoko on vaikka viiskym-
mentä ja sit me havaitaan kahdessakymmenessäviidessä virhe, niin sit meidän täytyy 
kyl kattoo vähän enemmän, kun se viiskyt eli sit ei voi vaan todeta et puolessa näissä 
oli virhettä, mutta tää virhe ei oo olennainen, niin sillei ei voi tehä. Eli sit pitää koh-
distaa lisää tarkastustoimenpiteitä liikevaihtoon” -Tilintarkastaja A  

Myös yhteistyöllä asiakkaan kanssa nähtiin olevan vaikutusta tarkastuksen kan-
nalta. Tilintarkastaja D ja E nostivat yhteistyön ja keskusteluyhteyden asiakkaan 
kanssa tarkastustyötä helpottavaksi seikaksi. Myös tilintarkastaja B ja tilintarkas-
taja F kuvasivat, että yhteistyö ja tähän liittyen asiakkaan halu toimittaa aineistoja 
on merkittävää tarkastuksen kannalta.  

Tilintarkastajien haastatteluissa ilmeni myös, että riskeillä on vaikutusta 
tarkastustyöhön ja että riski on hyvin asiakassidonnainen. Asiakkaaseen liittyvää 
riskiä kuvattiin hyvin asiakaskohtaiseksi ja yrityskohtaiseksi asiaksi. Muun mu-
assa tilintarkastaja E nosti esille, että riskisempi asiakas kasvattaa myös tarkas-
tustyön määrää. Asiakkaaseen liittyviä riskejä kuvattiin monelta eri kantilta.  

Haastatteluissa tilintarkastajilta kysyttiin väärinkäytösriskistä. Tilintarkas-
tajat kokivat, että liikevaihtoon liittyvä oletusarvoinen väärinkäytösriski on pe-
rusteltu lähtökohta tarkastuksille. Väärinkäytösriskiin liittyen tilintarkastajat ku-
vasivat tulouttamiseen liittyviä riskejä sekä mahdollisuutta sille, että liikevaihtoa 
saatettaisiin vääristellä. Tilintarkastaja D nosti esille, että asiakkaalla on mahdol-
lisuus muokata liikevaihtoa muistiotositteiden kautta. Tilintarkastaja E myös ku-
vasi, että liikevaihto on yleensä erä, jota saatetaan vääristellä, mikäli tähän on 
intressejä yrityksen taholta:   

”No joo, siinä nousee se oletusarvonen väärinkäytösriski aina esiin, että jos on yhtiön 
johdolla joku motivaatio tai halu manipuloida tulosta, niin sitten se on yleensä liike-
vaihto se erä, mihin pyritään vaikuttamaan.” – Tilintarkastaja E  
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Tilintarkastajat olivat sitä mieltä, että liikevaihtoa saatetaan vääristellä tilanteissa, 
joissa halutaan saavutettavaksi jokin tietty tulos. Tilintarkastaja E mainitsi, että 
esimerkiksi taloudellisesti huonosti menevillä yrityksillä voi olla intressi esittää 
suurempaa liikevaihtoa kuin todellisuudessa ja esimerkiksi vastaavasti kannat-
tavilla yrityksillä voi verotuksellisista syistä olla halu esittää pienempää liike-
vaihtoa kuin todellisuudessa. Myös tilintarkastaja D mainitsi, että yrityksellä voi 
olla halu näyttää suurempaa liikevaihtoa rahoittajien näkökulmasta tai tilan-
teessa, jossa yhtiötä ollaan myymässä. 

Myös myyntiin sidoksissa olevien palkkioiden nähtiin kasvattavan riskiä ja 
motivaatiota liikevaihdon vääristelylle:  

”jos tulospalkkiot tai bonukset on sidottu tiettyihin määreisiin, niin se tuo heti sem-
mosen lisäsäväyksensä sinne.” – Tilintarkastaja D 

”Eli jos, sanotaan vaikka näin, että johdolla on joku bonusohjelma tai tällanen elikkä, 
joka on kiinni sitten myynnin määrästä, varsinkin jos ollaan lähellä rajoja, että saa-
daan se myynti tehtyä, niin tuota, tai täyteen, niin sillon aina siihen liittyy se riski, 
että yritetäänkö tulouttaa vähän aikasemmin, kun ehkä voisikaan” – Tilintarkastaja C 

”et jos jollakin myyntihenkilöllä on niin kun siihen henk. koht. myyntiin sidottuja tu-
lospalkkioita, niin se voi houkutella sitten taas, voi olla, vääristelemään noita liike-
vaihdon, myynnin lukuja omaks edukseen” – Tilintarkastaja F 

Myös tilintarkastajat C ja D nostivat esille, että johdolla on mahdollisuus ohittaa 
erinäköisiä kontrolleja. Tilintarkastaja C nosti esille, että johdon mahdollisuus 
ohittaa kontrollit myös lisää tarkastustyön määrää.   

Lisäksi tilintarkastaja A nosti myös esille, että asiakkaan kontrolleihin ja nii-
den toimimattomuuteen saattaa liittyä riskiä, mikäli kontrolli ei havaitse, korjaa 
tai estä mahdollisen virheen riskiä. Lisäksi tilintarkastaja A mainitsi myös, että 
prosessissa olevat sisäiseen valvontaan liittyvät heikkoudet tai puutteet vaikut-
tavat kannanottoihin ja muihin riskeihin.  

Haastattelussa kuvattiin myös, että liikevaihtoon liittyvät erinäiset katko-
virheet ja liikevaihdon katkoon sisältyy riskiä. Lisäksi tilintarkastaja B koki, että 
katkoon liittyvät virheet ovat yksi yleisimmistä virheistä liikevaihdossa.  

Myös myynnin täydellisyyteen, oikeellisuuteen ja olemassaoloon koettiin 
liittyvän riskiä ja virheen mahdollisuus. Tilintarkastajat näkivät, että liikevaih-
don kirjaamiseen ja siihen, onko liikevaihtoa kirjattu, sisältyi riskiä. Täydellisyy-
teen, oikeellisuuteen ja olemassaoloon liittyvää riskiä kuvattiin seuraavasti:  

”aika harvinaista se on, että kaikkee myyntii ei ois kirjattu eli se täydellisyys muun 
kun sen katkon osalta eli jos sielt vaik kesken tilikautta jotain puuttuu, niin se on sit 
hankalampi myös löytää semmosta” – Tilintarkastaja B  

”onko kaikki tulot kirjattu oikeelle tilikaudelle ja sitten, onko liikevaihto kirjattu sopi-
musten mukasesti oikein ja ylipäänsä, onko liikevaihtoo kirjattu.” – Tilintarkastaja F  

”No toki semmosta, et jos se myynti ei oo olemassa, niin sehän nyt on isoin…tai se, et 
se myynti on olemassa ja oikein ja täydellistä, niin sehän nyt on tietenkin se, mitä 
tässä haetaan.” -Tilintarkastaja B  
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Myös myyntisaamisiin liittyvä luottotappioriski nousi esille haastatteluissa. Ti-
lintarkastaja C nosti esille, että liikevaihtoon saattaa sisältyä luottotappioriski ja 
että asiakkaan asiakaskuntaan saattaa sisältyä asiakkaita, jotka eivät maksa, mikä 
johtaa siihen, että mahdollisia luottotappioita ja niiden kirjaamista tulee arvioida. 
Myös tilintarkastaja B mainitsi vanhoihin myyntisaamisiin liittyvän riskin ja sen, 
onko kyseisiä saamisia maksettu.  

Myös hyvityslaskuihin nähtiin sisältyvän riskiä. Tilintarkastaja B nosti 
esille, että hyvityslaskujen osalta saattaa tulla virheitä siinä kohtaa, kun esimer-
kiksi myydään jotain kuluvalla tilikaudella, joka sitten hyvitetään seuraavalla ti-
likaudella ja tätä kautta myös riskiä.  

Yhteenvetona haastatteluissa nousi esille useita asiakkaaseen liittyviä te-
kijöitä, joiden nähtiin vaikuttavan liikevaihtojen tarkastuksissa. Tarkastusten 
kannalta asiakkaan toimialalla ja toiminnalla, yrityksen koolla, yrityksen sisäi-
sillä tekijöillä, kirjanpidollisilla ratkaisuilla sekä liikevaihdon rakenteella ja liike-
vaihtovirroilla nähtiin olevan merkitystä tarkastuksen kannalta. Tarkastusta hel-
pottavina tekijöinä nähtiin muun muassa yrityksen toiminta ja kirjanpidon toi-
mivuus, yksinkertainen liikevaihto ja vähäinen myyntitapahtumien määrä, kiin-
teä sopimuslaskutus ja helposti johdettava liikevaihto, toimivat kontrollit, yhtiön 
ammattitaitoinen henkilöstö, toimivat järjestelmät, dokumentoidut tuloutusperi-
aatteet sekä hyvä yhteistyö asiakkaan taholta. Tarkastusta haastaviksi tekijöiksi 
nousivat muun muassa haastavat järjestelmät, monimutkaiset tuloutusperiaat-
teet, jaksotusten kirjaaminen kirjanpitoon, suuri aineisto ja laskutusmassa sekä 
monimutkaiset liikevaihtovirrat. Myös yrityksen koon kasvun nähtiin kasvatta-
van tarkastustoimenpiteiden määrää. Lisäksi tilintarkastajat näkivät, että liike-
vaihtoon saattaa sisältyä useita eri riskejä. Liikevaihtoon liittyvä väärinkäytös-
riski koettiin merkitykselliseksi. Lisäksi tulouttamiseen liittyvät riskit, liikevaih-
don vääristely, katkovirheet, myynnin täydellisyyteen, oikeellisuuteen sekä ole-
massaoloon liittyvät riskit nousivat esille useammassa haastattelussa. 

4.3.2 Tilintarkastajaan ja tarkastustyöhön liittyvät tekijät 

Haastatteluissa nousi myös esille joitakin tilintarkastajaan ja tarkastustyöhön liit-
tyviä seikkoja, joilla katsottiin olevan vaikutusta liikevaihdon tarkastuksen kan-
nalta. Yhtenä seikkana nostettiin esille tilintarkastajan ymmärrys asiakkaasta ja 
liikevaihdosta. Tilintarkastaja E:n mukaan liikevaihdon tarkastaminen vaatii 
suhteessa enemmän tilintarkastajalta asiakkaan toiminnan ymmärtämistä kuin 
muiden erien tarkastaminen. Ymmärryksen nähtiin myös olevan osa tarkastus-
prosessia. Tilintarkastaja A nosti myös esille, että ymmärryksellä liikevaihdosta 
on merkitystä niin ymmärrykseen riskeistä kuin tarkastustoimenpiteiden valin-
taan. Ymmärryksen merkitystä kuvattiin muun muassa seuraavasti:  

”Eli jos niin kun lähtee siitä, että mitä se yritys tekee, jos nyt puhutaan pelkistä niin 
kun yrityksistä, niin tota pitää ymmärtää niin kun se, että mistä se liikevaihto muo-
dostuu” – Tilintarkastaja A  

”pitäis koittaa niin kun ymmärtää se jokanen vaihe siinä myyntiprosessissa, niin et 
ymmärtää, mitä siellä voi mennä vikaan ja mitä niin kun käy, jos se menee vikaan. Eli 



46 
 

sillä tavalla me pystytään tavallaan niin kun ajattelee se, että mitä riskejä siinä koko 
prosessissa on, mihin kannanottoon ne liittyy” -Tilintarkastaja A 

”se vaatii asiakkaan toiminnan ymmärtämistä ja asiakkaan tuntemista enemmän 
kuin muut erät.” – Tilintarkastaja E  

”pitäis muodostaa käsitys, että mistä se liikevaihto koostuu, onks se semmosta, onks 
siellä vaik joku yks isompi sopimus tai onks se semmosta pient sälää tai sitten jotain, 
mitä asiakkaita” – Tilintarkastaja B  

Myös riittämättömän ymmärryksen muodostaminen nähtiin haasteena. Tilintar-
kastaja A kuvasi puutteelliseen liikevaihdon ymmärtämiseen liittyvää haastetta 
seuraavasti:  

”ei ymmärretä niitä prosesseja, mitä mahdollisii puutteita siellä on tai sit niitä riski-
pisteitä eli missä se riski niin kun siellä prosessissa aina on tai jossain kontrollissa. Et 
tavallaan kun me käydään läpi niin kun sitä myyntiprosessii, niin pitäis yrittää niin 
kun hahmottaa sieltä ne, et okei missä kohtaa tää voi niin kun mennä vikaan jos tää 
menee vikaan, ja sit tavallaan keskittyy niin kun niiden asioiden tarkastamiseen. Et 
muutenhan me tavallaan keskitytään ihan vääriin asioihin siin liikevaihdon tarkas-
tuksessa.” -Tilintarkastaja A  

Myös asiakkaan tuntemisella nähtiin olevan vaikutusta tarkastustyön kannalta. 
Asiakkaan tuntemisella nähtiin olevan tarkastustyötä helpottava vaikutus. Tilin-
tarkastaja C kuvasi, että yrityksen tunteminen helpottaa riskien arviointia. Myös 
tilintarkastaja D kuvasi, että kun tunnetaan asiakas, käytössä on aiempien vuo-
sien dataa sekä tunnetaan yrityksessä olevat ihmiset ja järjestelmät, on tarkastuk-
sessa helpompi lähteä liikkeelle verrattuna uuteen asiakkaaseen. 

Myös aikaisempien vuosien tarkastuksilla nähtiin olevan vaikutusta liike-
vaihdon tarkastuksessa. Muun muassa aiempien vuosien dokumentaatiolla kat-
sottiin olevan vaikutusta tarkastuksiin. Tilintarkastaja A:n mukaan aiempien 
vuosien hyvät prosessikuvaukset helpottavat tarkastustyötä. Lisäksi tilintarkas-
taja B:n mukaan aiemmat vuodet helpottavat tarkastusta myös siten, että aiem-
pien vuosien työpapereita voidaan käyttää dokumentoinnin mallina.  

Haastatteluiden perusteella aiempien vuosien tarkastuksilla nähtiin olevan 
myös vaikutusta tarkastustoimenpiteisiin ja niiden määrään. Tilintarkastaja B 
mainitsi, että mikäli yrityksessä on samat järjestelmät, liikevaihto on uskottavalla 
tasolla verrattuna aikaisempaan vuoteen, ovat tarkastuksessa käytettävä toimen-
piteet myös yleensä samoja kuin edellisenä vuonna. Toisaalta tilintarkastaja E 
korosti, että tarkastusta sen laajuutta ja ajoitusta sekä tarkastustoimenpiteitä tu-
lisi vaihdella vuosittain. Lisäksi tilintarkastajat E ja F näkivät, että aiempien vuo-
sien virheillä on vaikutusta tuleviin tarkastuksiin ja tarkastustyön määrään. Vir-
heiden vaikutuksia kuvattiin seuraavasti:  

”No jos on havaittu aikasempina vuosina paljon virheellisyyksiä, niin sitten sitä tar-
kastusta tehdään edelleen enemmän. Mutta jos sit taas ei oo niitä virheitä havaittu 
siellä liikevaihdossa aiempina vuosina, niin ei oo sit semmosta, lähtökohtasesti tar-
vetta suunnitella hirveesti erilaisia toimenpiteitä siihen liikevaihdon tarkastukseen, 
että vähempikin voi riittää.” – Tilintarkastaja F 
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”No totta kai niin kun ollaan saatu se kokonaiskäsitys asiakkaasta aiempina vuosina 
ja tiedetään aiempien vuosien, mitä virheitä siellä on ollu ja tunnetaan asiakas, niin 
totta kai se helpottaa aika paljonkin tätä tarkastusprosessia” – Tilintarkastaja E  

Myös tarkastuksissa käytettävällä ajalla nähtiin olevan vaikutusta tarkastuksiin. 
Tilintarkastaja A näki, että aika on asia, jonka kanssa moni painii ja että toimek-
siantoihin ei välttämättä ole aina riittävästi aikaa käytettävissä, mikä myös vai-
kuttaa tarkastukseen. Tilintarkastaja B:n mukaan tarkastusbudjetti, paljonko ai-
kaa on käytettävissä, vaikuttaa valittavien tarkastustoimenpiteiden määrään. 
Myös tilintarkastaja C mainitsi, että tarkastusbudjetin ollessa pieni, voi tarkastus 
jäädä heikommalle, mutta korosti myös, että asia ei saisi olla näin. Samoin tilin-
tarkastaja F oli sitä mieltä, että tarkastukseen käytettävän ajan ei tulisi vaikuttaa 
ja että käytettävä aika ei saisi olla ensisijainen asia tarkastuksissa.  

Myös tarkastuksessa käytettävillä järjestelmillä nähtiin olevan vaikutusta 
tarkastuksen kannalta. Tilintarkastaja F nosti esiin, että data-analyysin käyttämi-
nen helpottaa tarkastusten tekemistä. Myös tilintarkastaja C mainitsi, että nyky-
ään myynnin tarkastuksessa voidaan käyttää IT-avusteista tarkastusta ja eteen-
päin menneitä järjestelmiä.  

Kahdessa haastattelussa nostettiin esille myös tilintarkastajan ammatillisen 
harkinnan ja ammatillisen skeptisyyden vaikutus tarkastuksiin. Vain yksi haas-
tateltavista mainitsi suoraan, että tarkastukset edellyttävät tilintarkastajalta am-
matillista harkintaa. Kuitenkin suurimmassa osassa haastatteluja kävi ilmi, että 
tilintarkastajat kokivat liikevaihdon tarkastuksen ja riskien arvioinnin olevan hy-
vin asiakassidonnaisia asioita ja että tarkastustoimenpiteet tulee miettiä asiakas-
kohtaisesti, mikä sinänsä osoittaa, että ammatillinen harkinta kulkee tarkastus-
työn taustalla, vaikka tätä ei erikseen mainittukaan. Haastatteluissa ammatillista 
harkintaa ja skeptisyyttä kuvattiin seuraavasti:  

”Että ammatillista harkintaa tossa saa jonkun verran käyttää, et sä saat semmosen, 
tehokkaasti sen kohtuullisen varmuuden ja sit se laatu on vielä sitä niin kun laatu-
standardien mukaista.” – Tilintarkastaja B  

”…meijän pitää tilintarkastajina kovinkin sellasia, sanotaanko ammatillisesti välillä 
skeptisiäkin, koska asiakas saattaa haluta tulouttaa asioita, mitä ei oikeesti voisikaan 
vielä tulouttaa” -Tilintarkastaja D  

Tilintarkastajaan ja tarkastustyöhön liittyvien tekijöiden osalta haastatteluissa 
nostettiin esille ymmärryksen merkitys tarkastustyön kannalta, aikaisempien 
vuosien tarkastusten merkitys, ajankäyttö tarkastuksissa, tarkastuksissa käytet-
tävät järjestelmät sekä tilintarkastajan ammatillinen harkinta ja skeptisyys. Liike-
vaihtojen tarkastusta edistävinä tekijöinä nousivat muun muassa hyvä ymmär-
rys asiakkaasta ja liikevaihdosta, asiakkaan tunteminen entuudestaan, aiempien 
vuosien hyvät prosessikuvaukset ja dokumentaatio ja data-analyysi. Tarkastusta 
haastavina tekijöinä nähtiin muun muassa puutteellinen ja riittämätön ymmär-
rys liikevaihdosta ja uusi asiakas. Myös käytettävissä oleva aika koettiin haas-
teelliseksi ja sen arvioitiin joissakin tapauksissa vaikuttavan tarkastukseen. Li-
säksi aiempina vuosina havaittujen virheiden nähtiin kasvattavan tarkastustyön 
määrää tulevina vuosina.     
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4.3.3 Valvonta ja ohjeistus 

Myös PRH:lla nähtiin olevan vaikutusta liikevaihtojen tarkastamiseen. PRH:n 
rooli nähtiin merkittävänä ja ohjeistusta antavana. Lisäksi PRH:n asettamat vaa-
timukset nähtiin lähtötasona liikevaihdon tarkastukselle. Näitä seikkoja kuvat-
tiin seuraavasti:  

”kyl se varmastikin se PRH:nkin rooli siinä on niin kun merkittävää, et siihen on niin 
sanotusti pakkokin paneutua enemmän” – Tilintarkastaja C  

”PRH on antanu aika yksityiskohtastakin ohjeistusta, miten liikevaihtoo pitää tarkas-
taa ja mitä asioita sieltä pitää tarkastaa, kuten laajuutta, ajoitusta ja tota, miten sitä 
dokumentoidaan. Kyllähän tähän on olemassa riittävästi minun mielestä ohjeis-
tusta.” – Tilintarkastaja E  

”kyllä ne PRH:n vaatimukset ne on semmonen lähtötaso” – Tilintarkastaja B  

Tilintarkastaja A koki myös, että PRH:n laaduntarkastukset ovat toimineet herät-
teenä tilintarkastajille siitä, että liikevaihtoa tulisi tarkastaa enemmän.  

”kyl mä näkisin että PRH on niin kun just näillä laadunvalvonnan tuloksilla saanu 
ehkä tilintarkastajiakin heräilemään siihen, että siihen liikevaihtoon pitäis käyttää 
selkeesti enemmän aikaa kuin siihen on käytetty. Kyl mä näkisin, et se toimii semmo-
sena, ei nyt pelotteena, mut semmosena hyvänä tota herätteenä, että sitä pitäis tar-
kastaa enemmän.” – Tilintarkastaja A  

Tilintarkastajien käsitykset PRH:n laaduntarkastusten painopistealueiden vaiku-
tuksista tarkastustyöhön vaihtelivat. Tilintarkastaja D ei kokenut, että painopis-
tealueet vaikuttaisivat omaan tarkastustyöhön. Myös tilintarkastaja F koki, että 
painopistealueiden ei pitäisi vaikuttaa tarkastamiseen, mutta mainitsi, että tar-
kastajilla saattaa kuitenkin olla taipumusta kiinnittää näihin huomiota. Tilintar-
kastaja E taas koki, että painopistealueet vaikuttavat tarkastukseen sekä sen do-
kumentaatioon. Painopistealueiden vaikutusta kuvattiin seuraavasti:  

”nyt kun se on ollu siellä jo muutaman vuoden ajan, niin mun mielestä se ei tässä 
kohtaa mitenkään erityisesti sieltä pomppaa esiin. Et en mä ainakaan itse ajattele sitä 
tarkastuksia tehdessä, koska liikevaihdon tarkastus joka tapauksessa pitää tehdä ja se 
tehdään niin kun aina, joten en itse erityisemmin asiaa mieti.” – Tilintarkastaja D 

” Ja kyllähän se vaikuttaa totta kai niin kun tämä PRH:n painopistealueet siihen, että 
mitkä sitten tarkastuksessa tulee ottaa tai tulee dokumentoida riittävän hyvin.” – Ti-
lintarkastaja E 

” ei pitäs vaikuttaa, taas sit pitäis riskiperusteisesti miettii, että mitä tarkastetaa...kyl-
lähän se on, kun PRH on ottanut jotakin vähän niin kun painopistealueeks, niin sit-
ten ehkä vähän näis varsinkin vanhemmissa kolleegoissa tulee sit sellasta piirrettä 
havaittavissa, että sitten kiinnitetää siihen tarkastukseen enemmän huomiota.” – Ti-
lintarkastaja F  

PRH:n rooli nähtiin merkittävänä liikevaihtojen tarkastusten kannalta. PRH:n 
vaatimukset ja ohjeet koettiin lähtötasoksi tarkastukselle. Näkemykset PRH:n 
laaduntarkastusten vaikutuksista liikevaihtojen tarkastuksiin vaihtelivat. Osa 
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tilintarkastajista näki, että PRH:n laaduntarkastuksilla on vaikutusta itse tarkas-
tustyöhön ja että laaduntarkastukset ovat korostaneet tilintarkastajille, että liike-
vaihtoon tulee kohdistaa riittävästi tarkastusta. Toisaalta osa haastateltavista 
koki, että laaduntarkastukset eivät varsinaisesti vaikuta omaan tarkastustyöhön.   

4.4 Tarkastustoimenpiteet 

4.4.1 Prosessikuvaukset ja kontrollien testaaminen 

Tilintarkastajat kuvasivat haastatteluissa myyntiin liittyvän prosessin läpikäyn-
tiä sekä kontrollien testaamista tarkastustoimenpiteinä. Myynnin osalta nostet-
tiin esiin, että prosessikuvausten laatiminen myyntiprosessista on tärkeää eten-
kin yhtiön kokoluokan kasvaessa ja tähän liittyvien kontrollien testaaminen. 
Myös läpikulkutestien tekeminen liikevaihtojen tarkastuksissa mainittiin. Pro-
sessikuvausten laatimista kuvattiin muun muassa seuraavasti: 

”Tietenkin on, niin kun varsinkin tämmösissä, kun se on merkittävä asia toi myynti, 
liikevaihto, niin tehdään tietysti se prosessikuvaus ja käydään läpi sitä, että tietysti 
mitä isompi yhtiö, niin varsinkin, että miten se prosessi menee ja mitkä kontrollit 
siellä on, liittyy tähän myyntiin.” – Tilintarkastaja C  

”liikevaihtoo on hyvä myös sitten varsinkin, jos lähestymistapa on tämmönen pro-
sessi- ja kontrollilähestymistapa, niin tuota myös sitten tämä prosessi kuvata ja tes-
tata relevantteja kontrolleja.” -Tilintarkastaja E 

Prosessi- ja kontrollitestaus liitettiin enemmän pohjaksi muulle tarkastukselle ja 
aineistotarkastukselle. Muun muassa tilintarkastaja A kuvasi, että prosessin ym-
märtäminen antaa hyvän pohjan tarkastustoimenpiteiden valinnalle ja tarkastuk-
sen etenemiselle:  

”Niin kun me ymmärretään se prosessi ja miten ne eri vaiheet ja mahdolliset, mitkä 
menee väärin, miten ne liittyy mihinkin kannanottoon, niin silloin me saadaan kan-
nanottotasolla vastaukset tavallaan siihen, et mitä meidän pitää tarkastaa ja silloin 
me voidaan kohdentaa ne tarkastustoimenpiteet just niihin kannanottoihin ja sit jos 
ne ei vastaa niihin kaikkiin kannanottoihin, niin sitä täytyy aina suorittaa niin kun 
jokaseen kannanottoon erityyppisii toimenpiteitä.” -Tilintarkastaja A 

Kontrollien testaaminen nähtiin tehokkaana erityisesti isoissa asiakkaissa ja 
isoissa yhtiöissä. Tilintarkastaja B nosti esille, että isoissa yhtiöissä liikevaihtoa 
tulee tarkastaa jossain määrin kontrollien testauksella, koska muuten aineistotar-
kastuksen otoskoko kasvaisi liian suureksi. Tilintarkastaja C mainitsi, että mitä 
isompi asiakas ja mitä enemmän tapahtumia, niin silloin tarkastusta myös teh-
dään prosessien ja kontrollien kautta. Myös tilintarkastaja E näki tärkeänä, että 
isoissa toimeksiannoissa tehdään prosessien ja kontrollien läpikäyntiä vuosittain 
sekä testataan joidenkin kontrollien tehokkuutta ja olemassaoloa.  

Kontrollien testauksen tehokkuuteen liitettiin myös kontrollin toimivuus. 
Kontrollien testaus nähtiin tehokkaana ja tarkastusta helpottavana tekijänä, 
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mikäli yrityksen kontrollit ovat toimivia. Toimimattomien kontrollien nähtiin li-
säävän myös aineistotarkastuksen määrää. Kontrollien toimivuuden vaikutusta 
kuvattiin seuraavasti:   

”Eli jos se tuota kontrollit toimii, katsotaan, että siellä ne on asianmukaset ja ne katso-
taan myöskin, että ne on tehokkaita, että ne, se tehdään oikealla tavalla dokumen-
toidusti, niin sillon me voidaan olla jo pidemmällä siinä luottamuksessa, että se 
myynti esimerkiks kirjautuu oikealla tavalla sinne kirjanpitoon” – Tilintarkastaja C  

”jos on hyvät kontrollit pystytty luomaan, niin silloin kontrollitarkastustoimenpi-
teillä on niin kun, pystyy niin kun helpommin tarkastamaan, sanotaanko näin” – Ti-
lintarkastaja D 

” Jos siellä kontrollit ei toimi, niin meidänhän pitäis nostaa sitä substanssitarkastusta 
sitä niin kun aineistotarkastuksen määrää huomattavasti” – Tilintarkastaja C 

Haastatteluista nousi esiin, että kontrollien tulisi olla myös relevantteja, jotta nii-
den testaaminen on tarkastuksen kannalta järkevää. Tilintarkastaja A nosti esille, 
että kontrollin tulisi vastata tarkastettavaan kannanottoon, jotta sen tarkastami-
nen olisi tehokasta. Myös tilintarkastaja F näki, että kontrollitestauksessa voidaan 
saada tehokkaasti laadukasta tilintarkastusevidenssiä liikevaihdosta, mutta nosti 
myös esille, että liikevaihtoon ei aina sisälly kontrolleja, joita voitaisiin tarkastaa.  

Kokonaisuudessaan prosessikuvasten laatimisella sekä kontrollien testaa-
misella nähtiin olevan tärkeä rooli liikevaihtojen tarkastustoimenpiteinä. Erityi-
sesti kontrollien testaus nähtiin tehokkaana suurissa yhtiöissä, joissa aineistotar-
kastuksen määrästä saattaisi tulla liian suuri. Kontrollien testaaminen nähtiin te-
hokkaaksi myös silloin, kun kontrollit ovat toimivia. Haastatteluissa nousi esille 
myös, että kontrollien testaaminen on tehokasta, mikäli tarkastetaan relevantteja 
kontrolleja. Prosessi- ja kontrollitestauksen nähtiin muodostavan pohjan muulle 
tarkastustyölle ja aineistotarkastuksen määrälle.  

4.4.2 Aineistotarkastustoimenpiteet 

Kaikissa haastatteluissa nousi esiin, että liikevaihtoon kohdistetaan aineistotar-
kastustoimenpiteitä. Aineistotarkastustoimenpiteet ja yksittäisten tapahtumien 
tarkastaminen nähtiin kiinteänä osana tarkastusta, mitä tulee suorittaa liikevaih-
don tarkastuksissa. Haastatteluissa mainitut aineistotarkastustoimenpiteet kui-
tenkin vaihtelivat ja tarkastukseen valittavien tarkastustoimenpiteiden nähtiin 
riippuvan erinäköisistä tekijöistä.  

Haastatteluissa nostettiin esiin yksittäisten tapahtumien tarkastaminen. 
Useammassa haastattelussa mainittiin, että aineistotarkastusta ja yksittäisten ta-
pahtumien testaamista tulee suorittaa aina huolimatta siitä, että liikevaihtoa on 
tarkastettu esimerkiksi kontrollien testauksen kautta. Aineistotarkastuksen ja yk-
sittäisten tapahtumien tarkastamisen merkitystä kuvattiin seuraavasti:  

”joka tapauksessa tähän myös aina tulee kohdistaa aineistotarkastusta” – Tilintarkas-
taja E  
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”Eli vaik meillä ois kontrolleja, jotka toimii tehokkaasti ja joihin me luotetaan ja joita 
me testataan, niin silti meidän täyty aina tehdä myöskin aineistotarkastustoimenpi-
teitä ja nimenomaan yksittäisten tapahtumien tarkastusta” – Tilintarkastaja A  

”Vaikka me se prosessi ollaan kuvattu ja ne kontrollit ja testattukin niitä, niin sitten 
aina kuitenkin tarvitaan myöskin tällasta niin kun isompaa otosta siihen, että tuota, 
miten siellä ihan yksittäisiä tapahtumia on tehty ja sillon mennään just tähän otan-
taan ja pyritään mahollisimman kattavaan tarkastukseen.” -Tilintarkastaja C  

 
Aineistotarkastustoimenpiteiden ja yksittäisten tapahtumien tarkastamisen kan-
nalta haasteelliseksi nostettiin aineiston suuri koko ja yksittäisten tapahtumien 
testaaminen suuresta laskutusmassasta. Yksittäisten tapahtumien tarkastamissa 
suhteessa aineiston kokoon kuvattiin seuraavasti: 

”Aineistotarkastus on aina vähän niin kun voiko sanoo vähän niin kun työläämpää, 
kun joutuu sitten käymään isompia massoja vaikkapa läpi tai muuta, että siinä mie-
lessä, niin jos ois hyvät kontrollit, niin sitten pystytään niin kun helpostikin kattaa 
isoo osaa sitä aihepiirii.” – Tilintarkastaja D  

”No siis isommis, niin kun suuryhtiöissä, mitä ei nyt Suomessa loppujen lopuksi 
ihan hirveesti oo ees sen kokosii yhtiöitä, niin nimenomaan kontrollitestauksellahan 
ne pitää jossain määrin tarkastaa. Että ku muuten siit otoksesta, perus aineistotarkas-
tuksen otoksesta, tulis aika iso” -Tilintarkastaja B  

”jos laskutusmassa on suuri, niin yksittäisten tapahtumien tarkastamine, niin suh-
teessa sopimuksiin ei oo, sielt tulis niin suuri se otantakoko, että se ei ois ehkä sovel-
tuvaa” – Tilintarkastaja F 

Tilintarkastajat kokivat myös, että yksittäisten tapahtumien tarkastamisella ei 
välttämättä saada riittävää ja laadukasta tilintarkastusevidenssiä erityisesti, jos 
aineistotarkastuksessa katsotaan vähäinen määrä ja tarkastettava aineisto on 
suuri tai tarkastettavat yksiköt on valittu sattumanvaraisesti. Tilintarkastaja D 
nosti esiin myös tarkastuksen takaperoisuuden eli tarkastuksen lähtemisen ai-
neistotarkastuksen kautta liikkeelle. Yksittäisten tapahtumien tarkastusta laa-
dukkaan tilintarkastusevidenssin kannalta kuvattiin seuraavasti:  

”No jos lähdettäis läpikäymään liikevaihtoa niin kun tavallaan takaperosesti elikkä 
lähdetään sieltä aineistotestauksen kautta ja katotaan kaksi laskua. Niin mitä se sitten 
antaa, niin enpä tiedä” -Tilintarkastaja D  

”jos katotaan pelkkä myyntilasku, niin sehän ei kerro mitään, koska se on yhteisön 
itsensä tekemä asiakirja ja jos me katotaan vaan myyntilasku, niin ei me saada siitä 
niin kun mitään varmuutta se ei kerro meille yhtään mitään eli sit täytyy tehdä jotain 
muuta” -Tilintarkastaja A 

”kyl mä sanoisin, et semmonen, et sä katot vaan yksittäisiä tapahtumia jonkun, 
vaikka kymmene kappaletta ja otat ne vaikka ihan sattuman varasesti vielä, et ei ees 
niit suurimpia ja vaikka katot ne vaan myyntilaskuille, niin siinähän ei oo niin kun 
mitään järkeä” – Tilintarkastaja B  

”vähiten tilintarkastusevidenssii ehkä, jos on suuri laskutusmassa, niin sitten sillä ai-
neistotarkastuksella. Et jos on pieni laskutusmassa, jos on muutama iso lasku, niin 
ehkä siin sitten soveltuvin voi olla niitten muutaman tapahtuman tarkastaminen ai-
neistotarkastuksena.” – Tilintarkastaja F  
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Tilintarkastajien käsitykset analyyttisen tarkastuksen merkityksestä vaihtelivat. 
Osa tilintarkastajista näki analyyttisellä tarkastuksella olevan merkitystä liike-
vaihdon tarkastuksessa ja sen nähtiin muodostavan pohjan liikevaihdon tarkas-
tamiselle. Tilintarkastaja C muun muassa mainitsi, että analyysi muodostaa poh-
jan prosessin läpikäynnille, kontrollien testaukselle sekä aineistotarkastustoi-
menpiteille. Tilintarkastaja D myös kuvaisi lähtevänsä tarkastustyössä analyytti-
sen tarkastuksen kautta liikkeelle. Tilintarkastaja F koki, että analyyttinen tarkas-
tus korostuu yhtiöiden liikevaihtojen tarkastuksessa. Osa tilintarkastajista näki 
myös, että analyyttisellä tarkastuksella on merkitystä erityisesti poikkeamien ha-
vaitsemissa ja se nähtiin tehokkaana keinona havaita näitä. Poikkeamien havait-
semista ja analyyttisen tarkastuksen merkittävyyttä kuvattiin muun muassa seu-
raavasti:  

”lähtökohtasestihan sillä on olennainen merkitys, että tätä analyyttistä tarkastusta 
tehdään liikevaihtoon, koska sillä voidaan sitten havaita tätä poikkeavaa tai epäloo-
gista kehitystä.” -Tilintarkastaja E  

”se antaa pohjan oikeestaan sit sille muulle prosessin läpikäynnille, kontrollien tes-
taukselle, aineistotestaukselle se analyysi siellä pohjalla. Ja sitten kun, jos havaitaan, 
että siellä on jotain poikkeamia siitä meijän ennakkokäsityksestä, siitä, mitä ollaan 
oletettu, niin sillon tietysti lähdetään niitä poikkeuksia sitten tarkastamaan myös-
kin.” – Tilintarkastaja C  

”Kyllä mun mielestä sillä on merkitystä, koska jos niin kun yhtäkkiä pomppaa hir-
veen paljon, vaikka edellisiin vuosiin tai edellisiin kuukausiin niin kun vaikka aiem-
pina vuosina, verrattaen, niin kyllä siin kohtaa pitää alkaa selvittelee, että mistä on 
kyse ja minkä johdosta sitten nää poikkeamat on syntyneet. Et kyllä mun mielestä 
analyyttinen tarkastus kertoo kauheen paljon.” – Tilintarkastaja D  

Toisaalta tilintarkastaja A näki, että analyyttisten toimenpiteiden käyttö on rajal-
lista liikevaihdon tarkastuksissa. Myös tilintarkastaja B nosti esille, että analyyt-
tisiä toimenpiteitä käytetään, kun ne ovat perusteltavissa, mutta käyttö on harvi-
naisempaa. Rajallisuutta kuvattiin seuraavasti:  

”Se on hyvin niin kun yksittäisissä tapauksissa, kun analyyttisii toimenpiteitä voi lii-
kevaihtoon ylipäätään niin kun tehdä… kyl mä näkisin, et se on aika harvois tapauk-
sissa voidaan niin kun suorittaa analyyttisii toimenpiteitä” – Tilintarkastaja A 

”Et kyllähän niitä usein koitetaan haarukoida, että paljon se liikevaihto vois olla, mut 
jos ei sitä pysty mitenkään analyyttisesti laskemaan, niin sithän se on hankalaa, et 
joutuu sitten kattoo muilla toimenpiteillä, mutta kyl niit käytetään, niitä analyyttisii 
toimenpiteitä aina kun se on vaan järkevästi ehkä perusteltavissa tai mahollista, että 
tokihan se on ehkä vähän harvinaisempaa” – Tilintarkastaja B  

Myös käsitykset siitä, millaista tilintarkastusevidenssiä ja kuinka tehokkaita ana-
lyyttiset toimet ovat tilintarkastusevidenssin hankinnan kannalta vaihtelivat. Ti-
lintarkastaja F koki, että analyyttisellä tarkastuksella voidaan saada paljonkin 
evidenssiä liikevaihdosta. Samoin tilintarkastaja D koki, että analyyttinen tarkas-
tus kertoo paljon liikevaihdosta. Vaikka tilintarkastaja B koki, että analyyttisten 
käyttö voi olla rajallista, koki tilintarkastaja B myös, että analyyttisten tarkastus-
toimenpiteiden avulla liikevaihdosta on mahdollista saada laadukasta, hyvää ja 
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tehokasta tilintarkastusevidenssiä. Toisaalta taas tilintarkastaja A koki, että ana-
lyyttiset toimenpiteet eivät välttämättä tuota juurikaan evidenssiä liikevaihdosta: 

”Et ne ei juurikaan mun mielestä tuota sit evidenssii tai vastaa niin kun oikeesti sii-
hen kannanottotason riskiin liikevaihdon osalta.” – Tilintarkastaja A  

Tilintarkastajien vastauksissa nousi kuitenkin esille, että analyyttisten toimenpi-
teiden ei nähty pelkästään riittävän, vaan niiden rinnalla nähtiin tarpeellisena 
suorittaa myös muita toimenpiteitä. Suoritettavina analyyttisinä toimenpiteinä 
tilintarkastajat mainitsivat odotusarvojen laskennan ja ennakkokäsityksen muo-
dostamisen liikevaihdosta. Analyyttiseen tarkastukseen liitettiin myös liikevaih-
don vertaaminen edellisiin vuosiin, kuukausijakaumiin sekä budjetteihin. Li-
säksi tilintarkastaja A ja tilintarkasta F nostivat esille myös Pivot-taulukoiden 
käytön analyyttisen tarkastuksen apuna. Tilintarkastaja D oli ainoa, joka nosti 
hallinnon tarkastuksen esille osana liikevaihtoa. Tilintarkastaja D:n mukaan hal-
linnon tarkastuksen kautta voi käydä esiin tiettyjä seikkoja, joiden vuoksi havai-
tut poikkeamat liikevaihtoon ovat voineet syntyä.  

Aineistotarkastustoimenpiteistä myös katkotarkastus nähtiin merkityksel-
lisenä tarkastustoimenpiteenä liikevaihtojen tarkastuksissa. Puolet haastatelta-
vista oli myös sitä mieltä, että katkon tarkastus korostuu yhtiöiden liikevaihdon 
tarkastustoimenpiteenä. Lisäksi tilintarkastaja D näki, että katkon tarkastuksella 
saadaan liikevaihdosta eniten irti tilintarkastusevidenssiä:  

”mut kyl mä sanoisin, et se katko, katkon tarkastus on sellanen, millä me saadaan 
eniten liikevaihdosta kuitenkin irti” – Tilintarkastaja D  

Useissa haastatteluissa nousivat esille myös erilaiset täsmäytykset ja perustee-
seen tarkastamiset liikevaihtojen tarkastuksissa. Tilintarkastajat nostivat esille lii-
kevaihdon täsmäyttämisen sopimukselle tai muihin perusteisiinsa saakka:  

”käydään läpi laskuja ja sitten myöskin niihin liittyviä sopimuksia sekä niihin laskui-
hin liittyviä maksuja” – Tilintarkastaja C  

”liikevaihtoahan tulee aina myös tarkastaa perusteeseensa asti eli aina on sitten myös 
vietävä näitä kirjanpidon, kirjanpitoon tuloutettuja eriä sopimukselle tai muuhun 
vastaavaan dokumenttiin saakka.” -Tilintarkastaja E  

”eli tärkeetä on tehä vaikka aineistotarkastuksessa, et kattoo, mistä se tulee se niin 
kun tieto sinne laskutukseen, et se on laskutettu oikein.” – Tilintarkastaja B  

”sitten se on hyvä täsmäyttää se liikevaihto siel niin kun tilinpäätöksessä johonkin 
myyntilaskulistaukseen jostain reskontrasta tai jostain laskutussysteemistä” – Tilin-
tarkastaja B 

Tilintarkastaja B nosti esille, että kokonaisuuden täsmäytyksellä ulkoiseen järjes-
telmään saadaan laadukasta ja tehokasta evidenssiä liikevaihdosta. Myös tilin-
tarkastaja E oli sitä mieltä, että liikevaihdon tarkastaminen perusteeseen asti on 
otettava huomioon riittävän hyvän tilintarkastusevidenssin saamiseksi. Lisäksi 
tilintarkastaja B oli sitä mieltä, että yhtiöiden tarkastuksissa korostuvat 
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täsmäytykset. Myös tilintarkastaja E näki, että yhtiöiden liikevaihtojen tarkastuk-
sissa korostuu liikevaihdon vieminen perusteeseensa saakka.  

Toisaalta haastatteluissa nousi esille myös liikevaihdon täydellisyyden tar-
kastaminen. Osa tilintarkastajista nosti esille, että liikevaihdon tarkastuksissa tu-
lee tarkastaa sopimuksia ja johtaa näitä laskutukseen ja kirjanpitoon.  Tilintarkas-
taja E nosti myös esille, että liikevaihdon täydellisyyden tarkastaminen on tar-
kastustoimenpide, joka korostuu yhtiöiden liikevaihdon tarkastuksissa. Sopi-
musten ja laskutusjärjestelmän tietojen johtamista kuvattiin seuraavasti:  

”sitten toisaalta on sopimusten ja päätösten niin kun mätsäämistä keskenään ja vie-
mistä ihan sinne niin kun myyntilaskuille ja myyntitositteisiin asti.” – Tilintarkastaja 
D 

”liikevaihdon täydellisyyttähän voi tarkastaa, vaikka jos yhtiöllä on jokin tietty las-
kutusjärjestelmä, josta tiedot siirtyy tänne pääkirjanpitoon, niin täsmäyttää vaikka 
tämä laskutusjärjestelmän tuottama liikevaihto tilikauden ajalta pääkirjanpitoon” – 
Tilintarkastaja E  

Tilintarkastaja A nosti myös esille, että tarkastustoimenpide on tehokas silloin, 
kun aineiston kirjanpitosidonnaisuus on varmistettu:  

”Eli jos meillä on esimerkiks myyntilaskuluettelo ja katotaan sieltä myyntilaskuja, 
niin jotta se toimenpide on tehokas, niin meidän pitää eka varmistuu, että se myynti-
laskuluettelon ne myyntilaskut löytyy myöskin kirjanpidosta. Eli se laskuluettelo pi-
täis johtaa eka kirjanpitoon ja sit me tiedetään, et ne on kirjanpitosidonnaisii.” – Tilin-
tarkastaja A  

Haastatteluissa merkittävänä tarkastustoimenpiteenä nousi myös saapuneiden 
suoristusten tarkastaminen eli myynnin osalta nähtiin tärkeänä tarkastaa, onko 
myynnistä saatu suoritus pankkitilille. Tilintarkastaja C ja F olivat myös sitä 
mieltä, että saapuneiden suoritukset ovat tehokas keino hankkia tilintarkas-
tusevidenssiä. Tilintarkastaja C oli myös sitä mieltä, että maksujen saapumisen 
tarkastaminen antaa merkittävää näyttöä siitä, että myynti on yhtiölle kuuluvaa 
ja että suurien massojen kohdalla laskuaineiston yhdistäminen saapuneisiin suo-
rituksiin tarjoaa parempaa kattavuutta verrattuna yksittäiseen läpikulkutestauk-
seen. Tilintarkastaja B mainitsi, että maksujen tarkastus on tarkastustoimenpide, 
joka korostuu yhtiöiden liikevaihdon tarkastuksissa. Saapuneiden suoritusten 
tarkastamista kuvattiin muun muassa seuraavasti:  

”Kyl niitä täytyy kattoo, et rahat on tullu pankkitilille, että ne on olemassa, koska vai-
kee sitä olemassaoloa muuten todentaa, ku että joku on maksanu rahaa siitä.” – Tilin-
tarkastaja B  

”sit tiliotteelle täsmäytyksen, niin se antaa kuitenkin sit taas tehokas evidenssii siitä 
myyntisaamisen olemassaolosta ja siitä liikevaihdon olemassaolosta” – Tilintarkas-
taja F  

”Toki maksut, että ne laskut on maksettu eli sillon se rahavirta on ainakin tullu si-
sällä, on tietysti hyvin merkittävä näyttö siitä, että se myynti on yhtiölle kuuluvaa ja 
näin” – Tilintarkastaja C  
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Haastatteluissa nousi esille myös, että saldovahvistusten pyytäminen nähtiin te-
hokkaana tarkastustoimenpiteenä erityisesti laadukkaan tilintarkastusevidens-
sin kannalta. Tilintarkastaja F kuvasi, että kun liikevaihto koostuu yksittäisistä 
isoista tapahtumista tai saatavista, niin saldovahvistuksen pyytäminen asiak-
kaan asiakkaalta voi antaa tehokasta tilintarkastusevidenssiä myyntisaamisen ja 
liikevaihdon olemassaolosta. Myös tilintarkastaja C mainitsi, että kolmansien ta-
hojen antamat vahvistukset ovat merkittävää evidenssiä liikevaihtojen tarkastuk-
sissa. Myös tilintarkastaja A oli sitä mieltä, että kun liikevaihto on vaikka yhdelle 
asiakkaalle, niin näissä tapauksissa saldovahvistuksen pyytäminen on tehokasta 
toimenpide, joka vastaa koko liikevaihtoon.  

Puolet haastateltavista nosti muistiotositteiden tarkastamisen tarkastustoi-
menpiteenä. Tilintarkastaja B korosti tärkeänä myös eri tositelajien tarkastamista, 
joita liikevaihdon kirjaamiseen saattaa sisältyä. Tositelajien tarkastamista kuvat-
tiin seuraavasti:  

”Se on kans tärkeetä, että, mitä tositelajeja siel on käytetty, että onko vaan myyntilas-
kulla vai onks siellä jotain muistioita ja pankkitositteita ja tommosia” – Tilintarkas-
taja B  

”et katsotaan myöskin muistiotositteilla tehtyjä kirjauksia, jos sinne myyntiin teh-
dään, mitä ne pitää sisällään” – Tilintarkastaja C tosiaan  

”se muistiotositteiden tarkastus myöskin” -tilintarkastaja D  

Myös jaksotusten ja myyntisaamisten tarkastus nostettiin esille parissa haastat-
telussa ja näiden nähtiin liittyvän myös liikevaihtoon. Tilintarkastaja D nosti 
esille myyntisaamispuolelta erääntyneiden saatavien tarkastamisen. Myös tilin-
tarkastaja C nosti esille, että asiakkaan luottotappioriski voi johtaa siihen, että 
luottotappioiden kirjaamista joudutaan arvioimaan. Tilintarkastaja B nosti esille 
jaksotuksiin sisältyvän virheen riskin ja mainitsi, että taseen tarkastuksen kautta 
päästään kiinni kyseisiin seikkoihin. Tilintarkastaja D oli ainoa, joka kuvaisi, että 
myyntisaamisten tarkastaminen on kiinteä osa liikevaihdon tarkastamisen koko-
naisuutta:  

”Ja sit tosiaan se myyntisaamisten tarkastus liittyy sitten kiinteenä osa tätä kokonai-
suutta ja myöskin voi olla siellä niin kun siirto, siirtyvien erien puolella tarkastetta-
vaa lisäksi” – Tilintarkastaja D  

Tilintarkastaja F oli ainoa, joka mainitsi data-analyysin käytön liikevaihdon tar-
kastuksissa ja näki tämän tehokkaana ja aikaa säästävänä keinona hankkia tilin-
tarkastusevidenssiä:  

”jos halutaan sitä mahollisimman suurta kattavuutta ja että menis mahollisimman 
vähän aikaa, niin juurikin tää data-analyysi on yks vaihtoehto siihen sitten, millä saa-
han sitten tehokkaasti evidenssiä liikevaihdon tarkastuksesta” – Tilintarkastaja F 

Kokonaisuudessaan liikevaihdon tarkastuksissa käytettävät aineistotarkastustoi-
menpiteet vaihtelivat. Liikevaihto vaikutti siihen, millaisia aineistotarkastustoi-
menpiteitä valittiin. Myös muun muassa asiakkaalla, kontrollien testauksella 
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sekä analyyttisellä tarkastuksella nähtiin olevan vaikutusta aineistotarkastustoi-
menpiteisiin. Aineistotarkastustoimenpiteisiin liitettiin tiettyjä haasteita, jotka 
nousivat erityisesti suuren aineiston kohdalla. Aineistotarkastus nähtiin myös 
työläämpänä keinona tarkastaa liikevaihtoa. Aineistotarkastus nähtiin kuitenkin 
merkittävänä osana tarkastusta ja liikevaihtoon nähtiin tärkeänä kohdistaa ai-
neistotarkastustoimenpiteitä. Katkon tarkastaminen, liikevaihdon tarkastaminen 
perusteeseen, saapuneiden suoristusten tarkastaminen ja saldovahvistusten pyy-
täminen sekä data-analyysi koettiin tehokkaina keinoina saada liikevaihdosta 
riittävästi laadukasta tilintarkastusevidenssiä. Lisäksi katkojen tarkastuksen, lii-
kevaihdon täydellisyyden tarkastuksen ja perusteeseen tarkastamisen sekä saa-
puneiden suoritusten tarkastamisen nähtiin korostuvan yhtiöiden liikevaihtojen 
tarkastuksissa. Käsitykset analyyttisen tarkastuksen tehokkuudesta tilintarkas-
tusevidenssin hankinnassa vaihtelivat. Aineistotarkastustoimenpiteistä yksit-
täisten tapahtumien testaaminen nähtiin tehottomana, mikäli yksittäiset tapah-
tumat poimitaan suuresta massasta ja poiminta tapahtuu sattumanvaraisesti. 
Myös tarkastuksen lähteminen aineistotarkastuksesta liikkeelle nähtiin tehotto-
mana keinona tarkastaa liikevaihtoa.  

4.4.3 Tarkastuksen laajuus 

Liikevaihdon tarkastamisen osalta muutamassa haastattelussa nostettiin esille 
myös tarkastuksen laajuus. Liikevaihtoa nähtiin merkityksellisenä tarkastaa 
koko tilikaudelta ja riittävän pitkältä ajanjaksolta. Tilintarkastajat A ja E kuvasi-
vat tarkastettavaa ajanjaksoa seuraavasti:  

”Ylipäätään liikevaihtoo tarkastetaan koko tilikaudelta” – Tilintarkastaja A  

”Ja tietysti myös hyvä ois ottaa huomioon tarkastuksen ajoitus eli miltä ajankohdalta 
liikevaihtoo tarkastetaan ja kattaako se riittävällä tavalla koko tarkastettavan tilikau-
den.” – Tilintarkastaja E  

Tilintarkastaja E nosti myös esille, että liikevaihdon riittämättömän tarkastuksen 
riittävän tilintarkastusevidenssin kannalta:  

”Yleisesti ottaen voi sanoa, että jos ei oo tarkastettu riittävästi liikevaihtoa, että pel-
kästään jos tehdään yks tai kaks tarkastustoimenpidettä, niin eihän se lähtökohtasesti 
riitä mihinkään” – Tilintarkastaja E 

Haastatteluissa nähtiin siis merkityksellisenä, että liikevaihto tulee tarkastaa 
koko tilikaudelta ja riittävältä ajanjaksolta, ei vain pelkältä tilinpäätöshetkeltä. 
Lisäksi liikevaihdon kohdalla merkityksellisenä koettiin liikevaihdon riittävä tar-
kastus, jotta liikevaihdosta saadaan riittävästi evidenssiä. Tilintarkastaja E:n vas-
taus osoitti, että liikevaihdosta ei välttämättä saada vielä riittävästi tilintarkas-
tusevidenssiä yhden tarkastustoimenpiteen kautta. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

5.1 Johtopäätökset 

Tämän tutkielman tarkoituksena on kartoittaa liikevaihdon tarkastuksessa vai-
kuttavia tekijöitä sekä muodostaa käsitys siitä, miten tilintarkastajat kokevat lii-
kevaihdon tarkastamisen ja missä määrin tämä koetaan haasteelliseksi. Lisäksi 
tutkielmassa on myös keskitytty tarkastelemaan tarkastustyössä käytettäviä tar-
kastustoimenpiteitä sekä pyritty selvittämään, miten tehokkaana tällaiset toi-
menpiteet koetaan. Tutkielman aineisto koostui kuuden tilintarkastajan haastat-
telusta ja tulosten pohjalta onnistuttiin löytämään vastauksia tutkimuskysymyk-
siin.  

Tilintarkastajat kokivat liikevaihdon tarkastamisen merkitykselliseksi sii-
hen liittyvien mahdollisten riskien ja virheellisyyksien vuoksi. Kyseinen ha-
vainto on linjassaan mm. Dechown ym. (2011) havainnon kanssa, että liikevaih-
toon liittyvät virheet saattavat olla kohtuu todennäköisiä verrattuna muihin eriin. 
Lisäksi käsitys liikevaihdon varmentamisen merkittävyydestä siihen liittyvien 
mahdollisten virheiden ja riskien, kuten väärinkäytösriskin, vuoksi on myös yh-
teydessä agenttiteorian (Jensenin & Mecklingin, 1976) näkökulmiin.  

Itse kokemukset tarkastuksen työläydestä ja haastavuudesta kuitenkin 
vaihtelivat ja kyseinen kokemus oli sidoksissa siihen, millaisesta liikevaihdosta 
on kyse. Haasteina tarkastuksen kannalta koettiin liikevaihtoon liittyvät useat 
seikat, jotka tarkastustyössä tulee huomioida. Liikevaihtoon nähtiin myös liitty-
vän enemmän tarkastustyötä kuin muihin tilinpäätöseriin. Johtopäätöksenä tu-
losten pohjalta voidaan todeta, että kokonaisuudessaan tilintarkastajien näke-
myksen mukaan liikevaihto on yksi merkittävimmistä eristä tarkastaa ja että tar-
kastuksen haastavuus on tilannesidonnainen asia, mutta yleisesti liikevaihto 
suhteutettuna muihin tilinpäätöksen eriin on haasteellisempi ja työllistävämpi 
tarkastuskohde.  

Tulosten pohjalta liikevaihdon tarkastuksiin vaikuttavina tekijöinä todet-
tiin asiakkaaseen liittyviä tekijöitä, tilintarkastajaan ja tarkastustyöhön sekä 
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valvontaan ja ohjeistukseen liittyviä tekijöitä. Liikevaihdon tarkastaminen kuvat-
tiin hyvin asiakassidonnaiseksi tarkastustyöksi. Asiakkaan toiminnalla ja sisäi-
sillä tekijöillä nähtiin olevan niin tarkastuksia edistäviä kuin tätä haastaviakin 
vaikutuksia. Erityisesti tulouttamiseen liittyvät kysymykset sekä monimutkaiset 
tuloutusperiaatteet koettiin tarkastustyötä haastaviksi tekijöiksi, mikä sinänsä 
tukee Petersonin (2012) havaintoa siitä, että monimutkaisemmat tulouttamiskäy-
tänteet lisäävät virheen riskiä liikevaihdossa.  

Vaikka toimiala nousikin asiakkaaseen liittyvien tekijöiden osalta esille kes-
keisenä, suurin osa tilintarkastajista ei kuitenkaan nimennyt mitään tiettyä toi-
mialaa tai asiakasryhmää, joka olisi riskisempi liikevaihdon osalta kuin toiset. 
Tulos on siinä mielessä mielenkiintoinen, että aiempi tutkimus (mm. Dechow 
ym., 2011) on osoittanut, että toisilla toimialoilla on ollut enemmän virheellisesti 
kirjattuja liikevaihtoja kuin toisilla. Lisäksi suurin osa haastateltavista ei mainin-
nut yrityksen heikolla taloudellisella tilanteella olevan vaikutusta, vaikka mm. 
Callen ym. (2008) ovat osoittaneet, että taloudellisesti heikommin menevillä yri-
tyksillä on riski todennäköisemmin vääristellä tulojaan. Tulosten pohjalta voi-
daan arvioida, että toimialaan ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvä riski ei ole 
ainut tai edes merkittävin syy sille, että yrityksen toimiala on liikevaihdon tar-
kastuksiin vaikuttava ja niitä ohjaava tekijä.  

Tilintarkastajaan liittyvät seikat koskivat tilintarkastajan ymmärrystä ja am-
matillista harkintaa. Itse tarkastustyötä koskevissa tekijöissä painottuivat aiem-
pien vuosien tarkastukset sekä käytettävät järjestelmät. Myös tarkastukseen käy-
tettävä aika saattaa aiheuttaa haasteita liikevaihdon tarkastuksen kohdalla, 
mutta koska riittävää ajankäyttöä painotettiin liikevaihdon tarkastamisessa, ei 
tämä välttämättä aiheuta yhtä suuria ongelmia ajankäyttöön liittyvien kysymys-
ten osalta verrattuna muihin tilinpäätöseriin. Valvontaan ja ohjeistukseen liitty-
vien tekijöiden osalta PRH:lla nähdään olevan merkittävä rooli tarkastusta oh-
jaavana tekijänä, mutta itse laaduntarkastusten painopistealueiden vaikutus ei 
tulosten pohjalta ole välttämättä niin merkittävä.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että tarkastuksia edistävät ja haastavat useat 
eri tekijät, eivätkä haasteet ole yhden tietyn seikan muodostamia. Kokonaisuu-
dessaan tulosten pohjalta voidaan arvioida, että koska asiakkaaseen liittyvät te-
kijät painottuivat, on näillä myös merkittävä rooli ja painoarvo liikevaihdon tar-
kastamisessa suhteessa muihin tekijöihin. Toisaalta asiakkaaseen liittyvät tekijät 
eivät poissulje sitä, etteivätkö muutkin tekijät vaikuta osaltaan liikevaihdon tar-
kastusten sujuvuuteen tai mahdolliseen haasteellisuuteen.  

Liikevaihdon tarkastusten osalta myös useammalla eri riskillä arvioitiin 
olevan vaikutusta tarkastuksiin ja tilintarkastajat tunnistavat melko laajasti eri-
laisia liikevaihtoon liittyviä riskejä. Tulouttamiseen liittyvä oletusarvoinen vää-
rinkäytösriski nähtiin perusteltuna lähtökohtana tarkastuksille. Kuvatut riskit 
olivat monelta osin linjassaan Nelsonin ym. (2003) kuvaamiin tuloksenjärjestely-
keinoihin, kuten katkon manipulointi, jaksottamiseen liittyvät tuloksenjärjestely-
keinot sekä tulouttamiseen liittyvät tuloksenjärjestelykeinot. Haastatteluissa 
nousi vähemmän esille riskejä, joilla olisi selkeää yhtymäkohtaa mm. 
Roychowdhuryn (2006) kuvaamiin todellisiin tuloksenjärjestelykeinoihin. 
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Riskien tarkasteluun perustuvien tulosten pohjalta voidaan todeta, että riskien 
näkökulmasta todennäköisesti kirjanpidollisiin ratkaisuihin perustuvat tulok-
senjärjestelykeinot saattavat olla merkityksellisempiä tilintarkastuksen näkökul-
masta. Toisaalta tässä tutkielmassa tarkoituksena ei ollut tarkastella tuloksenjär-
jestelykeinoja, näiden vaikutusta tarkastukseen ja tilintarkastajilta ei suoraan ky-
sytty tuloksenjärjestelykeinojen käytöstä. Tuloksia tulee tältä osin arvioida varo-
vaisesti. Tulokset kuitenkin antavat joitakin suuntaviivoja siitä, mistä tarkastuk-
seen vaikuttavat riskit nousevat ja minkä tyyppiset riskit painottuvat.   

Tarkastustoimenpiteiden osalta liikevaihdon tarkastuksissa käytettiin niin 
kontrollitestaustoimenpiteitä ja prosessikuvausten laadintoja kuin aineistotar-
kastustoimenpiteitä. Liikevaihdon osalta kontrollien testaaminen koettiin tehok-
kaaksi isoissa asiakkaissa ja silloin, kun yhtiön kontrollit ovat toimivia. Tulos on 
sinänsä linjassaan Berdadin ja Grahamin (2011) havainnon kanssa, että aineisto-
testauksen määrä lisääntyy, kun kontrollipuutteisiin liittyy virhe. Tuloksista kävi 
myös ilmi, että kontrollien testaaminen ei kuitenkaan aina tule kyseeseen liike-
vaihdon tarkastuksissa, sillä osassa yhtiöitä ei välttämättä ole kontrolleja, joita 
voitaisiin testata.  

Aineistotarkastustoimenpiteiden osalta tuloksista nousi esille, että käytet-
tävät toimenpiteet vaihtelivat asiakkaasta ja tilanteesta riippuen. Tulokset ovat 
samassa linjassa Yoon ja Pearcen (2021) havainnon kanssa, että eri aineistotarkas-
tustoimenpiteiden, analyyttisten tai muiden aineistotestausmenetelmien tehok-
kuus on kytköksissä olosuhteisiin ja riskiin. Kokonaisuudessaan tilintarkastajat 
näkivät, että liikevaihtoon on tärkeää kohdistaa aineistotarkastusta. Yhtiöiden lii-
kevaihtojen tarkastuksissa korostuivat erityisesti katkojen tarkastus, liikevaih-
don täydellisyyden tarkastus ja perusteeseen tarkastaminen sekä saapuneiden 
suoritusten tarkastaminen. Myös yksittäisten tapahtumien tarkastamista aineis-
totarkastustoimenpiteenä nostettiin esille, mutta tietyissä tilanteissa nämä voivat 
olla haasteellisia laadukkaan tilintarkastusevidenssin kannalta, kuten vähäinen 
tarkastettu määrä tai suuri massa. 

Lisäksi käsitykset analyyttisen tarkastuksen tehokkuudesta vaihtelivat. 
Analyyttiset menetelmät koettiin tehokkaaksi poikkeamien havaitsemisessa, 
mikä on linjassaan aiemman tutkimuksen kanssa (Wright & Ashton, 1989; Trom-
per & Wright, 2010). Toisaalta näiden menetelmien käyttö koettiin tietyiltä osin 
hyvin rajalliseksi ja yleisesti tilintarkastajat korostivatkin, että pelkkä analyytti-
nen tarkastus ei riitä liikevaihdon tarkastuksessa. Tulos on sinänsä linjassaan 
Glowerin ym. (2015) havainnon kanssa, että analyyttisten menetelmien käyttö 
liikevaihdon tarkastuksissa voi olla ongelmallista, eikä tuota riittävää varmuus-
tasoa. Lisäksi havainto analyyttisten tarkastustoimenpiteiden rajoitetusta käy-
töstä on myös linjassaan Tromperin ja Wrightin (2010) tulosten kanssa siltä osin, 
että näiden käyttö edellyttää harkintaa tilintarkastajalta ja tehokkuus on tilan-
nesidonnaista. Tuloksissa ei juurikaan havaittu ei-taloudellisten mittareiden 
käyttöä osana analyyttisiä menetelmiä, mikä on linjassaan Brazelin ym. 2014 ha-
vaintojen kanssa siitä, että ei-taloudellisten mittareiden käyttö ei ole kovinkaan 
yleistä osana analyyttisiä toimenpiteitä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että 
analyyttiset toimenpiteet voivat olla tehokkaita liikevaihdon tarkastuksissa 
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muun muassa poikkeamisen havaitsemisessa, mutta näiden käyttö on kuitenkin 
rajallista, edellyttäen tilintarkastajalta harkintaa ja ne toimivat ennemmin hyvänä 
pohjana muulle tarkastukselle. Tämä antaa myös viitteitä siitä, että liikevaihdon 
tarkastuksissa huomioidaan ISA 330.21 (2009) standardin vaatimukset, jossa 
edellytetään, että mikäli kannanottotasolla arvioituun merkittävän virheen ris-
kiin vastataan yksinomaan aineistotarkastustoimenpiteillä, tulee tällöin myös 
suorittaa yksittäisten tapahtumien tarkastusta. Tulouttamiseen liittyvää väärin-
käytösriskiä pidetään merkittävänä riskinä (ISA 240.28, 2009).  

Yhteenvetona tulosten pohjalta johtopäätöksenä voidaan todeta, että koko-
naisuudessaan liikevaihtojen tarkastuksissa käytetään useita aineistotarkastus-
toimenpiteitä vastaamaan eri kannanottoihin. Tulosten pohjalta arvioituna me-
netelmien tehokkuus on hyvin riippuvainen tarkastettavasta kohteesta ja tämän 
liikevaihdosta, joten tehokkuus on hyvin liikevaihtosidonnaista. Tulokset anta-
vat viitteitä siitä, että yksittäisten tapahtumien tarkastus saattaa olla tehoton ja 
heikko keino hankkia evidenssiä, mikäli tätä ei ole toteutettu oikein ja riittävässä 
laajuudessa, joten oikeaan toteutustapaan ja otantaan tulee kiinnittää huomiota. 
Tämä on myös siinä mielessä merkittävää, että aineistotarkastuksessa on mukana 
avustavia tarkastajia, joiden kokemus tarkastustyöstä voi monesti olla vähäi-
sempi. Kokonaisuudessaan tutkielmassa onnistuttiin kartoittamaan erilaisia lii-
kevaihdon tarkastuksissa vaikuttavia tekijöitä, tunnistamaan mahdollisia haas-
teita sekä selvittämään tarkastustoimenpiteitä ja sitä, miten tehokkaita nämä ovat 
tarkastuksen näkökulmasta.  

5.2 Luotettavuus ja rajoitukset 

Tutkimusmetodologiaa käsittelevissä oppaissa (mm. Eskola & Suoranta, 1998, 
209; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 158) nostetaan esille laadullisen tutkimuksen luo-
tettavuuden arviointi osana tieteellistä tutkimusta. Tutkimustekstin osalta koros-
tuu, että siinä kuvataan mahdollisimman tarkasti aineistonkeräyksen sekä sen 
jälkeiset tapahtumat (Eskola & Suoranta, 1998, 213). Tämän tutkielman luotetta-
vuutta on pyritty parantamaan sillä, että itse tutkimusmetodi, käytetty mene-
telmä, aineistonkeruuprosessi sekä analyysiprosessi on kuvattu ja selitetty mah-
dollisimman tarkasti ja niin, että ulkopuolinen lukijakin saa käsityksen prosessin 
etenemisestä sekä minkä tyyppiseen aineistoon tulokset perustuvat sekä millai-
sen analyysin kautta tulokset on saatu. Tutkimuksen luotettavuutta parantaa 
myös se, että ennen aineistonkeruuprosessia tutkielman tekijä on perehtynyt ai-
hetta koskevaan kirjallisuuteen sekä aiempaan tutkimukseen. Aiempien tutki-
musten tarkastelussa on myös pyritty siihen, että hakuja tehtäessä tutkimukset 
on rajattu vertaisarvioituihin tutkimusartikkeleihin. Koska aihe koskettaa lain-
säädäntöä ja tilintarkastusstandardeja, on tutkielmaa tehdessä perehdytty myös 
aiheen kannalta relevanttiin lainsäädäntöön sekä ISA-standardeihin.  

Hirsjärven ym. (2009, 233) mukaan laadulliseen tutkimukseen voidaan liit-
tää haastatteluotteita, jotka osoittavat, mihin tutkijan päätelmät perustuvat. 
Tässä tutkielmassa luotettavuutta onkin pyritty parantamaan myös 
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esittämällä ”tulokset” -osioissa haastattelukatkelmia aineistosta, mitkä osoittavat, 
mihin tehdyt päätelmät perustuvat ja tutkielman lukija voi näin ollen arvioida 
päätelmien luotettavuutta. Aineiston luotettavuuteen vaikuttavat myös litteroin-
tiin liittyvät seikat (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 185). Aineistonkeruuvaiheessa tal-
lennetut haastattelut on pyritty litteroimaan tekstimuotoon sanatarkasti, lukuun 
ottamatta sisällön kannalta merkityksettömiä täytesanoja, sekä pyritty mahdolli-
simman tarkkaan asiasisällön litterointiin. 

Eskolan ja Suorannan (1998, 65) mukaan laadullisen tutkimuksen kautta ei 
voida tuottaa samalla tavalla yleistettävissä olevia johtopäätöksiä, mitä voidaan 
vaikkapa tilastollisen tutkimuksen kautta. Tässä tutkielmassa aineisto on kerätty 
haastattelemalla kuutta tilintarkastaja, minkä vuoksi tulokset eivät ole vielä sel-
laisenaan yleistettävissä. Lisäksi tuloksia rajoittaa se, että havainnot koskevat ti-
lintarkastajien näkökulmaa. Tutkielmassa ei huomioida siten esimerkiksi tilintar-
kastusasiakkaiden näkökulmaa tai laadunvalvontaa suorittavan tahon näkökul-
maa. Lisäksi tutkielma käsittelee yhtiöiden liikevaihdon tarkastuksia, mikä näin 
ollen ei mahdollista tulosten yleistämistä julkishallinnon piiriin, kuten kuntien ja 
kuntayhtymien tai säätiöiden ja yhtiöiden tuottojen tarkastukseen.  

Vaikka aineisto perustuukin suhteelliseen pieneen joukkoon haastateltavia, 
lisää luotettavuutta kuitenkin se, että haastateltavat on pyritty valikoimaan tar-
koituksenmukaisesti käyttäen perusteena tilintarkastajan auktorisointia, mikä 
tarkoittaa jo muutamien vuosien kokemusta alalta ja siten mahdollisesti myös 
syvempää tietämystä aiheeseen liittyen. Kokonaisuudessaan, vaikka tuloksien 
taustalla oleva aineisto ei ole mitenkään verrattain suuri, huomioiden haastatel-
tavien määrä, tulokset kokoavat kuitenkin hyvin yhteen liikevaihdon tarkastuk-
sen taustalla vaikuttavia tekijöitä sekä antavat mahdollisia selityksiä ongelma-
kohdille ja haasteille sekä lähtökohtia, jotka voivat olla hyödynnettävissä myö-
hempää tutkimusta varten.  

5.3 Jatkotutkimus 

Tässä tutkielmassa liikevaihdon tarkastamista ja siihen vaikuttavia tekijöitä on 
käsitelty melko yleisellä tasolla. Jatkotutkimuksena voisikin olla mielenkiintoista 
selvittää joitakin tekijöitä ja osa-alueita tarkemmin osana liikevaihtojen tarkas-
tusta. Yhdessä haastatteluista nousi data-analytiikan käyttö osana liikevaihdon 
tarkastuksia. Muun muassa Eilifsen ym. (2020) mukaan data-analytiikkaan suh-
taudutaan tilintarkastajien keskuudessa positiivisesti, mutta käyttö ei ole vielä 
yleistä. Jatkotutkimusaiheena voisikin olla mielenkiintoista tarkastella tarkem-
malla tasolla, miten data-analyysia voidaan hyödyntää liikevaihtojen tarkastuk-
sissa, kuinka paljon tämän avulla tarkastustyötä voitaisiin tehostaa sekä minkä-
laiset data-analytiikan työkalut olisivat tehokkaimpia liikevaihtoa koskevan da-
tan analysoimiseen, ja mitä vastaavasti ei välttämättä kannata hyödyntää liike-
vaihtoa koskevan datan analysoimiseen.  

Myös todellisten tuloksenjärjestelykeinojen käyttö ja tilintarkastajien reak-
tiot näihin ovat nousseet esille viime vuosien tutkimuksissa (mm. Commerford, 
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2016; Kim & Park, 2014; Herda ym. 2012). Tässä tutkielmassa ei varsinaisesti tar-
kastella tuloksenjärjestelykeinoja, vaikka näillä onkin yhtymäkohtia liikevaih-
toon. Jatkotutkimusaiheena voisikin olla mielenkiintoista laajentaa aiempiin tut-
kimuksiin liittyvien havaintojen tarkastelua suomalaiseen tilintarkastuskonteks-
tiin ja tarkastella, miten liikevaihtoon liittyvät todelliset tuloksenjärjestelykeinot 
koetaan tilintarkastajien keskuudessa.  
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LIITE 1 

 

Tausta:  
 

• Alalla työskentelyaika 

• Auktorisointi 

• Minkä tyyppisistä tarkastuksista kokemusta ja millaisia liikevaihtoja tar-

kastanut 

Liikevaihdon tarkastaminen: 
 

• Liikevaihdon tarkastamisen merkitys yhtiöissä 

• Kokemus liikevaihdon tarkastuksesta/millainen tarkastettava liikevaihto 

on suhteessa muihin tilinpäätöseriin 

• Tarkastamista edistävät/helpottavat tekijät 

• Tarkastamiseen liittyvät haasteet ja mitkä mahdollisesti suurimmat haas-

teet 

• Tilintarkastukseen käytettävän ajan vaikutus liikevaihdon tarkastuksiin 

• Asiakkaan vaikutus liikevaihdon tarkastamiseen 

• PRH:n laaduntarkastusten vaikutus liikevaihdon tarkastamiseen 

• Kokemus ISA-standardien asettamista vaatimuksista tarkastamisen nä-

kökulmasta 

Liikevaihto ja riskit: 
 

• Yhtiöiden liikevaihtoon sisältyvät riskit tilintarkastuksen näkökulmasta 

ja mitkä mahdollisesti suurimmat riskit 

• Asiakasryhmiin liittyvät riskit 

• Liikevaihtovirtoihin liittyvät riskit 

• Näkemys tulouttamiseen liittyvästä oletusarvoisesta väärinkäytösriskistä 

ja millaisia väärinkäytösriskejä liikevaihtoon voi liittyä 

• Riskienarviointi tarkastustyössä: miten arvioidaan ja mikä vaikutus tar-

kastukselle  

• Kokemus liikevaihtoon liittyvien riskien arvioinnista ja liittyykö mahdol-

lisesti haasteita 

Liikevaihto ja tarkastustoimenpiteet: 
 

• Millaisia tarkastustoimenpiteitä liikevaihtoon kohdistetaan 

• Korostuvatko jotkin tietyt tarkastustoimenpiteet yhtiöiden liikevaihtojen 

tarkastuksissa 

• Tarkastustoimenpiteiden valinta 
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• Aineistotarkastustoimenpiteiden ja kontrollitestauksen tehokkuus liike-

vaihdon tarkastamisessa 

• Liikevaihdon tarkastaminen analyyttisesti: miten ja millainen merkitys 

• Analyyttisen tarkastuksen tehokkuus 

• Tilanteet, joissa liikevaihtoon kohdistetaan enemmän tarkastustoimenpi-

teitä 

• Tilanteet, joissa liikevaihtoon kohdistetaan vähemmän tarkastustoimen-

piteitä 

• Tarkastustoimenpiteet, jotka tuottavat eniten/vähiten laadukasta tilin-

tarkastusevidenssiä liikevaihdosta 

• Aikaisempien vuosien tarkastusten vaikutus liikevaihdon tarkastukseen 

• Kokemus liikevaihdon tarkastuksen dokumentaatiosta 

 

Vapaa sana 
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