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1 Johdanto 

1.1 Tausta 

Suurissa organisaatioissa toiminta monimutkaistuu ja johdon on mahdotonta 

seurata ja valvoa kaikkea yrityksen toimintaa. Sisäinen valvonta onkin johdon ja 

hallituksen hyvä apuväline seurata organisaation toimintaa, jotta saavutettaisiin 

organisaation asettamat tavoitteet. (Holopainen, Koivu, Kuuluvainen, 

Lappalainen, Leppiniemi, Mikola & Vehmas 2006, 64.) Sisäinen tarkastus 

voidaan toteuttaa organisaation erillisessä yksikössä tai sitten se voidaan 

ulkoistaa (Ahokas 2011). Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja, yritys X, 

järjestää organisaationsa sisäisen tarkastuksen itse. Toimeksiantajayrityksen 

sisäinen tarkastaja valvoo liiketoiminnan tehokkuutta niin, että organisaation 

sääntöjä ja tavoitteita noudatetaan. 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee yritys X:n sisäistä tarkastusta, joka on rajattu 

yhtiön osto-organisaatioon. Opinnäytetyön aihe löytyi opettajan kautta, joka oli 

yhteydessä toimeksiantajaan. Yrityksen ja ohjaajaopettajan kanssa löysimme 

mielenkiintoisen aiheen rajauksen myötä. Yhteistyö toimeksiantajan kanssa 

alkoi syksyllä 2012. 

 

Yritys X on vuosikymmeniä toiminut kaupanalan yritys, joka toimii Suomessa 

valtakunnallisesti ja on markkinassa vahva toimija. Liikevaihto on vuosien myötä 

kasvanut satojen miljoonien eurojen luokkaan. Yritys X:ään kuuluvat 

kauppaketjut ovat vahvasti kasvavia. (Yritys X 2012b.) 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja dokumentoida yritys X:n osto-

organisaation sisäisen tarkastuksen käytäntöä sekä antaa tähän liittyen 

mahdollisia kehittämisideoita. Opinnäytetyön tavoite oli siis edelleen kehittää 

osto-organisaation toimintaa pureutumalla yrityksen osto-organisaation 

toimintaan käytännössä ja siihen, kuinka sisäinen valvonta tässä yksikössä on 

toteutettu. 
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1.3 Menetelmälliset valinnat 

Opinnäytetyö on toteutettu laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää 

käyttäen. Hirsjärvi ym. määrittelevät laadulliseksi tutkimukseksi sellaisen työn, 

jonka lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, jossa valittua kohdetta 

tutkitaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Heidän mukaansa aineisto tulee 

koota todellisista tilanteista, joita tarkastellaan monipuolisesti ja 

yksityiskohtaisesti. Tässä työssä on käytetty Hirsjärven mainitsemia 

menetelmiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161–164.)  

 

Opinnäytetyössä on hyödynnetty tapaustutkimusta, joka etsii Hirsjärven ym. 

mukaan yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä tai pienestä joukosta toisiinsa 

suhteessa olevista tapauksista. Heidän mukaansa tutkimuksen kohteena olevaa 

yhteisöä tulee tarkastella luonnollisissa tilanteissa yhteydessä ympäristöönsä. 

Tapaustutkimuksessa Hirsjärven mukaan aineisto kerätään havainnointien, 

haastatteluiden sekä valmiiden dokumenttien avulla. Opinnäytetyössä on 

käytetty Hirsjärven mainitsemia menetelmiä. (Hirsjärvi ym. 2009, 134–135.) 

 

Opinnäytetyö noudattaa empiirisen tutkimuksen monivaiheista kokonaisuutta, 

joka käsittää seuraavat vaiheet (Hirsjärvi & Hurme 2006, 14): 

 alustava tutkimusongelma 

 aiheeseen perehtyminen ja ongelman täsmennys; tutustuminen 

kirjallisuuteen 

 aineiston keruu ja analysointi; haastattelu ja havainnointi 

 johtopäätökset ja raportointi; tulosten tulkinta, raportin muokkaus ja 

viimeistely. 

 

Opinnäytetyön tutkimusongelman selvittyä alkoi tutustuminen kirjallisuuteen ja 

käsitteisiin. Opinnäytetyön teoria ja kirjallisuus on hankittu käyttämällä aiempaa 

tietoperustaa, josta kerron tarkemmin seuraavassa alakappaleessa. Teorian 

pohjalta on kerätty tarvittava aineisto, jonka jälkeen tapahtui haastateltavien 

valinta sekä haastattelut. Tässä opinnäytetyössä on haastateltu yritys X:n kahta 

osto-organisaation työntekijää, jotka ovat eri tuotelinjoista sekä kahta 

taloushallinnon työntekijää, joista toinen on yrityksen sisäinen tarkastaja. 

Haastattelut on toteutettu teemahaastatteluina eli haastattelut on tehty ennalta 
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laadittujen aihepiirien pohjalta siten, että kysymyksiä on voitu täsmentää 

haastattelutilanteessa ja tarvittaessa vaihtaa niiden järjestystä (Hirsjärvi ym. 

2009, 203). Haastatteluiden jälkeen haastattelut litteroitiin. Tämän jälkeen 

haastatteluista saatu aineisto käsiteltiin, jonka pohjalta muodostuivat ehdotukset 

jatkotoimenpiteiksi. Näiden vaiheiden jälkeen oli vuorossa opinnäytetyön 

viimeistely. 

1.4 Tietoperusta 

Opinnäytetyössä on käytetty aiempaa tietoperustaa hankkimalla tietoja 

erilaisista lähteistä, kuten alan kirjoista ja artikkeleista sekä virallisista 

verkkopalveluista. Toteutuksessa on käytetty apuna myös yhteistyöyrityksen 

edustajien haastatteluita ja heiltä saatua materiaalia. Opinnäytetyön aihe antoi 

opinnäytetyön tekijälle omat haasteensa pohjatiedon vähyyden vuoksi. Tästä 

syystä opinnäytetyössä on kiinnitetty erityistä huomiota lähteisiin ja suhtauduttu 

aineistoon ja sen tulkintaan kriittisesti. 

1.5 Luotettavuus ja eettisyys 

Opinnäytetyössä on pyritty ottamaan huomioon luotettavuus ja eettisyys koko 

sen prosessin ajan. Käytettyjä lähteitä on kunnioitettu tekijänoikeuslain nojalla 

viittaamalla kyseisiin lähteisiin. Viittaaminen lähteisiin tuo luotettavuutta 

opinnäytetyölle. Tietoperustana on käytetty mahdollisimman luotettavaa tietoa 

luotettavista lähteistä. Opinnäytetyössä on pyritty käyttämään mahdollisimman 

tuoretta tietoa, jotta tieto ei olisi päässyt vanhenemaan sekä olla vääristämättä 

lähdemateriaaleista saatua tietoa. Opinnäytetyötä tehdessä kunnioitin yritys X:n 

toivetta yritystä koskevien tietojen salassapidosta.  

1.6 Rakenne 

Opinnäytetyö koostuu neljästä luvusta. Ensimmäisenä on johdanto, jossa on 

kerrottu opinnäytetyön tausta ja tavoite, tutkimusmenetelmät sekä tietoperusta. 

Ensimmäisessä luvussa on kerrottu myös opinnäytetyön luotettavuudesta ja 

eettisyydestä. Toinen luku käsittelee aiheeseen liittyvän teorian, joka 
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johdattelee opinnäytetyön aiheeseen. Tässä luvussa on käsitelty tarkemmin, 

mitä sisäinen tarkastus on ja mitä se sisältää. Tähän liittyen tässä luvussa on 

käsitelty myös kuinka sisäinen tarkastus tapahtuu osto-organisaatiossa. 

Kolmannessa luvussa käsitellään tulokset, jotka on saatu haastatteluiden 

pohjalta. Tässä luvussa on käsitelty tarkemmin se, kuinka yritys X:n sisäinen 

tarkastus toimii yleisellä tasolla sekä osto-organisaatiossa. Haastatteluiden 

pohjalta tässä luvussa on käsitelty niistä ilmenneet kehittämismahdollisuudet. 

Opinnäytetyön viimeisessä luvussa on arviointi opinnäytetyön onnistumisesta 

sekä opinnäytetyön tekijän ajatuksista kyseisestä projektista. 

2 Sisäinen tarkastus 

2.1 Määritelmä 

Sisäinen tarkastus on hallituksen ja ylimmän johdon riippumaton tukitoiminto. 

Sen tehtävänä on tukea organisaation kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista 

sekä tuottaa organisaatiolle lisäarvoa. Sisäinen tarkastus kohdistuu koko 

organisaation toiminnan sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan sekä johtamis- 

ja hallintoprosesseihin. Alan kansainvälinen ammatillinen ohjeistus, johon 

sisältyvät muun muassa eettiset säännöt, ammattistandardit ja käytännön 

ohjeet, ohjaavat sisäisen tarkastuksen työtä. (Sisäiset tarkastajat ry 2012c; 

Sisäiset tarkastajat ry 2012e.) 

 

 

Eettiset säännöt 
 

Eettisten sääntöjen tarkoitus on edistää sisäisen tarkastuksen ammattietiikkaa. 

Nämä säännöt ovat velvoittavia ja koskevat sekä henkilöitä että sisäisen 

tarkastuksen palveluja tuottavia yksiköitä. Eettisissä säännöissä on kaksi 

kokonaisuutta, jotka ovat periaatteet ja käyttäytymissäännöt. Sisäisen 

tarkastuksen eettisten sääntöjen perusperiaatteet ovat rehellisyys, 

objektiivisuus, luottamuksellisuus sekä ammattitaito, jotka ovat olennaisia 

sisäisen tarkastuksen ammatille ja toiminnalle, kun taas käyttäytymissäännöt 

kuvaavat sitä käyttäytymistä, jota sisäisiltä tarkastajilta odotetaan. Eettisten 
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sääntöjen tarkoituksena on ohjata sisäisiä tarkastajia toimimaan eettisesti 

oikealla tavalla. (Sisäiset tarkastajat ry 2012a; Holopainen, Koivu, Kuuluvainen, 

Lappalainen, Leppiniemi, Mikola & Vehmas 2010, 76.) 

 

 

Ammattistandardit 
 

Ammattistandardit ovat velvoittavia ja ne ovat sisäisen tarkastuksen luonnetta ja 

toteutusta kuvaavia keskeisiä periaatteita. Ne koostuvat ominaisuus-, 

toteutustapa- ja soveltamisstandardeista. Ominaisuusstandardit koskevat 

sisäisen tarkastuksen tehtäviä hoitavien toimijoiden ja organisaatioiden 

ominaispiirteitä. Toteutustapastandardit kuvaavat itse tehtävien luonteen ja 

kertovat sen mitä työn tulee sisältää. Soveltamisstandardit syventävät 

ominaisuus- ja toteutustapastandardeja ja sisältävät vaatimuksia arviointi- ja 

varmistus- tai konsultointitehtäviä koskien. (Sisäiset tarkastajat ry 2012b; 

Holopainen ym. 2010, 77.) 

2.2 Sisäisen tarkastuksen tehtävät 

Johto on vastuussa siitä, että organisaatio toteuttaa sille asetetut tavoitteet ja 

toimii yhteiskunnan asettamien sääntöjen mukaisesti. Suurissa organisaatioissa 

johtamis- ja hallinto- sekä valvonta- ja riskienhallintaprosessit ovat tulleet niin 

monimutkaisiksi ja vaativiksi, että kantaakseen vastuunsa ja hallitakseen 

riskejä, tarvitsevat hallitus ja toimeenpaneva johto avukseen sisäisiä tarkastajia. 

Sisäinen tarkastus arvioi ja varmistaa, että organisaatiolla on hallituksen ja 

johdon tarkoittamat ohjaus- ja valvontajärjestelmät ja että toiminnan valvonta 

toteutetaan tehokkaasti asetettujen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi 

niin, että yhteiskunnan sekä oman organisaation sääntöjä noudatetaan. 

Sisäisen tarkastajan tulee olla työssään riippumaton ja hoitaa tarkastus 

puolueettomasti. (Holopainen ym. 2006, 15–16; Holopainen ym. 2010, 85; The 

Institute of Internal Auditors. 2010, 3.) Kuviossa 2 on esitetty, kuinka sisäinen 

valvonta, riskienhallinta sekä johtaminen ja hallinto ovat sidoksissa toisiinsa.  
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Nimensä mukaan sisäinen tarkastus toimii organisaation sisällä ja sen tehtävät 

saattavat vaihdella organisaatiokohtaisesti. Sisäinen tarkastus auttaa 

edistämään organisaation toimintavarmuutta ja sen rooli on tärkeä 

liiketoiminnan valvonnan tehokkuuden arvioinnissa sekä kehittämisessä. 

Sisäinen tarkastus tutkii ja arvioi organisaation riskienhallinta- ja 

valvontajärjestelmää sekä johtamis- ja hallintoprosessia tarkoituksenaan antaa 

riippumaton arvio näiden tilasta ja antaa suosituksia näiden parantamiseksi 

sekä organisaation toiminnan kehittämiseksi. Nykyaikainen sisäinen tarkastus 

voidaan määritellä seuraavasti (Holopainen ym. 2010, 21, 84): 

 toimii hallituksen työkaluna ja johdon kumppanina 

 on mukana reaaliaikaisesti merkittävissä hankkeissa strategiatasolta 

lähtien 

 arvioi laajasti ja kattavasti koko organisaation toimintaa 

 konsultoi olennaisena osana työtään 

 keskittyy merkittäviin riskeihin ja niiden kokonaisvaltaiseen hallintaan 

 hyödyntää ja ohjaa itsearviointeja (muun muassa riskit, valvonta sekä 

johtamistyöskentely) 

 hyödyntää tietotekniikkaa ja arvioi tietotekniikan riskien hallintaa 

 arvioi väärinkäytösriskejä 

 esittää työkohteittain yleisarviot sekä koko organisaatiota koskevat 

kokonaisarviot. 
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Kuvio 1. Järjestelmien hierarkia organisaatiossa (Holopainen ym. 2010, 85). 

2.3 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 

Sisäisen valvonnan avulla pyritään varmistamaan, että organisaation tavoitteet 

saavutettaisiin. Sisäiseen valvontaan kuuluvat kaikki toimintatavat ja menettelyt, 

joiden avulla tämä saavutus pyritään varmistamaan. Se käsittää organisaation 

sisäisen toimintaympäristön, tavoitteiden asettamisen, riskienhallinnan, 

valvontatoimenpiteet, seurannan, tiedonkulun ja viestinnän. Sisäistä valvontaa 

ja riskienhallintaa toteuttaa hallitus, johto sekä henkilöstö eli koko organisaatio. 

Vastuu näistä molemmista on kuitenkin ylimmällä johdolla, jonka tulee huolehtia 

näiden järjestämisestä. Johdon tulee tehdä määritelmä toimintatavoille ja 

ohjeille, joiden avulla pyritään saavuttamaan tavoitteet. Tavoitteet voidaan jakaa 

neljään ryhmään (Sisäiset tarkastajat ry 2012d): 

 strategiset – korkean tason tavoitteet, jotka ovat liikeidean mukaisia ja 

sitä tukevia 

 toiminnalliset – tehokas ja taloudellinen voimavarojen käyttö 

 raportointia koskevat – luotettavuus raportoinnissa 

 vaatimustenmukaisuutta koskevat – sovellettavien lakien ja määräysten 

noudattaminen. 

 

Johtaminen ja hallinto 

Riskien hallinta 

 

Sisäinen valvonta 
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Riski määritellään epävarmuuden vaikutuksena tavoitteisiin, jonka vaikutus 

ilmenee odotetussa tuloksessa joko negatiivisena tai positiivisena 

poikkeamana. Riski ilmoitetaan usein tapahtumien seurausten ja niiden 

esiintymisen todennäköisyyden yhdistelmänä. (Lähdemäki 2012, 67.) 

Riskienhallinta tulisi sisällyttää kaikkeen organisaation toimintaan ja 

päätöksentekoon. Riskienhallinta on tehokasta, kun yrityksellä on ajantasainen, 

oikea ja kattava tieto omista riskeistään ja organisaation riskit ovat riskikriteerien 

mukaisia. (Veijola 2012, 48–49.) 

 

Nykyaikainen sisäinen tarkastus on riskilähtöinen. Sisäisen tarkastuksen on 

tiedettävä ja ymmärrettävä organisaation merkittävimmät riskit ja suunnattava 

arviointinsa niiden mukaisille alueille priorisoiden kohteet riskin mukaan. 

Arvioinnin perusta on se, mikä on organisaatiolle sen toiminnan jatkuvuuden 

kannalta tärkeintä. Sisäinen tarkastus ei voi osallistua riskienhallintaprosessiin 

vastuullisena toteuttajana tai päättäjänä, mutta sen tulee arvioida ja varmentaa 

järjestelmän toimintaa ja riskienhallinnan riittävyyttä hallitukselle ja ylimmälle 

johdolle. Riskienhallinnan toteuttaminen ja toteuttamistapa ovat 

organisaatiokohtaisia ratkaisuja. (Holopainen ym. 2006, 34–35). 

2.4 Väärinkäytökset 

Sisäisen valvonnan tavoitteita ovat väärinkäytösten ehkäiseminen ja 

havaitseminen. Tämän vuoksi on hyvä määritellä tarkemmin, mitä 

väärinkäytöksellä voidaan tarkoittaa. (Ahokas 2012, 15.) Yleistermi 

väärinkäytökselle on rikkomus, joka tehdään käyttämällä väärin oikeutta, 

vastuuta, virka-asemaa tai muuta vastaavaa. Sisäisen tarkastuksen mukaan 

siihen luetaan kaikki laiton toiminta, kuten petos, salailu tai luottamuksen 

rikkominen. Organisaatiot ja henkilöt syyllistyvät väärinkäytöksiin saadakseen 

rahaa, omaisuutta tai palveluja, välttääkseen maksuja tai palvelujen menetystä 

tai varmistaakseen liiketoiminnallisia tai henkilökohtaisia etuja. Tunnusmerkit 

väärinkäytökselle ovat seuraavat (Holopainen ym. 2006, 194–195): 

 Tahallisuus – henkilö toimii tietyllä tavalla tarkoituksellisesti 

saavuttaakseen etua. Tapa on lain tai hyvän tavan vastainen. 
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 Tarkoituksen peittäminen – tietoja väärennetään tai salataan ja asioita 

esitetään virheellisesti. 

 Luottamus – väärintekijä luottaa uhrin tietämättömyyteen tai 

huolimattomuuteen. 

 Uhrin tahaton toiminta väärintekijän avustamiseksi. 

 Jälkien peittely. 

 

Väärinkäytöksiä on vaikea huomata, jonka vuoksi riskitekijät ovat apuna 

arvioitaessa niiden olemassaoloa. Väärinkäytökset ovat olosuhteita tai 

tapahtumia, jotka viittaavat yllykkeeseen tai paineeseen tehdä väärinkäytöksiä 

tai antavat tilaisuuden niiden tekemiseen. Riskitekijöiden olemassaolo ei 

välttämättä tarkoita väärinkäytöksen esiintyneen, vaan näitä on aiemmin 

tapahtunut tällaisissa tilanteissa, joissa väärinkäytöksiä on ollut. (Gullkvist & 

Jokipii 2012, 56–57.) Yritysten toiminnassa tavallisimmin esiintyviä 

väärinkäytöksiä ovat muun muassa (Koivu, Ranta-aho & Vuoti 2010, 37–60): 

 yrityssalaisuuden rikkominen ja väärinkäyttö,  

 yritysvakoilu, 

 kirjanpitorikos, 

 näpistys ja varkaus, 

 kavallus, 

 velallisen rikokset, 

 rekisterimerkintärikos, 

 verorikokset, 

 luottamusaseman väärinkäyttö sekä 

 rahanpesu ja tuottamuksellinen rahanpesu. 

2.5 Väärinkäytösten torjunta 

Yrityksen väärinkäytösten torjuntakyvyn määrittämisen kannalta on tärkeää 

ymmärtää, mitä väärinkäytöksiä olisi mahdollista toteuttaa kussakin 

liiketoimintayksikössä joko yrityksen sisältä tai sen ulkopuolelta. Tunnistamisen 

jälkeen on paljon helpompi selvittää, pystyvätkö nykyiset valvontajärjestelmät 

torjumaan väärinkäytöksen vai ei. Terve ja eettisesti tasapainoinen 

yrityskulttuuri on tehokkaan väärinkäytösten torjunnan perusta. Yrityksen vakaa 
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ja eettinen perusta on sidoksissa suoraan työntekijöiden halukkuuteen ryhtyä 

tekemään väärinkäytöksiä. (Samociuk, Iyer & Lehtosuo 2004, 40, 46.) 

 

Väärinkäytösten torjunta on organisaatiossa osa turvallisuustyötä ja tärkeä osa 

organisaation strategista suunnittelua sekä tavoitteiden määrittelyä. Se kuuluu 

organisaation jokapäiväiseen toimintoon ja sillä on laaja-alaisia vaikutuksia 

kaikessa organisaation toiminnassa. Väärinkäytösten torjunta on jatkuva 

prosessi, jolla varmistetaan organisaation toiminnan laatu, tuottavuus sekä 

normienmukaisuus. Hyvin hoidettuna tämä vaikuttaa myönteisesti yrityksen 

julkisuuskuvaan ja lisää sen luotettavuutta hyvänä liike- ja 

yhteistyökumppanina. (Koivu ym. 2010, 71.) 

2.6 Ostoprosessi ja sisäinen valvonta 

Tehokkaan ostoprosessin luominen ja ylläpitäminen on tärkeää kaikille 

organisaatioille ja yrityksille koosta huolimatta. Ostojen tavoitteena on tehdä 

ostoja yrityksen parhaan edun saavuttamiseksi huolimatta siitä, kuka 

organisaation ostot tekee. Tämän saavuttamiseksi on luotava tehokas sisäinen 

valvonta ostoprosessin tueksi. Tehokas ostoprosessi ei aina tarkoita ostoja 

edullisimmalta toimittajalta vaan toimittajalta, joka pystyy parhaiten vastaamaan 

yrityksen tarpeisiin sekä tuotteiden tai palvelujen että yrityksen soveltamien 

toimintaperiaatteiden mukaisesti. (Ahokas 2012, 52.) 

 

Ostoprosessi on riippuvainen organisaation koosta ja toimintatavoista. Suurissa 

yrityksissä, joissa on keskitetty ostotoiminto, on ostoprosessi paljon 

monimutkaisempi kuin pienissä yrityksissä. Pienissä yrityksissä prosessi 

saattaa olla vain ostotilauksen tekeminen ja laskun maksaminen. 

Organisaatiossa tulisi olla määritelty erikseen, kenellä on oikeus tehdä 

ostopäätös ja ostotilaus.  Yleisesti tämän päätöksen tekee henkilö, jolla on 

kyseiseen ostomenoon liittyvä tulos- tai kustannusvastuu. Kuviossa 2 on esitetty 

tyypillinen ostoprosessi pelkistettynä. Sisäisen valvonnan tulisi pohtia, millaisia 

riskejä sisältyy jokaiseen ostoprosessin alueeseen, mitä kontrolleja on 

olemassa näiden riskien minimoimiseksi ja mitä kontrolleja prosessista 

mahdollisesti puuttuu. (Ahokas 2012, 52.) 
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Kuvio 2. Tyypillinen ostoprosessi (Ahokas 2012, 52). 

 

 

Kontrollit 
 
Ostoprosessin kontrollien tavoitteena on varmistaa yrityksen sitoutuminen 

ainoastaan sellaisiin kuluihin, jotka ovat aiheutuneet sen todellisista 

liiketoimintatarpeista. Kontrollit tuovat koko ostoprosessiin läpinäkyvyyttä, joka 

tuo helpotusta yrityksen kulurakenteen analysoimiseen kokonaisuutena. 

Kontrollien merkittävä tehtävä on ehkäistä ja havaita väärinkäytöksiä sekä 

antaa johdolle varmuutta ulospäin raportoidun taloudellisen tiedon 

luotettavuudesta. Ostokontrollien keskeisimpiä tehtäviä ovat (Ahokas 2012, 52–

54) 

 ehkäistä yrityksen varojen väärinkäyttöä 

 varmistaa ostoprosessin menettelytapojen noudattamista käytännössä 

 varmistaa laskujen ja vastaanotetun tavaran täsmääminen 

 varmistaa, että vain hyväksyttyjä toimittajia sekä sovittuja hintoja ja 

ehtoja sovelletaan ostotilanteessa 

 varmistaa, että toimittajia koskevat tiedot, kuten pankkitilien numerot ovat 

luotettavia ja muutoksia tietoihin voi tehdä ainoastaan valtuutettu henkilö.  
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Väärinkäytökset ostoprosessissa 

 

Ostotoimi yrityksessä on tyypillinen tapahtumapaikka työntekijöiden, yksin tai 

yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa, tekemille väärinkäytöksille. 

Väärinkäytösten syynä on usein havaittu mahdollisuus tehdä ja salata 

väärinkäytös, haaste kokeilla pystyykö väärinkäytöksen toteuttamaan tai 

rahallinen tarve. Heikko sisäinen valvonta lisää väärinkäytösriskiä, jonka vuoksi 

pelkkä kontrollien ja sisäisen tarkastuksen olemassaolo vaikuttavat 

ennaltaehkäisevästi väärinkäytöksiin. Alla on lueteltu tilanteita, jotka kuvaavat 

tyypillisiä väärinkäytösriskejä ostoprosessissa. (Ahokas 2012, 54.) 

 Ostetaan toimittajalta, johon työntekijällä on henkilökohtainen yhteys, 

kuten omistajuuden tai sukulaissuhteen kautta, joiden avulla työntekijä 

saavuttaa taloudellista hyötyä esimerkiksi laskuttamalla ylihintaan tai 

kokonaan tekemättömästä työstä tai toimittamattomasta tavarasta. 

 Ostoista vastaava henkilö on liittoutunut toimittajan kanssa tekemään 

väärinkäytöksiä. 

 Ostetaan yrityksen nimissä tavaraa tai palveluja omaan 

henkilökohtaiseen käyttöön. 

 Ostotilauksia muutetaan tai vääristellään, jotta saavutetaan 

henkilökohtaista etua. 

 Maksetaan laskuja, jotka eivät perustu yrityksen todella vastaanottamiin 

tuotteisiin tai palveluihin. 

 Otetaan vastaan lahjuksia tai korruptioita. 

 

 

Väärinkäytösten ennaltaehkäisy 
 

Väärinkäytösriski tulisi ottaa huomioon suunniteltaessa organisaation sisäistä 

valvontaa. Apuna tähän voi käyttää väärinkäytösriskin arviointiprosessia, jonka 

avulla tunnistetaan yrityksen kannalta olennaiset väärinkäytösriskit sekä 

määritellään keinot, joiden avulla minimoidaan näitä riskejä. Tämä voidaan 

toteuttaa osana yleistä kontrollien tunnistamisprosessia. Kontrolleja tulisi olla 

kahdenlaisia: sellaisia, jotka ennaltaehkäisevät väärinkäytöksiä ja virheitä sekä 

sellaisia, joiden avulla niitä voidaan havaita. (Ahokas 2012, 54–55.) 
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Riskien tunnistamisessa tärkeää on käydä läpi yrityksen toimintatapoja ja 

prosesseja sekä pohtia, mitä aukkoja näissä prosesseissa mahdollisesti on. 

Ostoprosessin kannalta väärinkäytöksiä ehkäiseviä kontrolleja ovat muun 

muassa (Ahokas 2012, 54–55): 

 toimittajan valintaa koskevat ohjeistukset, joissa määritellään muun 

muassa miten tarjouspyyntöprosessissa tulee menetellä ja miten 

toimittajan valinta tulee dokumentoida. 

 Ostopolitiikka, jossa on ohjeistettu millaisia ostoja organisaatiossa voi 

tehdä ja kenen toimesta sekä määrittää kenellä on valtuudet hyväksyä 

ostotilauksia ja laskuja. Ostopolitiikka tulisi käydä läpi aika ajoin sen 

ajantasaisuuden varmistamiseksi. On kuitenkin varottava antamasta liian 

useita ja tarkkoja ohjeistuksia, jotta ei synny riskiä, että ne ovat 

ristiriidassa keskenään tai niiden noudattaminen käytännössä on 

hankalaa. 

 Toimittajarekisterin valvonta, jolla varmistetaan hyväksyttyjen toimittajien 

lisääminen rekisteriin ja vain valtuutetuilla henkilöillä on oikeudet tehdä 

muutoksia siihen.  

 Työtehtävien eriyttäminen. 

 

Väärinkäytösten ehkäisy on usean eri tahon ja prosessin yhteistyötä, mutta on 

hyvä muistaa, ettei sitä voida poistaa kokonaan. Asettamalla tarkoitusten 

mukaisia kontrolleja pystytään tätä minimoimaan. Käytännön toimia 

väärinkäytösten ehkäisemiseksi ovat muun muassa eettisten toimintaohjeiden 

luominen ja kommunikointi henkilöstölle, raportointikanavan luominen 

väärinkäytösepäilyille sekä riittävät resurssit sisäiselle tarkastukselle. 

Väärinkäytösten torjumisessa auttaa myös henkilöstön työnkuvien 

dokumentointi kirjalliseen muotoon, jolloin saadaan varmuus siitä, että 

henkilöstö tietää omat tehtävänsä, valtuutensa ja yrityksen toimintatavat. Tämä 

vähentää tilanteita, joissa mahdollisuus tai houkutus väärinkäytöksen 

tekemiseen syntyisi. (Ahokas 2012, 54–55.) 

 

Yksi tärkeimmistä väärinkäytöksiä ehkäisevistä kontrolleista on työtehtävien 

eriyttäminen. Ostoprosessissa tulisi kiinnittää erityisesti huomiota ainakin 

seuraavien työtehtävien eriyttämiseen (Ahokas 2012, 54–55): 
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 Henkilö, joka vastaa ostotilausten tekemisestä, ei saisi hoitaa tavaroiden 

vastaanottoa, ostolaskujen hyväksymistä tai maksua eikä kirjanpitoa. 

 Tavaroiden vastaanotosta vastaava henkilö ei saisi hoitaa laskujen 

maksamista tai kirjanpitoa. 

 Toimittajan perustietojen kuten pankkitilin numeron, tietojärjestelmiin 

hoitamisesta vastaava henkilö ei saisi kirjata laskuja järjestelmiin. 

3 Toimeksiantajan sisäinen tarkastus 

Koska yritys X on suuri yritys, tarvitaan toiminnan tarkkailuun sisäistä 

tarkastusta, jotta yritys pääsisi parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Yrityksen 

toiminnan ollessa laajaa ja toimipisteiden sijaitessa ympäri Suomea on ylimmän 

johdon mahdotonta seurata toimintaa paikanpäällä itse. Tämän vuoksi yritys 

onkin panostanut ja antanut resursseja sisäiselle tarkastukselle. Sen 

tarkoituksena on tarkastaa yksiköiden toimintaa ja tarvittaessa antaa ohjeistusta 

työntekoon. Yrityksen eri organisaatioihin tehdään sisäinen tarkastus vähintään 

kerran vuodessa. Sama tapahtuu myös osto-organisaatiossa, johon on 

paneuduttu tässä luvussa.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia sisäistä tarkastusta yritys X:n 

osto-organisaatiossa. Tarvittavat tiedot tähän tutkimukseen on saatu 

käyttämällä aiempaa tietoperustaa sekä haastatteluista. Haastatteluiden 

pohjalta on tähän opinnäytetyöhön saatu paljon tietoa siitä, kuinka sisäinen 

tarkastus on yritys X:ssä toteutettu. Haastateltavina oli osto-organisaatiosta 

kaksi henkilöä eri tuotelinjoista. Myös taloushallinnosta oli haastateltavana kaksi 

henkilöä, joista toinen on yrityksen sisäinen tarkastaja ja toinen 

taloushallinnosta vastaava, joka on hoitanut sisäisen tarkastuksen aiemmin. 

Haastatteluiden ansiosta on tähän työhön saatu tarvittava tieto siitä, kuinka 

osto-organisaatio sekä sisäinen tarkastus on toteutettu. Tässä luvussa on 

koottu haastatteluista saatu materiaali ja niiden pohjalta ilmenneet 

kehittämisideat, joita toimeksiantaja voi halutessaan hyödyntää.  
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3.1 Osto-organisaatio 

Yritys X:n osto-organisaatio on tällä hetkellä ylimmän johdon alaisuudessa. 

Toukokuusta 2013 alkaen vastuu organisaation toiminnasta siirtyy 

ostojohtajalle. Ostot on jaettu kahteen tuotelinjaan, joissa vastuut on jaettu 

kahdelle vetäjälle, tuoteryhmäpäällikölle sekä ostopäällikölle. Heidän 

alaisuudessaan toimii tuotepäälliköitä ja tuotehoitajia, joilla on nimettyjä 

päämiehiä tai tuotelinjoja. Osto-organisaation rakennetta kuvaa kuvio 3. 

Päävastuu osto-organisaatiossa on tuoteryhmä- ja ostopäälliköllä, mutta 

muutoin jokainen hoitaa oman alueensa itse ja jokaisella ostajalla on toimittaja- 

tai tuoteryhmäkohtainen vastuu omasta työstään. Ostotilauksia on tähän asti 

saanut tehdä melko vapaasti ja tarvittaessa tukea saa muilta. Ostojohtajan 

puuttuessa ovat tuoteryhmäpäälliköt saaneet toimia tähän asti melko 

itsenäisesti.  (Henkilö A 2012; Henkilö B 2012.) 

 

 
Kuvio 3. Osto-organisaation rakenne (Yritys X 2012a). 

 

Yritys X käyttää osto-organisaation palveluja, jonka vuoksi kaikki yrityksen ostot 

on keskitetty osto-organisaation kautta logistiikkakeskukseen. Tavoite onkin 

saada kaikki ostot omasta yrityksestä. Logistiikkakeskus ostaa tavaraa 

Euroopan sisältä ja sen ulkopuolelta, josta tavarat myydään edelleen omille 

ketjuille. Osto-organisaatio hoitaa pääsääntöisesti kaikki hankinnat, paitsi 

viikkotilaukset, jotka menevät ohi ellei tavaraa saada yritys X:n 

logistiikkakeskuksen kautta. Ostojen keskittäminen logistiikkakeskukseen on 
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tuonut tuotelinjaan 1 haasteita siihen kuinka paljon tavaraa tulisi tilata. (Henkilö 

A 2012; Henkilö B 2012; Henkilö C 2012.) 

 

Ostajat tuntevat paremmin kuluttajamarkkinat kuin yrityspuolen. Pitäisi siis 

tietää paljon tavaraa tulisi olla, että se riittäisi kaikille. Ostajilla ei ollut myöskään 

aiempaa tietoa tuotelinjan 1 menekistä. Osto-organisaatio ostaa 

logistiikkakeskukseen tavaraa myös yrityksen ulkopuolelle ketjuun kuuluville 

kauppiaille. Nämä ovat logistiikkakeskuksen ainoat asiakkaat yrityksen 

ulkopuolelta. Ostajien tulee tietää myös heille toimitettavan tavaran määrä. 

Tässä tiedon saaminen on koettu haasteelliseksi, koska logistiikkakeskuksella 

on eri tietojärjestelmä kuin ostajilla ja historiatietoa ei ole.  (Henkilö A 2012; 

Henkilö B 2012; Henkilö C 2012.) 

 

Tuotelinja 1 koostuu nykyään pelkästään ulkomaan ostoista ja jaottelu menee 

pitkälti niin, että se henkilö, joka vastaa tietystä toimittajasta ja sen tilauksista, 

huolehtii myös neuvottelut heidän kanssaan. Vuosisopimusneuvottelut hoitaa 

ylin johto, joka saattaa olla mukana myös isojen toimittajien 

sopimusneuvotteluissa. Vuosisopimuksissa on mukana myös kyseisen 

toimittajan vastuuhenkilö. Päivittäiset rutiinit hoidetaan osto-organisaatiossa 

itsenäisesti yhden miehen kautta. Tuotelinjassa 1 on jaottelu tehty pääosin 

toimittajittain.  Tuotelinja 2 koostuu enemmän kotimaan ostoista, jossa on tehty 

paljon jakoja tuoteryhmittäin. Myös ostojen arvioiminen ja ennakoiminen on 

helpompaa kuin tuotelinjassa 1. Tuotteen tilaaminen perustuu tilastoihin ja 

matematiikkaan siitä kuinka paljon tavaraa on mahdollista myydä. Tuotelinjassa 

2 ostojen määrä on enemmin hakemista siitä mikä menisi kaupaksi ja miten. 

Uuden tuotteen myynnissä tulee olla näkemys sen menekistä. (Henkilö B 2012; 

Henkilö C 2012; Henkilö D 2012.) 

 

 

Ostoprosessi 

 

Ostoprosessi lähtee mietinnästä tuleeko tuote valikoimaan vai ei. Mikäli tuote 

päätetään ottaa valikoimaan, tehdään siitä tilaus ja se avataan 

tietojärjestelmään. Tuotteen saapuessa tapahtuu tavaranpurkaminen tilauksia 
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vastaan, jossa tarkastetaan, että kaikki tilatut tuotteet ovat tulleet. Tämän 

jälkeen siitä tulee lasku, joka tarkastetaan ja maksetaan. Tarvittaessa tehdään 

reklamointi, mikäli tilaus ja lasku eivät täsmää tai tuotteissa on jotakin 

huomautettavaa. (Henkilö A 2012; Henkilö C 2012.) 

 

Prosessi ja tilausten teko itsessään riippuu hyvin paljon toimittajasta. Toisille 

tehdään tilauksia viikoittain, toisille kuukausittain tai jopa puolen vuoden välein. 

Käytössä on kolme eri tilaustyyppiä. Näistä yksi on normaali tilaus. Se tehdään 

logistiikkakeskukselle, minne tavara puretaan ja mistä tavarat lähtevät tarpeen 

mukaan eteenpäin. Sitten on suorajakotilaus, jossa tehdään tilaus niin, että osa 

jää logistiikkakeskukseen ja osa tavarasta jaetaan suoraan liikkeisiin. 

Kolmantena ovat tilaukset, jotka tulevat suoraan toimittajilta valmiiksi jaettuna 

myymälöihin. (Henkilö D 2012.) 

 

 

Toimintaperiaatteet, tavoitteet ja ohjeet 
 

Toimintaperiaatteita ja tavoitteita ei yritys X:n osto-organisaatiossa ole 

määritelty kirjallisesti. Ostojen lähtökohtana voidaan pitää seuraavia asioita: 

oikeat tuotteet, oikea hinta ja saatavuus. Tavaraa tulee olla riittävästi ja 

kannattavuus on mitä katsotaan. Ostoissa tulee olla hyvä hinta-laatusuhde ja 

tämän vuoksi myös tuotepalautuksia seurataan. Tuotepalautusten määrä 

vaikuttaa tuleviin ostoihin. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman hyvä kate 

niin, että päästään kiinni oikeaan ostohintaan. Tämän jälkeen tuote 

hinnoitellaan niin, että siitä saadaan mahdollisimman hyvä kate. Asiat pyritään 

pitämään yksinkertaisina ja tehokkaina. Tärkeää on myös millainen kuva 

annetaan ulospäin. Ulkomaisissa tehtaissa käydään tutustumassa, jos on 

kyseessä pitkäaikainen sopimus. Näin nähdään millainen työympäristö siellä 

on. Varsinkin Kaukoidän suhteen halutaan tarkastaa siellä vallitsevat työolot. 

(Henkilö A 2012; Henkilö B 2012; Henkilö C 2012; Henkilö D 2012.) 

 

Osto-organisaation toimintatavat ja ohjeet ovat suullista perimätietoa ja 

käytännössä opittua. Näistä ei ole kirjoitettuja ohjeita, mutta pääpiirteet on 

sovittu. Toimintatavat ja ohjeistus ovat hyvin tilannekohtaisia ja tiettyä tapaa 
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toimia ei ole. Osto-organisaation kasvaessa olisi henkilö C:n mukaan hyvä 

ollakin jotain ohjenuoraa, koska kaikki tieto on ostajilla itsellään. Ulkoa 

johtaminen on hieman puuttunut, mutta tämä tulee muuttumaan, kun saadaan 

lisää resursseja uuden ostojohtajan myötä. (Henkilö A 2012; Henkilö B 2012; 

Henkilö C 2012.) 

 

 

Toimittajien valinta 
 

Tuotelinjan 1 toimittajajoukko on vakiintunut vuosien mittaan. Ostoissa pyritään 

käyttämään vanhoja toimittajia ja tarvittaessa katsotaan mitä niiden kanssa 

voidaan tehdä paremmin. Tuotelinjassa 2 tavarantoimittajia on paljon varsinkin 

osissa tuoteryhmissä, joissa tuotteet ovat hyvin kausikohtaisia. Tässä on 

kuitenkin pyritty hyödyntämään isompia toimittajia, jotka kokoavat pientä 

välityspalkkiota vastaan suuremman toimituksen pienemmiltä toimittajilta. 

Toimittajien valinnan suhteen on annettu yleisohjeet ja uusien toimittajien 

valinta käy läpi peruskontrollin tuoteryhmä- tai ostopäällikön kautta. 

Ostoporukan ollessa suhteellisen pieni on voitu myös yhdessä miettiä toimittaja 

valintoja. (Henkilö C 2012; Henkilö D 2012.) Suuremmissa ostoissa saattaa 

valinnassa olla mukana myös ylin johto. Perusohje on, että kaikissa 

myymälöissä pitäisi olla sama valikoima ketjun mukaan. Tämän vuoksi kuka 

tahansa ei tavaraa pysty toimittamaan. Toimittajat ovat melko vakiintuneita ja 

isoja kansainvälisiä toimijoita. Toimittajien vaihdot tapahtuvat laadun takia. 

Pieniäkin toimittajia käytetään jonkin verran, mutta ne ovat aika marginaalisia. 

Yritys X on tällä hetkellä markkinassa vahva toimija ja toimittajien vakiinnuttua 

ei ole markkinoilta varsinaisesti hakemassa uusia toimittajia. (Henkilö A 2012; 

Henkilö B 2012.) 

 

 

Vaaralliset työyhdistelmät 
 
Vaarallisia työyhdistelmiä on osto-organisaatiossa pyritty eriyttämään, mutta 

taloushallinnon haastateltavien mukaan vaarallisia työyhdistelmiä syntyy 

varmasti. Osto-organisaatiossa ei hoideta taloushallinnon asioita.  
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Toimittajanumeroiden avaaminen tapahtuu taloushallinnossa, joten raha ei liiku 

ennen kuin taloushallinnosta on avattu toimittaja. Vain taloushallinnosta 

vastaavalla henkilöllä on valtuudet lisätä pankkiyhteydet toimittajille tai muuttaa 

niitä. Yleensä tilaus on jo kuitenkin tehty, kun toimittajanumero tulisi avata. 

Toimittajien taustojen selvittäminen on tähän asti ollut melko vähäistä. (Henkilö 

A 2012; Henkilö B 2012.) 

 

Ostajat eivät enää hyväksy ostolaskuja eivätkä asiatarkasta laskuja. 

Asiatarkastus tapahtuu taloushallinnossa, jossa laskut tarkastetaan ja verrataan 

tilauksiin. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyntä on taloushallinnossa erillään, 

laskut kulkevat siis aina vähintään kahden henkilön kautta. Lähipiiriselvityksiä ei 

ole tehty koskaan, koska tähän ei ole ollut resursseja. Rahaliikenne on eriytetty 

ostoista kokonaan, mutta valintaprosessi ja päätöksenteko keltä ostetaan on 

melko itsenäistä. Ostaja voi valita toimittajan keneltä tilaa. Tavaran vastanotto 

on erillään ostamisesta. (Henkilö A 2012; Henkilö B 2012.) 

3.2 Sisäinen tarkastus toimeksiantaja yrityksessä 

Sisäinen tarkastus yritys X:ssä vuoden 2012 alusta on siirtynyt 

taloushallinnossa työskentelevälle henkilö B:lle. Hän hoitaa koko yrityksen 

sisäiset tarkastukset. Sisäinen tarkastus tapahtuu pääsääntöisesti kerran 

vuodessa, josta ei ilmoiteta etukäteen. Tarkastajalla on tarkastuslista, joka 

käydään päivän aikana läpi. Tietyistä asioista tehdään pistokokeita ja sitten 

haastatellaan työntekijöitä. Näiden tietojen pohjalta laaditaan pöytäkirjat, johon 

tulee myymälän vastuuhenkilön allekirjoitus. Tämän jälkeen pöytäkirjat menevät 

jakeluun taloushallinnon vastaavalle, toimitusjohtajalle sekä ulkoiselle 

tilintarkastajalle. Hallitukselle tulee lyhyt tiivistelmä tarkastuksesta. Sisäinen 

tarkastus on yrityksessä osa tilintarkastusta. Myös tilintarkastaja on joskus 

mukana sisäisissä tarkastuksissa, muun muassa 2012 syksyllä tilintarkastaja 

kävi logistiikkakeskuksessa sekä parissa myymälässä. (Henkilö A 2012; Henkilö 

B 2012.) 
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Sisäisen tarkastuksen lähtökohtana on lista, joka käydään läpi. Tarkastuslista 

on ylimmän johdon hyväksymä. Sisäinen tarkastus itsessään kestää päivän ja 

toinen päivä menee valmisteluihin sekä pöytäkirjojen laatimiseen. Selvitettävien 

asioiden ilmetessä tarkastus venyy. Sisäisessä tarkastuksessa tarkastetaan 

myös atk-ohjelmien käyttöoikeudet niin, että oikeudet ovat tarvittavat työn 

hoitamista varten, ei liian laajat. Sisäisen tarkastuksen avulla pyritään antamaan 

tarpeen mukaan myös neuvontaa. Sisäisessä tarkastuksessa tarkastetaan 

myös muun muassa seuraavat asiat (Henkilö A 2012; Henkilö B 2012):  

 taseen erien löytyminen 

o rahat ovat kirjanpidon mukaiset 

o käyttöomaisuus 

o vaihto-omaisuudesta pistokokeita 

 kolmen vuoden kalusto 

 laskutus on ajantasainen. 

 

Sisäisen tarkastuksen avulla saadaan tietoa osto-organisaation 

toimintamalleista, tietoa siitä mitä tehdään, mitä voitaisiin tehdä toisin ja mihin 

seikkoihin ehkä kannattaisi puuttua. Toimintamalli on tällä hetkellä aika vapaata 

ja tietynlainen valvonta on hyvästä. Tarkastuksen avulla saadaan 

yleisluontoinen kartoitus myös vastuista ja valtuuksista sekä riskityypeistä. 

Riskien kartoitus on sisäisessä tarkastuksessa avainasemassa. Sisäisen 

tarkastuksen avulla saadaan kerättyä tieto kaikilta yhteen, josta lähtee raportit 

eteenpäin ylimmälle johdolle. Myös ulkopuolinen voi nähdä asiat paremmin. 

Osto-organisaation sisäiseen tarkastukseen on olemassa kyselylista, jossa 

kysytään muun muassa (Henkilö A 2012; Henkilö B 2012; Henkilö C 2012; 

Henkilö D 2012): 

 miten määritellään edullinen ostohinta yritykselle 

 miten määritellään tuotteen laatu, jottei tule ylimääräisiä kustannuksia 

 liittyykö sopimuksiin, jotain muuta mikä ei kuulu yritykselle muun muassa 

näytteet tai kylkiäiset. 
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3.3 Riskit 

Osto-organisaation merkittävimmät riskit sisältyvät henkilöihin ja heidän 

motiiveihinsa ovatko kyseessä oma vai yrityksen etu. Osto-organisaatiossa ei 

ole määritetty budjettia tai toimivaltarajoja, jotka voidaan lukea riskeiksi. Myös 

tietojärjestelmän puutteellisuus on riskitekijä, mikäli järjestelmä ei tue tarpeeksi. 

Tällöin ei välttämättä nähdä todellista tilannetta, jonka seurauksena voi 

tapahtua tilauksia kahteen kertaan. Järjestelmän puutteellisuus näkyy myös 

siinä, ettei ohjelma välttämättä tunnista korvaavaa tuotetta ja tämän vuoksi 

tuotetta tilataan lisää vaikka todellisuudessa tuote ei ole loppunut. Tuotteissa on 

valtavasti rahaa kiinni ja tuotteen jääminen varastoon on riski. Tuolloin 

tuotteisiin sitoutuu pääomaa, joka ei realisoidu katteeksi. Hintatason 

määrittäminen on tietty riski, koska tällä hetkellä ostajat määrittävät sen. 

Erilaiset kontrollit ja tarkastukset ehkäisevät näitä riskejä. (Henkilö A 2012; 

Henkilö B 2012.) 

 

Osto-organisaation merkittävin riski ostajien mukaan on erittäin pieni 

henkilöstömäärä. Ostajia on vähän, jonka vuoksi myös avainhenkilöitä on 

vähän. Jonkun sairastuessa tai vaihtaessa työpaikkaa ei kenelläkään ole 

korvaajaa. Tämä voi johtaa taas siihen, että jotakin ei saada tehtyä sen takia 

ajoissa.  Myös näppäilyvirhe koetaan riskinä, tehdään vahingossa liian suuri 

tilaus, jota isot toimittajatkaan eivät välttämättä ihmettelisi. Hintojen 

muuttuminen on riski, ettei osteta väärillä hinnoilla. Yksi suurimmista riskeistä 

on se, mitä ostetaan. Ostetaan epäkuranttia tai ylisuuria määriä, joita ei saada 

myytyä. Huono ostaja, jolla ei ole näkemystä on riski. Näitä riskejä ehkäistään 

niin, että isoimmissa päätöksissä on mukana useampi henkilö. Myöskään uusia 

tuotteita ei saa ottaa myyntiin kysymättä tuoteryhmä- tai ostopäälliköltä. 

Laskujen tarkastukset toimivat myös riskien minimoimisessa. (Henkilö C 2012; 

Henkilö D 2012.)  

 

Systemaattista kartoitusta puuttuvista kontrolleista ei ole. Ostopuolen puute tällä 

hetkellä on selkeä johtaminen. Parempaa kontrollia kaivataan vuosialennusten 

suhteen niin, että sovitut alennukset saadaan vuosiostoista. Ostajien tulee 

miettiä kokonaisuutta, jolla saavutetaan parhaat alennukset. Ostojen määrän 

ollessa niin suuri on myös alennusten määrä iso summa vuodessa.  
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Ostojohtajan aloittaessa toimessaan kontrollin koetaan parantuvan. Resurssien 

parantuessa toivotaan, että toimittajien taustat kartoitetaan paremmin niin, että 

tilattu tavara pystytään toimittamaan ja, että tavaraa on riittävästi sopivaan 

hintaan. Vertailu toimittajien kesken muun muassa hintalaatu suhteen puuttuu 

tällä hetkellä. (Henkilö A 2012; Henkilö B 2012; Henkilö C 2012.) 

 

Sopimusneuvottelut on tällä hetkellä käyty vapaasti. Toiminnalle ei ole 

määritelty euromääräisiä rajoja. Myyntihinnan määrittävät ostajat ja 

myyntikatteen määrittämisestä saatetaan lipsua. Virhe hinnoittelussa saattaa 

johtaa siihen, että tuote ei välttämättä mene kaupaksi tai toisinpäin menee kate. 

Kate kärsii myös siitä, mikäli ostohinnassa ei ole huomioitu kaikkia 

hankintakuluja. Yrityksellä on ostoissa oma vakuutus, mutta toisinaan otetaan 

vakuutuksia vaikka oma vakuutus on jo olemassa. Tällöin vakuutus tulee 

maksettua turhaan kahteen kertaan. (Henkilö A 2012; Henkilö B 2012.) 

3.4 Väärinkäytökset toimeksiantaja yrityksessä 

Väärinkäytösriskeistä on yrityksellä olemassa yksityiskohtainen lista. Aikoinaan 

on jouduttu maksamaan kalliit oppirahat väärinkäytöksistä. Nämä tapahtumat 

ovat vauhdittaneet väärinkäytösten mahdollisimman hyvään kartoittamiseen.  

Käyttöoikeuksien määrittely on avainasemassa väärinkäytösten ehkäisyssä. 

Tällä varmistetaan jo melko pitkälle, että väärinkäytöksiä ei pääse tapahtumaan 

tai ettei kiusausta tähän pääse syntymään, koska ohjelma ei anna 

mahdollisuutta toimia kuin määriteltyjen oikeuksien puitteissa. Tämä vaatii 

kuitenkin sen, että jokainen käyttää vain omia käyttäjätunnuksia ja muistaa 

koneelta poistuessaan lukita tunnuksensa. Yrityksessä X onkin painotettu, että 

omia eri tietojärjestelmien käyttöoikeuksia ei saa antaa muille. Myös 

henkilösuhteet luetaan väärinkäytösriskeihin. Myymälöissä tehdään 

satunnaisesti poistumistarkastuksia vartijoiden toimesta. Tällä seurataan, ettei 

tavaraa varasteta henkilökunnan toimesta. Ostetusta tuotteesta tulee olla kuitti. 

(Henkilö A 2012; Henkilö B 2012.) 

 

Väärinkäytökset yrityksen sisältä- ja ulkoapäin onnistuisivat varmasti, mikäli 

henkilöllä olisi rikoskumppani tähän. Tämä vaatii kuitenkin yhteistyötä toisen 
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henkilön kanssa, koska yksin tämä olisi vaikea toteuttaa. Yleisesti ottaen 

henkilön tulisi olla myös vastuuhenkilö, jotta käyttäjäoikeudet antaisivat toimia 

järjestelmissä laajemmin. Toteutustapoja tähän on taloushallinnon 

haastateltavien mukaan paljon. Heidän mukaansa vain mielikuvitus tähän on 

rajana. Väärinkäytöksiä, joita yrityksessä pystyisi tekemään, on muun muassa 

(Henkilö A 2012; Henkilö B 2012): 

 isompien alennusten antaminen 

 tuotteiden antaminen tai vaihtaminen 

 annetaan tai saadaan ylimääräistä tavaraa 

 kylkiäiset, jotka ohjaavat käytöstä niistä saadun ylimääräisen hyvän 

vuoksi 

 yksittäisten tavaroiden vieminen, massojen ollessa niin suuret on 

kiinnijäämisriski hyvin pieni 

 tilataan yritykselle tavaraa, josta todellisuudessa tulee vain osa, tehdään 

dokumentit näön vuoksi ja jaetaan tavara muutoin eteenpäin 

 tehdään ostoja itselle yrityksen nimellä halvemmalla.  

 

Osto-organisaation olennaiset väärinkäytösriskit ovat lahjonta, ylihinnoilla 

ostaminen sekä tavaran väkisin sisään ostaminen. Ostajat voisivat halutessaan 

tinkiä toimittajilta muun muassa tavaramalleja tai erilaisia matkoja. Yleinen 

periaate kuitenkin on, ettei tällaisille hupiretkille lähdetä. Väärinkäytösten 

toteuttaminen ei ostajienkaan mukaan olisi mahdotonta, jos näin haluaisi toimia. 

Haastattelun perusteella ostajat ovat kuitenkin sitä mieltä, että 

väärinkäytöksestä jäisi hyvin nopeasti kiinni. Heidän mukaan osto-organisaation 

ollessa pienehkö ja tiivis ei tällaista pääsisi tapahtumaan niin, etteivät muut tätä 

huomaisi. (Henkilö C 2012; Henkilö D 2012.) 

 

Tieto siitä, että sisäinen tarkastus tulee ohjaa ihmisen käyttäytymistä 

paremmaksi. Osto-organisaation katetta seurataan ja toiminnan tulee perustua 

faktaan. Yrityksen periaatteet pitäisi olla kaikille selvät. Virallista valvontaa ei 

koko aikaa ole, mutta toimintaa valvotaan kuitenkin niin, että tiedetään kuka 

tekee ja miten. Tämän vuoksi työntekijöiden tulee erottaa oikea väärästä. 

Tämän vuoksi henkilö- ja toimittajavalinnat ovat hyvin tärkeitä. Oikeiden 

valintojen ja valvonnan kautta voidaan väärinkäytösriskiä minimoida.  Muutoin 
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varsinaisiin minimoimiskeinoihin ei ole varauduttu, koska henkilö C:n mukaan 

toistaiseksi ei ole tarvinnut. (Henkilö A 2012; Henkilö C 2012; Henkilö D 2012.) 

 

Väärinkäytöksien ehkäisemisen avainasemassa on käyttäjärajaukset. Niiden 

avulla tietojärjestelmä ei anna toimia ilman oikeuksia. Toimenkuvat on ennalta 

suunniteltu ja missään mikään prosessi ei kulje yhden henkilön kautta. 

Ehkäisevänä keinona voidaan pitää laskujen käsittelyn ja hyväksynnän 

eriyttämistä osto-organisaatiosta. Myös tavaran purkaminen tapahtuu muualla. 

Väärinkäytöksiä ei ole tapahtunut aiemmin osto-organisaatiossa. Tämän vuoksi 

väärinkäytöksiin ei henkilö C:n mukaan ole varsinaisesti varauduttu. (Henkilö A 

2012; Henkilö B 2012; Henkilö C 2012.) 

3.5 Johtopäätökset 

Sisäisellä tarkastuksella on yritys X:ssä tärkeä rooli. Sen avulla pystytään 

valvomaan, arvioimaan ja kehittämään organisaation toimintaa, joka tuo 

mukanaan lisäarvoa yritykselle. On hyvin tärkeää, että sisäinen tarkastus on 

tuloksellista nykyhetkessä sekä tulevaisuudessa, jonka vuoksi 

tarkastusprosessia kehitetään jatkuvasti. Yritys X:ssä on tällä hetkellä hyvin 

tiedostettu osto-organisaation heikot kohdat ja näihin pyritään saamaan muutos 

tulevaisuudessa. Asioihin tuleekin tapahtumaan suuri muutos uuden 

ostojohtajan myötä, jolloin ostajien tämän hetkinen vastuu vähenee ja 

toimintatavat yhdenmukaistuvat. Suurin muutos on kuitenkin osto-organisaation 

toiminnan kontrolloiminen, joka on tähän mennessä ollut hyvin vähäistä. Osto-

organisaation ja ylipäätään koko yrityksen toiminnasta pyritään karsimaan 

väärinkäytösriskit minimiin, joka tehdään pikku hiljaa muutoksien kautta.  

 

Haastatteluiden perusteella voi todeta, että haastateltavien näkökulmat 

lähtökohtaisesti olivat samanlaiset. Tavoitteena on yrityksen etu niin, ettei 

väärinkäytöksiä pääsisi syntymään. Ajattelutavat ja lähtökohdat asioille olivat 

kuitenkin hieman erilaiset, taloushallinnon haastateltavat ajattelivat asiat 

talouden kannalta, kun taas osto-organisaatio heidän oman toimintansa kautta.  

Erityinen huomio, joka haastatteluissa nousi, oli väärinkäytöksiin 

suhtautuminen, jossa olikin suurin näkemysero. 
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Taloushallinnon puoli oli tietoinen väärinkäytösriskeistä ja mahdollisista tavoista 

toteuttaa niitä, kun taas osto-organisaatio ei ollut ajatellut asiaa ollenkaan ja 

luotti siihen, ettei näin tulisi tapahtumaan. Haastattelun edetessä myös osto-

organisaation haastateltavat tulivat siihen tulokseen, että kyseisiä asioita olisi 

hyvä miettiä ennalta, jotta riskitilanteiden yllättäessä osattaisiin mahdollisesti 

toimia oikein. Seuraavassa alaluvussa onkin käsitelty kehittämisideoita, jotka 

tulivat haastatteluiden pohjalta ilmi.  

3.6 Kehittämisideat 

Yritys X:n osto-organisaation toiminta on lähtökohtaisesti hyvin suunniteltu ja 

tällä hetkellä toimiva. Haastatteluiden perusteella nousi ilmi muutama ajatus 

siitä, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota, jotta osto-organisaation toiminta 

paranisi entisestään ja, että tulos tässä yksikössä olisi paras mahdollinen. 

 

Suurin puute osto-organisaation toiminnassa on tämän hetkinen kontrollin 

puute. Ostajat ovat saaneet toimia hyvin itsenäisesti, jonka vuoksi 

väärinkäytösten minimoimiseksi tulisi osto-organisaatiossakin olla parempi 

kontrolli. Ostot ovat yrityksen tärkein lähtökohta, jotta saavutetaan yritykselle 

paras mahdollinen tulos. Tämän vuoksi olisikin hyvä olla määritelty tarkemmin 

mistä ostetaan, mitä ostetaan ja mihin hintaan. Ostajilla tulisi olla käytössä 

budjetti, jonka rajoissa toimia. Tällä hetkellä budjetin puuttuminen on suuri riski. 

Poikkeustilanteet ovat erikseen, mutta mistä saadaan tällä hetkellä varmuus 

siitä, että ostot tehdään yrityksen parhaan edun mukaisesti? 

 

Samaiseen asiaan liittyy myös toimittajien valinta, joka on tällä hetkellä ollut 

hyvin vapaata. Tämä on yritykselle myös riski, koska mistä voidaan olla 

varmoja, että sopimus kyseisen toimittajan kanssa on paras mahdollinen? Myös 

toimittajien taustojen kartoitusta tulisi tehdä enemmän varsinkin, jos kyseessä 

on pienempi toimittaja. Näin ollen ennakkomaksujen yhteydessä saadaan 

varmuus siitä voiko kyseinen toimittaja edes toimittaa kyseisiä määriä tavaraa 

tai ylipäätään siitä onko kyseinen toimittaja paras mahdollinen vaihtoehto. 
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Osto-organisaatiolle olisi hyvä olla yleiset ohjeet toimintatavoille, jotta koko 

organisaation toiminta yhtenäistyisi. Näin ollen väärinkäytösriski pienenee ja 

kukaan ei pääse sooloilemaan oman mielensä mukaan. Yhtenäisten 

toimintatapojen myötä paranee koko yrityksen etu, koska ei mennä ostajien 

omilla ehdoilla. Toimintatavat eivät saisi olla kuitenkaan liian tarkkaan 

määriteltyjä, mutta niin että yleinen periaate on kaikilla sama. Tämä karsisi 

myös riskin sairastapauksissa, jolloin joku muu joutuu hoitamaan toisen työt tai 

irtisanomistilanteissa, jolloin tämä helpottaisi myös tiedon siirtoa mahdollisille 

uusille ostajille. Näin saataisiin hiljainen tieto siirrettyä muille työntekijöille. 

Haastattelun pohjalta kävi ilmi, että osto-organisaatiossa kaivattaisiin 

jonkinlaista ohjenuoraa toiminnalle ja tämän vuoksi tässä olisikin parantamisen 

varaa. 

4 Pohdinta  

Opinnäytetyön tarkoitus oli kerätä tietoa yritys X:n osto-organisaation sisäisestä 

tarkastuksesta ja antaa tähän mahdollisia kehittämisideoita. Projektin tavoite 

onnistui ja sain paljon tietoa tähän liittyen. Pääsin myös tutustumaan itselle 

vieraaseen aiheeseen, josta sain tämän projektin myötä kattavan kuvan. 

Opinnäytetyön suunnittelu alkoi syksyllä 2012 ja toimeksiantosopimus 

yhteistyöyrityksen kanssa tehtiin syyskuun loppupuolella. Lokakuussa aloitin 

tutustumisen aiheeseen ja tarvittavan materiaalin keräämisen. Tarkoitus oli 

saada opinnäytetyö valmiiksi alkuvuodesta 2013, mutta aikataulu hieman venyi 

ja opinnäytetyö valmistui huhtikuussa 2013.  

 

Sisäiseen tarkastukseen tutustuminen monipuolisen aineiston avulla auttoi 

sisäistämään sen, mitä periaatteita ja tavoitteita se sisältää. Lukemani 

perusteella pystyin ymmärtämään paremmin käsiteltävän aiheen ja sen miten 

se toimii osto-organisaatiossa. Teorian pohjalta alkoi kehittyä tavoitteet ja pohja 

opinnäytetyölle. Sisäinen tarkastus itsessään oli aiheena ennestään melko 

vieras. Alkuun olinkin hakoteillä aiheen kanssa eikä tekstiä saanut millään 

aikaiseksi, kunnes sain teoriasta ja näkökulmasta kiinni. Tämän jälkeen työ 

rupesi menemään oikeaan suuntaan ja aihe tulemaan tutuksi. Alun haasteena 
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olikin mistä aloittaa kirjoittaminen ja mihin vetää raja, kun aihe itsessään oli 

vieras. Tässä vaiheessa työ tuntui hirveän työläältä ja tuntui, ettei mitään saa 

aikaiseksi. Palasten loksahtaessa paikoilleen rupesi tarvittavan teorian 

kerääminen tuntumaan helpolta. 

 

Yhteistyön aloittaminen yrityksen kanssa kävi todella helposti ja pääsin nopeasti 

kiinni yrityksen toimintaan sekä tarvittaviin pohjatietoihin. Käsitys yrityksen 

toiminnasta auttoi hahmottamaan kokonaisuutta ja antoi työlle hyvän 

lähtökohdan. Vasta haastatteluiden kautta pääsin tutustumaan itse osto-

organisaation toimintaan, joten se oli lähtökohtaisesti toimintatavoiltaan alkuun 

minulle vieras. Haastatteluissa pääsinkin tutustumaan tähän organisaatioon ja 

sen toimintaan paremmin. Haastatteluiden nauhoittaminen oli tämän prosessin 

kannalta ensiarvoisen tärkeää, jotta sain kaiken tarvittaman yksityiskohdan ylös. 

Haastatteluissa huomasi, miten osto-organisaatio ja taloushallinto ajattelevat 

asiat hieman eri näkökulmista. Peruslähtökohta ajatuksille oli kuitenkin sama. 

Nämä näkökulmat on koottu tähän työhän yhdeksi kokonaisuudeksi. 

 

Yritys X voi hyödyntää tätä opinnäytetyötä ottamalla käyttöön kehittämisideoita, 

joita tutkimuksessa tuli ilmi. Opinnäytetyö antaa hyvän teoreettisen pohjan 

sisäiselle tarkastukselle osto-organisaatiossa, jota toimeksiantaja voi hyödyntää 

omassa toiminnassaan. Opinnäytetyön avulla saa nopean katsauksen siitä 

kuinka osto-organisaatio toimii ja kuinka sisäinen tarkastus tässä yksikössä on 

hoidettu. Yritys X voi tarvittaessa ja halutessaan tehdä jatkotutkimuksen tämän 

opinnäytetyön pohjalta ja syventyä osto-organisaation toimintaan laajemmin. 

 

Opinnäytetyö oli ensimmäinen projekti, jonka olen itsenäisesti suorittanut alusta 

loppuun. Hankaluutta tuotti se, etten ollut aivan varma millaisesta prosessista 

tässä kokonaisuudessaan oli kyse. Työn suoritin kuitenkin melko itsenäisesti, 

mutta sain tarvittaessa apua ohjaajaltani. Myös yhteistyöyrityksen kautta sain 

apua ja hieman näkökulmaa työlle. Yritys X:n kannustus työhön antoi lisäpuhtia 

työn kirjoittamiseen. Haluankin kiittää ohjaajaani sekä Yritys X:ää, joiden 

avustuksella ja tuella oli suuri merkitys tässä työssä. 
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  Liite 1 

Haastattelurunko 
 
Osto-organisaatio 
Kuinka osto-organisaatio toimii ja kuinka se on jaoteltu? 

Miten ostoprosessi tapahtuu alusta loppuun? 

Mitkä ovat osto-organisaation toimintaperiaatteet ja tavoitteet? 

Kuinka vastuut osto-organisaation alueista on jaettu? 

Kuinka osto-organisaatiossa on hoidettu vaarallisten työyhdistelmien 

eriyttäminen? 

Kuinka toimittajat valitaan? 

 

Sisäinen tarkastus 
Miten sisäinen tarkastus on hoidettu käytännössä, kuinka se toimii? 

Millaista tietoa sisäisellä tarkastuksella haetaan? 

Millaisia väärinkäytösriskejä organisaatiossa on määritelty? 

Miten väärinkäytöksiä pyritään estämään päivittäisessä toiminnassa? 

 

Kuinka sisäinen tarkastus toimii osto-organisaatiossa? 

Millaista tietoa sisäisellä tarkastuksella haetaan ja saadaan osto-

organisaatiossa? 

Miten osto-organisaation tavoitteet saavutetaan sisäisen tarkastuksen avulla? 

 

Väärinkäytökset 
Kuinka osto-organisaation värinkäytöksiä ehkäistään, torjutaan ja havaitaan? 

Mitä väärinkäytöksiä osto-organisaatiossa olisi mahdollista toteuttaa yrityksen 

sisältä- ja ulkoapäin? 

Millaisia väärinkäytöksiä on tapahtunut ostoprosessissa?  
 Millaisiin tilanteisiin on varauduttu? 

Mitkä ovat osto-organisaation olennaiset väärinkäytösriskit? 
 Millaisia keinoja on määritelty näiden minimoimiseen? 

Millaisia väärinkäytöksiä ehkäiseviä kontrolleja osto-organisaatiossa on? 
 

Riskit 
Mitkä ovat osto-organisaation merkittävimmät riskit? 

Millaisia riskejä sisältyy ostoprosessin eri alueisiin? 
 Millaisia kontrolleja on olemassa näiden minimoimiseksi? 
 Mitä kontrolleja mahdollisesti puuttuu? 


