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YRITYKSEN SISÄINEN VALVONTA 

– Maksuliikenteen kontrollitoimenpiteet. Case: Yritys X Oy 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii taloushallinnon palveluja tarjoava yritys. 
Tavoitteena on selvittää kohdeyrityksen sisäisen valvonnan nykytilaa ja kartoittaa mahdollisia 
kehittämiskohteita. 

Työn teoriaosuudessa konkretisoidaan sisäisen valvonnan käsitteen sisältöä käytännön tasolla. 
Lainsäädännön vaatimusten kartoituksen jälkeen aihetta käsitellään lähdekirjallisuuden pohjalta. 
Käyttökelpoiseksi ratkaisuksi valikoitui aiheen käsittely COSO-mallin mukaisen viitekehyksen 
avulla. 

Käytännön osuudessa selvitetään viitekehyksen mukaisten osatekijöiden ilmenemistä 
yrityksessä sen omien ohjeistusten ja dokumenttien pohjalta. Opinnäytetyö toteutettiin 
kvalitatiivisena toimintatutkimuksena, jossa teoria ja käytäntö ovat vuorovaikutuksessa. Tuloksen 
luotettavuutta pyrittiin parantamaan toteuttamalla suppea itsearviointikysely sisäisen valvonnan 
toimivuudesta. Kuvaa täydennettiin esimieshaastattelulla. 

Kontrollit ovat tärkeä osa sisäisen valvonnan käytännön toteutusta. Koska opinnäytetyön tekijä 
toimi työharjoittelijana maksuliikenneprosessiin liittyvissä tehtävissä, se valikoitui 
esimerkkiprosessiksi, jonka pohjalta pyrittiin saamaan käsitys kontrolleista ja niiden 
toimivuudesta. Kohdeyrityksen kontrollien dokumentaatioon perehtymisen lisäksi näkemystä 
kontrollien toimivuudesta ja kehitystarpeista pyrittiin tarkentamaan maksuliikennetiimin puitteissa 
toteutetun kyselyn ja esimieshaastattelun pohjalta. 

Opinnäytetyön tutkimustuloksena voidaan kohdeyrityksen sisäisen valvonnan todeta olevan 
laajasti dokumentoitu ja toimiva. Samaa voidaan todeta myös esimerkkiprosessin kontrolleista. 
Ohjelmistouudistusten ja muidenkin muutosten keskellä niin kontrollien kuin sisäisen valvonnan 
laajemminkin tulisi pysyä muutostahdissa mukana. Tämä edellyttää jatkuvaa panostusta 
kehitystyöhön, jotta dokumentaatio, tieto ja menettelyt saadaan pidettyä ajan tasalla. 
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INTERNAL CONTROL OF THE COMPANY 

– Payments Control Measurements. Case: Company X Ltd 

The commissioner for this thesis is a company providing financial services. The objective is to 
clarify the present state of the internal supervision inside the target company and to find out 
possible subjects of development.  

The theory describes the contents of the concept, internal supervision on the practical level. After 
the charting of the demands of the legislation the subject is discussed based on the literature. 
The frame of reference was selected to be the feasible way to handle the subject, which is in 
accordance with the COSO model.  

The practical part clarifies the factors in accordance with the frame based on the target company’s 
own instructions and documents. The study was carried out as a qualitative analysis in which the 
theory and the practice interact. The validity of the result was supported by carrying out a small 
self-assessment questionnaire from the functionality of the internal supervision. The overall status 
was supplemented by an interview with superiors.  

The controls are an important part of the internal supervision's practical realization. As the author 
acted as trainee in the tasks related to the payment traffic process, payments control was selected 
to be an example process. In addition to the studying the documentation of the controls of the 
target company, the focus was on the functionality of the controls and on the needs for 
development based on the inquiry and superior interview.  

Results show that the supervision inside the target company is documented widely and is 
operating well. The same applies to the controls of the example process. In the middle of software 
reforms and other changes, controls and internal supervision should be kept up more widely with 
the pace of change. This requires a constant input into the development work so that the 
documentation, the information and procedures stay up to date.  
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1 JOHDANTO 

Sisäinen valvonta on kriittinen osa jokaisen organisaation johtamista ja hallintotapaa. 

Hyvin järjestetty sisäinen valvonta auttaa organisaatiota johtamaan toimintaansa kohti 

tavoitteitaan, hallitsemaan liiketoimintaansa liittyviä riskejä ja suojaamaan 

julkisuuskuvaansa. Taloushallinnon eri prosesseissa sisäisen valvonnan näkökulmasta 

tarkasteltuna korostuu taloudellisen raportoinnin luotettavuus ja oikeellisuus. 

Organisaatioiden sisäisessä valvonnassa kontrollit eli erilaiset valvontatoimenpiteet ja 

käytännöt ovat keskeisiä. Kontrollien avulla pyritään varmistamaan, että organisaatio 

toimii tavoitteidensa mukaisesti. Sisäisellä valvonnalla kukin organisaatio pyrkii 

hallitsemaan sille olennaisia riskejä. Valvonta rakennetaan organisaation omiin 

tarpeisiin, jolloin tärkeintä ei ole se, millä tavoin sisäinen valvonta on eri organisaatioissa 

järjestetty vaan se, että se toimii. (Ratsula 2016, 10-14). Nykyisessä nopeasti 

muuttuvassa maailmassa on tärkeää, että myös valvonta pysyy muutostahdissa 

mukana.  

Opinnäytetyön tavoitteena on vastata kysymykseen, mitä hyvä ja toimiva sisäinen 

valvonta käytännön tasolle vietynä tarkoittaa. Käsitteen sisällön teoreettisen selvittelyn 

jälkeen tarkoituksena on kuvata Case-yrityksen omia käytännön ratkaisumalleja. Työn 

alkuosassa selvitetään lainsäädännön sisäiselle valvonnalle asettamia vaatimuksia. 

Koska suomalainen lainsäädäntö on käsitteen määrittelyssä hyvin lyhytsanainen, on 

tarpeen perehtyä erilaisiin suosituksiin ja ohjeistuksiin sekä aihetta käsittelevään viime 

aikoina julkaistuun lähdekirjallisuuteen. Niissä käsite saa konkreettisempaa sisältöä. 

Opinnäytetyön käytännön osuudessa kohteena on Case-yritys, jossa kirjoittaja on ollut 

työharjoittelussa. Yrityksen omasta toivomuksesta tutkimus toteutetaan anonyyminä. 

Yritys on valtakunnallisesti toimiva osakeyhtiö, joka tarjoaa taloushallinnon palveluita 

kunnallisille toimijoille. Sen liiketoiminnassa sisäisen valvonnan hyvä suunnittelu ja 

huolella mietityt kontrollit riskien varalta ovat tärkeitä. Käsittelyn viitekehyksenä on 

käytetty niin sanottua COSO-mallia. (Enterprise Risk Management – Integrated 

Framework, 2018) Mallin jokaisen osa-alueen esittelyn jälkeen tarkastellaan Case-

yrityksen ratkaisumalleja. 

Yksittäisten kontrollien tasolla tarkastelu rajataan esimerkkitapauksena maksuliikenteen 

palveluiden kontrolleihin. Kyseessä on siis Case-yrityksen asiakkailleen tarjoaman 

palvelun prosessi. Esimerkki valikoitui siksi, että tekijä on osana juuri tätä tiimiä. 
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Aineiston keruun tietolähteenä käytetään Case-yrityksen omia ohjeistuksia ja raportteja. 

Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista metodologiaa, jossa hyödynnetään 

havainnoinnin lisäksi myös kyselyjä ja haastatteluja. Ne toteutetaan Case-yrityksen 

maksuliikennetiimin puitteissa. Näin pyritään saamaan käsitys maksuliikenteen omien 

kontrollien toimivuudesta ja samalla kartoittamaan, onko kontrolleissa jotain puutteita. 

Saatujen tulosten pohjalta pyritään löytämään mahdollisia kehityskohteita. 

Opinnäytetyön yhteydessä toteutetaan myös laveampi sisäisen valvonnan itsearviointi, 

joka käsittää sisäisen valvonnan kaikki osa-alueet. Sen ja esimiesten haastatteluiden 

pohjalta on tarkoitus saada tietoa sisäisen valvonnan nykytilasta sekä mahdollisista 

kehittämistarpeista.  
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2 SISÄISTÄ VALVONTAA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

SEKÄ OHJEISTUKSET JA SUOSITUKSET 

Suomen lainsäädännön mukaan on sisäisen valvonnan sisältö jätetty lain tasolla 

tarkemmin säätelemättä. Hyvien ja riittävien käytäntöjen pohjana on turvauduttava 

erilaisiin suosituksiin ja ohjeistuksiin. Koska sisäinen ja ulkoinen tarkastus ottaa myös 

kantaa sisäisen valvonnan toimivuuteen, voidaan niiden antamien raporttien sisällöstä 

saada tietoa hyväksyttävistä käytännöistä. 

2.1 Oy-laki ja sisäinen valvonta 

Suomen voimassaolevan osakeyhtiölain mukaan yhtiön johdon muodostavat toimielimet 

ovat hallitus, toimitusjohtaja ja hallintoneuvosto. Näistä ainoastaan hallitus on pakollinen. 

Case-yrityksessä on hallitus ja toimitusjohtaja, mutta ei hallintoneuvostoa. Sekä 

hallituksen että toimitusjohtajan tehtävät on laissa määritelty vain yleisluonteisesti. 

Osakeyhtiölain yleisiin periaatteisiin (I osa luku 1 § 8) on kirjoitettu johdon tehtävistä 

lyhyesti: “Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua”. Tämä pitää 

sisällään huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuden suhteessa yhtiöön ja sen kaikkiin 

osakkeenomistajiin. 

Myöhemmin II osan 6 luvun 2 ja 17 pykälissä säädetään hallituksen ja toimitusjohtajan 

yleisistä tehtävistä. Osakeyhtiölaissa säädetään, että yrityksen hallituksen on 

huolehdittava yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä 

(yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on 

asianmukaisesti järjestetty. (Osakeyhtiölaki II osa luku 6 § 2) 

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja 

määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön 

kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Pykälissä 

säädetään hallituksen valvontavastuusta eli velvollisuudesta jatkuvasti seurata ja 

arvioida yhtiön taloudellista asemaa sekä huolehtia tätä arviointia koskevan raportoinnin 

järjestämisestä. Tähän liittyen hallitus vastaa myös valvonnan asianmukaisesta 

järjestämisestä. (HE 109/2005. I osa luku 6 § 2) 
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Suomen osakeyhtiölainsäädäntöön ei sisälly tarkempia säännöksiä sisäisen valvonnan 

järjestämisestä, vaan konkreettiset ratkaisut on jätetty johdon yhtiökohtaisesti 

ratkaistaviksi. Hallituksen esityksessä todetaan, että valvontavelvollisuuden 

toteuttaminen saattaa esimerkiksi suuressa yhtiössä edellyttää erityisen sisäisen 

tarkastuksen järjestämistä. 

2.2 Yrityksiä koskevat suositukset ja ohjeistukset 

Ehkä pisimmälle sisäiseen valvontaan liittyvä sääntely on viety Yhdysvalloissa, jossa 

säädettyä Sarbanes - Oxley- lakia eräät suomalaisetkin yhtiöt joutuvat noudattamaan.  

Samantapaisia periaatteita edellytetään Suomessakin listayhtiöilta ja erityisesti 

finanssialan yrityksiltä. Tässä työssä ei ole tarkoituksenmukaista selvittää näiden 

suositusten ja määräysten sisältöä. Keskuskauppakamari on julkistanut myös 

listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämiseksi niille soveltuvan asialistan. 

Viimemainitun noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. (Ahokas 2012, 128-132).  

Myös Perheyritysten liitto on julkaissut omat asiakokonaisuuteen liittyvät ohjeistuksensa. 

(Ikäheimo, 2011). 

Edellä mainittujen lakien, suositusten ja ohjeistusten yhteydessä puhutaan myös 

laajemmasta käsitteestä Corporate Governance, jolle tarjotaan usein suomennosta hyvä 

hallintotapa tai omistajaohjaus.  Sillä tarkoitetaan yhtiön hallinnointi- ja 

ohjausjärjestelmää, joka määrittelee yritysjohdon eli hallituksen ja palkattujen johtajien 

roolin, velvollisuudet ja heidän suhteensa osakkeenomistajiin. Sisäinen valvonta on 

keskeinen osa tätä johtamis- ja hallintojärjestelmää. (Arvopaperimarkkinayhdistys). 

2.3 Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta 

Kuten edellä todettiin erityisesti suuremmissa yrityksissä johdon valvontavelvollisuuden 

täyttäminen saattaa edellyttää erityisen sisäisen tarkastuksen järjestämistä. Sisäisen 

tarkastajan tai tarkastusyksikön tehtävänä on tuottaa johdolle riippumatonta 

varmennusta sisäisen valvonnan toimivuudesta ja tehokkuudesta. Se ei vastaa 

sisäisestä valvonnasta eikä sen toimivuudesta vaan arvioi sisäisten kontrollien 

riittävyyttä ja tehokkuutta. Se antaa myös suosituksia sisäisen valvonnan kehittämiseksi. 

(Ratsula 2016, 86). 
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Sisäiset tarkastajat ry:n verkkosivuilla (Sisäiset tarkastajat ry) todetaan, että sisäisen 

tarkastuksen työtä ohjaa IIA:n (The Institute of Internal Auditors) kansainvälinen 

ammatillisten käytäntöjen ajatusmalli. Samoilla sivuilla määritellään sisäinen tarkastus 

seuraavasti: 

“Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä 

konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan 

sen toimintaa.  Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa 

tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- 

sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.” (Sisäiset 

tarkastajat ry) 

Sisäisen tarkastuksen organisoinnille erilaisissa yhteisöissä on vaihtoehtoja. Yrityksellä 

voi olla oma sisäinen tarkastaja tai oma sisäisen tarkastuksen osasto, joka raportoi 

suoraan ylimmälle johdolle. Pienemmissä yrityksissä niiden kokoon ja toimialaan nähden 

tarpeellisiksi katsotut palvelut voidaan järjestää jonkin toimihenkilön osa-aikaisena oman 

toimensa ohella toteuttamana tarkastustyönä tai ostaa yrityksen ulkopuolelta joko 

jatkuvana palveluna tai erillistoimeksiantoina. Sisäisellä tarkastuksella on keskeinen 

roolinsa sisäisen valvonnan toimivuuden arvioinnissa ja sen menettelyjen 

kehittämisessä. (Ratsula 2016, 90) 

2.4 Tilintarkastus ja sisäinen valvonta 

Tilintarkastus on lakisääteinen ulkoinen tarkastustoimi, jonka kohteena on 

tilintarkastuslain 3 luvun 1 §:n mukaan yhteisön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja 

hallinto. Tilintarkastus on suoritettava hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Sen lähteinä 

ovat mm. lainsäädäntö, kansainväliset tilintarkastusstandardit (ISA) ja tilintarkastusalan 

keskeisten järjestöjen ohjeet ja suositukset. ISA 315 standardissa todetaan, että 

tilintarkastajan tulisi hankkia käsitys tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä 

valvonnasta. (ISA sovellusohje pk-tilintarkastuksiin 2009, 45). Sisäisellä ja ulkoisella 

tarkastuksella on yhteneväinen tavoite.  Kummankin suorittama tarkastus edustaa 

puolueettoman asiantuntijan käsitystä tarkastuskohteen tilasta. Kummankin tavoitteena 

on parhaimmillaan esittää kohteelle mahdollisia suosituksia kehittämistoimenpiteiksi. 

(Ahokas 2012, 49) 
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2.5 COSO-mallin mukainen sisäisen valvonnan viitekehys 

Sisäiselle valvonnalle ei ole olemassa yhtä kaiken kattavaa määritelmää.  Yleisimmin 

käytetty määritelmä löytyy COSO-mallin tarjoamasta sisäisen valvontajärjestelmän 

viitekehyksestä. COSO-malli (Committee of Sponsoring Organisations of The Treadway 

Commision) tarjoaa käyttökelpoisen viitekehyksen ymmärtää, kuvata ja arvioida sisäistä 

valvontaa. (Ahokas 2012, 24)  

Malli tarjoaa sisäisen valvonnan yleisen määritelmän, jossa todetaan organisaation 

valvonnan olevan sen hallituksen, johdon ja muun henkilökunnan toteuttama prosessi. 

Prosessissa on tarkoitus tuottaa kohtuullinen varmuus siitä, että organisaation 

toimintoihin, raportointiin ja lakien ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tavoitteet 

toteutuvat. (Ratsula 2016, 57-59) 

Mallin mukaan sisäinen valvonta:  

• Liittyy läheisesti organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. 

• On prosessi, joka muodostuu jatkuvista tehtävistä ja toiminnoista. 

• On ihmisten toteuttamaa. 

• Voi tuottaa vain kohtuullisen varmuuden. 

• On sovitettavissa organisaation rakenteeseen. 

Sisäinen valvonta auttaa organisaatiota seuraavien tavoitteiden saavuttamisessa: 

• Toimintojen tavoitteet - tehokkuus ja tuloksellisuus sekä omaisuuden 

suojaaminen 

• Raportoinnin tavoitteet - luotettavuus, ajantasaisuus ja läpinäkyvyys 

• Vaatimustenmukaisuus-tavoitteet - lakien ja säännösten noudattaminen. 

Sisäinen valvonta ei ole vain organisaation erillinen toiminto vaan monisuuntainen 

prosessi, jonka osatekijät vaikuttavat toisiinsa ja joka ulottuu läpi organisaation. COSO-

mallin mukaista sisäistä valvontaa havainnollistetaan usein ns. COSO-kuutiolla, jossa 

riveinä näkyvät sen viisi osatekijää, organisaation rakenne on kuvattu pylväinä ja 

tavoitteiden kategoriat muodostavat kolmannen ulottuvuuden. (Ratsula 2016, 59-62) 
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Kuva 1. Sisäisen valvonnan osatekijät COSO-mallin mukaan, Ratsula 2016, 61 

Työssä edetään COSO-mallin mukaista jäsentelyä noudattaen.  Seuraavassa luvussa 

käsitellään tarkemmin mallin osa-alueita sekä kunkin osa-alueen jälkeen Case-yrityksen 

käytäntöjä sen omien ohjeistusten perusteella. 
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3 COSO-MALLIN OSATEKIJÄT JA NIIDEN 

ILMENEMINEN CASE-YRITYKSESSÄ 

Sisäinen valvonta koostuu COSO-mallin mukaan viidestä toisiinsa sidoksissa olevasta 

osatekijästä. (Ahokas 2012, 25). Tässä luvussa kuvataan lyhyesti COSO-mallin eri 

osatekijät. Jokaisen kuvauksen jälkeen tarkastellaan sitä, kuinka ne ilmenevät Case-

yrityksessä.  

Tämän opinnäytetyön Case-yrityksen yhtiöjärjestyksen mukainen toimiala on tuottaa ja 

kehittää talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä 

omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksen 

mukaan yhtiökokouksen hyväksymä hallintosääntö, joka sääntelee osakkaiden 

mahdollisuutta vaikuttaa ohjausryhmän kautta yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja 

keskeisimpiin päätöksiin. (Case-yrityksen yhtiöjärjestys). Yhtiö toimii valtakunnallisesti 

useassa eri toimipisteessä. Yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 500 henkilöä. 

3.1 COSO-mallin ensimmäinen osatekijä: Ohjausympäristö 

Jokaisen yrityksen ohjausympäristö koostuu standardeista, prosesseista ja rakenteista, 

jotka luovat perustan sisäiselle valvonnalle läpi organisaation. Ohjausympäristö 

määrittää organisaation ilmapiirin ja vaikuttaa organisaatioon kuuluvien ihmisten 

kontrollitietoisuuteen. Tärkein asema on hallituksella ja ylimmällä johdolla, jotka omalla 

toiminnallaan edistävät sisäisen valvonnan roolin ymmärrystä koko organisaatiossa. 

Keskijohto vie näitä odotuksia eteenpäin kaikille organisaation tasoille asti. 

Ohjausympäristö luo perustan muille COSO-mallin osa-alueille. Ohjausympäristöllä 

luodaan järjestystä organisaatioon sekä viestitään henkilöstölle sisäisen valvonnan 

tärkeydestä ja saadaan henkilöstö tietoiseksi sisäisen valvonnan periaatteista ja 

toimintatavoista.  

Rehellisyyden ja eettisten arvojen tulee olla keskeinen osa jokapäiväistä toimintaa ja 

yrityksen johdon on näytettävä mallia yrityksen muille työntekijöille. Johdon tulisi myös 

määritellä koko organisaation tasolle oikeat toimintatavat. Esimiesten tehtävänä on 

viestiä sisäisen valvonnan periaatteista ja toimintatavoista omille alaisilleen. Jos 
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toimintaohjeet ylimmältä johdolta eivät välity esimiesten kautta alaisille, virheiden, 

väärinkäytösten ja tehottomuuden riskit kasvavat. (Ratsula 2016, 95-98). 

Arvioitaessa organisaation ohjausympäristön rakennetta tulisi ottaa huomioon seuraavat 

tekijät: 

• Rehellisyyttä ja eettisiä arvoja koskeva tiedottaminen 

• Pätevyyteen sitoutuminen 

• Johdon filosofia ja toimintatapa 

• Organisaatiorakenne 

• Valtuuksien ja vastuiden määräytyminen 

• Henkilöstöpolitiikka 

Organisaatiokulttuuriin liittyvien tekijöiden lisäksi toimintaympäristön keskeisinä 

elementteinä ovat yrityksen kokoon ja toiminnan luonteeseen sopiva 

organisaatiorakenne, työnkuvaukset, joissa on määritelty selkeät valtuudet ja vastuut 

sekä henkilöstöhallinnon menettelytavat, jotka koskevat henkilöstön rekrytointia, 

perehdytystä, koulutusta, arviointia, ohjausta, ylennyksiä ja palkitsemista. (ISA 

sovellusohje pk-tilintarkastuksiin 2009, 47-48). 

3.2 Case-yrityksen ohjausympäristö 

Case-yrityksessä ylintä päätösvaltaa johtamisessa käyttää yhtiökokouksen valitsema 

viisihenkinen hallitus. Hallitus hyväksyy yhtiön budjetin ja strategian, yhtiön operatiivisen 

johtamisjärjestelmän, riskienhallinnan periaatteet ja seuraa yhtiön taloudellista kehitystä 

sekä johtamisjärjestelmän ja strategian toteuttamista. Hallitus valvoo sisäisen valvonnan 

kehittymistä ja toimivuutta.  

Yhtiökokouksen valitsema nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen 

hallituksen jäseniksi ja yhtiön ohjausryhmän jäsenten valinnasta. Case-yrityksen 

ohjaukseen ja johtamiseen osallistuvat yhtiökokouksen valitsemat 19 omistajien 

edustajaa, jotka muodostavat ohjausryhmän.  

Yhtiön operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja. Hän on delegoinut 

toimeenpanovaltaa hallituksen hyväksymän johtamisjärjestelmän mukaisesti 

liiketoiminta-alueiden johtajille. Liiketoiminta-alueiden johtajat ja toimitusjohtaja 
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muodostavat johtotiimin, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ja 

valmistelemaan strategian toimeenpanon kannalta keskeisiä asioita. 

Case-yrityksen arvoihin kuuluu yhdessä onnistuminen, avoimuus ja vaikuttavuus. 

Yhdessä onnistumisella tarkoitetaan sekä henkilöstön yhdessä onnistumista, että 

asiakkaiden kanssa yhteistyössä kehittäen ja tehden onnistumista. Avoimuus on 

keskeistä sekä henkilöstöön että asiakkaisiin päin. Vaikuttavuutta tavoitellaan 

kehittämällä sellaisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan saavuttaa merkittävää 

tehostamista ja kustannussäästöjä. 

Osaamisen kehittämiseen Case-yrityksessä panostetaan tarjoamalla laajasti 

mahdollisuutta osallistua virtuaalisiin koulutuksiin. Koulutusta järjestetään paitsi 

järjestelmien käyttöön ja taloushallinnon ja palkanlaskennan säädöksiin ja uudistuksiin, 

myös työmenetelmiin, esimiestyöhön ja yhteistyöhön liittyen.  

Erityistä sisäistä tarkastusta ei yhtiön toiminnassa ole. Case-yrityksen 

organisaatiorakenne on dokumentoitu liiketoiminta-alueittain. Vastuualueiden 

tehtäväkuvaukset löytyvät yhtiön sisäisiltä verkkosivuilta, kuten myös hallituksen 

vahvistamat hyväksymis- ja hankintavaltuudet. Yhtiöllä on myös hallituksen hyväksymä 

palkitsemisohjelma. 

3.3 COSO-mallin toinen osatekijä: riskien arviointi 

COSO-mallissa riskien arvioinnilla tarkoitetaan sellaisten riskien tunnistamista ja 

analysointia, jotka uhkaavat yrityksen tavoitteiden saavuttamista. Jokaisen organisaation 

toimintaan kohdistuu ulkoisia tai sisäisiä riskejä. Sisäisen valvontajärjestelmän avulla 

pyritään vähentämään riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja vaikutusta. Kun 

organisaatiolle on asetettu tavoitteet, voidaan tunnistaa mahdolliset riskit, jotka liittyvät 

näiden tavoitteiden saavuttamiseen. COSO-mallin mukaan tavoitteet kannattaa asettaa 

sekä yritystasolle, että jokaiselle liiketoimintatasolle. (Ahokas 2012, 31). 

Nopeasti muuttuvissa olosuhteissa riskien tunnistamisen on oltava jatkuva prosessi. 

Johdon tulee määritellä hyväksyttävä riskitaso ja keskittyä tarkasti olennaisiin riskeihin 

yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueilla. Riskit voidaan jakaa yritystason ja toimintatason 

riskeihin. Yritystason ulkoisia riskejä aiheuttavia tekijöitä ovat mm. teknologinen kehitys, 

vaihtuvat asiakastarpeet, kilpailu, uusiutuva lainsäädäntö ja taloudelliset muutokset. 

Toimintatason riskeistä on kyse silloin, kun riskit johtuvat sisäisistä tekijöistä. Sisäisiä 
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riskitekijöitä voivat olla mm. tiedonkulun katkot, henkilöstön epäpätevyys, yhtiön 

omaisuuteen tai resursseihin kohdistuvat väärinkäytökset ja häiriöt tietojärjestelmissä. 

(Ahokas 2012, 31-32, Ratsula 2016, 111-112) 

Riskien tunnistamista seuraa niiden analysointi. Riskien analysointiprosessissa tutkitaan 

riskien merkittävyyttä ja mikä on riskin toteutumisen todennäköisyys sekä minkälaisiin 

toimenpiteisiin on ryhdyttävä riskin hallitsemiseksi. Kaikkien riskien osalta ei voida 

arvioida tarkasti niiden toteutumisen taloudellista vaikutusta, mutta riskit voidaan 

kuitenkin ilmaista kokoluokissa suuri, kohtuullinen tai pieni. (Ahokas 2012, 32-33). 

3.4 Case-yrityksen riskien arviointi 

Riskien arvioinnille ennakkoehtona on tavoitteiden määrittely. Vaikka organisaation 

tavoitteiden asettelu ei ole osana sisäisen valvonnan prosessia, muodostavat tavoitteet 

pohjan riskien arvioinnille ja tarvittavien kontrollien määrittelylle. Case-yrityksen 

strategiset tavoitteet määritellään vuosittain ja niistä johdetaan tiimikohtaiset tavoitteet. 

Case-yrityksessä riskienhallintaryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa tunnistamaan 

ja arvioimaan liiketoimintaan kohdistuvia riskejä sekä määrittelemään toimenpiteitä ja 

vastuita riskien varalle. Työryhmän tulokset viedään johtotiimille jatkokäsittelyyn ja sieltä 

hallituksen arvioitaviksi. Väärinkäytösriskejä ei arvioida säännöllisesti. 

3.5 COSO-mallin kolmas osatekijä: valvontatoimenpiteet 

Valvontatoimenpiteiden avulla pyritään varmistamaan johdon asettamien 

toimintaohjeiden noudattaminen. Tässä tarkoituksessa yrityksen sisäiseen valvontaan 

kuuluvat olennaisena osana erilaiset kontrollitoiminnot. Johto toteuttaa kontrollien 

seurantaa jatkuvana toimintana tai tehden erillisiä arviointeja. Johto saa palautetta 

sisäisen valvontajärjestelmän toimivuudesta esimerkiksi vastauksina seuraaviin 

kysymyksiin: 

• Toimivatko kontrollit tarkoitetulla tavalla? 

• Täyttävätkö kontrollit niille asetetut tavoitteet? 

• Onko henkilökunta ottanut kontrollit asianmukaisesti käyttöön ja ymmärretäänkö 

niiden tärkeys? 
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• Käytetäänkö kontrollijärjestelmää jatkuvasti ja noudatetaanko annettuja ohjeita? 

• Onko tarvetta muutoksiin ja parannuksiin? 

(Halonen, Steiner 2010, 73-74) 

Kontrollit voidaan puolestaan jakaa: 

1) Koko yrityksen kattaviin kontrolleihin 

• Yritystason kontrollit 

• Yleiset tietotekniikkakontrollit 

2) Tiettyjen toimintojen kontrolleihin 

• Liiketoimintaprosesseihin liittyvät kontrollit 

• Sovelluskontrollit 

(ISA sovellusohje pk-tilintarkastuksiin 2009, 53)  

Yritystason kontrollit vaikuttavat kokonaisvaltaisesti yrityksen kaikkiin toimintoihin. Ne 

muodostavat koko sisäisen valvontajärjestelmän perustan. Kyse on usein niin sanotuista 

“pehmeistä” kontrolleista, joiden avulla johto vaikuttaa työntekijöiden sitoutumiseen, 

hyväksyttävänä koettavaan käyttäytymiseen sekä arvoihin. Keskeinen kysymys voitaisiin 

muotoilla: “Ovatko organisaation arvot ja liiketapaperiaatteet (code of conduct) 

määritelty, kommunikoitu ja jalkautettu ja seurataanko niiden noudattamista”. (Niemi 

2018, 352-353). Huonosti suunnitellut yritystason kontrollit voivat mahdollistaa ja jopa 

rohkaista virheisiin ja väärinkäytöksiin. ”Johdon ääni” ja esimerkki luo pohjaa koko 

sisäiselle valvonnalle. Jokaisella yrityksellä on yritystason kontrolleja, mutta se, miten 

niistä viestitään ja miten ne toimivat käytännössä, ei aina saa ansaitsemaansa huomiota, 

puhumattakaan siitä, että ne olisi dokumentoitu kattavasti. (Ahokas, 2012. 66-68, 

Ratsula, 2016. 149). 

Yleisillä tietotekniikkakontrolleilla on vaikutuksensa yrityksen kaikkiin 

tietotekniikkatoimintoihin. (Halonen, Steiner 2010, 78-79) 
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Näitä kontrollien osa-alueita on kuvattu tiivistetysti seuraavassa taulukossa: 

Taulukko 1. Yleiset tietotekniikkakontrollien osa-alueet 

 

ISACA tietojärjestelmätarkastuksen kansainvälinen kattojärjestö on luonut hyvän 

tietohallintotavan viitekehyksen Cobitin (Control Objectives for Information and Related 

Technology). Se tarjoaa apuvälineen käyttäjille ja johdolle kontrollien riittävyyden 

arvioimiseen. Tähän viitekehykseen ei tässä syvennytä tarkemmin. (Holopainen 2013, 

308). 

Yrityksen liiketoiminta jakautuu erilaisiin osaprosesseihin. Eri liiketoimintaprosessien 

kontrollit jaetaan yleensä: 

• Estäviin kontrolleihin virheiden ja epäsäännöllisyyksien estämiseksi 

• Paljastaviin kontrolleihin virheiden ja epäsäännöllisyyksien paljastamiseksi 

• Korvaaviin kontrolleihin, jotka antavat varmuutta silloin kun esim. 

kustannussyistä muiden kontrollien käyttö ei ole tarkoituksenmukaista 

• Ohjaaviin kontrolleihin (erilaiset toimintaohjeet) 

 (ISA sovellusohje pk-tilintarkastuksiin 2009, 56) 
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Liiketoimintaprosessien tyypillisiä kontrolleja ovat muun muassa: 

• Työtehtävien eriyttäminen  

• Hyväksymiskontrollit 

• Tilien täsmäytys 

• Toteutuneen tuloksen seuraaminen 

• Sovelluskontrollit 

• Fyysiset kontrollit 

Työtehtävien eriyttämisellä tavoitellaan vastuiden jakamista siten, että tapahtumien 

hyväksyminen, kirjaaminen ja varojen hoitaminen on jaettu eri henkilöille. Jos sama 

henkilö käsittelee koko tapahtumaketjun tai useampia sen kriittisiä osia, on kyseessä niin 

sanottu vaarallinen työyhdistelmä, joka saattaa johtaa virheisiin ja jopa väärinkäytöksiin 

(Kuntaliitto, sisäinen valvonta: työtehtävien eriyttäminen). Hyväksymiskontrollit 

edellyttävät, että valtuudet hyväksyä erilaisia liiketoimia on selkeästi määritelty. Tilien 

täsmäytyksessä on tärkeää täsmäytysten oikea-aikainen ja säännöllinen suorittaminen. 

Toteutuneen tuloksen seuraaminen tapahtuu esimerkiksi suhteessa budjettiin, 

ennusteisiin ja edellisen kauden lukuihin. Poikkeamat tutkitaan ja analysoidaan. 

Sovelluskontrollit on ohjelmoitu tietotekniikkasovelluksiin. Fyysiset kontrollit liittyvät 

omaisuuden suojaamiseen sekä siihen, kenellä on pääsy yhteisön tiloihin, 

kirjanpitoaineistoon, ohjelmistoihin ja tiedostoihin. (ISA-standardien soveltaminen pk-

yhteisöjen tilintarkastuksessa 2012, 88-89). 

Eri liiketoimintaprosessien tietotekniikkasovelluksissa käytettävät sovelluskontrollit 

voivat olla manuaalisia tai automaattisia. Ne voidaan jakaa seuraavan taulukonmukaisiin 

kontrolleihin: 

Taulukko 2. Sovelluskontrollit voidaan jakaa seuraavasti 
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Kun yrityksessä käytetään sekä manuaalisia että automaattisia kontrolleja, on tärkeää 

tunnistaa, kenen vastuulla kunkin kontrollin toiminta on. Ellei vastuuta ole selkeästi 

määritelty tietylle taholle, virheistä syytellään helposti toisia. (Halonen, Steiner 2010, 81) 

3.6 Case-yrityksen valvontatoimenpiteet 

Yritystason kontrollit liittyvät yrityksen ohjausympäristöön. Tässä voidaan viitata 

aiempaan käsittelyyn (3.2. Case-yrityksen ohjausympäristö). Case-yrityksellä on yleisiä 

toimintaa ohjaavia käytäntöjä ja ohjeistuksia tavoitteiden saavuttamista uhkaavien 

riskien minimoimiseksi. Toimintaohjeet löytyvät yrityksen sisäisiltä verkkosivuilta. 

Esimerkkeinä toimintaohjeista mainittakoon muun muassa: kirjausohjeet ja käytännöt, 

tietoturva- ja toimitilaohje, matkustusohje, hankintaohje, työajan kirjaamisen ohje ja 

asiointimallin kuvaus. 

Yleiset tietotekniikkakontrollit koskevat kaikkia Case-yrityksen sovelluksia. ICT 

(information and communication technology) on yhtiön organisaatiorakenteessa omana 

liiketoiminta-alueenaan, jolla on oma johtoryhmänsä. Yrityksen palvelimien ylläpito on 

ulkoistettu. 

Yrityksellä on ajantasainen johdon hyväksymä tietoturvapolitiikka, jossa määritellään 

tietoturvallisuuden tavoitteet, vastuut ja ohjauskeinot. Tietoturvaperiaatteiden 

tavoitteena on varmistaa tiedon eheys ja se, että pääsy tietoon on rajattu 

asianmukaisella tavalla. Käyttöoikeuksien hallinnalle on määritelty prosessi ja periaatteet 

sekä käyttöoikeuksien myöntämis-, työtehtävien muutos- että työsuhteen 

päättymistilanteita silmällä pitäen. 

Tietojen tallentamisen ja muokkaamisen pitää olla jäljitettävissä. Käyttäjätunnusten 

avulla järjestelmään kirjautuja ja järjestelmässä tehtävät transaktiot ovat jäljitettävissä 

niiden tekijään. Työntekijöiden käyttäjäoikeudet katselmoidaan säännöllisesti. Ohjeet 

sisältävät myös vaatimuksia salasanan muodostamiselle ja vaihtamiselle. Ulkoistettujen 

palveluiden valvonnan ehdot ja toimintatavat on määritelty Case-yrityksen ja 

palveluntuottajien välisissä sopimuksissa. Palveluntuottajat vastaavat datavarmistusten 

ottamisesta ja säilytyksestä, poikkeustilanteiden hallinnasta ja toipumissuunnitelmista. 
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Case-yrityksessä on määritelty relevantit liiketoimintaprosessit, joita ovat: 

• Palvelutuotannon prosessit 

o Ostolaskut 

o Myyntilaskut 

o Maksuliikenne 

o Kirjanpito 

o Palkanlaskenta 

o Lisäarvopalvelut 

• Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit 

• Asiakkuuden hoidon prosessit 

Näissä on käytössä erityyppisiä ehkäiseviä, paljastavia ja korjaavia 

liiketoimintaprosessien kontrolleja. Edellä (3.5 COSO-mallin kolmas osatekijä: 

valvontatoimenpiteet) esiteltiin tyypillisiä liiketoimintaprosessien kontrolleja. Kaikkia 

niistä sovelletaan myös Case-yrityksen eri liiketoimintaprosesseissa varsin kattavasti. 

Luvussa 4 tarkastellaan esimerkkitapauksena Case-yrityksen maksuliikenneprosessia ja 

siinä sovellettavia kontrolleja. Tässä ei lähdetä selvittelemään tarkemmin muiden 

prosessien käytäntöjä, jotta opinnäytetyön laajuus ei paisuisi liiaksi. 

3.7 COSO-mallin neljäs osatekijä: informaatio ja viestintä 

Yrityksen organisaatiossa toimivilla tulee olla tarvittava olennainen tieto käytettävissä, 

jotta he kykenevät hoitamaan työtehtävänsä ja oman roolinsa osana sisäistä 

valvontajärjestelmää. Päätöksenteon ja organisaation toiminnan kannalta informaation 

tulee olla ajantasaista ja relevanttia. Informaation tulee olla raportoitu oikeassa 

muodossa ja ajoissa. Tietojärjestelmät tuottavat raportteja, joiden sisältämän tiedon 

avulla liiketoimintaa ohjataan ja valvotaan. (Ahokas 2012, 40) 

Kommunikaatio on tehokasta, kun se pääsee kulkemaan organisaatiossa ylhäältä alas, 

poikittain sekä alhaalta ylös. Henkilöstön pitää saada ylimmältä johdolta selkeä viesti, 

että valvontavelvollisuudet tulee ottaa vakavasti. Henkilöstön tulisi tietää omat 

tehtävänsä sisäisessä valvonnassa ja ymmärtää kuinka oma työ linkittyy muiden 

tekemään työhön. (Ratsula 2016, 130). 
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Tietoa tarvitaan organisaation kaikilla tasoilla, jotta liiketoimintaa voidaan johtaa kohti 

yrityksen tavoitteita. Tietoa käytetään julkaistavien raporttien tekemisen lisäksi, 

päätöksentekoon ja toiminnan seuraamiseen. Tehokasta viestintää tarvitaan myös 

ulkoisten osapuolien kuten asiakkaiden, tavarantoimittajien, osakkeenomistajien ja 

muiden sidosryhmien suuntaan. (Ahokas 2012, 40-41). 

3.8 Case-yrityksen informaatio ja viestintä 

Tiedonkulku ja viestintä kattavat organisaation eri tasot ja viestinnän eri muodot. Case-

yrityksessä toteutetaan kuukausittaista raportointia johtoryhmän kokouksissa, joissa 

käydään läpi liiketoiminnan kannalta merkittävimmät tapahtumat ja konsernin 

taloudellinen tilanne. Case-yrityksen eri projektien ohjausryhmissä käydään läpi 

hankekohtaisia sisäisen valvonnan kannalta relevantteja asioita kuten riskejä sekä 

budjettiseurantaa. Yritystason politiikat ja niiden soveltamisohjeet löytyvät yrityksen 

sisäisiltä verkkosivuilta. 

Case-yrityksen henkilökuntaa informoidaan lisäksi muun muassa kuukausittaisten ”kysy 

ja vastaa”-kokousten puitteissa. Välitilinpäätösten yhteydessä tiedotetaan 

henkilökunnalle yhtiön taloudellisesta tilanteesta, kuten YT-lakikin edellyttää. 

3.9 COSO-mallin viides osatekijä: seurantatoimenpiteet 

Sisäisen valvonnan piirissä toteutetaan jatkuvaa seurantaa, jossa arvioidaan sisäisen 

valvonnan toimivuutta ja sen laatua. Seurannan tarkoituksena on arvioida organisaation 

toiminnan toteutumista ja kuinka se vastaa lainsäädäntöä tai organisaation itse laatimia 

periaatteita. Seurannan tuloksena saadut havainnot kommunikoidaan toimivalle johdolle 

ja tarvittaessa hallitukselle. Seuranta voi olla jatkuvaa tai erillisiin arviointeihin 

perustuvaa. (Ratsula 2016, 140) 

Jatkuva valvonta toteutuu osana esimiesten ja johdon päivittäistä toimintaa ja 

valvontarutiineja. Jatkuvan valvonnan toimenpiteisiin voidaan lukea säännönmukaiset 

johtamis- ja ohjaustoimet, vertailut, täsmäytykset ja muut rutiinitehtävät. Erillisiä 

arviointeja suoritetaan ennalta valittuihin kohteisiin. Arviotavaksi voidaan valita kohde, 

jonka toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia tai johon kohdistuu korkeampi riski 

suhteessa muihin. Nämä arvioinnit voivat kohdistua yksittäisiin kontrolleihin niiden osiin 
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tai koko valvontajärjestelmään, ja ne toteutetaan usein ulkoisen tai sisäisen tarkastuksen 

suorittamana. Tarkastus voi olla ennalta kommunikoidun tarkastussuunnitelman 

mukainen tai se voidaan toteuttaa myös pistokokein. Organisaatiossa voidaan suorittaa 

myös itsearviointia. (Ahokas 2012, 42-43) 

3.10 Case-yrityksen seurantatoimenpiteet 

Case-yrityksessä seurantatoimenpiteet koostuvat jatkuvasta valvonnasta ja erillisistä 

arvioinneista, joiden avulla saadaan tietoa sisäisen valvonnan osa-alueiden 

toimivuudesta. Analyyttisen tarkastelun avulla eri vastuualueiden ja projektien 

toteutuneita kuluja ja tuottoja verrataan kuukausitasolla budjettiin. Merkittävät erot 

selvitetään, dokumentoidaan ja raportoidaan. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle 

kuukausittain sekä taloudesta, strategisten tavoitteiden toteutumasta, että 

operatiivisesta toiminnasta. Liiketoiminta-alueiden johtajat raportoivat toimitusjohtajalle 

kuukausittain johtoryhmän kokouksessa vastuualueensa taloudesta, strategisten 

tavoitteiden toteutumasta ja toiminnasta. Poikkeamiin reagoidaan yhdessä sovittavalla 

tavalla. Ennusteen laatimisella pyritään reagoimaan proaktiivisesti toimintaympäristön 

muutoksiin. Asiakaspalautteita ja asiakasviestien käsittelyaikoja seurataan ja 

raportoidaan säännöllisesti. Tilintarkastus suoritetaan kerran vuodessa. 

Tarkastusraportteihin voi sisältyä myös kehittämisehdotuksia sisäisen valvonnan 

vahvistamiseksi. 
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4 ESIMERKKIPROSESSI: MAKSULIIKENNE 

Case-yrityksen kontrollien tarkastelu rajataan esimerkkitapauksena maksuliikenteen 

palveluiden kontrolleihin. Esimerkkiprosessi valikoitui siksi, että opinnäytetyön tekijä on 

työskennellyt osana maksuliikennetiimiä. Kyseessä on Case-yrityksen asiakkailleen 

tarjoaman palvelun prosessi. 

4.1 Maksuliikenneprosessin kuvaus 

Yrityksessä on määritelty ja kuvattu relevantit liiketoimintaprosessit. Asiakkaille 

tarjottavaan palvelutuotantoon sisältyvät erilaiset maksuliikennepalvelut, joiden 

prosessikuvauksista tässä on kyse. Käytännössä kysymys on asiakasyrityksen 

prosessista, josta se on ulkoistanut osan Case-yrityksen hoidettavaksi. Case-yrityksen 

prosessikuvauksessa maksuliikenneaineisto jakautuu: 

• Lähteviin maksuihin 

o Lähtevät maksut perustuvat palvelutiketöintijärjestelmästä saataviin 

ilmoituksiin, jotka tulevat palkka-asiantuntijoilta tai 

ostolaskuasiantuntijoilta. Maksuliikenneasiantuntija lähettää aineiston 

pankkiin maksuunpantavaksi. 

• Tiliotekirjauksiin (ja täsmäytyksiin) 

o Tiliotekirjaukset sisältävät kaikki pankkitileille saapuneet ja niiltä lähteneet 

maksut, jotka valmistellaan kirjanpitoon lähetettäväksi. 

• Kassamaksuihin 

o Kassamaksuina käsitellään sellaiset maksut, joita ei ole saatu 

asianmukaisesti hoidettua lähtevien maksujen aineistossa. 

4.2 Maksuliikenneprosessin kontrollit 

Seuraavaksi on kuvattu Case-yrityksen maksuliikenneprosessin kontrollit ja niihin liittyvät 

työvaiheet ja vastuut. 
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4.2.1 Lähtevien maksujen kontrollit 

Kontrollin kuvaus: Päivittäin manuaalisesti toteutettavana kontrollina tarkastetaan 

ennen maksujen lähettämistä, että lähtevä summa täsmää saatuun ilmoitukseen. 

Seuraavana päivänä tiliotteelta vielä tarkastetaan, että summat täsmäävät tiliotteen 

kanssa.  

Seurannan dokumentointi: Tiketillä saatu ilmoitus liitetään maksupäivän jälkeisenä 

pankkipäivänä pankkiohjelmasta tulostettuun tiliotteeseen. Jos asiakas lähettää Case-

yritykselle alkuperäisen hyväksytyn tositteen, laitetaan se tiliotteen liitteeksi. Tavoitteena 

on kuitenkin, että asiakas arkistoi alkuperäiset tositteet. Jos käytössä on sähköinen 

arkisto, tallennetaan materiaalit sinne. 

Vastuu kontrollin suorittamisesta: maksuliikenneasiantuntijalla. 

Miten seurataan: palvelupäällikkö tarkastaa pistokokein vuosineljänneksittäin. 

Vastuu kontrollin seurannasta: palvelupäälliköllä. 

4.2.2 Tiliotekirjausten ja täsmäytysten kontrollit 

Tiliotekirjausten ja täsmäytysten kontrollit on jaettu päivittäisiin ja kuukausittaisiin 

kontrolleihin. 

4.2.2.1 Päivittäiset kontrollit 

Päivittäisten kontrollien kuvaus: Päivittäin manuaalisesti toteutettavana kontrollina 

maksuliikenneasiantuntija käy C2B-palautteesta (consumer-to-business) läpi virheelliset 

tapahtumat ja korjaa kaikki virheet. Toinen päivittäin manuaalisesti toteutettava kontrolli 

liittyy automaattitiliöintisääntöjen oikeellisuuteen. Kirjanpitäjä ja asiakas käyvät läpi 

seuraavan vuoden kirjanpidon tiliöinnit, jotka välitetään maksuliikenneasiantuntijalle. 

Tämä tallentaa muuttuneet tiedot järjestelmään. 

Päivittäinen seurannan dokumentointi: Virhetilanteista otetaan järjestelmästä 

kuvaruutunäyttö paperille ja tämä tallennetaan viimeisen päivän tiliotteen yhteyteen. 
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Siihen liitetään myöhemmin todiste siitä, että virheeseen mennyt maksu on maksettu 

onnistuneesti uudelleen. 

Vastuu päivittäisten kontrollien suorittamisesta: maksuliikenneasiantuntijalla. 

Miten seurataan: palvelupäällikkö käy läpi vuosineljänneksittäin virhelistan ja tarkistaa, 

että kaikki on korjattu. Hän tarkastaa pistokokein vuosittain, että 

automaattitiliöintisäännöt täsmäävät asiakkailta saatuihin tietoihin. 

Vastuu päivittäisten kontrollien seurannasta: palvelupäälliköllä. 

4.2.2.2 Kuukausittaiset kontrollit 

Kuukausittaisten kontrollien kuvaus: Kaikista maksuliikenteen kirjanpitotileistä 

tehdään erittely tai täsmäytys. Tase-erittely prosessista on erillinen ohjeistus. Toinen 

kuukausittainen kontrolli on varmistaa, että kaikkien kuukauden tiliotteiden kaikki 

tapahtumat on käsitelty ja tiliotteet siirretty kirjanpitoon.  

Kuukausittainen seurannan dokumentointi: Pankkitilit täsmäytetään vastaavaan 

kirjanpidon tiliin ja tallennetaan kopio/kuva tiliotteesta ja kirjanpidon saldosta. Välitileistä 

yms. tehdään erittely, jos niillä on saldoa. Samalla varmistetaan, että kaikki tilillä olevat 

erät ovat aiheellisia ja tarvittaessa tehdään korjaukset joko päättyvälle tai seuraavalle 

kaudelle. Tiliotteiden käsittelyn varmistukseksi listataan maksuliikennejärjestelmästä 

tiliotteet, joita ei ole siirretty kirjanpitoon. Listan tulee olla tyhjä, mikäli kaikki on siirretty. 

Vastuu kuukausittaisten kontrollien suorittamisesta: maksuliikenneasiantuntijalla. 

Miten seurataan: palvelupäällikkö tarkistaa vuosineljänneksittäin, että kaikki erittelyt ja 

täsmäytykset ovat kunnossa. Hän tarkastaa myös tiliotteiden listasta, että kaikki 

tapahtumat on käsitelty.  

Vastuu kuukausittaisten kontrollien seurannasta: palvelupäälliköllä. 

4.2.3 Kassamaksujen kontrollit 

Kontrollien kuvaus: Kassamaksujen osalta varmistetaan päivittäin, että maksu on 

mennyt maksupyynnössä määritellylle tilille. Maksuliikenneprosessissa eri asiantuntija 
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käsittelee kassamaksut kuin vahvistaa ne. Tästä on tehty järjestelmäkontrolli niin, että 

järjestelmä ei anna kassamaksun syöttäjän vahvistaa sitä. 

Seurannan dokumentointi: Seuraavana päivänä tarkistetaan tiliotteen liitteenä 

olevasta otteesta, että maksu on mennyt maksupyynnössä olevalle tilille (jos pankki on 

ohjannut maksun oman pankkiryhmän tilille, on siitä merkintä tiliotteella) ja liitetään 

maksupyyntö päivän tiliotteelle.  

Vastuu kontrollien suorittamisesta: maksuliikenneasiantuntijalla. 

Miten seurataan: Prosessin palvelupäällikkö tarkastaa pistokokein 

vuosineljänneksittäin, että kassamaksussa oleva pankkitili on sama kuin tili, jolle suoritus 

on mennyt. Hän tarkastaa myös pistokokein vuosineljänneksittäin järjestelmän 

lokitiedoista, että maksun käsittelijä ja vahvistaja on eri henkilö. 

Vastuu kontrollien seurannasta: palvelupäälliköllä. 

Osana opinnäytetyötä on toteutettu maksuliikennetiimin puitteissa kysely ja 

haastatteluja, joiden tavoitteena on saada käsitys kontrollien toimivuudesta. Tähän sekä 

kontrollien kehittämisehdotuksiin palataan tarkemmin luvussa 6, jossa käsitellään 

muitakin Case Yrityksen sisäisen valvonnan toimivuudesta ja kehittämiskohteista 

saatuja tutkimustuloksia ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä. 
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5 SISÄISEN VALVONNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN 

Seuraavassa esitellään sisäisen valvonnan viitekehysten ja käytettyjen mallien 

viimeaikaista kehittymistä. Sen jälkeen käsitellään tyypillisen sisäisen valvonnan 

kehittämisprojektin vaiheita. 

5.1 Sisäisen valvonnan viitekehysten viimeaikainen kehitys 

Opinnäytetyössä sisäisen valvonnan viitekehyksenä on käytetty COSO-mallia. Sen 

kehittelystä vastannut Treadway Comission on myöhemmin tuottanut myös COSO-

ERM-viitekehyksen (Enterprise Risk Management).  Tässä yhteydessä puhutaan ns. 

kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta. Jo alkuperäisessä COSO-mallissa sen yhtenä 

osatekijänä mainittiin riskien arviointi. COSO-ERM-viitekehystäkin kuvattiin aluksi 

kuutiomallilla: 

  

Kuvio 2. COSO-ERM-kuutio. (riskiblogi, COSO ERM uudistui - eroon kuutioajattelusta). 

Viitekehyksessä kokonaisvaltainen riskienhallinta määritellään seuraavasti: 

“Organisaation riskienhallinta on sen hallituksen, johdon ja muun henkilökunnan 

toteuttama prosessi, jota sovelletaan strategian laadinnassa ja koko organisaatiossa, ja 

jonka tarkoituksena on tunnistaa organisaatioon vaikuttavia potentiaalisia tapahtumia ja 
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pitää riskit riskinottohalukkuuden rajoissa, jotta voidaan olla kohtuullisen varmoja 

organisaation tavoitteiden toteutumisesta.” (COSO.org verkkosivut, Kokonaisvaltainen 

ajatusmalli organisaation riskienhallintaan). 

PWC (PricewaterhouseCoopers Oy) on tutkimuksessaan Enterprise Risk Management 

Benchmarking Survey vuodelta 2008 esittänyt kokonaisvaltaisten 

riskienhallintajärjestelmien hyötyinä muun muassa epävarmuuden parempaa 

kontrollointia, parantuneita mahdollisuuksia saavuttaa yrityksen tavoitteet, parantunutta 

maineriskin hallintaa ja tehostuneita liiketoimintaprosesseja. (Pöyry 2008, 53) 

Aivan tuoreen viimeisimmän viitekehyksen nimi on COSO-Enterprise Risk Management 

– Integrating with Strategy and Performance. Valitun strategian tulee olla linjassa mission 

ja vision kanssa ja jo tässä vaiheessa tulee riskienhallinnan olla keskeisesti mukana. 

Myös visuaalinen esitystapa on uudistettu. Kuutioajattelu on korvattu seuraavalla ”DNA-

kuviolla”: 

 

Kuvio 3. Uudistettu COSO-ERM -viitekehys (coso.org) 

Riskinhallinnan strategisuuspainotuksen lisäksi viitekehyksessä korostetaan myös 

riskien arvioimista kvantitatiivisilla menetelmillä eri näkökulmista. Viimeaikainen 

kehitystrendi tuntuu olevan sisäisen valvonnan sisällyttäminen osaksi kokonaisvaltaista 

riskinhallintaa ja riskiajattelun liittäminen entistä tiiviimmin yrityksen strategiaprosessin 

kaikkiin vaiheisiin. (Lauranoukka riskiblogi.fi 2017) 
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5.2 Sisäisen valvonnan kehitysprojekti 

Viime vuosina on usein kuultu sanottavan, että vain muutos on pysyvää. Nopeasti 

muuttuvassa maailmassa ei mikään yritys voi jäädä lepäämään laakereillaan. Yrityksen 

ympäristö, yrityksen käyttämät välineet, yritystä koskeva lainsäädäntö sekä lähes kaikki 

muukin muuttuu koko ajan. Myös yrityksen sisäisen valvonnan on pysyttävä 

kehityksessä mukana. Tällekin kehityshankkeelle on asetettava selkeät tavoitteet. 

Minimitavoite on lainsäädännön vaatimuksiin vastaaminen. Jos yrityksessä on 

ymmärretty sisäisen valvonnan keskeinen rooli koko johtamis- ja ohjausjärjestelmässä, 

tämä tuskin riittää. Seuraavassa kuviossa on kuvattu sisäisen valvonnan kehitysprojektin 

vaiheita: 

 

Kuvio 4. Sisäisen valvonnan kehitysprojektin vaiheet, Ratsula 148 

Koska edellä on kuvattu riittävästi kuvion alkupään vaiheita, syvennytään tässä sisäisen 

valvonnan arviointiin ja jatkuvaan kehittämiseen. Arvioinnin suorittajat ja menetelmät 

voidaan esitellä seuraavan taulukon muodossa: 

 

1.Yritystason 
konetrollien 

tunnistaminen ja 
dokumentointi

2. 
Avainprosessien 
tunnistaminen ja 
dokumentointi

3. Avainkontrollien 
tunnistaminen ja 
dokumentointi

4. Sisäisen 
valvonnan arviointi

5. Prosessien ja 
kontrollien 

jatkuva 
kehittäminen
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Metodi Kuka Miten Objektiivisuus 

Ulkoinen 
tarkastus 

Tilintarkastaja Sisäisen valvonnan arviointi 
osana tilintarkastusta 

+++++ 

Sisäinen 
tarkastus 

Sisäinen 
tarkastaja 

Sisäisen valvonnan arviointi 
osana sisäistä tarkastusta 

++++ 

Vertaisarviointi 
(Peer-to-Peer) 

Yrityksen 
sisällä eri 
sisaryhtiöiden 
tai osastojen 
asiantuntijat 

Yrityksen sisällä eri sisar-
yhtiöiden tai osastojen 
asiantuntijat kiertävät 
arvioimassa toistensa sisäisen 
valvonnan menettelyjä 

+++ 

Itsearviointi Yksikön/ 
organisaation 
sisäisesti 
yksilönä tai 
ryhmissä 

Jokin toiminto/yksikkö/tiimi 
tai tietyn prosessin osalliset 
arvioivat sisäistä valvontaa 
tietyn yksikön, toiminnan tai 
prosessin osalta. Voidaan 
toteuttaa esimerkiksi 
kyselylomakkeen tai 
workshopin muodossa 

+ 

Jatkuva 
poikkeamien 
raportointi 

Kuka tahansa 
organisaation 
jäsen/yksikkö 

Havaitut kontrollipoikkeamat 
raportoidaan eteenpäin 
organisaation määrittämän 
prosessin mukaan sen 
henkilön/yksikön toimesta, 
joka poikkeaman havaitsee 

+ 

 

Kuvio 5. Sisäisen valvonnan arviointimenetelmiä, Ratsula 160 

Kuten jo aiemmin esitettiin, on sisäisen valvonnan toimivuus sekä tilintarkastajan että 

sisäisen tarkastajan tarkastusten kohteena. Molempien raportointi voi nostaa esiin 

tarpeita sisäisen valvonnan parantamiseen. Nämä arviot edustavat myös riippumatonta 

ja objektiivista näkemystä valvonnan nykytasosta. Edellä mainittujen arvioiden lisäksi ja 

rinnalla tarvitaan myös epävirallisempia arvioita valvonnan toimivuudesta. Jatkuva 

poikkeamien raportointi on päivittäiseen toimintaan lähimmin kytkeytyvää jokaisen 

organisaation jäsenen suorittamaa arviointia.  

Koska vertaisarviointia ja itsearviointia ei ole aiemmin käsitelty, tarkastellaan 

seuraavaksi niitä tarkemmin. Vertaisarvioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa yrityksen 

sisällä eri sisaryhtiöiden tai osastojen asiantuntijat kiertävät arvioimassa toistensa 

kontrolleja. Menetelmä vaatii osallistujien vahvaa sitoutumista asiaan. Parhaimmillaan 
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se voi avata väylää työssäoppimiseen, parhaiden käytäntöjen jakamiseen yrityksen 

sisällä sekä kontrollien jatkuvaan kehittämiseen. 

Itsearviointi lähtee ajatuksesta, että vastuu sisäisestä valvonnasta on organisaation 

jokaisella jäsenellä. Menetelmässä tietystä yksiköstä, toiminnasta tai prosessista 

vastuussa oleva arvioi itse sisäisen valvonnan komponenttien olemassaoloa ja 

toimivuutta. Onnistuneen itsearvioinnin tuloksena käsitys kontrolleista vahvistuu ja 

ymmärrys valvonnan merkityksestä syventyy. Yleisimmin itsearviointi toteutetaan 

kyselynä tai työpajana. Molemmat menetelmät vaativat huolellisen valmistelun ja 

suunnittelun. (Ratsula 2016, 161-170) 

Jos itsearviointi ei ole organisaatiolle ennestään tuttu toimintatapa, voisi esimerkiksi 

sisäinen tarkastus tai ulkopuolelta ostettu palvelu auttaa asiassa eteenpäin.  Tällainen 

projekti voisi sisältää organisaation kouluttamista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

kysymyksiin sekä varsinaisen työpajan tai kyselyn järjestämisen. (Niemi 2018, 437-438) 
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6 SISÄISEN VALVONNAN TUTKIMUS JA TULOKSET 

Opinnäytetyön teoreettisessa osassa tavoitteena oli selvittää sisäisen valvonnan 

käsitteen sisältöä ja myös sitä, mitä se käytännön tasolle vietynä tarkoittaa. Työn 

alkuosassa aihepiiriä lähestyttiin lainsäädännön, erilaisten suositusten ja ohjeistusten 

sekä lähdekirjallisuuden perusteella. Käsittely jäsenneltiin ns. COSO-viitekehyksen 

mukaisesti. Sen jälkeen perehdyttiin siihen, miten Case-yrityksen omassa 

dokumentaatiossa vastaavat periaatteet ilmenevät. Dokumentaation taso saattaa 

yrityskohtaisesti vaihdella huomattavastikin. Case-yrityksessä dokumentointi on melko 

kattavaa. Tämän havainnointiin perustuvan tarkastelun tulokset on esitelty 

opinnäytetyön alkuosassa.  

COSO-viitekehyksen mukaisista valvontatoimenpiteistä esimerkkitapaukseksi valikoitui 

maksuliikenneprosessin kontrollit. Ne kuvattiin yrityksen oman dokumentaation pohjalta 

luvussa 4.  

Laadullisessakin tutkimuksessa voidaan tutkimuksen validiutta tarkentaa käyttämällä 

useita menetelmiä. Tutkimusmenetelmien yhteiskäytöstä käytetään termiä triangulaatio. 

(Hirsjärvi Remes Sajavaara 2009, 233). Tutkimuskohdetta lähestyttiin käyttämällä 

menetelmänä myös kyselyjä ja haastatteluja. Niiden tulokset esitellään seuraavana. 

6.1 Sisäisen valvonnan itsearviointi ja siihen liittyvä haastattelu 

Osana opinnäytetyötä on toteutettu suppea itsearviointikysely, jonka kohderyhmänä ovat 

olleet maksuliikennetiimin jäsenet. Itsearviointi on toteutettu kyselyn muodossa. 

Kysymysten runkona on käytetty Ratsula (2016) lomaketta (Liite 1). Liitteessä on 

esiteltynä vastausten määrät ja niiden jakautuminen. 

Kysely lähetettiin kaikkiaan noin kahdellekymmenelle maksuliikenneasiantuntijalle ja 

eräille esimies- ja johtotason edustajalle. Vastauksia saatiin yhteensä yhdeksältä. 

Otoksen koon vuoksi on vaikea tehdä koko yritystä koskevia johtopäätöksiä, mutta 

jotakin suuntaa antavaa lisätietoa periaatteiden käytännön toimivuudesta näin kuitenkin 

saatiin.  
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Kyselyn lisäksi toteutettiin etänä Skype-yhteyden kautta haastattelu Case-yrityksen 

Talouspalveluiden johtajan kanssa. Haastattelu toteutettiin ennalta lähetetyn 

kysymysrungon pohjalta. (Liite 1). 

6.2 Kysely maksuliikenteen kontrolleista ja siihen liittyvä haastattelu 

Kontrollien toimivuuden testauksen esimerkkiprosessina käytettiin 

maksuliikenneprosessia. Tässä tarkoituksessa lähetettiin liitteenä esitettävä 

kysymyssarja noin kahdellekymmenelle maksuliikenneasiantuntijalle. (Liite 2). Kysely 

toteutettiin Webropol-ohjelmaa käyttäen. Vastauksia saatiin yhteensä kahdeksalta. 

Maksuliikenneasiantuntijoista vastausten määrä on tässä jo edustavampi.  

Kyselyn lisäksi toteutettiin etänä Skype-yhteyden kautta haastattelu Case-yrityksen 

maksuliikenneprosessin palvelupäällikön kanssa. Tämän haastattelun runkona toimi 

maksuliikenneprosessin kontrollien dokumentaatio. 

6.3 Itsearvioinnin tulokset 

Itsearviointilomakkeen kysymykset jakautuvat COSO-mallin osatekijöiden mukaisesti. 

Arviointi tapahtuu asteikolla 1-4 ja vaihtoehdolla en osaa sanoa (1= täysin samaa mieltä, 

2= osittain samaa mieltä, 3= osittain eri mieltä, 4= täysin eri mieltä, 0= en osaa sanoa). 

Kyselyn tarkka vastausjakauma näkyy liitteenä olevasta itsearviointilomakkeesta.  

• Ohjausympäristöön liittyvissä kysymyksissä 67 prosenttia vastauksista sijoittuu 

täysin tai osittain samaa mieltä oleviin.  

• Riskien arviointiin liittyvissä kysymyksissä 69 prosenttia vastauksista sijoittuu 

samaan ryhmään.  

• Valvontatoimenpiteisiin liittyvissä kysymyksissä 71 prosenttia vastauksista 

sijoittuu samoin.  

• Informaatioon ja kommunikaatioon liittyvissä kysymyksissä 75 prosenttia 

vastauksista sijoittuu vastaavalla tavalla.  

• Seurantatoimenpiteisiin liittyvissä kysymyksissä vain 51 prosenttia vastauksista 

sijoittuu täysin tai osittain samaa mieltä oleviin. Tässä kohdin poikkeava prosentti 

selittyy ”en osaa sanoa”-vastausten muita osioita suuremmalla määrällä.  
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Kyselyn vastausten perusteella ei kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä varmaankaan 

voida esittää, koska otanta oli suppea. Myös kyselyn osallistujien motivointi vastaamaan 

ja heidän riittävä opastuksensa aihepiiriin jäi vähäiseksi. 

Itsearviointikyselyn kentässä kommentteja / kehitysideoita ja- suunnitelmia saatiin 

esimieshaastatteluiden lisäksi joitakin osioihin liittyviä ajatuksia. Esimieshaastattelussa 

todettiin eri liiketoimintaprosessien kontrollien yleisesti ottaen olevan ajan tasalla. 

Kontrolleja on aiemmin auditoitu ulkopuolisen tilintarkastustoimiston toimesta. Vastaava 

auditointi toteutetaan Case-yritykselle ensi syksynä. Henkilökunta ymmärtää kontrollien 

tärkeyden, mutta niiden merkityksen korostamisessa vaaditaan esimiehiltä jatkuvaa 

panosta. Kontrolleja pyritään käyttämään ja noudattamaan, mutta erityisesti uusien 

työntekijöiden perehdytyksen kohdalla voisi olla kehitettävää, mikä kävi myös ilmi 

itsearviointikyselyn kommenteista. 

  



36 

6.4 Maksuliikenteen kontrolleihin liittyvät tulokset 

Webropol-ohjelmalla laaditun maksuliikenteen kyselyn vastausten yhteenveto on 

seuraavan taulukon mukainen: 

Taulukko 3. Maksuliikenteen kontrollien kyselyn tulokset. 

  vastaukset vastaus-% 

1.Tunnetko mielestäsi maksuliikenteen kontrollit tarpeeksi hyvin?: Kyllä 4/8 50,00 % 

1.Tunnetko mielestäsi maksuliikenteen kontrollit tarpeeksi hyvin?: En 4/8 50,00 % 

     

2. Ovatko kontrollit mielestäsi tärkeitä?: Kyllä 7/8 87,50 % 

2. Ovatko kontrollit mielestäsi tärkeitä?: En osaa sanoa 1/8 12,50 % 

     

3. Oletko ottanut kontrollit asianmukaisesti käyttöön?: Kyllä 6/8 75,00 % 

3. Oletko ottanut kontrollit asianmukaisesti käyttöön?: En 1/8 12,50 % 

3. Oletko ottanut kontrollit asianmukaisesti käyttöön?: En osaa sanoa 1/8 12,50 % 

     

4. Käytätkö kontrolleja jatkuvasti?: Kyllä 5/8 62,50 % 

4. Käytätkö kontrolleja jatkuvasti?: En 3/8 37,50 % 

     

5. Toimivatko kontrollit mielestäsi tarkoitetulla tavalla?: Kyllä 1/8 12,50 % 

5. Toimivatko kontrollit mielestäsi tarkoitetulla tavalla?: Ei 5/8 62,50 % 

5. Toimivatko kontrollit mielestäsi tarkoitetulla tavalla?: En osaa sanoa 2/8 25,00 % 

     

6. Täyttävätkö kontrollit niille asetetut tavoitteet?: Kyllä 2/8 25,00 % 

6. Täyttävätkö kontrollit niille asetetut tavoitteet?: Ei 4/8 50,00 % 

6. Täyttävätkö kontrollit niille asetetut tavoitteet?: En osaa sanoa 2/8 25,00 % 

     

7. Kaipaatko koulutusta tai lisätietoa kontrolleista?: Kyllä 5/8 62,50 % 

7. Kaipaatko koulutusta tai lisätietoa kontrolleista?: En 3/8 37,50 % 
 

Kontrollit mielletään yleisesti tärkeiksi. Vastausvaihtoehdoissa kiinnittää kuitenkin 

huomiota vastausten tarjoama kuva kontrollien toimivuuden tasosta. Vastauslomakkeen 

kommenttikentissä esitettyjen näkemysten mukaan syynä tilanteeseen saattaa olla 

ohjelmistojen vaihtuminen ja siitä johtuva kontrollien päivitystarve. 

Esimieshaastattelussa käytiin läpi maksuliikennekontrollien dokumentaatiota ja todettiin 

ne varsin kattaviksi, mutta myös juuri samasta syystä päivitystä kaipaaviksi. Webropol-

kyselyn perusteella vain puolet vastaajista tuntee kontrollit mielestään tarpeeksi hyvin. 

62,5 prosenttia vastaajista haluaisi lisätietoja kontrolleista sekä niihin liittyvää koulutusta. 
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6.5 Muut esille nousseet kysymykset 

Eräänä yksittäisenä ongelmana on keskusteluissa noussut esiin myös Case-yrityksen 

varautuminen erilaisiin väärinkäytösriskeihin.  Sisäiset tarkastajat ry määrittelee omilla 

verkkosivuillansa väärinkäytökset seuraavasti: ”Kaikki laittomat toimet, kuten petos, 

salailu tai luottamuksen rikkominen silloinkin, kun niihin ei liity väkivallalla tai 

voimakeinoilla uhkaamista. Henkilöt ja organisaatiot syyllistyvät väärinkäytöksiin: 

saadakseen rahaa, omaisuutta tai palveluita, välttääkseen maksujen tai palvelujen 

menetystä tai varmistaakseen henkilökohtaisia tai liiketoiminnallisia etuja”. (Sisäiset 

tarkastajat ry, 2018). 

Väärinkäytöksiin voivat syyllistyä yleensä seuraavat tahot: 

• Oma henkilöstö 

• Ulkopuoliset (asiakkaat, toimittajat, muut sidosryhmät tai täysin ulkopuoliset 

rikolliset 

• Kumpiakin yhdessä toimien 

Tässä opinnäytetyössä kuvatuilla sisäisen valvonnan menettelyillä on tärkeä roolinsa 

myös väärinkäytösten ehkäisyssä ja havaitsemisessa. Seuraavassa kuviossa 6 on 

esitetty keskeiset ongelmaan liittyvät ehkäisevät kontrollit: 
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Kuvio 6. Väärinkäytöksiä ehkäisevät kontrollit, Ratsula 256 

Keskeisimmät väärinkäytöksiä paljastavat kontrollit ovat seuraavat: (kuvio 7) 

 

Kuvio 7. Väärinkäytöksiä paljastavat kontrollit, Ratsula 263 

Huomattava osa väärinkäytöksistä tulee ilmi vihjeiden avulla.  Ehkä tästä syystä on viime 

aikoina esiin noussut myös tarve erilaisiin eettisiin ilmoituskanaviin.  Tämänkin 

menettelyn juuret löytyvät amerikkalaisesta Sarbanes-Oxley-lainsäädännöstä.  

Nimettömänä toimiva ”whistler blower”-kanava ei liene Suomessa juuri yleistynyt. Tämä 

ei poista kuitenkaan tarvetta pohtia, miten tieto erilaisista epäilyksistä saataisiin oikeita 

reittejä myöden ajoissa ja varmasti yritykseen. Kynnys saattaa negatiivisiakin viestejä 

yrityksen tietoon pitäisi olla riittävän matala. (Suomela 2010,19) Käytännössä 

ilmoituskanava voisi olla verkkopohjainen lomake, sähköpostiosoite, päivystävä puhelin, 

fyysinen postiosoite tai näiden yhdistelmä. (Ratsula 2016, 234) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

Sisäinen valvonta on Case-yrityksen kokoluokassa laaja aihekokonaisuus. 

Opinnäytetyössä sen sisältö jäsenneltiin COSO-viitekehyksen mukaisesti. 

Valvontatoimenpiteiden osalta tarkastelu rajattiin esimerkkitapauksena maksuliikenteen 

kontrolleihin. Case-yrityksessä viitekehyksen kaikki osatekijät ilmenivät hyvin. Näin sen 

omaa dokumentaatiota hyödyntäen oli mahdollista saada selkeä kuva sisäisen 

valvonnan toteutumisesta käytännön tasolla. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös 

selvittää sisäisen valvonnan toimivuutta ja sen kehitystarpeita. Tässä tarkoituksessa 

toteutettiin edellä esitellyt kyselyt ja haastattelut.  

Näinkin suppeat kartoitukset antavat aavistuksen siitä, että sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan ratkaisut vaativat jatkuvaa arviointia. Esimiehet, johto ja erilaiset 

tarkastajat toteuttavat sitä omassa työssään. Opinnäytetyössä suppeana esitelty 

itsearviointi voisi laajempana ja riittävästi valmisteltuna tarjota hyödyllisen lähtökohdan 

kehittämistyölle. Itsearviointimenettely tulisi räätälöidä yrityskohtaisesti asiaan kuuluvine 

koulutuksineen. Järjestelyn suunnitteluvaiheessa voisi mahdollisesti tukeutua 

ulkopuolisen palveluntarjoajan apuun.   

Yrityksessä on aiemmin toteutettu varmennustoimeksiantona ulkopuolisen tilintarkastus- 

ja konsultointipalveluja tarjoavan tahon selvitys yrityksen sisäisen valvonnan ja 

kontrollien toimivuudesta. Tämä raportti oli tarkoitettu sekä Case-yritykselle itselleen että 

sen asiakkaille tuomaan varmuutta sisäisen valvonnan ratkaisujen toimivuudesta sekä 

Case-yrityksen itsensä että sen asiakasyritysten prosessien osalta.  Case-yrityksessä 

on sekä ohjelmistojen että koko yrityksen osalta jatkuvasti tapahtunut ja tapahtumassa 

nopeita ja merkittäviä muutoksia, siksi vastaavaa auditointia tiettävästi toteutetaan 

jatkossakin.  Yrityskoon kasvaessa voisi jopa oman sisäisen tarkastuksen organisoinnille 

löytyä perusteita. Tällöin sisäinen tarkastus voisi luontevasti vaikuttaa menettelyiden 

kehittämiseen ja ajan tasalla pitämiseen. 

Esimerkkinä kontrollien toimivuudesta käytettiin maksuliikennepalveluiden prosessia. 

Ainakin tämän prosessin kontrollien osalta näyttää siltä, että työntekijät eivät omasta 

mielestään tunteneet kontrolleja tarpeeksi hyvin ja enemmistö kaipasi asian suhteen 

koulutusta tai lisätietoa. Se, kuinka hyvin tämä olisi yleistettävissä muiden prosessien 

kontrollien kanssa, kaipaisi lisäselvityksiä. Sisäinen valvontajärjestelmä ei ole koskaan 

lopullisesti valmis vaan se vaatii jatkuvaa kehittämistä ja huoltamista. 
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Keskusteluissa ja haastatteluissa opinnäytetyön eri vaiheissa on noussut myös esiin 

eräitä yksittäisiä kehityskohteita ja -tarpeita.  Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

viitekehysten kehitystrendeissä näyttäisi erityisesti suuryritysten kohdalla painottuvan 

kokonaisvaltaisen riskienhallinnan mukainen lähestymistapa. Edellä esiteltiin suppeasti 

myös näitä uusia entistä laajempia viitekehyksiä. Kehitystä kannattaa seurata, jotta 

pysytään jatkuvasti tiukentuvassa kilpailussa mukana. 

Opinnäytetyö sisältää tiiviin kuvauksen Case-yrityksen sisäisen valvonnan 

menettelyistä. Se tarjoaa myös eräitä lähtökohtia jatkuvalle kehitystyölle. Eräs 

mahdollinen ja hyödyllinen jatkotutkimusaihe voisi olla työ, jossa yritettäisiin löytää 

havainnollinen ja toimiva tapa kuvata yrityksen liiketoimintaprosesseja ja niiden 

kontrolleja. Toinen tutkimusaihe voisi liittyä edellä mainittuihin väärinkäytöksiin ja niiden 

ehkäisyyn. Myös kokonaisvaltaisen riskienhallinnan uusimpien viitekehysten 

soveltaminen yrityksessä voisi tarjota hyödyllisen tutkimusaiheen. Case-yrityksen 

maksuliikennetiimin puitteissa on kontrollien kehittämistarpeet nousseet esille ja 

suunnitteilla on tarkastella kontrolleja koko valtakunnallisen tiimin kanssa jo alkaneena 

vuonna. 
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Maksuliikenteen kontrollit 

Tämän kyselyn tarkoituksena on saada minulle opinnäytetyöntekijänä käsitys, miten 

hyvin kyselyyn osallistujat ovat perillä esitetyistä kysymyksistä. Tarkoituksena ei ole 

mitata kenenkään tietämyksen tasoa vaan saada kuva nykytilanteesta. Tämän vuoksi on 

tärkeää, että vastaat rehellisesti. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja 

nimettömänä 

 

1. Tunnetko mielestäsi maksuliikenteen kontrollit tarpeeksi hyvin? * 

   Kyllä 
 

   En 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

2. Ovatko kontrollit mielestäsi tärkeitä? * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

3. Oletko ottanut kontrollit asianmukaisesti käyttöön? * 

   Kyllä 
 

   En 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

4. Käytätkö kontrolleja jatkuvasti? * 

   Kyllä 
 

   En 
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   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

5. Toimivatko kontrollit mielestäsi tarkoitetulla tavalla? * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

6. Täyttävätkö kontrollit niille asetetut tavoitteet? * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

7. Kaipaatko koulutusta tai lisätietoa kontrolleista? * 

   Kyllä 
 

   En 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

8. Kerro mielestäsi tärkeimmät maksuliikenteen kontrollien kehittämistarpeet:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 


