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S
isäistä tarkastusta on toteutettu kohta vuosisadan ajan ja täysinä kymme-
ninä on hyvä tehdä tilinpäätöstä menneestä ja suunnata tulevaisuuteen. 
Siihen tähtää tämä kädessäsi oleva Syynissä-lehden numero. Huhtikuussa 
juhlimme Suomen yhdistyksemme 60-vuotisjuhlia. Kesällä puolestaan New 

Yorkissa juhlitaan 75-vuotiasta pääjärjestöä.
Ammattimme alkoi viljan toimitusten täsmäyttämisestä. Nyt olemme matkalla 

johdon strategiseksi kumppaniksi ja näkemyksen antajaksi johtamis- ja hallinto-, 
sekä riskienhallinta- ja valvontaprosessien tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta. 
Vaatimus näkemyksen antamisesta kirjattiin uudistettuun standardipakettiimmekin 
viime kesänä. Kontrollitestaamisen määrä lienee vähentymään päin, kun entistä 
viisaammin toimivat tietojärjestelmät automatisoivat niiden toteuttamisen.

Nykyinen sisäinen tarkastus – ollessaan matkalla kontrollitestauksesta näkemyk-
sentuojaksi – on osoittanut olevansa entistä tärkeämpi toiminto. Erilaiset totuuden 
muuntamiset pääsevät mediassa esille ja organisaatioiden maineet ovat vaaka-
laudalla. Meidän tehtävämme on varmistaa, että johto voi olla jatkuvasti varma 
saamansa tiedon oikeellisuudesta sekä myös siitä, että ylimmän johdon viestit 
välittyvät organisaatioon tarkoitetulla tavalla.

On aika hämmästyttävää huomata, kuinka kyseenalaisiin toimiin voidaankaan 
ryhtyä. Suomessa on totuttu luottamaan organisaation ihmisten vilpittömyyteen 
ja hyvään tarkoitukseen, mutta luottamukselle ei aina näytä olevan katetta – eten-
kään, kun ihmiset eivät seuraa muuttuvaa asenneilmastoa ja arviointivirheiden 
seurauksia luetaan sitten lehdistä ja sosiaalisesta mediasta. Kuinka paljon onkaan 
elämänalueita, joissa nykyinen ”maan tapa” katsotaan tulevaisuudessa epäilyttä-
väksi tai jopa vilpilliseksi toiminnaksi? Tällaiseen kehitykseen olemme saaneet 
viime aikoina tottua ja meidän, sisäisten tarkastajien, tehtävänä on seurata maail-
man muuttumista ja toimia organisaatioissamme näkemyksen tuojina myös tässä 
mielessä.

Sisäiset tarkastajat ry on yhtä kuin jäsenkuntansa ja haluan puheenjohtajana 
onnitella jokaista sisäistä tarkastajaa järjestömme pitkästä iästä sekä toivottaa mitä 
parhainta menestystä ammattikuntamme perinteen jatkamisessa sekä tulevaisuu-
den tehtävissä. Toivottavasti tapaamme loistavassa juhlaseminaarissamme perjan-
taina 22. huhtikuuta Hilton Strandissa, Helsingissä. n 

P Ä Ä K I R J O I T U S 

Kari Storckovius
CIA, CRMA
Audit Manager, Cargotec Oyj
Sisäiset tarkastajat ry:n 
hallituksen puheenjohtaja 

Sisäinen tarkastus ennen ja nyt
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Hallitus on hyvän johtamis- ja hal-
lintokulttuurin keskeinen perus-
pilari. Sisäinen tarkastus toimii 

standardien mukaan suoraan hallituk-
sen alaisuudessa. 

Sisäisen tarkastuksen toiminnon on 
oltava riippumaton ja sisäisen tarkas-
tajan on oltava työssään objektiivinen. 
Sisäisen tarkastuksen toimiminen suo-
raan hallituksen alaisuudessa varmistaa 
riippumattomuuden, joka puolestaan on 
edellytys objektiivisuudelle myös tarkas-
tusjohtajan tasolla.

Hallitus määrittää sisäisen tarkastuk-
sen aseman ja hyväksyy toimintaohjeen. 
Hallitukselle oikein asemoitu sisäinen 
tarkastus on vähintään yhtä tärkeä kuin 
henkilökohtaiset vastuuvakuutukset.

1950-luvulla omalaatuinen määrite: 
Sisäinen tilintarkastaja
Sisäisiä tarkastajia sanan varsinaises-
sa merkityksessä alettiin rekrytoida 
1930-luvulla. Nykykäsityksen mukaan 
tehtävät kuitenkin olivat lähinnä tilin-
tarkastustyyppisiä, joten heitä nimitet-

tiin ”sisäisiksi tilintarkastajiksi”.  Vuon-
na 1969 Suomen yhdistyksen nimi ja 
säännöt muutettiin ajanmukaisiksi ja 
sana ”tilin” poistettiin yhdistyksen ni-
mestä.    

Kehityspiirteitä  
1970-80 -luvuilla sisäiset tarkastajat 
alkoivat suorittaa ns. operatiivisia tar-
kastuksia ja arvioida prosessien tehok-
kuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. He 
lähestyivät näin erityisesti keskijohdon 
tehtäväkenttää organisaatioissa. Kir-
janpidon ja tilinpäätösten tutkimisen 
osuus väheni.

1990-luvulla sisäisen tarkastuksen 
paradigma eli sen siihen asti yleises-
ti hyväksytty ajattelutapa ja suuntaus 
muuttuivat. Operatiivinen tarkastus 
suunnattiin historiasta nykyisyyteen, 
ennakoitiin tulevaisuutta ja alettiin teh-
dä kehitysehdotuksia.

Havaittiin, että sisäisen tarkastuk-
sen johtajan tulee koordinoida sisäisen 
tarkastuksen, tilintarkastuksen, ja mui-
den organisaation toimintaa arvioivien 

toimijoiden työtä. Näin varmistetaan 
tarkastuksien riittävä kattavuus ja välte-
tään päällekkäistä työtä. Tilintarkastus 
on niin ikään yksi hyvän hallintokult-
tuurin peruspilari. 

Standardit edellyttävät, että organi-
saatiolla on sellainen sisäinen tarkas-
tus, että se pystyy suoriutumaan kai-
kista tehtävistään. Mielestäni suuressa 
organisaatiossa oma, tarvittaessa osto-
palveluja käyttävä, sisäinen tarkastus 
on edelleen ylivoimaisesti tarkoituksen-
mukaisin toimintatapa. 

Kaikkien sisäisten tarkastajien tulee 
noudattaa IIA:n standardeja. Sisäisellä 
tarkastuksella on velvollisuus harjoittaa 
järjestelmällistä toimintaa. Laadunval-
vonta ja vaatimus ulkoisen laadunarvi-
oinnin suorittamiseen sisältyivät IIA:n 
standardeihin jo 1990-luvulla.

Siirtyminen kolmannelle vuosituhannelle
Sisäisen tarkastuksen voidaan katsoa 
käytännössä kasvaneen tilintarkastuk-
sellisilta juuriltaan yhdeksi hyvän johta-
mis- ja hallintojärjestelmän neljästä pe-

Sisäinen tarkastus, yksi hyvän johtamis- ja 
hallintokulttuurin peruspilareista

Antero Kuuluvainen
tarkastusjohtaja, eläkkeellä
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ruspilarista Sisäisen tarkastuksen uusi 
määritelmä vahvistettiin vuonna 2000. 
Standardeja on ajanmukaistettu useas-
ti, viimeksi 2009 ja 2013. 

Sisäisen tarkastuksen työn järjestel-
mällisyyttä auttoi 1992-1994 julkaistu 
ja vuonna 2013 päivitetty COSO IC 
-liiketoimintamalli. Se oli ja on edel-
leen monen sisäisen tarkastuksen hyö-
dyntämä.

Vuonna 2004 julkaistu COSO ERM 
antoi järjestelmällisyyttä riskienhallin-
nan arviointiin. Poiketen IC:stä ERM 
sisältää myös strategiset tavoitteet ja 
päämäärät. IIA julkaisi vuonna 2013 
ns. kolmen puolustuslinjan mallin ris-
kienhallinnan organisoinnista. 

Hyvän johtamis- ja hallintokulttuu-
rin peruspilareista neljäs on operatiivi-
nen, ylin toimeenpaneva johto, yleensä 
toimitusjohtajan vetämä johtoryhmä. 
Tehtävänsä perusteella sisäisen tarkas-
tuksen johtaja kuuluu aina johtoryhmä-
tasoon. 

Suhteessa toimitusjohtajaan sisäisen 
tarkastuksen johtaja on periaatteessa 
tasa-arvoinen. Kumpikin raportoi halli-
tukselle, joka päättää myös kummankin 
ottamisesta ja erottamisesta sekä palk-
kauksesta ja työsuhde-eduista. 

Sisäisen tarkastuksen johtajan on toi-
mittava viileänä riskien hyväksymisen 
arvioijana ja raportoitava asioista halli-
tukselle, jos toimitusjohtajan ja muun 

johdon riskienhallintatoimet ovat hä-
nen näkemyksensä mukaan riittämät-
tömät.

Sisäinen tilintarkastaja on muuntu-
nut aivan uudenlaiseksi asiantuntijaksi, 
sisäiseksi tarkastajaksi. Ammatin edel-
leen kehittämiselle on olemassa oivalli-
set edellytykset ja tarve. Ammatin tun-
nettuuden edistäminen palvelee koko 
yhteiskunnan etua. 

Toivotan 60-vuotiaalle yhdistykselle 
menestystä ja kiitän yhdistystä tuesta 
ja kumppanuudesta jäseniään kohtaan. 
n
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2. Organisaatio 
2.1. Esimies
Sisäisen tarkastajan lähin suoranainen 
esimies on taloudellinen johtaja. 

2.2. Alaiset
Alaisia ei toistaiseksi ole.

2.3. Suhteet organisaation muihin 
elimiin
Sisäinen tarkastaja toimii esikunta-
suhteessa muuhun organisaatioon 
nähden. Hänellä on oikeus tarkastaa 
kaikkien muiden organisaatioon kuulu-
vien elinten suorittamia toimenpiteitä 
ja antaa tehtävien hoitoa koskevia 
ohjeita, niiden oleellista sisältöä kui-
tenkaan muuttamatta.

2.4. Suhteet ulkopuolisiin
Sisäinen tarkastaja avustaa valvontati-
lintarkastajaa sekä tarvittaessa vuositi-
lintarkastajia heidän tarkastustyössään. 

2.5. Sijainen
Sisäisen tarkastajan sijainen on kontto-
rihallinnollisen osaston päällikkö. 

3. Tehtävät
3.1. Organisaatio
Tutkii yhtiön organisaation tarkoituk-
senmukaisuutta silmälläpitäen sisäisen 
tarkkailun vaatimuksia ja tekee aloit-
teita organisaation kehittämiseksi.

3.2. Laskentatoimi
3.2.1. Valvoo, että yhtiön laskentatoimi 

on tehokasta ja että siihen kytketty 
sisäinen tarkkailujärjestelmä toimii 
täysin luotettavasti. 
3.2.2. Suorittaa jatkuvasti kirjanpidon 
ml. tytäryhtiöiden tositeaineiston nu-
merotarkastuksia kiinnittäen samalla 
huomiota liikekirjanpitoon kokonai-
suutena. 

3.3. Rahatalous
3.3.1. Tarkastaa tehtaiden kassat 
vähintään kaksi kertaa vuodessa ja pää-
konttorin kassan kerran kuukaudessa 
täsmäyttäen samalla myös pankkitilit. 

Valvoo, että pääkonttorin ja tehtai-
den huoltokonttoreita on hoidettu 
sääntöjen ja annettujen ohjeiden 
mukaisesti.

Sisäisen tarkastajan tehtävänkuvaus 

1. Sisäisen tarkastajan tehtävänä on yhtiön ja sen tytäryhtiöiden sisäisen tarkastuksen ja tarkkailun 
toteuttaminen päämääränä yhtiön omaisuuden turvaaminen sekä kirjattujen ja raportoitujen tietojen 
oikeellisuuden toteaminen (ns. numerotarkastus). Edelleen kuuluu sisäisen tarkastajan tehtäviin 
taloudelliseen tilaan ja kannattavuuteen vaikuttavien eri tekijöiden analysointi ja arvostelu, mihin 
liittyy voimassa olevien menetelmien tarkastus sekä valvonnan kehittämis- ja yksinkertaistamis-
suunnitelmien laatiminen.

Sisäiset tilintarkastajat 
Interna Revisorer 
The Institute of Internal Auditors Finland Chapter, 
1970.
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3.3.2. Seuraa tilisaatavien ja -velkojen 
kehitystä. Lähettää vuosittain kaikista 
reskontrasaldoista saldovahvistuspyyn-
nöt.
3.3.3. Seuraa arvopapereiden, kiinne-
velkakirjojen säilytystä sekä inventoi 
nämä vähintään kerran vuodessa. 

3.4. Tuotanto ja varastot
3.4.1. Seuraa materiaali-, työvoima- ja 
yleiskustannusten kehitystä.
3.4.2. Tehostaa varastojen valvontaa. 
Inventoi sekä tarvike- että valmisteva-
rastot vähintään kerran vuodessa. 
3.4.3. Valvoo ja kehittää omaisuuden 
turvaamiseksi luotuja sisäisiä tarkkailu-
järjestelmiä.

3.5. Palkat
Valvoo, että yhtiön maksamat palkat 
ovat johtokunnan päätösten sekä työ-
ehtosopimusten mukaiset.

3.6. Ostot
Valvoo, että ostotoiminta on hoidettu 
tarkoituksenmukaisesti ja yhtiölle 
edullisin maksuehdoin ja hinnoin. 

3.7. Myynti ja laskutus
Valvoo, että tavaran ulossaannissa ja 
laskutuksessa noudatettava sisäinen 
tarkkailujärjestelmä on riittävän teho-
kas estämään vuotojen syntymisen. 

3.8. Konttorirationalisointi
Valvoo koko yrityksen puitteissa, että 
konttorikoneita ja -tarvikkeita käyte-
tään tarkoituksenmukaisesti. 

Valvoo yhtiön lomakehuoltoa sekä 
raportointitoimintaa yleensä, pitäen 
eritysesti silmällä niiden soveltuvuutta 
yrityksen kokonaistoimintoihin. 

3.9. ATK
Valvoo, että tietokonesysteemejä 
käyttöönotettaessa kaikki tarpeelliset 
sisäisen tarkkailun vaatimukset tulevat 
huomioonotetuiksi. Valvoo, että doku-
mentaatio on ajan tasalla. 

3.10. Tilinpäätös
Tarkastaa yhtiön, ml. tytäryhtiöiden ti-
linpäätökset sekä asialliselta että muo-
dolliselta puolelta. Kiinnittää erityistä 
huomioita tilinpäätöksen analysointiin 
ja verotuskysymyksiin. 

3.11. Tarkastuskertomukset
a Laatii tarkastuksista kertomuksen 

taloudelliselle johtajalle sekä valvonta-
tilintarkastajalle. 

b Laatii vuosittain sekä vuosikol-
manneksittain yhteenvedot tarkastus-
toiminnasta myös yhtiön johtokuntaa 
ja valvontatilintarkastajaa varten.

3.12. Yleistä
Toimii kaikin tavoin tuotantolaitosten 
ja pääkonttorin välisenä yhdyselime-
nä välittäen kummankin osapuolen 
näkemyksiä toiselle osapuolelle ja siten 
edistäen näiden välistä yhteistyötä. 

Seuraa alansa kehitystä mm. osallis-
tumalla ao. kursseihin kotimaassa ja 
ulkomailla. 

4. Vastuu
Sisäisen tarkastajan velvollisuutena 
informoida yrityksen johtoa kaikista 
niistä epäkohdista, joiden havaitsemis-
ta voidaan huolellisen tarkastuksen 
perusteella kohtuudella edellyttää. n
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1990-luvun puolenvälin jälkeen kunta-
lain muutosten myötä kuntiin valittiin 
ammattitarkastajat (JHTT) tilintarkas-
tajiksi ja poliittinen luottamushenkilös-
tö muodosti tarkastuslautakunnan, jon-
ka keskeiseksi tehtäväksi tuli arvioida 
poliittisten tavoitteiden toteutumista. 
Samaan aikaan myös suurten kuntien 
revisiotoiminnot jakautuivat kahtia. 
Toinen osa, yleensä suurempi, ryhtyi 
työskentelemään kaupunginhallituk-
sen ja kaupunginjohtajan alaisena ja 
niitä avustavana sisäisen tarkastuksen 
yksikkönä, ja toinen osa avusti tarkas-
tuslautakuntaa. Ensimmäistä kertaa 
kuntien ja kuntayhtymien ylin johto sai 
alaisekseen tarkastajia, jotka voivat aut-
taa heitä johdon valvontavelvollisuuden 
toteuttamisessa. 

Sisäisen tarkastuksen yksikköjen 
syntymisen aikaan tapahtui monia toi-
minnallisia uudistuksia: alkoi Suomen 
EU-jäsenyydestä johtuneet ohjelma-
kaudet ja niiden hankkeiden tarkastus, 
hankintalain mukainen menettely ja 
kilpailutus yleistyivät ja kuntalakiin tuli 
useita muutoksia. Sisäiset tarkastajat 
tarkastivat ja arvoivat usein projekteja, 
isoja hankkeita, investointien onnistu-

neisuutta, päätöksenteon laillisuutta, 
toiminnan ohjeidenmukaisuutta, kas-
sanhallinnan toteutusta, henkilöstöasi-
oita ja myös väärinkäytöksiä.

Useimmat kuntien sisäiset tarkas-
tajat kouluttautuivat sekä STAK I että 
STAK II -kursseilla. Lisäksi osallis-
tuttiin aktiivisesti muihinkin Sisäiset 
tarkastajat ry:n järjestämiin tarkastuk-
seen ja valvontaan liittyviin koulutuk-
siin. Julkissektoritoimikunnan kautta 
yhteydenpito 2000-luvulle tultaessa 
oli tiivistä, monipuolista ja aktiivista. 
Toimikunta oli keskeisesti vaikutta-
massa siihen, että sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan selontekokäytännöt 
kehitettiin ensin valtionhallintoon ja 
sitten kunnallishallintoon. 

Kuntien sisäiset tarkastajat pitävät 
yhteyttä suurten kaupunkien omissa 
koulutus- ja tapaamistilaisuuksissaan. 
Esillä on ollut erityisesti sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan selonteot 
ja niihin liittyen toimintayksikköjen ja 
johtamisen itsearviointi ja sen kehit-
täminen. Erityisesti viime vuosina on 
kuntalain uudistus ja johtamiseen liit-
tyvä valvontavelvoite ollut yhteisen kä-
sittelyn kehittämiskohteena. Julkissek-

torin sisäisille tarkastajille kehitettiin 
myös oma, ns. J-STAK -kurssi.

Sisäisillä tarkastajilla on taitoa ja ky-
kyä toimia nykyään ylimmän johdon, 
niin poliittisen johdon kuin viranhal-
tijajohdonkin, vakuuttavana ja konsul-
toivana tukena ja kumppanina. Uskon, 
että toimintaympäristön muuttuessa 
konsernitoiminnan kaltaiseksi palve-
luja hankitaan sekä kumppaneilta että 
ostopalveluina. Sen seurauksena orga-
nisaatioiden vastuut ja johtamismene-
telmät muuttuvat. Siksi ylimmän toi-
meenpanevan johdon valvontavastuu ja 
-velvoite tavoitteiden tuloksellisuuden 
varmentamisesta kasvaa. Myös johdon 
tarve asianmukaiseen, ammatilliseen 
ja sen johtamista varmentavaan ja tu-
kevaan sisäiseen tarkastukseen kasvaa. 

Sisäisten tarkastajien ammattivel-
voite arvioida ja konsultoida hyvän 
johtamis- ja hallintotavan, sisäisen val-
vontajärjestelmän ja riskienhallinnan 
toteutuksesta sekä tarvittavista kehit-
tämiskohteista kasvaa merkittävästi. 
Jos tässä sisäinen tarkastaja onnistuu, 
on hän lunastanut paikkansa oman or-
ganisaationsa ylimmän johdon keskei-
senä tukena. n

Kunnallinen sisäinen tarkastus eilen, tänään 
ja huomenna
Kunnallinen ammattitarkastus alkoi jo 1900-luvun alkupuolella, ensin Helsingissä ja sittemmin 
Turussa ja Tampereella. Kun tulin itse mukaan 1980-luvulla Tampereen revisiotoimistoon, 
useimmissa suurissa kaupungeissa ja kuntayhtymissä oli jo omaa palkattua tarkastushenkilöstöä 
avustamassa poliittisista luottamushenkilöistä koostuvaa tilintarkastajakuntaa. 

Keijo Lappalainen
revisioneuvos, JHTT



10 Syynissä |  Maaliskuu 2016  |  www.theiia.fi

Ari Salminen
hallintotieteen professori, Vaasan yliopisto

Artikkeli perustuu kirjoittajan julkaisuun Rakenteellinen korruptio. 
Kartoitus riskitekijöistä ja niiden hallinnasta Suomessa. Vaasan 
yliopiston selvityksiä ja raportteja 203/2015.

Rakenteellinen korruptio

Kaikki tietävät jollain tavalla, mistä korruptiossa on kysymys. Korruption oloissa yhteiskunnan moraali 
rappeutuu ja lahjonta rehottaa. Valtaa ja vaikutusvaltaa käytetään väärin ja yksityisiä etuja halutaan 
saavuttaa laittomin keinoin. Myös korruption muodoista syntyy pitkä luettelo alkaen lahjonnasta, 
petoksesta ja julkisten varojen väärinkäytöstä päätyen moniin integriteetin loukkauksiin, huonoon hal-
lintoon ja johtamiseen.

Alhaisen korruption maana Suo-
messa keskustellaan ajoittain mm. 
korruptionvastaisen toimintasuun-

nitelman tarpeesta, korruptiovastaisen 
lainsäädännön kattavuudesta, valvon-
taviranomaisten valtuuksien riittävyy-
destä, julkisen hallinnon ja yritysten 
eettisten koodien vaikuttavuudesta in-
tegriteettiin sekä ilmoittajajärjestelmän 
(whistleblowing) tarpeellisuudesta.

Määritelmä
Mistä on kysymys rakenteellisessa kor-
ruptiossa? Alan kirjallisuudessa esite-
tään joukko määritelmiä, jotka kuvaa-
vat tämän korruptiomuodon piirteitä 
erotuksena korruption konventionaali-
sista muodoista.

Yksi määritelmä koskee lähikäsittei-
tä. Rakenteellista korruptiota leimaa 
kolme ominaisuutta. Se on a) järjestel-
mälähtöinen (systeeminen), b) insti-

tuutiokeskeinen (institutionaalinen) ja 
c) instituutioille ominainen ja vakiin-
tunut (institutionalisoitu). Toisen mää-
ritelmän mukaan sen puitteissa valtaa 
käytetään väärin, rangaistukset puut-
tuvat tai jäävät panematta täytäntöön 
samalla kun kaikenlainen kansalaisten 
osallistuminen ja vaikutus on poissa. 

Lisäksi rakenteellinen korruptio pyri-
tään erottamaan yksilöllisen korruption 
käsitteestä. Edellinen koskee korrup-
tiota organisaatiorakenteissa, hallinto-
kulttuureissa ja toimintakäytännöissä. 
Jälkimmäistä selitetään yksilöiden vää-
rintekojen kautta. Kun yksilön toimin-
taan keskittyvän korruption metafo-
raksi sopii lähinnä pilaantunut omena, 
rakenteellisen korruption mielikuva on 
laho kori.

Koska rakenteellista korruptiota ei 
pystytä kuvaamaan yhtä selväpiirteises-
ti kuin lahjontaa tai muita korruptiori-

koksia, alan kansainvälinen tutkimus 
suosittaa, että sitä selvitettäisiin enna-
koivien sääntöjen avulla. Toisin sanoen, 
mikäli jokin teko täyttää rakenteellisen 
korruption kriteerit ja ehdot, se kyetään 
tunnistamaan ja sitä on mahdollisuus 
myös valvoa, vaikka korruptiivista tekoa 
ei ole kirjattu voimassa olevaan lainsää-
däntöön.

Keskeisten kriteerien osalta määri-
telmä tiivistyy seuraaviin sisältöihin: 
Rakenteellinen korruptio hyödyntää 
yhteiskunnan laillisia rakenteita, on 
pitkäkestoinen ja aiheuttaa sen vuok-
si epätervettä riippuvuutta. Se on pe-
rusluonteeltaan salainen ja heikosti 
tunnistettavissa. Korruptoituneiden 
yksilöiden teot selittävät vain osittain 
korruption ilmenemistä. Rakenteelli-
nen korruptio vääristää pahimmillaan 
instituutioiden perustehtävää ja demo-
kraattisen yhteiskunnan toimintaa sekä 
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heikentää luottamusta yhteiskunnan 
instituutioihin ja organisaatioihin. 

Altistumisalueet ja torjunta 
Toinen kysymys on rakenteellisen kor-
ruption käytännöt. Mitä näyttöjä on 
saatavissa korruption ilmenemisestä, 
millä aloilla riskit ovat suurimmillaan 
Suomessa ja mitä torjuntakeinoja tar-
vitaan? 

Kirjoituksen alussa mainitussa rapor-
tissani käytettiin suomalaisten asian-
tuntijoiden arvioita rakenteellisesta 
korruptiosta. Haastateltavien mukaan 
tämän kaltainen korruptio on juurtunut 
toimintatapoihin piilokorruptiona. Sen 
olemassaoloa ei välttämättä edes tun-
nisteta. Vaikka tunnetaan lait ja mää-
räykset epäasiallisesta vaikuttamisesta, 
menettelyt hyväksytään pitkäaikaisina 
“talon tapoina”. Pahimmillaan niistä 

kehittyy koko järjestelmään kuuluva 
piirre.

Rakenteellisen korruption pahimmat 
skenaariot tuskin realisoituvat Suomes-
sa. Silti ei pidä automaattisesti sulkea 
pois mitään julkisen hallinnon ja yritys-
toiminnan aluetta. Käsitykseni on, että 
jotkut toimialat ovat kuitenkin erityi-
sen alttiita. Niiden kohdalla on myös 
valittava täsmällisiä toimintamalleja 
ja keinoja, joilla voidaan mahdollista 
korruptiivista toimintaa kontrolloida ja 
vähentää.  

Ensinnäkin, tarvitaan kattavampaa 
lainsäädäntöä ja lisää sanktioita, mikäli 
politiikan ulkopuolinen rahoitus olisi 
siinä määrin hämärää ja salaista, että se 
vaikuttaisi vaalien tulokseen ja vääris-
täisi demokraattista päätöksentekojär-
jestelmää. 

Toiseksi, suuria taloudellisia arvoja 
sisältävät julkiset hankinnat nousevat 

julkisuudessa esiin jatkuvien epäsel-
vyyksien vuoksi. Tähän yhtenä lääk-
keenä on lisätä hankintapäätösten avoi-
muutta ja vastuullisuutta sekä tehostaa 
valvontaa. 

Kolmanneksi, suomalaisen korrup-
tion tyypillisin muoto ovat yhteiskun-
nan kaikille aloille levinneet hyvä veli 
-verkostot. Näiden torjuntaan saattavat 
purra sekä tehokas ilmoittajajärjestel-
mä, joka vaatii sekä ilmoittajien suoje-
lua että tutkivan journalismin aktiivista 
panosta. 

Neljänneksi, räikeimmät poliittiset 
virkanimitykset herättävät kovaa arvos-
telua kansalaisten keskuudessa ja vai-
kuttavat haitallisesti poliittishallinnolli-
sen järjestelmän legitimiteettiin. Tähän 
liittyvien hallinto- ja toimintakulttuurin 
muutosten tulee lähteä aktiivisen kan-
salaisyhteiskunnan vaatimuksista ja ve-
toomuksista. n
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Korvaako robotti sisäisen tarkastajan?
 
Useat viimeaikaiset tutkimukset viit-
taavat siihen, että kaikki rutiinin-
omainen tekeminen kaikissa ammat-
tikunnissa korvataan tulevaisuudessa 
robotiikalla. Oxfordin yliopiston tuo-
reen tutkimuksen mukaan automaatio 
muuttaa tulevaisuudessa myös tarkas-
tustyötä 94 %:n todennäköisyydellä. 
Kokonaiset ammattikunnat katoavat 
historiaan. Kuinka huolissaan sisäisen 
tarkastajan pitää olla?

On haastavaa arvioida, milloin ro-
botiikka merkittävästi yleistyy. Varmaa 
kuitenkin on, että jo lähitulevaisuu-
dessa tarkastustyön luonne ja osaamis-

vaatimukset muuttuvat merkittävästi. 
Toiminnanohjausjärjestelmiin räätä-
löidyt jatkuvan tarkastuksen ohjelmat 
tehostuvat ja yleistyvät entisestään. 
Datan ja dokumentaation elektroni-
suus mahdollistaa prosessikontrolli-
en tarkastuksen vaikka kotisohvalta. 
Automatisoidun kontrolliympäristön 
käyttöönotto vaatii kuitenkin merkit-
tävän työpanoksen ja valmiissa ym-
päristössä työtä vaativat poikkeamien 
valvominen, analysointi ja tutkiminen 
sekä näiden korjaavat toimenpiteet. 
Kuuluuko tämä myös tulevaisuudessa 
tarkastajan toimenkuvaan? Riippuu 
osaamisesta. Eteenpäin katsova tar-
kastaja kasvattaakin jo nyt neuvon-
antokykynsä sekä tiedon hallinnan, 
tietojärjestelmien ja tietoturvan osaa-
misensa huipputasolle.

Sisäisen tarkastuksen 
tulevaisuus
Kysyimme Big Four -yhtiöiden näkemyksiä sisäisen tarkastuksen 
tulevaisuudesta. Tässä heidän ajatuksia herättävät terveisensä. 

Tuomo Salmi, Partner
CIA, CRMA, CCSA
Enterprise Risk Services, 
Deloitte

Jenni Pässilä, Manager 
CIA, CCSA 
Enterprise Risk 
Services, Deloitte 
seminaaritoimikunnan 
jäsen

Antti Hakkarainen
Partner 
Advisory Services
EY

Jussi Sovasto
Director
CIA
Advisory Services 
EY

Mihin sisäinen tarkastus on menossa?

Palvelukeskuksen kontrolliympäristö, 
käyttövaltuushallinta, tietoturva, liike-
toiminnan jatkuvuus, yrityskauppain-
tegraatio, projektihallinta, logistiikka-
ketju… Edellä joitakin esimerkkejä 
Suomessa pääkonttoriaan pitävien yh-
tiöiden viimeaikaisista tarkastusai-
heista. Suomessa sisäisen tarkastuk-
sen halutaan tyypillisesti kattavan 
taloudellista raportointia koskevien 
prosessien ja kontrollien lisäksi muita 
tavoitteiden saavuttamisen ja riskien-
hallinnan kannalta olennaisia alueita.  
Toisaalta muuttuvassa toimintaympä-
ristössä on varmentavalle kontrollikes-
keiselle tarkastukselle edelleen vahva 
tilaus.

Edellä mainitut haastavat aiheet 
kertovat myös sisäisen tarkastuksen 
onnistumisesta lisäarvon tuottajana. 
Onnistuminen näkyy toiminnan kan-
nalta keskeisten aiheiden sekä riski-
alueiden nousuna tarkastussuunnitel-
miin. Toinen puoli onnistumista on, 
että organisaatioiden toimiva johto 
sekä tarkastusvaliokunnat luottavat 
sisäisen tarkastuksen kykyyn tuottaa 
vaativilla alueilla konkreettisia ja to-
teuttamiskelpoisia suosituksia. Niin-
pä sisäisen tarkastuksen merkitys 
kasvaa, mutta tämä myös edellyttää 
tarkastuksen jatkuvaa kehittymistä. 
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Harri Leppiniemi, Senior Manager 
CIA,CCSA,CRMA 
Advisory, Management Consulting 
KPMG Oy Ab 

Mihin sisäinen tarkastus on menossa? 

Kohti konkreettisempaa lisäarvoa. An-
siokas sisäinen tarkastus esittää uusia 

havaintoja, tuo uusia näkökulmia sekä 
tarjoaa uusia keinoja porautua syvem-
mälle organisaatioon ja sen ydintoi-
mintoihin. 

Sisäisen tarkastuksen odotetaan 
tunnistavan riskejä yhä tehokkaam-
min ja laaja-alaisemmin. Tämä tarjo-
aa loistavan mahdollisuuden tiivistää 
yhteistyötä mm. compliance-, laki- ja 
riskienhallintayksiköiden kanssa. Yh-
teistoiminnassa tehokkuuden ja vai-
kuttavuuden merkitys korostuukin 
yhä selvemmin, jolloin teknologian 
hyödyntäminen on perusteltua. 

Teknologia tarjoaa merkittävän 
mahdollisuuden lisäarvon konkreti-
soimiseksi varsinkin silloin, jos data-
analytiikka onnistutaan sitomaan 

yhä tiiviimmin osaksi sisäisen tarkas-
tuksen lähestymistapaa. Malli, jossa 
data-analytiikka on integroitu sisäisen 
tarkastuksen prosessin jokaiseen vai-
heeseen, tarjoaa yhä syvällisempää 
ymmärrystä ja todellista lisäarvoa. 

Sisäisen tarkastuksen ammattilai-
sen taidot (TOP 5) 

• Kriittinen ajattelu- ja arviointikyky 
• Viestintätaidot 
• Teknologiset taidot 
• Data-analytiikan ymmärrys 
• Globaalien markkinoiden ja me-
gatrendien ymmärrys. 

Saija Suonpää,  Governance, Risk & Compliance 
Leader 
CIA, CCSA
PwC
seminaaritoimikunnan jäsen 

Mihin sisäinen tarkastus on menossa? 

Tulevaisuuden sisäisessä tarkastuk-
sessa korostuu mielestämme liike-
toiminnan strategisten riskien ym-
märtäminen ja lisäarvon tuottaminen 

sisäisen tarkastuksen keinoin. Esi-
merkkinä uusiin liiketoimintamallei-
hin kuten digitalisaation liittyvät uu-
det liiketoimintariskit.

Uutena nousevana alueena koros-
tuvat myös kyber-uhat ja niiden tar-
kastamiseen tarvittavat kompetenssit. 
Erilaiset regulaatiot, kuten asiakas-
tietojen hallinta tuovat haasteita eri-
tyisesti pilvipalveluiden ja yhteistyö-
kumppaneiden osalta. 

Tämän päivän tarkastusmaailmassa 
korostuvat toisen ja kolmannen puo-
lustuslinjan välisen työn koordinoin-
nin tehostaminen. Myös ulkoistuksiin 
liittyvien prosessien varmentaminen 
sekä data-analytiikan hyödyntäminen 
kaikissa tarkastuksissa on erittäin pal-
jon pinnalla ja uskomme näiden tren-
dien jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Suomessa hyödynnetään sisäis-
tä tarkastusta vielä huomattavasti 
vähemmän kuin maailmalla, jossa 
sisäisen tarkastuksen toiminnossa 
työskentelyä käytetään myös ponnah-
duslautana liiketoiminnan johtoteh-
täviin. Suomeen siis voisi myös kehit-
tää sisäisen tarkastuksen toiminnosta 
arvostetun urapolun linjajohtoon. n
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22.4.2016
Hilton Strand, Helsinki

60-vuotisjuhlaseminaari

Sisäiset tarkastajat ry:n

Celebrating Our Past…
Inspiring the Future

Sisäiset tarkastajat ry täyttää 60 vuotta! Juhlis-
tamme yhdistystä tänä keväänä juhlaseminaarilla ja 
kansainvälisen 75-vuotiaan IIA:n tavoin haluamme 
juhlistaa mennyttä ja samalla pohtia tulevaisuutta. 

Juhlaseminaariin on kutsuttu puhujia sisäisten tarkas-
tajien sidosryhmistä yhteistyön teemalla. Seminaarin 
luennot valottavat ammattimme tulevaisuutta, yhteis-
työn tulevaisuutta ja jatkuvaa kehittämistä. Melvyn 
Neate (ECIIA) ja Mikko Nieminen (PwC) puhuvat 
sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen tulevaisuu-
desta. Tytti Yli-Viikari (VTV) tuo näkemyksiä julkisen 
sektorin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan. 
Sari Torkkola (Patria) on tietohallintojohtajana joh-
tamisen kehittämisen ja Lean-ajattelun asiantuntija. 
Eurooppalaiseen viitekehykseen palataan Piia-Noora 
Kaupin (Finanssialan keskusliitto) luennolla euroop-
palaisesta sääntelystä ja tulevaisuudesta pankki- ja 
pääomasektorilla. 

Sisäiset tarkastajat ry:n juhlavuoden merkkitapahtuma 
jatkuu seminaarin jälkeen gaalaillallisella. Seminaarin 
ja gaalan omat internetsivut löydät osoitteesta 
www.st60.fi

Maliina Hakala CIA
Lead Auditor, Tamro/PHOENIX group
seminaaritoimikunnan pj.

Juhlaseminaari ja gaalaillallinen 
22.4.2016
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Avauspuheenvuorossa Kari 
Storckovius (Cargotec) sivusi tuo-
reinta “The Audit Executive Cen-

terin Global Pulse of the Profession” 
-tutkimusta. Sen perusteella Comp-
liance on säilyttänyt keskeisen aseman-
sa sisäisessä tarkastuksessa. Haasteeksi 
on noussut sellaisten toimintamallien 
kehittäminen, joilla vältytään päällek-
käisyyksiltä tarkastuksen ja Complian-
ce-toiminnon tehtävissä. 

Merja Kannisto (Nordea) avasi, mi-
ten Nordeassa on karsittu sisäisen tar-
kastuksen ja Compliance-toiminnon 
päällekkäisyyksiä. Kannisto tarjoili käy-
tännön esimerkkejä tilanteista, joissa 
sisäisen tarkastuksen kannattaa tukeu-
tua Compliancen varmistuksiin.  Vink-
kejä saatiin myös harmonisointiin, jolla 
voi yhtenäistää sisäisen tarkastuksen ja 
Compliancen raportointia hallitukselle 
ja tarkastusvaliokunnalle sekä parantaa 
sanoman ymmärrettävyyttä.

Satu Annala (Finnair) painotti 
Compliancen kykyä ennakoida ja estää 

poikkeamat hyvästä johtamis- ja hallin-
totavasta sen sijaan, että reagoitaisiin 
niihin vasta jälkikäteen. Hän esitteli 
hyvän Compliance-ohjelman keskeiset 
osa-alueet. Hän korosti tärkeyttä suh-
teuttaa ohjelma organisaation omaan 
liiketoimintaan ja resursoida se tarvitta-
valla tavalla. Lisäksi esityksessä käytiin 
läpi esimerkki Compliance-toiminnan 
maturiteettimallista. Suzanne Innes-
Stubb ja Kristiina Lagerstedt (Sano-
ma) kertoivat Sanoman tavasta järjestää 
Compliance-toiminto. He painottivat 
erityisesti ylimmän johdon osallistumi-
sen tärkeyttä, asianmukaista viestintää 
Compliance-ohjelmasta sekä sisäisen 
tarkastuksen ja Compliancen läheis-
tä yhteistyötä. He esittelivät yleisellä 
tasolla Compliancen eri järjestämisen 
malleja ja toivat esille kysymyksiä, joita 
olisi hyvä huomioida mallia valittaessa. 
Sanomassa Compliancea on jalkautet-
tu mm. koulutuksilla henkilökunnalle 
sekä politiikkojen ja ohjeistuksien hie-
rarkian selkeyttämisellä. 

Juha-Pekka Pystynen (Finavia) 
tarjosi case-esimerkin tilanteesta, 
jossa viranomaisyhteistyö on tärkeää 
Compliance-toiminnolle. Finaviassa 
riskienhallintaan ja sen keinoihin vai-
kuttaa erityisesti organisaation toimi-
alaan liittyvä vaatimustenmukaisuus 
ja turvallisuuden näkökohdat. Pysty-
nen esitteli, miten Finaviassa pyritään 
hyödyntämään viranomaisauditointeja 
osana riskienhallintaa sekä välttämään 
päällekkäistä työtä viranomaisten teke-
mien tarkastuksien kanssa. Olli Tura-
kainen (Deloitte) kertoi hankintapro-
sessien korruptiotapausten tutkinnasta 
ja ehkäisystä, ja toisaalta tutkintojen 
vaikutuksesta organisaation Comp-
liance-toimintoon. Hänen mukaansa 
fraud-tutkinnassa punnitaan, kuinka 
hyvin organisaatiossa on sitouduttu 
Compliancen noudattamiseen. Lisäksi 
hän puhui sosiaalisen median vaiku-
tuksista ilmiantoihin nykymaailmassa. 

Seminaarin esityksissä käsiteltiin 
myös yleisemmin Corporate Gover-

Et sää mittä Turuust ole kuullu?

Auli Punkari
Internal Auditor, Finnair Oyj
seminaaritoimikunnan 
jäsen

Minna Hynninen, CISA
Chief Audit Executive
Evli Pankki Oyj

Sisäiset tarkastajat ry:n syysseminaarissa Turussa kuultiin 27.–28.10.2015 ajatuksia tuulettavia puheenvuoro-
ja sisäisen tarkastuksen ja Compliancen yhteistyöstä. Compliance-toiminto edistää säännösten noudattamista 
valvomalla sääntelyn, sisäisten toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamista. Keskustelua käytiin ahke-
rasti myös sosiaalisessa mediassa, erityisesti LinkedInissä ja Twitterissä. Seminaarissa lanseerattiin uutena 
sähköisen materiaalin jakelu. 
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nance -aihetta. Hallitusammattilai-
nen Tiina Bäckman korosti sisäisen 
tarkastuksen olevan yksi Corporate 
Governancen, eli johtamis- ja hallin-
toprosessien neljästä tukipilarista yh-
dessä johdon, hallituksen ja tilintarkas-
tuksen kanssa. Hän kannusti sisäistä 
tarkastusta lyhyeen ja ytimekkääseen 
raportointiin. Bäckman myös haastoi 
sisäisen tarkastuksen samaan pöytään 
hallitusammattilaisten kanssa. Vain 
olemalla läsnä tarkastusvaliokunnan 
kokouksissa sisäinen tarkastus pystyy 
vastaamaan raportoinnin herättämiin 
kysymyksiin. Lopuksi Bäckman muis-
tutti, että sisäisen tarkastuksen on 
tunnettava liiketoiminnan logiikkaa 
kyetäkseen suorittamaan johtamis-, 
hallinto-, riskienhallinta- ja valvonta-
prosessien arviointia. 

Visionääri Leena Mörttinen (Per-
heyritysten liitto) herätteli ymmär-
tämään, mistä verotulot ja työpaikat 
syntyvät. Hän totesi, että ekonomistien 
masentava stoori on heittää märkää la-
kanaa kaikkien päälle tilanteessa, jossa 
tarvitaan kasvua! Se edellyttää riskin-
ottoa, näkemyksellistä omistajuutta 
ja hallitusta, joka toteuttaa omistajan 
tahtotilaa.  Hyvälle Corporate Gover-
nance -mallille on mahdollisuuksia ja 

”YHTEISTYÖLLÄ LUOTTAMUSTA JA  TEHOKKUUTTA”

KOULUTUS

27.–28.10.2015
Radisson Blu Marina Palace, Turku

Syysseminaari

Sisäinen tarkastus & compliance

kysyntää, painotti Mörttinen, ja jatkoi 
tarkoittavansa mallia, joka tukee ta-
louden kasvua karsimalla politikoin-
tia ja byrokratiaa. Siinä on haastetta 
myös tarkastukselle! Jan von Gerich 
(Nordea) puolestaan korosti erityisesti 
Kiinan merkitystä maailmantalouden 
kehittymisessä. Hän totesi myös, että 
Kiinan kehitystä on vaikea mallintaa 
ja siksi ennustettavuus on epätarkkaa. 
Von Gerich oli samoilla linjoilla Leena 
Mörttisen kanssa investointien tarpeel-
lisuudesta oikean kasvun aikaansaami-
seksi euroalueelle. Von Gerich painot-
ti lisäksi Suomen viennin rakenteen 
haasteita. 

Leena Linnainmaa (Keskuskauppa-
kamari) esitteli seminaarin kynnyksellä 

julkaistua pörssiyhtiöiden hallinnointi-
koodia. Hallituksen monimuotoisuus 
on herättänyt julkisuudessa paljon huo-
miota, mutta Linnainmaa avasi koodia 
myös muilta osin. Tarjolla oli runsaasti 
tietoa uuden hallinnointikoodin vaiku-
tuksista pörssiyhtiöiden toimintaan.

Saatujen palautteiden perusteella 
seminaari tarjosi virkistävästi eri näkö-
kulmia Compliancesta myös sisäisen 
tarkastuksen ulkopuolelta. n
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Ari Kuusio, KTT, Tietohallintojohtaja, 
Hämeen ammattikorkeakoulu

Ritva Lairala, CISA, CIA, sisäinen 
tarkastaja, Helsingin Kaupunki

Heljä Väisänen, CISA, CIA, 
tietojärjestelmätarkastaja, OP

IIA:n ja ISACA:n yhteisen IT Gover-
nance -intressiryhmän kokouksessa 
26.5.2011 perustettu Tietojärjestel-
mien omistajuus -pienryhmä selvitti 
liiketoiminnan roolia ja tehtäviä tieto-
järjestelmien omistajana. Selvitystyö 
valmistui kesällä 2015. Työn tavoittei-
na oli: 1) muodostaa käsitys liiketoi-
mintajohdon ja -prosessien omistajien 
roolista, vastuista ja tehtävistä tietojär-
jestelmien hallinnassa ja valvonnassa 
tietojärjestelmien elinkaaren eri vai-
heissa sekä 2) tuottaa tietoa ja apuväli-
neitä liiketoimintajohdon ja -prosessien 
omistajien vastuiden ja tehtävien selvit-
tämiseen ja arviointiin tarkastuksissa 
ja muissa arvioinneissa.  Selvitystyön 
pohjaksi valittiin CobiT 5 -viitekehys 
(myöhemmin CobiT).

Merkittävä rooli
Selvityksen mukaan liiketoiminnan 
edustajilla on vastuita kaikilla CobiT 
5 -viitekehyksen viidellä osa-alueella. 
Osa-alueet sisältävät yhteensä 37 pro-
sessia. Liiketoiminnan edustajilla oli 
vastuita ja tehtäviä tämän selvityksen 
mukaan yhteensä 31:ssä näistä proses-
seista. 

Koska lähtökohtaisesti organisaatioi-

den tietojärjestelmät hankitaan liiketoi-
minnan tarpeisiin, on ymmärrettävää, 
että liiketoimintajohdolla ja -prosessi-
en omistajilla on tietojen omistajana 
merkittävä tai erittäin merkittävä rooli 
liiketoimintasovellusten ohjauksessa, 
valvonnassa ja kehittämisessä niiden 
koko elinkaaren ajan.

Käytännössä organisaatioissa liiketoi-
minnan rooli järjestelmien omistajana 
ja siihen kuuluvat tehtävät ja vastuut ei-
vät useinkaan ole riittävän selkeät eikä 
liiketoimintajohdolla aina ole tarpeeksi 
osaamista roolissaan tietojärjestelmien 
omistajana. Tietotekniikan keskeinen 
rooli organisaatioiden menestystekijänä 
ja kriittisenä resurssina korostaa tilan-
teen korjaamisen tärkeyttä ja edellyttää 
organisaatioiden johdolta ymmärrystä 
ja toimia asian edistämiseksi. Tietojär-
jestelmien omistajan rooliin kuuluvat 
vastuut tulee organisaatioissa määri-
tellä esimerkiksi CobiT 5 -viitekehys-
tä apuna käyttäen. Lisäksi tarvitaan 
aihealueeseen kohdistettua osaamisen 
kehittämistä.

CobiT 5
CobiT 5 -viitekehyksen on kehittänyt 
IT -valvonta- ja tarkastusammattilaisten 

kansainvälinen organisaatio ISACA. 
CobiT kattaa sekä IT:n hallintamallin 
(Governance) että operatiivisen johta-
misen (Management) prosessit tieto-
järjestelmien elinkaaren eri vaiheissa.  
CobiT käsittelee mm. vastuumäärityk-
siä, arviointivälineitä ja menettelyitä ja 
se korostaa IT-toimintojen valvontaa 
ja liiketoimintalähtöisyyttä. CobiT 5 
-viitekehyksen viisi osa-aluetta ovat: 
1) IT:n hallintamalli (Governance), 2) 
IT-toiminnan johtaminen (Align, Plan 
and Organize), 3) IT-palvelujen raken-
taminen ja käyttöönotto (Build, Acqui-
re and Implement), 4) IT-palvelutuo-
tannon hallinta (Deliver, Service and 
Support) sekä 5) IT-palvelujen laadun 
ja vaatimustenmukaisuuden valvonta 
(Monitor, Evaluate and Assess).

Työn toteutus ja tuotokset
Pienryhmätyön aluksi suomennettiin 
CobiTin IT-prosessien hallinnan viite-
kehyskuva, minkä jälkeen selvitettiin 
liiketoiminnan IT-prosesseihin liittyviä 
vastuita CobiTiin pohjautuen.  Mukaan 
valittiin”RACI-chart” -vastuunjakotau-
lusta liiketoimintaprosessin omistajan 
ja liiketoimintajohdon accountable- 
ja responsible -vastuut. Selvitystyön 

Apuvälineeksi tarkastuksiin –
Liiketoiminta tietojärjestelmien omistajana
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päätteeksi laadittiin uusi kuva, jossa 
CobiTin IT-prosessien hallinnan viite-
kehykseen kuvattiin kiteytetysti liike-
toimintajohdon ja -prosessin omistajien 
vastuut eri prosesseissa. Näin muodos-
tui käsitys liiketoiminnan omistajien 
roolista ja vastuista tietojärjestelmien 
hallinnassa. CobiTin vastuunjakotau-
lukot eivät aina kerro työnjakoa yksise-
litteisesti, joten kuvassa on myös työ-
ryhmän omaa tulkintaa. Käytännössä 
vastuunjako riippuu organisaatiosta ja 
sen rakenteesta.

Seuraavaksi pienryhmässä laadittiin 
CobiTin prosessien mukaisten tehtä-
vien pohjalta kysymyslistoja aiemmin 
laaditun kuvan tueksi ja käytännön 
arviointityön apuvälineeksi. Kysymys-
listat tehtiin niistä prosesseista, joissa 
liiketoimintajohdolla ja -prosessien 
omistajilla on CobiTin mukaan vastui-
ta. Listojen rakenne otettiin CobiTi-
sta. CobiTin mukaan IT-prosesseissa 

tehtäviä on IT:n ja liiketoimintojen li-
säksi myös muilla toiminnoilla kuten 
hallinnolla. Tehtävien jakoa prosessin 
sisällä ei ole CobiTissa tarkemmin eri-
telty, eikä niitä myöskään työryhmässä 
lähdetty erottelemaan. Kysymyslistoilla 
on siten myös muille toiminnoille kuu-
luvia vastuita ja tehtäviä koskevia kysy-
myksiä. 

Artikkelin kirjoittajat ovat olleet 
mukana IIA:n IT Governance -int-
ressiryhmän käynnistämässä pienryh-
mätyöskentelyssä, jossa tarkasteltiin 
tietojärjestelmien omistajuutta. Pien-
ryhmään kuuluivat myös sisäinen tar-
kastaja CIA Sari Juntunen HOK-Elan-
nosta, sisäinen tarkastaja CIA Maaret 
Ukkonen Metsähallituksesta sekä työn 
alussa Ritva Jaakkola PwC:ltä. Artik-
kelin lähteenä on työryhmän loppura-
portin lisäksi käytetty ISACA:n www-
sivustoa. n

Artikkelissa esitetty IT Gover-

nance -intressiryhmän loppu-

raportti ja sen liitteenä olevat 

kysymyslistat suunnitellaan 

julkaistavan yhdistyksen koti-

sivuilla kevään aikana.
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Tuulikki Help
Tarkastuskoulu – Audit Schoolin perustaja ja vetäjä
Sisäisen tarkastuksen Personal Trainer

Johtamisen painopistealueet ja sisäisen 
tarkastuksen rooli
Kokonaisuuden hahmottaminen auttaa 
meitä tarkastajia työssämme, jonka kes-
keisenä tavoitteena on tukea organisaa-
tiotamme tarjoamalla järjestelmällinen 
lähestymistapa valvonnan sekä hallin-
to-, johtamis-, ja valvontaprosessien 
tehokkuuden arviointiin ja kehittämi-
seen.  

Organisaatioidemme johdosta vas-
tuulliset henkilöt ovat saaneet työssään 
tarvittavaa, sen substanssiin liittyvää 
erityiskoulutusta: kaupallista, teknistä, 
matemaattista, viestinnällistä jne., jota 
he ovat työssään edelleen kehittäneet. 
Lisäksi vastuuhenkilöiltä vaaditaan 
osaamista johtamisesta. Mitä johta-
minen on ja miten sitä voi opiskella? 
Mielestäni sisäinen valvonta on oleel-
linen osa johtamista. Tähän aiheeseen 
liittyvää koulutusta ei kuitenkaan vie-
lä saamani käsityksen mukaan tarjota 
systemaattisesti ja riittävästi työn sub-

stanssiin liittyvän koulutuksen ohella. 
Sisäinen valvonta on mukana suurten 
yliopistojen kurssivalikoimassa, mutta 
pääsääntöisesti vain kaupallisissa yksi-
köissä. Sisäisen tarkastajan osaamisen 
perusta liittyy kuitenkin sisäisen val-
vonnan kokonaisuuden ymmärtämi-
seen, joten hän on mielestäni luonteva 
johdon kumppani sisäisen valvonnan 
opettamisessa ja kehittämisessä.

Yhdistyksen rooli sisäisen tarkastajan 
kouluttajana
Näen operatiiviselle ja ylimmälle joh-
dolle tarjottavan sisäisen valvonnan 

Kolikolla on kaksi puolta: liiketoiminta 
on vastuussa kestävän sisäisen valvon-
nan (Corporate Governance) luomises-
ta, toimeenpanosta ja ylläpitämisesta. 
Sisäinen tarkastus on vastuussa sisäisen 
valvonnan riittävyyden, asianmukaisuu-
den ja tehokkuuden varmentamisesta. 
Sen lisäksi sisäisellä tarkastuksella voi 
olla, niin halutessaan, merkittävä rooli 
sisäisen valvonnan hyvien toimin-
tatapojen edistäjänä, joiden avulla 
organisaatio voi tehostaa, sujuvoittaa ja 
kehittää toimintatapojaan ja prosesse-
jaan. Näin sisäinen tarkastus voi tuoda 
todellista lisäarvoa organisaatiolle.

Useampi meistä lienee joskus katsonut sotaelokuvaa, jossa taisteluun osallistuvat kenraalit ovat 
kokoontuneet koko taistelukenttää esittävän pienoismallin ääreen? Miksi kenraalit seisovat? 
Koska tällöin he näkevät kokonaisuuden.

Auta kokoamaan johtamisen palapeli –  
tehokas sisäinen valvonta konkreettisesti
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Tuulikin motot:

”Parempi ehkäistä kuin korjata” 
                          ja

”Tarkastaminen on kuin taiteen tekemistä: 
pitää ensin osata perustekniikat, jotta pystyy 
improvisoimaan”

koulutuksen vähäisyydessä selkeän 
”markkinaraon” meille sisäisille tarkas-
tajille, edellyttäen, että itse miellämme 
sisäisen valvonnan kokonaisuutena, 
jota yhdessä organisaatiomme johdon 
kanssa haluamme edistää. Koulutta-
malla johtoa tehokkaan sisäisen val-
vonnan tuomista hyödyistä sisäinen 
tarkastus voi tuoda lisäarvoa organisaa-
tiolle. 

Tämä luonnollisesti asettaa paineita 
oman yhdistyksemme tarjoamalle kou-
lutukselle. Yhdistyksen tavoitteena on 
tarjota jäsenilleen monipuolista kou-
lutusta, johon kuuluvat säännöllisesti 
toistuvat peruskurssit (STAK I, STAK 
II sekä Tarkastuskoulu), sekä sisällöl-
tään vaihtelevat teemapäivät. Lisäksi 
koulutukseen kuuluu sisäisen tarkas-
tuksen eri ammattitutkintoihin tähtää-
vät valmennukset. 

Tarkastaminen ei ole kovin monimut-
kaista
Mistä tarkastuksen kokonaisuus muo-
dostuu? Tarkastamisen kokonaisuus 
koostuu mielestäni kolmesta osa-alu-
eesta: tarkastuksen kohteesta, tarkas-
tusprosessista sekä tarkastajan persoo-
nasta ja asenteesta.

1. Tarkastuksen kohde
Sisäinen tarkastus kohdistuu sisäisen 
valvontaan, jonka tarkoituksena on tu-
kea organisaation tavoitteiden toteutu-

Kuva 1. Tarkastuksen kohteet

mista ja johtamista. Sisäinen valvonta 
muodostuu loogisesti toisiinsa liittyvis-
tä osa-alueista:
 • strateginen suunnittelu ja tavoit-

teiden asettaminen
 • tavoitteiden (strategiset ja opera-

tiiviset) toteuttamisen kannalta riit-
tävä riskienhallinta ja riippumaton 
riskienvalvonta

 • strategisten sekä operatiivisten ta-
voitteiden toimeenpano eli päivittäis-
johtaminen

 • toimintaan liittyvän tiedon tehok-
kuus, taloudellisuus, eheys, luotetta-
vuus, saatavuus, ajantasaisuus, sään-
nöstenmukaisuus

 • tietojärjestelmien toimivuus ja 
hankehallinta

 • kumppanien asianmukainen toi-
minta ja seuranta

 • toiminnan jatkuvuuden ja turvalli-
suuden varmentaminen

 • tavoitteiden toteuttamiseen liitty-
vä informointi ja raportointi

 • sisäisen valvonnan seuranta ja 
edelleen kehittäminen sekä

 • prosessien suunnittelu ja hallinta 
sekä prosessien välinen yhteys

Sisäisen valvonnan osa-alueet on mah-
dollista jakaa konkreettisiin, määrälli-
sesti rajallisiin, hyvien toimintatapojen 
kuvauksiin. Kuvauksiin tulee sisällyttää 
organisaation saama hyöty, kun toimin-
tatapoja noudatetaan samoin kuin nou-
dattamatta jättämisen riskit. Mukaan 
tulee sisällyttää myös sisäisen tarkas-
tajan suositus konkreettisista toimen-
piteistä sisäisen valvonnan kehittämi-
seksi. Toimintatavat, hyödyt, riskit ja 
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suositukset voidaan laatia teoreettisina 
jo etukäteen, tarkastusprosessin työpa-
pereiden laatimisen yhteydessä. Käy-
tännössä olen huomannut, että teoreet-
tiset kuvaukset ovat hyvin yhteneväiset 
lopullisten havaintojen kanssa.

2. Tarkastusprosessi
Hyvien käytäntöjen mukaisella tarkas-
tusprosessilla tarkoitetaan toimenpi-
teiden kokonaisuutta, joka on suun-
niteltu, viestitty, läpinäkyvä ja tiedon 
oikeellisuuden osalta varmennettu. 

Tarkastusprosessin eri vaiheita on ku-
vattu kuvassa 2. 

3. Tarkastajan persoona ja asenne
Jokaisella meistä on persoonallinen 
tapamme kohdata muita ihmisiä ja 
asioita. Tarkastajan asenteen osalta 
mielestäni seuraava toteamus on hyvin 
kuvaava: ”Nobody cares how much you 
know until they know how much you 
care”. Meidän tarkastajien tehtävä on 
ymmärtää organisaatiotamme ja siinä 
työskenteleviä ihmisiä. Tilanne ei vali-

tettavasti ole päinvastoin. Tämä liittyy 
kuitenkin ammatin, joka pääsääntöises-
ti on niin mukavaa ja haastavaa, varjo-
puoliin. Mitä ennaltaehkäisevämmäksi 
pystymme luomaan toimintamme, sitä 
pienemmäksi varjo kutistuu.   

Keskustele artikkelista LinkedInissä! n

Kuva 2. Tarkastusprosessi


