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Sähköinen alusta  
mahdollistaa tilintar-
kastettavan aineiston 
tilastollisten ominai-
suuksien tarkastelun 
vaivattomasti. 

  JaaKKo Gävert

Valikoivalla aineistotarkastuksella 
tarkoitan tässä valintaprosessia, 

jossa valitaan taloushallinnon raport-
tien sisältämän informaation avulla 
tarkastettavat tositteet ja muut doku-
mentit. Kysymys on eräänlaisesta ai-
neiston googlaamisesta. 

Aineistotarkastuksen suunnittelu 
sähköisellä alustalla 

Hyvät taloushallinnon ohjelmat tuot-
tavat sähköisiä raportteja, jotka sel-
laisenaan tai pienellä muokkauksella 
kelpaavat aineistotarkastuksen suun-
nitteluun. Sähköisen aineiston avulla 
voidaan rajoitetun työajan puitteissa 

Tilintarkastus

määritellä monenlaisia kriteerejä va-
littavalle joukolle. 

Sähköisen alustan kautta voimme 
määritellä koko aineistopopulaation ti-
lastollisia ominaisuuksia, samoin voi-
daan otoksen ominaisuuksia tutkia.  
Otoskoko voidaan päättää nyt myös 
sen mukaan, miten suuri osa talou-
dellisesta arvosta halutaan ottaa tar-
kastettavaksi. Voimme päättää tarkas-
taa kokonaiseuromäärästä tietyn pro-
senttiosuuden.

Sen lisäksi, että pdf-muotoisista do-
kumenteista voidaan tehdä merkkijo-
nohakuja, voidaan taulukkomuotoisis-
ta aineistoista määritellä mukaan otet-
tavaksi tai pois jätettäviksi tietyn omi-
naisuuden mukaiset tapaukset. Aineis-
tosta voidaan poimia otos myös use-
amman valintakriteerin yhtäaikaisel-
la määrityksellä.

Taulukkomuotoisen sähköisen 
talousraportin etuja 

Tavallinen taulukkolaskenta antaa jo 
mahdollisuudet melko suurten ta-

pahtumajoukkojen käsittelyyn. PC:llä 
pystyy nykyään kohtuullisesti käsitte-
lemään taulukoita, joissa on kymme-
niä tuhansia rivejä. Haluttaessa moni-
mutkaisempia aineistokyselyjä on pai-
kallaan siirtyä käyttämään SQL-tieto-
kantoja, joissa voidaan soveltaa jo use-
ampivaiheisiakin algoritmeja.

Sähköisen taulukkomuotoisen ta-
loushallintoraportin edut paperi- tai 
pdf-tulosteisiin verrattuna näyttävät il-
meisiltä. Pääkirjaa käytetään usein etu-
käteen mietittyjen kululajien tarkas-
tukseen. Aineiston poiminnassa ongel-
mana on, että paperi- tai pdf-pääkir-
jasta poimitut tositteet joudutaan jol-
lakin muulla medialla lajittelemaan sii-
hen järjestykseen, jossa aineisto on ar-
kistoituna mapissa tai levyllä. 

Hyvä sähköinen alusta mahdollistaa 
aineiston lajittelun ja palauttamisen al-
kuperäiseen järjestykseen. Esimerkik-
si voisi olla relevanttia tarkastaa kaik-
ki yhden tavaratoimittajan laskut, jois-
sa ALV-koodi ei ole 23 % eikä tiliöin-
ti kohdistu muuttuviin kuluihin. Ky-
sely voidaan tehdä tavallisella tauluk-

Valikoiva aineistotarkastus
   – puoliautomaattista  
tietojen käsittelyä
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kolaskennalla turvautumatta SQL-tie-
tokantaan.

Puoliautomaattista 
tietojenkäsittelyä 

Sähköisellä alustalla voidaan toteut-
taa eräänlaista puoliautomaattista 
tietojenkäsittelyä. Voimme tarkastel-

la aineiston tilastollisia ominaisuuksia. 
Lukujen jakautumasta, tapahtumien 
määrästä, vientiselitteistä tai asiakas- 
ja toimittajatiedoista voidaan amma-
tillisen harkinnan avulla tehdä aineis-
tosuunnitelmaa. 

Paperiaineistosta on hidasta an-
taa vastaus kysymykseen: ”Onko os-
toreskontrassa H.Huijari Oy:n las-

kuja”. Sähköisessä aineistossa Ctrl+F 
-toiminto tuo yleensä heti vastauk-
sen, jos kyseinen merkkijono esiin-
tyy aineistossa. 

Ostoreskontra tapausesimerkkinä

Artikkelia varten on otettu tutkitta-
vaksi todellisen pk-yrityksen ostores-
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kontra-aineisto tilikauden alusta ti-
lintarkastuspäivään saakka. Aineis-
to on siirretty Access-tietokannasta 
tavalliseen Excel-ohjelmaan. Aineis-
tossa on yli 3 000 laskua ja ostojen 
yhteissumma on 12,3 me. Aineisto 
on mielenkiintoisesti jakautunut 14 
% eli 435 suurimman laskun katta-
essa 80 % eli 9,8 me laskujen yhteis-
summasta.

Rivejä taulukossa oli yli 10 000, 
mikä on vain alle prosentin siitä, mitä 
taulukkoon mahtuisi. Aineiston käsit-
telyssä tarvitaan nuolinäppäinten tilal-
le muita pikanäppäimiä jo pelkästään 
liikkumista varten. Lajittelulla summat 
pantiin suuruusjärjestykseen jakautu-
man kuvaamiseksi ja parametrien las-
kemista varten. Suodatuksella saatiin 
kokeilemalla esiin 14/80 suhde. 

Tilastollinen otanta aineiston vir-
heettömyyshypoteesin hyväksymisek-
si on hankala toteuttaa. Kun aineis-
tossa usein kuitenkin on virheitä, on 
tilastollisen virheettömyysosuuden 
määrittäminen todella haastavaa. Ti-
lastollinen mallintaminenkin sovel-
tuu vain homogeenisiin aineiston osa-
joukkoihin. 

Aineistokyselyt sähköisessä 
maailmassa  

Tilintarkastus perustuu ammatilli-
seen harkintaan ja kokemusperäisen 

riskianalyysiin. Erilaiset aineistokyse-
lyt ovat tässä hyvä työkalu. Tietokan-
nan kyselyillä voidaan tarkastella esi-
merkiksi tavaratoimittajien joukkoa ja 
etsiä sieltä riskejä. 

Vaikka taulukkolaskennalla ei saa-
da syntymään kaikkia eri kyselyjä, voi-
daan paljon tehdä lajittelun ja poimin-
nan avulla. Paljon riippuu niistä luo-
kittelutekijöistä, joita aineiston tapah-
tumista on saatavilla. 

Verotus voi olla kiinnostunut löy-
tyykö ostolaskujen tavaran toimitus-
osoitteista yhtään yrittäjän kotiosoit-
teeseen mennyttä lähetystä. Tietyt tun-
netut ja vähäriskiksi havaitut toimitta-
jat voidaan käsitellä vain muutamal-
la tapahtumalla, kun toisten osalta on 
käytävä läpi kenties kaikki tapahtumat.

Taloushallinnon tietorakenteet – 
taulukot ja puut

Tilintarkastuksen kannalta taloushal-
linnon tietojenkäsittely on lähes pel-
kästään taulukoiden ja puurakentei-
den käsittelyä. Me emme tarvitse so-
velletun matematiikan optimointime-
netelmiä samalla tavalla kuin yritys-
johto. Taloushallinnon tietojenkäsitte-
lyn toimintoja ovat lajittelu, poiminta 
ja peruslaskutoimitukset. Tietokannat 
muodostuvat tauluista ja niiden väli-
sistä relaatioista. 

Puurakenteet esiintyvät hierarkki-
sissa kuvauksissa kuten tilinpäätöksen 
johtaminen tositteista tai tuotekalkyyli 
tuotereseptistä ja kokoonpanosta.

Sähköiset dokumentit kytkeytyvät 
linkkien avulla muuhun informaatioon. 
Taulukoiden soluihin voidaan linkittää 
aineistoa; laskuja ja muita tositteita, jot-
ka sijaitsevat jossain muualla. Tietora-
kenteet mahdollistavat ominaisuuksia, 
joita voidaan käyttää aineistotarkastuk-
sen tehokkuutta parannettaessa.

Taulukkolaskentaohjelman 
niksejä ja koodausta

Taulukkolaskentaohjelman käyttöä 
voi helposti aliarvioida, jos ei ole tot-
tunut käyttämään niitä ominaisuuk-
sia, joita tarvitaan käsiteltäessä suuria 
taulukoita. Jos raportissa on kymme-
niä tuhansia rivejä, ei siinä liikuta juu-
rikaan nuolella tai pagedown-komen-
nolla. Seuraavassa on komentotasol-
la kuvattu pari toimenpidesarjaa asian 
selkeyttämiseksi. Omalla koneella voi 
kokeilla ja todeta toimivuuden.

Pääkirjan muokkaamiseksi käyttö-
kelpoiseksi tarvitaan erinäisiä toimen-
piteitä. Pääkirjan voi muutamassa mi-
nuutissa kääntää päiväkirjaksi, jos jo-
kaiselle vientiriville merkitsee vientiä 
vastaavan tilin. Sehän pääkirjassa nä-
kyy usein vain tilin otsikossa. Päivä-
kirjan saa muodostetuksi, kun vien-
tirivit järjestää tosite- ja aikajärjestyk-
seen. Pääkirjaksi raportti palautetaan 
järjestämällä aineisto alkuperäiseen ri-
vijärjestykseen. 

Yleensä aloitan siten, että tauluk-
koon lisätään sarake rivinumeroille. 
Jos taulukko alkaa riviltä kymmenen, 
saadaan seuraavalla komentojonolla 
syntymään rivien numerointi:

Soluun a10 kaava A10: =a9+1 (solu 
a9 on ennestään tyhjä tai 0), kopioi-
daan solu a10 (ctrl+c), määritellään 
alue a10:stä viimeiselle riville oikeaan 
alanurkkaan: shift+ctrl+fn+end, tällä 
on merkitty koko käytössä oleva tau-
lukko taulukon koosta riippumatta. 

Eri koneissa näppäimistöt voivat 
olla hieman erilaisia. Seuraavaksi shift- 

Hyvä sähköinen 
alusta mahdollistaa 
aineiston lajittelun 
ja palauttamisen 
alkuperäiseen
järjestykseen.



65  

TILINTARKASTUS  6/2012

näppäintä nostamatta siirrytään nuo-
lella vasemmalle kunnes vain ensim-
mäinen sarake on maalattuna. Tälle 
alueelle kopioidaan laskukaava. Näin 
on jokainen rivi numeroitu. Jotta nu-
merointi lajittelussa säilyisi, pitää kaa-
van tilalle kopioida sen arvo. Maalat-
tu alue kopioidaan (ctrl+c) ja samalle 
alueelle liitetään määräten arvo.

Tilinumeroiden ja -nimien 
merkintä 

Tilinumeroiden ja -nimien merkin-
tää varten voi kehittää erilaisia mene-
telmiä. Otsikkorivit erottuvat yleensä 
jollakin tavalla, niillä useimmiten on 
oma sarake. Sarakkeen solut muilla ri-
veillä ovat tyhjiä. Silloin saadaan jos-
lausekaavalla koodattua uuteen sarak-
keeseen kaikkien rivien tilinumero ja 
-nimi. 

Logiikkana jos-lauseessa on kysy-
mys: onko tällä rivillä otsikkosarak-
keessa tilin numero tai nimi vai onko 
solu tyhjä. Jos on tyhjä; tulee solun ar-
voksi yläpuolella olevan solun arvo. Jos 
ei; tulee solun arvoksi tämä tilinume-
ro ja nimi. Kaava kopioidaan kaikille 
riveille ja jälleen koko sarakkeen solut 
kopioidaan ja tilalle liitetään solujen 
arvot kaavan sijasta. 

Sähköisen aineiston 
järjestäminen tositteiden tapaan 

Näiden temppujen jälkeen aineisto 
voidaan järjestää tarpeen mukaan sii-
hen järjestykseen, joka vastaa esimer-
kiksi tositteiden arkistointia. Paperito-
sitteethan ovat yleensä mapissa pinos-
sa, joten tarkastukseen valittu aineisto 
on työajan säästämiseksi viisasta jär-
jestää samaan järjestykseen. 

Taulukon oikeaan laitaan voi vara-
ta yhden sarakkeen valittujen merkit-
semistä varten ja toisen havainnoille. 
Joskus on hyvä valita vielä yksi sarake 
tarkistuslaskelmia varten. Taulukko-

laskentahan on laskemista varten alun 
perin kehitetty.

Pikasuodatus on toiminto, jolla 
voidaan erilaisin valintakriteerein jät-
tää näkyviin vain ne rivit, joiden asi-
anomaisen sarakkeen solut täyttävät 
suodattimeen annetun kriteerin. Usei-
den sarakkeiden suodatus on ”ja”-toi-
minto eli kaikki kriteerit ovat yhtä ai-
kaa voimassa.

Dokumentointi

Kun tarkastusmerkinnät on tehty, voi-
daan aineisto palauttaa alkuperäiseen 
järjestykseen pääkirjaksi. Tästä on ti-
lintarkastajan käytännöllistä tutkia 
onko tarkastustoimenpiteitä suoritet-
tu riittävästi ja onko näyttöä tarpeek-
si. Excel-taulukko on kuitenkin huono 
dokumentointialusta jo senkin vuoksi, 
että sitä voi vahingossa muuttaa. 

Myös oikea-aikaisen arkistoinnin 
osoittaminen on hankalampaa kuin 
huonosti muuteltavan pdf-tiedoston. 
Dokumentointia varten voidaan suo-
datuksella jättää näkyviin vain ne ri-
vit, joilla on havaintomerkintöjä. Tämä 
näkymä tulostettuna pdf-muotoon ja 
sivut varustettuna tulostuspäivämää-
rällä täyttänevät standardien vaati-
mukset dokumentoinnissa.

Algoritmit

Edellä esitetty on eräänlaista puoliau-
tomaattista tai interaktiivista tietojen-
käsittelyä. Tilintarkastus on ehkä me-
nossa suuntaan, jota voi kuvata algo-
ritmeilla tarkastamiseksi. Luhn algo-
ritmi on yksittäiseen tilanteeseen so-
veltuva menettely, jonka tilintarkastaja 
kehitti virheellisten luottokorttimyyn-
tien tunnistamiseksi. 

Hotellissa synnytettiin olematonta 
myyntiä lukujen kaunistukseksi. (Ra-
hat saatiin vaihtamalla arvoirtaimis-
toa halvemmaksi). Algoritmi perustuu 
siihen, että luottokorttien numerois-

Jaakko Gävert
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HTM-yhteisö Audit 
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sa on tarkisteluku aivan kuten pankki-
viitteissä. Luottokorttimyyntien kort-
tinumerot siirrettiin Exceliin ja niiden 
tarkisteluku laskettiin. Korttimyynnit, 
joissa tarkisteluku oli virheellinen, tut-
kittiin ja havaittiin valemyynneiksi.

Suurten sopimusjuridiikkaan kes-
kittyneiden asianajotoimistojen yksi 
huomattavimmista kuluista on suur-
ten sopimustekstien läpikäynti. Tähän 
on kehitetty algoritmeihin perustuvaa 
laaja-alaista analyysiä. 

Olisi loogista odottaa vastaavan ke-
hityksen olevan meneillään myös tilin-
tarkastuksen puolella, jossa aineistoa 
on sentään pääsääntöisesti sopimus-
juridiikkaa yksinkertaisemmassa muo-
dossa lukuina ja määriteltävissä olevi-
na merkkijonoina. Ehkä ISA-standar-
dit ainakin osittain siirtyvät koneelli-
sesti toteutettaviksi. J

Artikkelissa näkyvät nimet ovat kuvitteel-

lisia eikä niistä voi päätellä taustalla ole-

vaa tietoa.


