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Pro gradu -tutkielman aiheena on laskentatoimen rooli talousrikostutkinnassa. Tutkimuksen aiheena on 

tutkia niitä käytäntöjä, tapoja ja työkaluja, joita laskentatoimen ammattilaiset tuovat osaksi 

talousrikostutkintaa. Tavoitteena on selvittää, mikä on laskentatoimen ammattilaisen osaamisen ja 

kokemuksen anti tutkinnalle ja selvittää, miten eri tehtävissä toimivat laskentatoimen ammattilaiset 

työskentelevät väärinkäytöksiä etsiessään. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on esitellä ne välineet ja 

keinot, joita laskentatoimen ammattilaiset käyttävät apuna väärinkäytösten ja mahdollisten talousrikosten 

havaitsemisessa.  

 

Teoreettisen viitekehyksen tueksi tutkimusta varten haastateltiin viittä eri henkilöä, joilla on kokemusta 

työhistoriansa ajalta talousrikostutkinnasta joko poliisissa tai muussa viranomaisorganisaatiossa, 

talousrikostutkintaan johtavista erityistilintarkastuksista tai verotarkastuksista. Haastatteluissa painotettiin 

omia kokemuksia ja näkemyksiä talousrikosten ja väärinkäytösten havaitsemisessa sekä niiden 

raportoinnissa. Haastattelujen tarkoituksena oli kerätä käytännön kokemuksia tutkinnan suorittamisesta ja 

työkalujen käytöstä. 

 

Talousrikokset eivät ole uusi ilmiö Suomessa eivätkä maailmalla. Talousrikosten alati muuttuva kenttä 

vaatii viranomaisilta ja muilta mahdollisten väärinkäytösten parissa työskenteleviltä jatkuvaa 

lainsäädännön, toiminnan ja ammattitaidon kehittämistä. Tutkimus etenee Suomessa esiintyvän 

talousrikollisuuden ja sen tutkintahistorian esittelystä tyypillisimpien Suomessa tapahtuvien talousrikosten 

ja väärinkäytösten esittelyyn. Tyypillisimpiä talousrikoksia tilastojen valossa ovat kirjanpitorikokset, 

verorikokset ja -rikkomukset, erityyppiset velallisen rikokset sekä rahanpesurikokset. Esittelyn ohessa 

esitetään myös edellä mainittujen rikosten tunnusmerkistöt, sillä talousrikostutkinnassa paino on 

tunnusmerkistön täyttymisen toteamisella eli sillä, onko rikosta ylipäätään tapahtunut. Tämän jälkeen 

tutkimus etenee talousrikoksen tutkintaprosessiin yleisellä tasolla. Tutkintaprosessin esittelyn jälkeen 

siirrytään käsittelemään laskentatoimen käyttöä ja soveltamista osana talousrikostutkintaa. 

 

Aineistona talousrikostutkinnassa käytetään tilinpäätösinformaatiota, kirjanpitoaineistoa, 

tilintarkastuskertomuksia ja muuta saatavilla olevaa taloushallintoon liittyvää aineistoa. Viranomaisten 

käytössä on usein lisäksi käytössä esimerkiksi verotarkastuskertomus tai erityistilintarkastuskertomus, joita 

käytetään osana rikostutkintaa. Mikäli tällaista kertomusta ei ole, laskentatoimen ammattilainen suorittaa 

tarkastuksen pyynnöstä tarvittaessa. Aineiston analyysi, tulkinta ja niistä tehtävien havaintojen 

raportoiminen on useimmiten laskentatoimen ammattilaisen tehtävä. 

 

Tutkimuksessa selviää, että useimmiten käytetyt analyysityökalut riippuvat tutkijan työskentelytavoista ja 

siitä, mitä analyysilla ja tarkastuksella halutaan saavuttaa. Tutkimuksessa havaitaan, että väärinkäytösten 

havaitsemisessa tärkeimmät tekijät ovat kokemus, intuitio ja kokonaiskuvan hahmottaminen, riippumatta 

siitä, onko kyseessä verotarkastus, erityistilintarkastus tai rikosperusteinen erityistilintarkastus tai muu 

analyysitoiminto. Intuitio ja kokemuksen tuoma tunne siitä, mistä kannattaa aloittaa tai mihin huomiota 

kannattaa kiinnittää, on ensisysäys tarkempaan analyysiin. Tämän jälkeen otetaan käyttöön erilaisia 

analyysityökaluja, esimerkiksi tunnuslukuanalyysi ja sen pohjalta tehtävät päätelmät. Tutkimuksessa 

havaitaan, että laskentatoimen tehtävä talousrikostutkinnassa on epäkohtien ja väärinkäytösten löytämisen 

ja todentamisen ohessa myös toimia ikään kuin tulkkina informaation ja sen loppukäyttäjän välillä. 

Laskentatoimen ammattilaisen tehtävänä on siten löytää olennaiset asiat aineistosta ja muokata siitä esiin 

noussut taloudellinen informaatio sellaiseen muotoon, että se antaa loppukäyttäjälleen selkeästi oikean ja 

riittävän kuvan taloudellisesta toiminnasta. Laskentatoimi ja talousrikostutkinta liittyvät näin ollen vahvasti 

yhteen talousrikosten luonteen ja toimintaympäristön vuoksi. 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Aihealueen esittely ja merkitys  
 

Talousrikollisuuden ja laskentatoimen välinen yhteys on ilmeinen. Laskentatoimen 

tehtävänä on tuottaa taloudellista informaatiota usean eri käyttäjän tarpeisiin, ja joka 

perustuu sääntöihin ja systemaattisiin tapahtumiin ja niiden dokumentointiin.  

Rikostutkinta yleisesti ottaen taas pyrkii selvittämään, mitä on tapahtunut ja minkä 

vuoksi, ja että mitä sääntöjä on rikottu. Talousrikostutkinnassa nämä kaksi yhdistyvät, 

kun etsitään mahdollisia väärinkäytöksiä liittyen yleisesti ottaen mihin tahansa 

liiketoiminnan osaan. Talousrikosten tunnusmerkistöt eivät ole yksiselitteisiä, joten 

useimmiten ne tarvitsevat tuekseen perinpohjaista arviointia ja tekotavat ja 

ilmenemismuodot vaihtelevat tapauksittain. Esimerkiksi maksukyvyttömyyden 

alkamishetki tai konkurssin merkit ovat vahvasti tulkittavaan informaatioon perustuvia 

seikkoja. Laskentainformaation tulkitseminen on siis avainasemassa. Käyttämällä 

laskentatoimea apuvälineenä erilaisista tiedonmurusista voidaan saada kerättyä tarpeeksi 

kattava ja oikeanlainen kuva talousrikostutkintaa ja mahdollista syyteharkintaa varten. 

(Kähkönen, I. 1997, 4.) 

 

Talousrikollisuus ja sen eri ilmenemismuodot eivät ole uusia rikosilmiöitä. Harmaa 

talous, rahanpesu, laiton maahantuonti, verorikokset ja niihin kytkeytyvät 

kirjanpitorikokset ynnä muut talousrikoksiksi luokiteltavat teot aiheuttavat vuosittain 

valtiolle tulonmenetyksiä muun muassa verojen ja muiden niihin verrattavien maksujen 

saamatta jäämisen kautta. Kuten Hirvonen ja Määttä asian esittävät (2018, 2), 

kansantalouden tilinpidosta poisjäävää toimintaa voidaan sanoa harmaaksi taloudeksi. 

Verrattaessa euromääräisiä summia Suomen bruttokansantuotteeseen, voidaan harmaan 

talouden osuuden olevan noin miljardista eurosta aina neljääntoista miljardiin saakka, ja 

menetysten osuuden olevan edellä mainituista summista muutamasta sadasta miljoonasta 

viiteen miljardiin saakka joka vuosi. Nämä ovat vain arvioita, sillä talousrikollisuudelle 

on luonteenomaista se, että suurin osa jää piiloon, jolloin todellisten vaikutusten arviointi 

on haastavaa. (Sisäasiainministeriö 2020.) Talousrikosten voidaan katsoa vaikuttavan 

markkinatalouteen, sillä se vääristää kilpailua ja siten aiheuttaa muun muassa hintojen 



2 

 

 

painamista alas väärin perustein. Muita riskejä talousrikoksiin liittyen ovat muun muassa 

korruptio, palkansaajan oikeus- ja vakuutusturvan puuttuminen, sopimusrikkomukset 

ynnä monet muut lieveilmiöt. Välillisiin haittoihin voidaan katsoa kuuluvan myös 

verotason kasvaminen ja talouden yleinen turvattomuus kasvavan luottamuspulan vuoksi. 

(Ks. mm. Laitinen & Alvesalo 1994, 22 - 32; Jokinen et al. 2002, 21 - 22.) Voidaan siis 

sanoa, että talousrikollisuudesta koituvat haitat koskettavat joko välittömästi tai 

välillisesti jokaista kansalaista huolimatta siitä, onko talousrikoksen uhrina yhteisö vai 

yksilö.  

 

1.2 Talousrikosten määristä Suomessa lukujen valossa 
 

Vuosina 2010 – 2016 poliisin tietoon tulleiden talousrikosjuttujen lukumäärät ovat olleet 

kasvussa. 2010-luvun alussa talousrikosjuttuja ilmoitettiin poliisille noin 1500 kappaletta 

joka vuosi, mutta vuosikymmenen jälkipuoliskolla määrä nousi jo yli kahteentuhanteen. 

Arvioitua euromääräistä vahinkoa rikoksista on syntynyt vuosittain 130 miljoonasta yli 

160 miljoonaan. Arviot vaihtelevat vuosittain, ja niihin vaikuttaa taloustilanteen lisäksi 

myös eri viranomaisten valvonta- ja ennaltaehkäisytoimet, sekä esimerkiksi 

ilmoitusvelvollisten määrän kasvu eräinä vuosina. Todellista rikoshyödyn määrää on 

vaikea arvioida. Keskimääräinen esitutkinnan kesto talousrikostapauksissa 

Mansikkamäen ym. tutkimuksen mukaan oli 328 vuorokautta. (Mansikkamäki et al. 2017, 

14.) Kuitenkin vaihtelua eri vuosien välillä voi olla paljonkin, sillä määriin voivat 

vaikuttaa jopa yksittäisten juttujen koko ja rikoshyötyjen euromäärät (Mansikkamäki et 

al. 2017, 77).  

 

Talousrikollisuuden tilannekuvan 2009 mukaan poliisin talousrikostutkinnan ja 

talousrikoksiin erikoistuneiden syyttäjien työkuorma koostuu suureksi osin 

talousrikoksista, jotka liittyvät rakennusalaan. Läpivirtauksen hitauden takia tutkinta-ajat 

pitkittyvät, jolloin priorisointi tutkinnassa on välttämätöntä, mikä taas johtaa siihen, että 

olennaisuuden kannalta vain isoimmat jutut päätyvät tutkintaan. Esimerkiksi harmaan 

talouden palkkatapauksissa useimmiten keskitytään vain yhtiötason rikoksiin, ja itse 

palkansaajat jätetään tutkimatta. (Talousrikollisuuden tilannekuva I/2009, 27 - 28.) 
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Tilastokatsauksen valossa suurin osa ilmi tulleista talousrikoksista liittyy verorikoksiin ja 

niiden liitännäisiin. Vuoden 2009 tilannekatsauksen mukaan jopa yli puolet voidaan 

luokitella tähän rikosryhmään (Talousrikollisuuden tilannekuva I/2009, 11). Myös 

vuoden 2020 ympärillä verorikokset pitivät tilastojen mukaan kärkisijaa talousrikosten 

yleisyydessä (Verohallinto 2020). Myös on huomionarvoista, että esimerkiksi Matti 

Kammonen esittää tilannekuvaraportissa vuonna 2009, että esimerkiksi etenkin 

verottajaan kohdistuvissa rikoksissa on uusien rikosten esiintulo kovin yleistä, ja 

liitännäisrikosten määrä täten on suuri. Keskimäärin verohallinnon tekemät 

rikosilmoitukset sisälsivät rikosnimikkeitä noin kaksi. Yleisimmät rikosnimikkeet olivat 

veropetos ja verorikkomus. (Talousrikollisuuden tilannekuva I/2009, 1; 11; 19 - 20.) 

Tähän viittaavia asioita nousi niin ikään tätä tutkimusta varten tehdyissä haastatteluissa.  

 

Tilannekuvan mukaan myös ”verottajan tarkastusresurssit ovat pitkälti kiinni vaikeasti 

selvitettävissä ja rajattavissa rakennusalan tarkastuksissa, joissa aliurakkaketjujen 

katkaiseminen on vaikeaa” (Talousrikollisuuden tilannekuva I/2009, 14). Tästä voidaan 

päätellä, että useita pienemmän luokan verorikoksia jää työmäärän takia huomaamatta, 

tai ainakin ilmoittamatta, sillä tilannekatsauksessa rikosilmoitusten määrien 

muuttumiselle annetaan erääksi syyksi myös se, että koska poliisin talousrikostutkinta on 

ruuhkautunut, jätetään pienempiä ilmoituksia tekemättä. Myös tuolloin euromääräisten 

ilmoitusrajojen pysyessä samoina rahan arvon muuttuessa ilmoitusten lukumäärään tuolla 

oli vaikutusta. (Talousrikollisuuden tilannekuva I/2009, 21; Talousrikostutkinnan tila 

2004, 9.)  

 

Vuosina 2004 - 2008 tehtiin vuodessa noin 800 harmaaseen talouteen liittyvää 

verotarkastusta, joiden avulla on saatu paljastettua ilmoittamatta jätettyjä tuloja, harmaan 

talouden palkanmaksua sekä kuittikauppoja. 2000-luvun alkuvuosikymmenellä kaikkien 

verotarkastusten ansiosta jälkeenpäin maksuunpantujen verojen määrä vaihteli vuosittain 

180 – 295 miljoonan euron välillä, ja josta harmaan talouden osuus oli noin 40 - 70 

miljoonaa euroa vuosittain. (Talousrikollisuuden tilannekuva I/2009, 18 -19.) Harmaan 

talouden tarkastuksia tehtiin vuonna 2019 hieman alle 600, joten määrä on hieman 

laskenut vuosituhannen alun määristä.  

 

Talousrikosten määrän muutoksiin ajateltiin 2000-luvun alkupuoliskolla vaikuttavan 

myös pääomien ja työvoiman vapaan liikkuvuuden lisäksi EU:n laajeneminen ja täten 
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myös aliurakoitsijoiden moninaistuvan joukon vaikutukset, työrikokset johtuen 

ulkoistamisesta ja yritysrakennemuutokset. Tästä johtuen työkuormat kasvavat 

entisestään ja rikollisuuden kehittyessä on talousrikollisuudenkin havaitseminen entistä 

haastavampaa ja niihin puuttuminen on hankalaa. (Talousrikostutkinnan tila 2004, 8 - 9.) 

 

Talousrikoksille otollisia aloja myös Laitisen ja Virran mukaan ovat alat, joilla toimii 

paljon pieniä yrityksiä ja pääsy markkinoille on helppoa. Yleensä tällaisia aloja ovat olleet 

esimerkiksi matkailu- ja ravintola-ala, rakennusala sekä pienteollisuus.  (Laitinen & Virta 

1998, 49, 175; Saario & Vesterinen 2017, 36; ks. myös Lehtola & Paksula 1997, 62 - 63.)  

 

Helsingin kauppakamarin 2017 tekemän tutkimuksen mukaan harmaata taloutta on 

havainnut yritysturvallisuuskyselyyn vastanneista 15 prosenttia. Palvelualojen osalta 

havaintojen määrä on kuitenkin ollut kasvussa, ja tähän on vastattu esimerkiksi 

kuitinantovelvollisuudella. Tästä huolimatta Saarion ja Vesterisen tutkimuksen mukaan 

harmaan talouden tyyppiesimerkkejä palvelualoilla esiintyvistä tapauksista toteutuu juuri 

ohimyynnillä, pimeällä kuljetuspalvelulla sekä lisäksi pimeällä palkanmaksulla ja 

veronkierrolla. (Saario & Vesterinen 2017, 36.) Ravintola-alalla ohimyyntiä tapahtuu 

juuri sen vuoksi, että se on kassatoimialoista merkittävimmässä asemassa (Hirvonen & 

Määttä 2018, 36). Oletettavaa on, että iso osa harmaata taloutta jää myös havaintojen 

ulkopuolelle. Hirvosen ja Määtän (2018, 25) mukaan se on helppoa etenkin kotitalouksien 

välillä, sillä maksusuoritusten verotuksen ulkopuolelle jättäminen on helppoa, jos se on 

molempien intressi.   

 

Niin kuin jo mainittua, menetysten euromäärät ovat vain arvioita. Kuten Terenius ja 

Linderborg (2014, 68) toteavat, kohoaa harmaan talouden kokonaismäärä yli kymmeneen 

miljardiin euroon, mutta tutkittavista jutuista takaisin saatava rikoshyöty on vain joitain 

kymmeniä miljoonia. Vaikka poliisin lisäksi muut viranomaiset taistelevat myös 

harmaata taloutta vastaan, on ilmiselvää, että suurin osa näistä rikoksista on niin kutsuttua 

piilorikollisuutta.  

 

Sen lisäksi, että talousrikostutkinnassa on oltava osaamista liiketalouden saralta, voidaan 

vastapuolen osaamisvaatimustenkin katsoa olevan vaativia. Talousrikosten tekeminen 

vaatii myös rikoksen tekijältä monen eri alan tai lainsäädännön hallintaa, sillä kuten 

esimerkiksi Terenius ja Linderborg (2014, 68) toteavat, rikolliselta edellytetään paljon 



5 

 

 

yritysten perustamiseen, hallintoon, transaktioihin, tilinpäätös- ja kirjanpitosäädäntöön 

liittyvää osaamista. Osaamista edellytetään, mikäli henkilön tai yhteisön tarkoitus on 

toimia lainvastaisesti tarkoituksella. Huolimattomuudesta, välinpitämättömyydestä tai 

muusta suoranaisesti tahattomasta syystä syyllistyminen talousrikokseen ei edellytä 

erikoisosaamista.  

 

1.3 Aiheen rajaus, tutkimuskysymykset sekä tavoitteet 
 

Tutkimuksen aiheena on tutkia eri tahojen tuottamaa laskentainformaatiota ja 

laskentatoimen käyttöä talousrikostutkinnan työvälineenä ja tukitoimenpiteenä, eli sitä, 

millainen laskentatoimen rooli on osana talousrikostutkintaa. Tutkimuksessa ei ole rajattu 

talousrikoksen käsitettä koskemaan puhtaasti vain tiettyjä rikoksia ja rikostyyppejä, vaan 

talousrikoskäsitteen kattavuuden ja moninaisuuden vuoksi tutkimuksessa esitellään ja 

käsitellään pääosin kirjanpito-, vero- ja petostyyppisiä talousrikoksia, sillä ne ovat 

tilastojen sekä tutkimusta varten tehtyjen haastattelujen perusteella kaikkein yleisimmin 

esiintyviä. Tutkimuksessa on käsitelty talousrikoksia ja niiden tutkintaa Suomessa, 

johtuen eri maiden lainsäädäntöjen ja käytäntöjen eroavaisuuksista.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää niitä seikkoja, jotka antavat aihetta huomion 

kiinnittämiselle väärinkäytöstapausten havaitsemiseksi ja niin edelleen rikosilmoituksen 

tai tutkintapyynnön tekemiseksi. Niin ikään tavoitteena on selvittää metodeja, joita 

erityistilintarkastuksia tekevät ja talousrikostutkintaan osallistuvat henkilöt käyttävät 

työssään. Erityistilintarkastuksella tarkoitetaan erillisestä pyynnöstä tehtävää 

ylimääräistä tilintarkastusta, jonka suorittamiselle voi olla erityinen peruste. Tutkimus 

keskittyy näin ollen talousrikostutkintaprosessin vaiheisiin erityistilintarkastuksesta ja 

ilmoituksen tekemisestä esitutkinnan päättämiseen laskentatoimen näkökulmasta.  

 

Tutkimuksessa jätetään ulkopuolelle yksityishenkilöiden tekemät ilmiannot, ilmoitukset 

ja tutkintapyynnöt, sillä heillä ei katsota olevan tutkimuksen tavoitteiden kannalta 

relevanttia osaamista ja antia laskentatoimen saralla talousrikostutkinnan tukena. Niin 

ikään tutkimuksessa ei oteta huomioon oikeudenkäymiskaaren mukaisia todisteluun tai 

todistamiseen, jääviyteen tai muuhun itse oikeusprosessiin tai tuomioihin tai niiden 

langettamiseen liittyviä seikkoja muilta osin, kuin ne ovat olennaisia. Tutkimuksessa ei 
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myöskään oteta kantaa poliisikoulutuksen sisältöön tai poliisin ammattitaidon tasoon 

liittyen talousrikoksiin tai muuhun. Tutkimus keskittyy tapauksiin Suomessa ja Suomen 

lakien piirissä. 

 

1.4 Teoreettinen viitekehys 
 

Tutkimus toteutettiin tutkimalla aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, aiempia opinnäytteitä, 

pro gradu -tutkimuksia, väitöskirjoja sekä ministeriöiden, Verohallinnon ja 

Poliisiammattikorkeakoulun julkaisuja. Lainsäädännön osalta tutkimusta varten käytiin 

läpi rikoslain (RL 39/1889), poliisilain PolL (872/2011) ja pakkokeinolain (PKL 

806/2011) lisäksi erilaisia siviilioikeudellisia säädöksiä, kuten kirjanpitolakia (KPL 

1336/1997) ja osakeyhtiölakia (OYL 624/2006) sekä verotukseen liittyviä säädöksiä sen 

osalta kuin tutkimuksen kannalta on olennaista. Aiempien tutkimusten ja kirjallisuuden 

perusteella pyrittiin selvittämään tilikausittain tehtävän vuositilintarkastuksen, erillisen 

erityistilintarkastuksen, rikosperusteisen erityistarkastuksen ja erilaisten tilinpäätös- ja 

tunnuslukuanalyysien käyttöä tutkinnan apuna. Näitä tutkinnan työvälineitä ja niiden 

roolia pohditaan tarkemmin luvussa 5. 

 

Laskentatoimen roolia talousrikostutkinnan osana ei suoranaisesti ole tutkittu aiemmin 

kovin paljon, mutta aiheeseen läheisesti liittyviä tutkimuksia on tehty esimerkiksi pro 

gradu -tutkimuksien ja Poliisiammattikorkeakoulun ja poliisipäällystötutkinnon 

opinnäytteiden muodossa. Näitä aiheita ovat olleet muun muassa talousrikosprosessi, 

syyttäjän ja talousrikostutkijan välinen yhteistyö sekä tilintarkastuksen laadun vaikutus 

osana talousrikosprosessia. Lisäksi oikeudellisia tutkimuksia esimerkiksi velallisen 

rikoksista on tehty paljon. Teoreettisia tunnuslukuja ja laskentamalleja erityisesti 

velallisen rikoksiin liittyen on tutkittu esimerkiksi Ilpo Kähkösen (1998) toimesta. 

Kähkönen (1998) on mallintanut velallisen epärehellisyyden epäilymallit, määrittänyt 

yleisten laskentaperiaatteiden mukaisesti tunnusluvut, jotka liittyvät velallisen rikoksiin, 

sekä maksukyvyn laskentamallin. 
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1.5 Haastattelut 
 

Tutkimuksessa käytettiin kirjallisuuslähteiden lisäksi metodina empirian keräämiseen 

puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Menetelmä valittiin täydentämään ja tukemaan 

kirjallisuudesta esiinnousseita teorioita ja aiemmin aiheeseen liittyviä tutkimuksia, sillä 

teemahaastatteluiden avulla tutkimukseen pyrittiin tuomaan käytännön näkemyksen ja 

kokemuksen tuomia näkökulmia sekä merkityksiä. (Vilkka, H. 2005, 97; 100 - 101.) 

Haastatteluaineiston keräämisen ja käyttämisen tavoitteena oli selvittää laskentatoimen 

sekä laskentatoimen ammattilaisen käyttöä ja merkitystä osana väärinkäytösten etsimistä 

ja talousrikostutkintaa ja tutkintaprosesseja. 

 

1.5.1 Tavoitteet haastatteluille 

 

Päätavoitteena haastatteluille oli saada selville, miten ja miksi laskentatointa sekä sen 

ammattilaista käytetään apuna talousrikostutkinnassa. Muut tavoitteet haastatteluille 

olivat ymmärtää talousrikostutkintaprosessi yleisesti eri vaiheineen laskentatoimen 

näkökulmasta ja lisäksi myös eri viranomaisten tai muiden asiaan liittyvien tahojen, kuten 

erityistilintarkastajien, anti talousrikostutkinnalle ja väärinkäytösten löytämiselle. 

Tavoitteena oli myös kokemusten ja näkemysten kerääminen eri tahoilla talousrikosten 

tai epäiltyjen talousrikos- tai veropetostapausten parissa työskennelleiltä pitkähkön 

työhistorian omaavilta henkilöiltä. Tavoitteena oli myös selvittää, millaisia työkaluja ja 

menetelmiä väärinkäytöstapausten etsimisessä ja havaitsemisessa käytetään. Niin ikään 

tavoitteena oli saada haastateltavilta tietoa käytänteistä ja talousrikosilmiöistä ja -

trendeistä. Koska tutkimuksen kannalta oleellisia tavoitteita oli koota kokemuksia 

laskentatoimen käytöstä väärinkäytösten tutkimisessa, laadullinen haastattelu 

menetelmänä toi esiin haastateltavien merkityksellisiksi kokemia asioita, joiden kautta 

voitiin vetää johtopäätöksiä ja kokemuksia vertailla keskenään. (Vilkka 2005, 97 - 98.) 

Käytännön kokemuksen tuominen osaksi tutkimusta katsottiin tärkeäksi, sillä 

laskentatoimen roolin oletettiin tutkimuksen alkuvaiheessa olevan soveltava ja 

kokemuksiin sekä tulkintaan nojaava. Talousrikostutkinta ja talousrikokset ylipäätään 

ovat monimutkaisia asiakokonaisuuksia ja ne harvoin noudattavat tiettyä kaavaa, jolloin 

kokemusten ja näkemysten rooli tutkinnassa korostuu. 
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1.5.2 Haastateltavat 

 

Tutkimusta varten haastattelupyynnöt lähetettiin henkilöille, joilla ennakkotiedon 

mukaan on pitkähkö kokemus esimerkiksi talousrikostutkinnasta, laskentatoimesta, 

tutkintaprosessista ja erilaisista havaitsemis- ja analyysityökaluista. Haastatteluun 

valittiin viisi henkilöä, joilla on kokemusta talousrikostutkinnasta joko poliisissa tai 

muussa viranomaisorganisaatiossa, talousrikostutkintaan johtavista erityistarkastuksista 

tai verotarkastuksista. Haastateltavien valinnassa painotettiin kokemusta talousrikosten ja 

väärinkäytösten havaitsemisessa. Työhistorian pituus haastateltavilla on reilusta 

kymmenestä vuodesta yli kolmeenkymmeneen vuoteen. Osalle haastatelluista on 

kertynyt työhistoriansa aikana kokemusta sekä julkisorganisaatioista että yksityiseltä 

sektorilta vaihdellen eri organisaatioissa. Eri työhistorian omaamisen ja erilaisten 

taustojensa vuoksi haastateltavien kokemukset antoivat mahdollisimman monipuolisen 

kuvan tutkintaan ja tarkastuksiin liittyvistä seikoista ja näkökulmista. Asiantuntemus ja 

kokemus painottuivat haastateltavien valinnassa. (Ks. esim. Vilkka, H. 2005, 114.) 

 

Anonymiteetin suojaamiseksi haastateltavista käytetään tunnuksia H1 - H5, sillä 

haastateltavien henkilöiden nimiä, asuinpaikkaa ja tarkempia työnantajatietoja tai muita 

tunnistetietoja ei asioiden ja kokemuksiin perustuvien kertomusten arkaluontoisuuden 

takia eritellä tarkemmin. Myöskään tutkimuksen reliabiliteetin ja validiteetin kannalta ei 

ole tarpeen esittää muita tietoja haastateltavien taustoista edellä mainittuja ura- ja 

koulutustietoja lukuun ottamatta. Haastateltavien kokemukset ovat koonteja heidän 

työhistoriansa ajalta, eikä yksittäisiä kokemuksia ja kommentteja voi kytkeä mihinkään 

tiettyyn yhtiöön, organisaatioon, oikeuden ratkaisuun tai tapaukseen eritellysti. 

 

 KOULUTUS TYÖKOKEMUS 

VALMISTUMISEN  

JÄLKEEN  

POLIISIORG. TULLIORG. VEROHALLINTO YKSITYINEN KOKEMUS 

TALOUSRIKOSTUTKINNASSA 

RIKOSPROSESSISSA 

TODISTAJAN 

ASEMASSA 

H1 ekonomi 

(KTM) 

n. 30 v x   x x x 

H2 ekonomi 

(KTM) 

n. 30 v x  x  x x 

H3 poliisi 

(PolAMK) 

n. 25 v x x   x x 

H4 ekonomi 

(KTM) 

n. 30 v   x x  x 

H5 ekonomi 

(KTM) 

n. 15 v    x  x 

 

Taulukko 1. Tutkimuksen kannalta olennaiset tiedot haastateltavista.  
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Tutkimusta varten haastateltavia olivat ekonomitaustainen suurimman osan 

työhistoriastaan poliisiorganisaatiossa rikostarkastajana sekä lisäksi yksityisessä 

tilintarkastusyhteisössä tilintarkastajana työskennellyt henkilö (H1). Toinen haastateltava 

(H2) on Verohallinnon palveluksessa pääosin työuransa aikana työskennellyt 

ekonomitaustainen henkilö, jolla on työkokemusta myös poliisiorganisaation 

toiminnasta. H3-tunnus annettiin haastatellulle, joka on poliisitaustainen 

poliisiorganisaatiossa talousrikostutkinnassa ja sittemmin Tullissa talousrikostutkinnassa 

työskentelevä henkilö, jolla on myös poliisipäällystötutkinto (H3). Kaksi yksityisen 

puolen edustajaa haastatelluista (H4 ja H5) ovat tilintarkastajana työskenteleviä 

henkilöitä. H4 on työskennellyt myös lyhyen aikaa Verohallinnossa muun muassa 

verotarkastuspuolella ja perinnässä. H5 on yksityisellä tilintarkastuspuolella pääosin 

erikoistarkastuksia tekevä henkilö (H5). H5 oli haastateltavista ainoa, joka ei ole 

työskennellyt lainkaan julkisorganisaatiossa. Haastateltavilla oli myös työhistoriansa 

aikana kertynyt kokemusta erilaisista tutkinnan tai tarkastuksen johtotehtävistä eri 

organisaatioissa. Yllä olevassa taulukossa on havainnollistettu haastateltavien kokemusta 

talousrikostutkinnasta ja väärinkäytöksistä.  

 

1.5.3 Haastatteluiden toteutus  

 

Tätä tutkimusta tehdessä maailmalla vallitseva koronatilanne keväällä 2020 aiheutti sen, 

että haastattelut tuli tehdä puhelimitse henkilökohtaisten haastatteluiden sijaan. 

Alkuperäisenä tarkoituksena oli toteuttaa haastattelut keskustelunomaisina kasvotusten 

tehtävinä haastatteluina, mutta lähikontaktien välttämisen vuoksi päädyttiin tutkimusta 

tehtäessä puhelinhaastatteluun. Haastateltaville kerrottiin haastattelun aikana, että kaikkia 

heidän kertomiaan asioita käsitellään luottamuksellisesti, eikä heidän nimiään tai 

tunnistetietojaan mainita erikseen.  

 

Kvalitatiivinen tutkimusmetodi tukee tutkimuksen tavoitetta saada selville käytännön 

kokemuksia laskentatoimen merkityksestä talousrikostutkinnan apuvälineenä, sillä 

luonteenomaista talousrikoksille on vahva talousosaaminen niin tutkivan kuin tutkittavan 

tahon saralla. Haastattelu valittiin myös metodiksi sen takia, jotta saataisiin 

mahdollisimman spontaaneja mielipiteitä sekä haastattelijalla on mahdollisuus säädellä 

aiheiden käsittelyjärjestystä, laajuutta sekä tehdä tarkentavia kysymyksiä ja saada 
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lisätietoja. Koska kokemuksia kerättäessä olennainen kysymys on selvittää miten tai miksi 

jokin tapahtui, valittu menetelmä tukee tavoitteiden saavuttamista mahdollisimman hyvin 

(Vilkka, H. 2005, 98).  

 

Kysymyksiä ei lähetetty haastateltaville etukäteen, mutta kysymysten aihepiirit ja teemat 

annettiin tiedoksi ennakkoon pyynnöstä. Koska kyseessä olivat puolistrukturoidut 

teemahaastattelut, haastattelut eivät noudattaneet suoranaisesti samanlaista kaavaa 

keskenään. Haastatteluja varten haastattelijalla oli apunaan aihepiireittäin luokiteltu 

kysymyslista apukysymyksineen (liite 1), jonka avulla haastattelija piti huolen, että 

haastattelu noudatti pääpiirteittäin etukäteen puoliksi strukturoitua kaavaa. Väljästi 

aihepiireittäin luokiteltuna sekä ilman tiukkoja kysymyksenasetteluja puolistrukturoitu 

teemahaastattelu mahdollisti sen, että haastateltava sai kertoa kokemuksistaan ja 

näkemyksistään mahdollisimman spontaanisti. (Vilkka, H. 2005, 103.) 

Haastattelukysymyksiä muokattiin hieman vastaamaan haastateltavan työhistoriaa sekä 

kokemusta niin, että haastateltava vastasi omasta näkökulmastaan. Esimerkiksi 

yksityisellä puolella tilintarkastajana työskentelevältä henkilöltä H5 ei kysytty 

talousrikostutkinnan prosessista itsestään, vaan keskityttiin H5:n kokemuksien 

mukaiseen erityistilintarkastukseen ja sen kautta kokemuksiin väärinkäytöksistä ja 

mahdollisiin talousrikostutkintakytköksiin. (Ks. liite 1, esim. kysymys C1; F1; G3). 

 

Vaikka haastattelija ohjaili haastattelun kulkua pääpiirteittäin, haastateltavan antamien 

vastausten ja kertomien kokemusten mukaisesti haastattelija muutti kysymysjärjestystä 

haastattelun kulun mukaan, mutta kuitenkin niin, että jokainen aihepiiri käytiin läpi. 

Aihepiirien järjestyksellä ei ole merkitystä haastatteluiden tavoitteiden kannalta, 

tärkeämpää oli saada vastaukset kaikkiin aihepiireihin liittyviin kysymyksiin sekä se, että 

haastateltavalla on mahdollisuus antaa oma näkemyksensä käsiteltäviin asioihin. (Vilkka, 

H. 2005, 101 - 102). Ennalta rakennettu haastattelurunko ei myöskään sisältänyt kaikkia 

haastattelussa käsiteltyjä asioita, sillä haastateltavien kertomusten ja vastausten 

perusteella haastattelija teki lisäkysymyksiä tarpeen mukaan aiheen tiimoilta.  
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1.5.4 Haastatteluista saatu data ja sen analysointi 

 

Haastattelut olivat kestoltaan noin 1 - 2,5 tunnin mittaisia, ja ne nauhoitettiin ja litteroitiin 

kokonaisuudessaan jälkikäteen. Äänitteet haastatteluista sekä litterointimateriaali on 

tutkimuksen tekijän hallussa. Haastattelujen nauhoittamisen lisäksi haastattelija käytti 

haastattelun aikana apunaan aihe- ja apukysymyslistaa (liite 1) sekä 

muistiinpanovälineitä. Koska kyseessä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu, etenivät 

haastattelut keskenään eri järjestyksessä ja tahdissa, joten haastateltavien annettiin kertoa 

vapaasti kokemuksistaan ja vastailla kysymyksiin vapaasti. Haastattelija mukautti 

haastattelukysymysten järjestystä sen mukaan, miten haastateltava vastasi kysymyksiin. 

Myös tarkentavien kysymysten esittäminen muutti järjestystä ja haastattelun kulkua 

spontaanisti. Vaikka aiheiden käsittelyjärjestys oli melko vapaa, pyrittiin 

järjestelmälliseen analyysiin aineistoa käsiteltäessä muistiinpanojen avulla aineiston 

ryhmittelyn avulla. (Vilkka, H. 2005, 115.) 

 

Kunkin haastattelun jälkeen haastattelija litteroi äänitteen tekstimuotoon, jonka jälkeen 

alustava tulkinta ja merkityksellisimmät asiat merkittiin. Tällöin ymmärrys tutkittavasta 

asiasta laajeni haastattelu haastattelulta.  Haastatteluista saaduksi empiiriseksi aineistoksi 

voidaan katsoa äänitteiden lisäksi litterointiaineisto sekä muistiinpanot. Muistiinpanot 

auttoivat jälkikäteen tehtävän tarkemman analyysin järjestelmällistä läpikäyntiä, sillä 

haastattelija pystyi tekemään merkintöjä esimerkiksi tuntemuksista ja äänenpainoista 

kysymysten oheen jo haastattelujen aikana. (Vilkka, H. 2005, 148.) 

 

Haastatteluiden analyysin voidaan katsoa olevan hermeneuttista, sillä kuten myöhemmin 

luvussa 2.2 on esitetty, myös talousrikostutkintaa voidaan ajatella asiakokonaisuuksina, 

eikä irrallisina asioina. Tämän vuoksi on loogista, että haastatteluja analysoidaan niin 

ikään asiakokonaisuuksina ja vuoropuheluna. Myös Vilkan (2005, 146) mukaan 

hermeneuttista metodia käytetään merkitysten etsimiseen. Asioiden ymmärtämisen 

katsotaan prosessi, jossa palataan aina lähtökohtiin uusien asioiden ja oivallusten myötä. 

Tutkimuksellinen dialogi aineiston ja teorian välillä on tärkeää, sillä ne tukevat toisiaan 

ja kiertävät kehää vuoropuhelun kautta, jolloin tieto syntyy. (Vilkka, H. 2005, 146 - 147.) 

Vilkan (2005, 150) mukaan hermeneuttisessa tutkimuksessa kuljetaan laajenevalla 

kehällä keräten tietoa sekä aineistosta että muiden tutkimusten ja teorioiden pohjalta niin, 
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että lopputuloksena on parempi ymmärrys tutkittavasta asiasta löydöksineen. 

Haastatteluja analysoitiin yksittäin ja toisiinsa verraten, ja niitä jäsenneltiin etsimällä 

samankaltaisuuksia ja toisaalta myös eroavaisuuksia kokemuksissa ja näkemyksissä 

jatkuvasti tutkimuksen edetessä. Haastatteluista esiinnousseita seikkoja verrattiin 

teoreettisiin asioihin ja prosesseihin, ja siten otteita litteroiduista haastatteluista otettiin 

todentamaan käytännön kokemusten kautta teoriaa ja aiempia tutkimuksia. 

 

Haastatteluiden tavoitteet saavutettiin, sillä haastatteluiden perusteella tutkija sai kattavan 

kuvan talousrikostutkinnasta laskentatoimen käytön näkökulmasta sekä verotarkastuksen 

ja erityistilintarkastuksen tekemisestä osana väärinkäytösten etsimistä. Myös 

kokemuksia, näkemyksiä ja kertomuksia kertyi runsaasti. Vilkan (2005, 126) mukaan 

aineiston tehtävänä on olla apuvälineen roolissa tutkittavan ilmiön tai seikan 

tulkitsemisessa ja ymmärtämisessä, joten yleistettävyyttä ei edes tavoitella. Voidaan siis 

todeta, että haastattelujen pienen otannan vuoksi tutkimuksen johtopäätöksiä ei voida 

yleistää suoraan koskemaan välttämättä kaikkea talousrikostutkintaa Suomessa, sillä ne 

pohjautuvat tätä tutkimusta varten haastateltujen henkilöiden omiin kokemuksiin ja 

näkemyksiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen johtopäätökset ovat yhdenlainen 

tulokulma laskentatoimen rooliin talousrikostutkinnan apuvälineenä, ja mikäli 

haastateltavat olisi valittu eri tavalla tai empiria olisi kerätty esimerkiksi kvantitatiivisia 

menetelmiä käyttäen kyselylomakkeiden avulla, olisivat tulokset voineet olla erilaisia. 

(Vilkka, H. 2005, 126.) Kuitenkin haastatteluissa esiinnousseet asiat tukevat teoriaa ja 

aiempien tutkimusten tuloksia, sillä haastateltavien työura ja täten myös kokemus 

aiheesta on laaja.  
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2 TALOUSRIKOLLISUUS KÄSITTEENÄ JA ILMIÖNÄ 
 

 

2.1 Talousrikokset ja niiden tutkinta yleisesti 
 

Talousrikoksen verrattuna niin kutsuttuun perinteiseen rikollisuuteen eroavat monilta 

osiltaan. Talousrikoksille on ominaista se, että toisin kuin niin sanotuissa perinteisissä 

rikoksissa, talousrikollisuuden perustoiminta eli liiketoiminta, ei lähtökohtaisesti ole 

laitonta. Talousrikosten havaitseminen on hankalaa, eikä edes uhri, yhteisö tai 

yksityishenkilö, huomaa välttämättä kärsineensä mistään vahingoista. Myös 

tapahtumakenttä ei useimmiten ole konkreettinen, kun puhutaan talousrikoksista – 

talousrikokset tapahtuvat paperilla ja sähköisinä, numeroina ja sanoina erilaisissa 

dokumenteissa tai niiden puuttumisessa. (Talousrikostutkinnan tila 2004.) Vuorisen 

mukaan (2002, 68) niin sanottu perinteinen rikos on lainvastaisuus pääteltävissä jo 

ihmisen luontaisen moraalikäsityksen perusteella, mutta talousrikospuolella näin ei aina 

ole. Erilaisten porsaanreikien etsiminen ja tulkinnanvaraisuuden soveltaminen ovat 

ominaisia talousrikollisuudelle, ja tästä johtuen talousrikollisilta vaaditaan merkittävää 

osaamista monelta saralta. Talousrikostutkinnan kohteena olevat epäillyt ovat siis 

Vuorisen mukaan taloudellisten käytänteiden asiantuntijoita, ja toimintaympäristössään 

poliisia parempia asiantuntijoita ja lisäksi he saattavat käyttää apunaan parhaita saatavilla 

olevia laki- ja liiketoiminta-asiantuntijoita (Vuorinen 2002, 77).  

 

Melander (2006, 114) esittää myös talousrikosten olevan monimutkaisia 

tapahtumakokonaisuuksia. Talousrikoksiin liittyy myös tutkinnan kannalta haastetta 

lisääviä seikkoja, kuten kaksinkertaisen todistelun taakka, eli onko rikosta ylipäätään 

tapahtunut, ja jos on, mitkä todistusdokumenteista ovat tosia ja mitkä epätosia, mikäli 

dokumentteja ylipäätään löytyy (Melander, L. 2006, 114; Vannela, Y. 2011, 153). Myös 

se, että talousrikoksiin liittyy poikkeuksetta rikoslain lisäksi myös muuta lainsäädäntöä, 

kuten vero-oikeutta tai kirjanpitosäädöksiä tai lakeja työvoimaan liittyen, on tutkijalla tai 

tutkintatiimillä oltava osaamista ja ymmärrystä monesta eri erikoisalueesta. Tutkintaa 

saattaa myös hidastaa tai nopeuttaa eri viranomaisyhteistyön sujuvuus, raporttien ja 

tiedustelujen saaminen ynnä muut tutkinnassa käytettävät keinot. Edellä mainitut syyt 

ovat nousseet esiin useissa talousrikostutkintaa koskevissa tutkimuksissa (Ks. mm. 

Mansikkamäki et al. 2017). Lisäksi se, että talousrikolliset voivat olla yhteiskunnallisesti 
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arvostettuja henkilöitä ja useimmiten älykkäitä ja erikoisasiantuntijoita omalla 

liiketoimintakentällään, aiheuttaa lisävaikeuksia tutkinnalle. (Talousrikostutkinnan tila 

2004, 11.) 

 

2.2 Talousrikos käsitteenä 
 

Rikoslaissa (RL 39/1889) ei tunneta suoranaisesti käsitettä talousrikos, sillä 

rikosnimikkeillä ei voida suoraan rajata, mitä ja millaisia rikoksia talousrikoksilla 

tarkoitetaan (Melander, L. 2006, 114). Talousrikos on käsite, jolla tarkoitetaan sellaisia 

rikoksia, jotka voidaan tehdä näennäisesti laillisen toiminnan puitteissa, ja lisäksi sellaista 

toimintaa, joka täyttää laittomuuden tunnusmerkit. Talousrikokset ovat monisyisiä 

tapahtumien kokonaisuuksia, joihin useimmiten liittyy monia eri aspekteja ja 

lainsäädäntörikkomuksia. (Melander, L. 2006, 114.) Myös Laitinen ja Virta (1998, 49) 

toteavat, että ”laillista yritystoimintaa on mahdollista käyttää rikollisen toiminnan 

kulissina, kuten esimerkiksi harmaan talouden yrityksissä”.  

 

Koska rikoslaki ei suoranaisesti tunne käsitettä talousrikos, tulee sovellettavaksi muu 

lainsäädäntö, jolloin ”rikoksen selvittäminen esitutkinnassa kytkeytyy 

toimintaympäristöä sääntelevään normistoon” (Melander, L. 2006, 115). Koska 

talousrikosten esitutkinnassa täytyy rikoslainsäädäntöä tulkita ja valita siihen sopivia 

normeja hypoteeseja tekemällä ja testaamalla, on ko. tapauksiin liittyvä toimiympäristö 

ja siihen liittyvät säädökset tunnettava.  Talousrikostutkinnan prosessi ei ole 

yksioikoinen, sillä kuten Melander (2006, 115) toteaa: ”prosessi etenee hermeneuttisena 

prosessina – normin ja tosiseikaston vertaamisena ja vuorovaikutuksena – siihen saakka, 

kunnes asia voidaan todeta riittävästi selvitetyksi.” Eli esitutkinta aloitetaan asettamalla 

hypoteesi ”käytettävissä olevat tosiseikat toteuttavat rikoslain normin A 

tunnusmerkistön” (Melander, L. 2006, 115) ja sen jälkeen pyritään hypoteesi testaamaan 

kattavasti ja tämän jälkeen hyväksymään tai hylkäämään se. Hypoteeseja voidaan tehdä 

osana yksinkertaistaen osana rutiininomaista tutkintaa, tai testata hypoteeseja esimerkiksi 

velallisen epärehellisyyden mallintamisessa. Tätä mallintamista on tutkinut esimerkiksi 

Kähkönen väitöskirjassaan (Kähkönen, I. 1998).  
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Hermeneuttisen tarkastelun avulla tehtävä (talous)rikostutkinta tulee ajatella 

asiakokonaisuuksina, eikä irrallisina asioina. Kokonaisuuksia tulee ajatella ensinnäkin 

asioiden monisyisyyden vuoksi, mutta myös siksi, että usein talousrikokset pitävät 

sisällään useita eri tapahtumia ja täten myös rikosnimikkeitä (Hakamo et al. 2009, 54 - 

55). Melanderin (2006, 115 - 116) mukaan osatekijöiden erillisen ymmärtämisen sijaan 

tulee talousrikosta nähdä kokonaisuutena, mutta jos jokin tekijä on epäselvä, tulee 

selvittäminen aloittaa kokonaisuuden kautta. Myös Kähkönen toteaa, todistusteeman 

olevan oikeustosiseikasta johdettu hypoteesi, jota pyritään todentamaan 

todistustosiseikastojen avulla. Näitä seikastoja on mahdollista hankkia laskentatoimen 

avulla. (Kähkönen, I. 1997, 6.)  

 

Talousrikosepäilytapauksessa, kuten minkä tahansa muunkin rikoksen kohdalla, 

esitutkintalaissa määritetään mitä esitutkinnassa selvitetään. Esitutkintalain ensimmäisen 

luvun toinen pykälä on normi, jonka mukaisesti selvitetään epäillyn rikoksen lisäksi teko-

olosuhteet, vahinko, saatu rikoshyöty, sekä muut seikat, jotka määrittävät asiaan 

mahdollisuuden syytteeseen ja jatkotoimenpiteisiin. Myös tutkinnan tavoitteet 

rikoshyödyn palauttamiselle, vahingonkorvausasioille ja muille vaatimuksille 

määritetään esitutkintalaissa. Yleisesti ottaen esitutkinta voidaan aloittaa vain, jos 

epäillystä teosta on säädetty niin, että se on tekohetkellä määrätty rangaistavaksi. (RL 

3:2§; ETL 1:2§; ks. myös Melander, L. 2006, 116.)  

 

Talousrikosepäilyn ilmettyä esitutkintaan siirtymisen jälkeen talousrikostutkinnalla ei ole 

tarkoitusta rakentaa syytettä, vaan nimenomaisesti selvittää tosiseikat ja se, että onko 

rikos tapahtunut (Melander, L.  2006, 117; ETL 1:2§). Esitutkintaviranomainen, eli 

useimmiten poliisi, on vastuussa tutkinnan suorittamisesta, mutta tutkintaan osallistuu 

yhteistyön kautta myös muun muassa syyttäjäviranomainen.  Vain yhteen hypoteesiin 

takertuminen talousrikosasioiden monisyisyyden vuoksi ei ole suositeltavaa, sillä 

avoimen normiston takia tilanne voi muuttua yhä uusien tosiseikkojen paljastuttua 

tutkinnan myötä. Myös rinnakkaishypoteeseja käytetään. Myös, koska normisto on avoin, 

vaatii kattavan esitutkinnan suorittaminen syyttäjää ja muita jatkotoimenpiteitä varten 

laajaa tarkastelua reaalimaailmasta verrattuna syyttäjän toimenpiteisiin. (Melander, L. 

2006, 118; ks. myös Verohallinto 2020) 
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2.3 Talousrikos ilmiönä Suomessa 
 

Kuten Melander (2006, 119) toteaa, ”talousrikoksilla on lähes poikkeuksetta yhteys 

tapaukseen soveltuvan rikoslain normin ohella muuhun lainsäädäntöön”. Keskimäärin 

vuosittain rikosilmoituksia talousrikoksista tehdään 1800 - 2000 kappaletta. Näistä suurin 

yksittäinen rikostyyppi on verorikokset (700 - 800 kpl vuosittain), toiseksi eniten 

rikosilmoituksia on tehty velallisen rikoksista (400 - 500 kpl) ja kolmantena 

talousrikosluokitellut petos- ja kavallusrikokset (200 - 400 kpl). Muita talousrikoksia ovat 

mm. kirjanpitorikokset, työrikokset, kuten esimerkiksi ihmiskauppaan tai kiskontaan 

liittyvät rikokset, ympäristörikokset sekä yrityssalaisuusrikkomukset. Nämä 

rikosilmoitukset talousrikoksista menevät ensin rikoksen luonteen mukaan joko poliisin 

esikäsittely-yksikköön tai Tulliin. Esiselvitys aikana tehdään päätös joko aloittaa 

esitutkinta, tai mikäli rikosta ei ole syytä epäillä, juttu päätetään. (Rikostorjunta 2020) 

Joten tästä voidaan päätellä, että kuten Melanderkin (2006, 119) asian ilmaisee, 

”esimerkiksi verorikosten tutkiminen edellyttää verolainsäädännön tuntemista, 

kirjanpitorikokset kirjanpitolainsäädännön ja hyvän kirjanpitotavan tuntemista - -” sekä 

monien muiden säädösten hallintaa, talousrikoksen tyypistä ja oheisrikoksista riippuen.  

 

Talousrikostutkinnan eteneminen siis menee niin, että rikosoikeudellista normistoa 

verrataan näihin siviilioikeudellisiin normeihin, eli Melanderin (2006, 119) mukaan ”- - 

otetaan siviilioikeudelliset toimintaympäristöjä sääntelevät normijärjestelmät avuksi 

rikosasioiden selvittämiseen”. Toimintaympäristöillä tässä yhteydessä tarkoitetaan siis 

sellaisia vakiintuneita käytänteitä ja säädöksiä, jotka ovat muodostuneet alalle 

ominaisiksi. Koska kyse on alan sisäisistä menettelytavoista ja käytänteistä, joista alaan 

perehtymättömän on vaikeaa saada selkoa tai kokonaisvaltaista ymmärrystä, on 

mahdollista, että ”taloudellisiin ja sosiaalisiin käytäntöihin perustuvista liiketavoista 

lainkäyttäjä voi saada apua normatiivisen toiminnan selvittämistä varten” (Melander, L. 

2006, 119).  Tällä tarkoitetaan verolainsäädäntöön, tilintarkastukseen, kirjanpitoon ynnä 

muihin taloushallinnon ammattilaisiin perehtyneitä ammattilaisia.  

 

Koska talousrikostapauksissa esitutkinnan onnistuminen on pitkälti kiinni siitä, miten eri 

normistoja ja säädöksiä sekä aloille ominaisia periaatteita on tulkittu ja niitä on verrattu 

tapahtumien kulkuun, on soveltaminen, kokonaisuuksien hallinta ja ymmärtäminen 

korostetussa osassa. Talousrikosten monisyiden luonteen vuoksi perustavanlaatuisen 
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rutiinitutkinnan mallintaminen on vaikeaa, ja Melanderin (2006, 127) mukaan 

yksinkertaisetkin rikosasiat saattavat vaatia laajaa tutkintaa. (Melander, L. 2006, 124 - 

125.) 

 

Vaikka perinteisesti ravintola-alan ja rakennusalan on katsottu olevan eräitä riskisimpiä 

aloista talousrikosten ja harmaan talouden esiintymiselle (ks. esim. Mansikkamäki et al. 

2017, 64 - 66; Laitinen & Alvesalo 1994, 110 - 111; Hirvonen & Määttä. 2018, 36), eivät 

haastatellut henkilöt nostaneet mitään erityistä alaa esiin erityistarkastuksissa, 

verotarkastuksissa tai talousrikostutkinnassa. Tarkemmin sanottuna, haastatellut 

korostivat, että jokaisella alalla esiintyy väärinkäytöksiä enemmän ja vähemmän. H1 

mukaan ”piikkejä tulee ja menee, monestihan eri viranomaisten valvontajutut saattaa 

erottaa piikkejä - - ainahan meillä on tutkinnassa näitä ravintola- ja rakennusalan 

yrityksii, ne usein on näitä verojuttuja. Siinä on verottajan tekemä tarkastus alla, niin en 

niihin yleensä enempää puutu”.  H2 toteaakin, että verottaja tekeekin projektiluontoisesti 

tarkastusiskuja juuri edellä mainituille aloille. ”- - niitä (verovilppimahdollisuuksia) 

yritetään aina vähän kattoo, että mitkä on niitä ajan ilmiöitä ja pohtia, missä toimialoilla 

vois olla tätä veron välttelyä” (H2).  Vaikka H2 ja muut haastatellut eivät nostaneet 

suoranaisesti mitään toimialaa ylitse muiden väärinkäytösjuttujen saralla tällä hetkellä, 

nousi haastatteluissa kuitenkin kauttarantain esille näiden alojen esiintyminen yleisesti. 

”Kun nyt miettii historiaa taaksepäin, että mitkä on ollu ne harmaan talouden ne 

otollisimmat alat, niin nehän on olleet nimenomaan ravintola ja rakennus. Ravintoloilla 

on puuttunu tuloja, eli on siis pimeetä myyntiä ja raksalla on taas käytetty sitä 

kuittikauppaa” (H2). Jokainen haastateltava totesi, että varmasti jokaisella alalla silti 

väärinkäytöksiäkin esiintyy. ”Itseasiassa mulla on varmaan ollu toimialoista 

suurinpiirtein kaikkee mahdollista, että mikään ei enää yllätä. Että ihan on näitä ollu 

teknologiayrityksestä seksipuhelinbisnekseen” (H4). H1 mainitsi omassa työssään 

yleisimmiksi talousrikoksiksi ja rikosperusteisen tarkastuksen suorittamisen kohteiksi 

yritykset, joilla epäiltiin kirjanpitorikosta tai velallisen rikoksia tai näiden yhdistelmiä 

(H1). H1 kertoi myös avustavansa tutkintaa erilaisissa petos-, kavallus-, ja 

ympäristörikoksissa tarvittaessa.  
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2.4 Lainsäädäntö talousrikostutkinnan ympärillä 
 

 

Talousrikostutkintaa ja sen keinoja määrittää poliisilaki, esitutkintalaki ja 

pakkokeinolaki. Itse epäiltyihin tekoihin ja siten mahdollisiin rikoksiin liittyvä 

lainsäädäntö on monipuolinen, johtuen laajasta liiketoimintoihin liittyvästä 

siviilioikeudellisesta lainsäädäntökentästä. Esitutkintalain (805/2011) 11 luvun 4 § 

mainitaan, että ”esitutkintaa varten voidaan hankkia asiantuntijalausunto esitutkinnassa 

selvitettävää asiaa koskevasta kysymyksestä”. Säädös siis mahdollistaa ulkopuolisen 

avun käyttämisen talousrikostutkinnassa. Tätä tutkimusta varten haastatelluilla 

henkilöillä ei kellään ollut kokemusta erillisten ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä 

osana rikostutkintaa. Osa haastatelluista tosin kertoi, että luonnollisesti osana tutkintaa 

käytetään jo valmiita erityistilintarkastusraportteja ja -kertomuksia sekä muuta jo 

valmiiksi tuotettua taloudellista informaatiota.  

 

Poliisilain 4 luvun 3 § määrittää tiedonsaantioikeuden yksityiseltä yhteisöltä tai 

henkilöltä. ”oikeus saada rikoksen estämiseksi tai selvittämiseksi tarvittavia tietoja 

yhteisön jäsentä, tilintarkastajaa, toimitusjohtajaa, hallituksen jäsentä tai työntekijää 

velvoittavan yritys-, pankki- tai vakuutussalaisuuden estämättä” (PolL 872/2011).  

Luonnollisesti siis yhteisöillä ja yksityisillä henkilöillä on velvollisuus tiedonantoon. 

Esimerkiksi tapauksissa, joissa voidaan epäillä laskulla olevan tilinumeron olevan asiaan 

liittymätön, eli liiketoiminnallista perustetta laskun saajalla ei ole aiheeseen liittyen, 

voidaan osana talousrikostutkintaa tilinhaltija selvittää pankkitiedustelulla (H5).  

 

2.5 Yhteistyö ja koulutus osana tutkintaa 
 

Kaartisen toimittamassa Keskusrikospoliisin juhlakirjassa mainitaan, 

”talousrikollisuuden torjunta on ennen kaikkea yhteistyötä ja voidaankin todeta, että juuri 

talousrikostutkinnan piirissä poliisin ja muiden viranomaisten yhteistyö on pisimmälle 

kehittynyttä” (Terenius, M. & Linderborg, K. 2014, 69). Ennen kaikkea esitutkinnassa 

korostuu siis poliisin, syyttäjän sekä rikoksen tyypistä riippuen veroviranomaisen 

yhteistyö, mutta substanssiosaamisella on myös paikkansa talousrikosten estämisessä, 

havaitsemisessa ja esitutkinnassa.  
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Poliisin perustutkintoon ei erityistä talousrikosopetusta kuulu muuten kuin 

olennaisimmilta osin. Poliisiammattikorkeakoulu järjestää täydennyskoulutusta 

talousrikosten saralla, jossa mm. perehdytään erilaisten case-harjoitusten ja teorioiden 

avulla esimerkiksi kirjanpidon perusteisiin. Selvää on, ettei peruskoulutus voi sisältää 

talousrikostutkintaan sisältyviä erikoisjaksoja, sillä erikoistuminen tapahtuu vasta 

myöhemmin työn ohessa sekä täydennyskurssien myötä. (Talousrikostutkinnan tila 2004, 

17 - 18.) Haastatelluista osa oli käynyt Poliisiammattikorkeakoulun järjestämiä 

talousrikostutkinnan kursseja joko osallistumalla niihin kuulijana tai kouluttajan 

ominaisuudessa. Kuitenkin poikkeuksien havaitseminen ja tilinpäätös- ja 

kirjanpitoinformaation lukeminen analyyttisesti edellyttää tarkan silmän ja teorian 

tuntemisen lisäksi soveltavaa osaamista ja ennen kaikkea kokemusta. Näihin tiettyihin 

osaamisvaatimuksiin ei yksin poliisin erikoistuminen voi vastata, joten tietyissä 

tapauksissa voidaan osaksi poliisiorganisaatioita palkata organisaation ulkopuolinen 

henkilö. Yleensä näillä henkilöillä on laajaa osaamista juuri laskentatoimen ja 

informaatioteknologian aloista. (Talousrikostutkinnan tila 2004, 62 - 64.) Myös 

Kähkönen toteaa, että poliisiin on palkattu talousosaajia ja kaupallisen koulutuksen 

saaneita henkilöitä juuri siksi, että heillä katsotaan olevan huomattavasti laajempi 

tietämys ja asiantuntemus talousrikosten tapahtumakentästä (Kähkönen, I. 1997, 10). H3 

toteaa haastattelussa, että hänen intressinsä talousrikostutkinnassa on hyvin 

tutkintakeskeinen ja H3:n mielestä on parempi, että tutkintaprosessissa on mukana 

tutkinnan ammattilaisia mutta myös talousammattilaisia, joilla on aikaa, intressejä ja 

asiantuntemusta penkoa asioita tarkemmin.  H1 on käynyt läpi uransa aikana 

Poliisiammattikorkeakoulun talousrikoskursseja uransa aikana; ”- - se opetti siihen 

poliisimaailmaan, että ei siellä hirveesti uutta tietoo tullut omaan työhöni liittyen, mutta 

(tutkinta)kokonaisuuteen pääsin kyllä kiinni paremmin”. Myös H4 näkee asian niin, että 

ekonomille paras anti noissa koulutuksissa on tutkinnan näkökulma ja tunnusmerkistön 

täyttymiseen liittyvät asiat. 

 

Kaartisen (2014) toimittamassa KRP:n juhlajulkaisussa lähes kaikki kirjoittajat toteavat 

talousrikosprosessin ja -tutkinnan olevan monisyinen, pitkäkestoinen, haastava ja 

polveileva kokonaisuus, joka vaatii erikoisosaamista ja vahvaa yhteistyötä mm. syyttäjän 

ja veroviranomaisen kanssa. Samansuuntaisia tuloksia on saatu esille myös monissa 

muissa tutkimuksissa ja julkaisuissa, kuten esimerkiksi Sisäasiainministeriön työryhmän 
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loppuraportti Talousrikostutkinnan tila (2004) antaa ilmi. Oikeustieteilijöitä ja 

ekonomeja on käytetty vuosikymmeniä asiantuntijan roolissa, kuten rikostarkastajina. 

Rikostarkastajan tehtäviin kuuluu analysoida mahdollista juttuun liittyvää aineistoa, 

kuten tilinpäätöksiä, kirjanpitomateriaalia ja muita liiketaloudellisia dokumentteja, 

suunnitella esimerkiksi kuulustelukysymyksiä yhdessä tutkijoiden ja tutkinnanjohtajan 

kanssa ja todistaa oikeudessa, mikäli asia etenee syyteharkinnan kautta käräjille. H1 

kertoi haastattelussaan hänen työpanoksensa vaikutuksesta talousrikostutkintaan. 

Tulkinnanvaraisuus ja analysointi tapahtumaketjuissa on suuressa roolissa, sillä asioiden 

moninaisuuden ja monimutkaisuuden vuoksi laskentatoimen ammattilaisen on kyettävä 

löytämään materiaalista olennaiset tiedot niin, että mahdollinen näyttö syyteharkintaa 

varten saadaan kasattua (H1).  

 

2.6 Talousrikosten ja tutkinnan taustaa Suomessa 
 

Vaikka talousrikosta käsitteenä suoranaisesti löydy rikoslaista, voidaan tämän 

rikostyypin historia katsoa vuosikymmenten mittaiseksi. Keskusrikospoliisin 

juhlakirjassa Markku Hirvonen (Hirvonen, M. 2014, 13) esittää, että 

kuusikymmentäluvulla ei varsinaisesti tunnettu talousrikollisuuden käsitettä. 

”Petosmiehistä kovinta ammatillista arvostusta nauttivat korttihuijarit, jotka tyhjensivät 

junissa tai matkustajakodeissa juottamiensa isäntämiesten käteisvarallisuuden (Hirvonen, 

M. 2014, 14). Vaikka sodanjälkeisessä Suomessa ei käsitteitä talousrikos tai harmaa 

talous tunnettukaan, juurtaa suomalainen talousrikollisuus juurensa tuohon aikaan. 

Väärennökset, valekaupat, hyväntekeväisyyskaupat, salakuljetus ja bulvaanitoiminta 

sekä rahoitukseen liittyvät rikokset ynnä muut ovat toki olleen olemassa jo tuolloin, mutta 

niiden muoto ja niiden ennaltaehkäisy on ollut huomattavasti matalammalla tasolla. 

Verovilpin ehkäisemisen esiasteeksi voidaan katsoa neljäkymmentäluvulla 

käyttöönotettu ennakonperintä, joskin sen motiivit olivat suurelta osin myös 

talousvaikeuksissa piehtaroivan Suomen rahapula. (Hirvonen, M. 2014, 13 - 14).  

 

Myöhemmillä vuosikymmenillä verovilppien määrän kasvu ja niihin puuttuminen 

nostivat päätään. Kuulustelut tuohon aikaan tuolloin tärkeimpänä todisteaineistona, sillä 

rikollisesta toiminnasta epäiltyjen yritysten kirjanpidot ”oli säännönmukaisesti varastettu 

auton takapenkiltä” (Hirvonen, M. 2014, 14). Tuolloin kuulustelujen lisäksi käytettiin 
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apuna veroviranomaisen tarkastuksia. Tapauksia historiassa on useita, jolloin myös 

havaittiin, ettei talousrikollisuus ”ole ollut pelkästään pikkuyritysten harrastus” 

(Hirvonen, M. 2014, 15). Tuolloin 1970-luvulla myös Hirvosen mukaan tilannetta ” - - 

kuvannee Ilta-Sanomien kanta, jonka mukaan oli yhteiskunnan kannalta toivottavampaa, 

että pimeät rahat olisivat pankkitileillä pyörittämässä elinkeinoelämää eivätkä 

hyödyttöminä sukanvarressa”. Hirvosen mukaan tämä siis kuvaa yleistä mielipidettä 

liittyen talousrikosten penkomiseen, kun verottaja koetti päästä tarkastamaan 

notaaritalletuksia, johon poliisi ei suostunut antamaan virka-apua. (Hirvonen, M. 2014, 

15.)  

 

Uudemman ajan talousrikostutkinta nosti päätään esitutkintalain muututtua juuri ennen 

lamaa 1980-90 lukujen vaihteessa, jolloin muun muassa uusi laki esti sen, että 

hallinnollista tarkastusta ja esitutkintaa ei enää voi suorittaa sama henkilö samaan 

tapaukseen liittyen. Tuolloin siis alettiin panostaa virkamiesyhteistyön tärkeyteen, ja 

Hirvosen sanoin ”- - poliisin ja verohallinnon olisi parasta keskittyä siihen, mitä kumpikin 

parhaiten osaa” (Hirvonen, M. 2014, 17). Samankaltaisia ajatuksia liittyen 

talousrikostutkintaan on edelleen, sillä osaamisen keskittämisellä useimmiten päästään 

tehokkaasti haluttuun lopputulokseen. (H1 - H5.) 

 

1960-luvulla talousrikostutkinnan kehittyessä ja muuttuessa vastaamaan aikaa ja 

resursseja ajateltiin, että ”- - poliisin tutkintaorganisaatioita on vahvistettava juridisella 

asiantuntemuksella, jotta vaikeimmin selvitettävät rikokset, erityisesti 

valkokaulusrikokset, kuten talousrikoksia silloin nimitettiin, tulevat niiden vaatimalla 

tarkkuudella ja tietämyksellä tutkituiksi” (Vanhanen, E. 2014, 22). Rikostarkastajien 

virkoja lisättiin, ja oikeustieteellisen osaamisen määrää poliisintyön lisäksi painotettiin. 

Vanhanen toteaa myös tuolloin havaitun, että ”- - poliisi tarvitsee jatkuvasti tutkinnan 

avuksi myös kauppatieteellistä asiantuntemusta, kaksi viroista täytettiin kauppatieteiden 

maisterilla ja ekonomilla” (Vanhanen, E. 2014, 23). Näiden virkojen toimenkuvaan 

kuului poliisimiehien avustaminen tarkastustehtävissä liittyen liikelaskentaan ja 

kirjanpitoon (Vanhanen, E. 2014, 23). Tällöin siis luotiin pohja kauppatieteiden, 

oikeustieteiden ja rikostutkimuksen väliselle yhteistyölle. Kirjallisuutta 

talousrikostutkinta-aiheesta, oikeuskäytäntöä ja ennakkotapauksia ei juuri ollut, joten 

juttujen selvittäminen vaati pitkälti omaa oppimista ja selvitystyötä.  (Vanhanen, E. 2014, 

24.)  
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Tuolloin poliisimiesten kouluttaminen suoranaisesti talousrikostutkintaan ei vielä ollut 

kovinkaan kummoista, eikä talousrikostutkintaan palkatuilla kauppatieteilijöillä tai 

oikeusasiantuntijoillakaan ollut kokemusta rikostutkinnasta. Nykytilanteeseen verrattuna, 

myös siviilit eli poliisikoulutusta käymättömät talousrikostutkintaan osallistuvat henkilöt 

voivat osallistua Poliisiammattikorkeakoulun talousrikostutkinnan erikoiskursseille, ja 

täten saada koulutusta itse tutkintaan liittyen (H1; H2; H3; H4). Myös Tulli järjestää 

koulutuksensa omien talousrikostutkintaintressiensä mukaisesti erillisessä tullikoulussa 

(H3). Nykypäivänä ja lähihistoriassa poliisin henkilöstöön kuuluvien rikostarkastajien, 

eli useimmiten liiketaloudellisen koulutuksen saaneiden henkilöiden, käyttö ja 

palkkaaminen on pitkälti kiinni rahallisista resursseista ja niiden kohdentamisesta 

ylipäätään talousrikostutkinnalle. Toisin sanoen määrärahoista riippuu, paljonko virkoja 

on budjetoitu esimerkiksi poliisin tai Tullin talousrikostutkintaan.  

 

  



23 

 

 

3 YLEISIMPIEN TALOUSRIKOSTEN MÄÄRITELMÄT 
 

 

 

Talousrikosten määrittäminen ja rajanveto on siis haastavaa, vaikka 

”laillisuusperiaatteesta johtuvan epätäsmällisyyskiellon vuoksi rikostunnusmerkistöt 

tulisi kirjoittaa mahdollisimman tarkkarajaisiksi” (Lahti, R. 2014, 58 - 59,). Lahti (2014, 

59) tosin mainitsee myös, että ”toisaalta talousrikossäännösten tulisi mahdollistaa niiden 

toimintaympäristöistä ja tekotavoissa tapahtuvia tulkinnan muutoksia enemmän kuin on 

yleensä tarvis perinteisiä omaisuusrikoksia koskevia säännöksiä soveltaessa”. Tästä 

voidaan päätellä, kuten jo aiemmin tuli ilmi, että talousrikosmaailmassa on ymmärrettävä 

ja sovellettava pitkälti muuta kuin puhdasta rikoslainsäädäntöä. Vaikka termistö on 

vakiintunut ja vahvasti kytköksissä juuri rikoksen toimintaympäristöön liittyvään 

säädäntöön ja etenkin taloustieteelliseen terminologiaan, on toki rikoslakiakin tulkittava 

ja siis ”rangaistussäännökset on pyritty keskittämään rikoslakiin ja kirjoittamaan 

mahdollisimman itsenäisesti ilman viittauksia erillislainsäädäntöön”. (Lahti, R. 2014, 

60.).  

 

Vaikka talousrikokset ovat moninaisia kokonaisuuksia, Lahti ja Virta ovat määritelleet 

(1998, 44) talousrikostyypit kohteensa mukaisesti kuuteen pääluokkaan: julkiseen 

valtaan, työntekijöihin, kuluttajiin, velkojiin kohdistuviin rikoksiin, ympäristörikoksiin ja 

muihin organisaatiorikoksiin. Julkiseen valtaan kohdistuviin talousrikoksiin Lahti ja 

Virta katsovat kuuluvan verorikokset, tulli- ja säännöstelyrikokset, julkisen tuen 

väärinkäyttäminen sekä virkatoimiin liittyvät rikokset. Työntekijöihin kohdistuviin 

rikoksiin sisältyvät erilaiset työntekijän suojeluun ja työsuhteeseen liittyvät rikokset sekä 

työvoiman väärinkäyttö. Kuluttajakohteiset talousrikokset pitävät sisällään lähinnä 

kuluttajansuojalakiin liittyvät tapaukset ja muut yleisesti kuluttajiin kohdistuvat teot. 

Velkojiin kohdistuvissa rikoksissa kyse on velallisen epärehellisyydestä, petoksesta tai 

konkurssi- ja akordirikoksista.  Pääluokassa muut organisaatiorikokset ovat esimerkiksi 

kirjanpitorikokset, luottamusaseman väärinkäyttö, pankkilakien rikkominen, sopimaton 

menettely elinkeinotoiminnassa ja laiton taloudellinen toiminta ylipäätään. (Lahti & Virta 

1998, 45.)  
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Fränden, Matikkalan, Tapanin, Tolvasen, Viljasen ja Wahlbergin (2018) teoksessa 

Keskeiset rikokset on esitettynä Suomen rikostilastojen perusteella yleisimmät rikokset ja 

rikostyypit. Talousrikoksista yleisimmät, kuten veropetos ja -rikkomus, 

kirjanpitorikokset, yrityssalaisuusrikokset, elinkeinoelämän lahjusrikokset, rahanpesu, 

luottamusaseman väärinkäyttö, velallisen epärehellisyys ja velallisen petos sekä 

arvopaperimarkkinarikokset ovat luokitellut talousrikosten käsitteen alle. Harmaa talous 

talousrikollisuuden alana on monisyinen, ja siihen liittyy useimmiten useampia edellä 

mainittuja talousrikostyyppejä. Myös väärennösrikokset sekä erilaiset kätkemisrikokset 

etenkin liitännäisinä ovat talousrikoksia.  

 

Tämän tutkimuksen kannalta esitellään talousrikoksista valideimmat, eli 

kirjanpitorikokset, verorikokset sekä velallisen rikokset ja rahanpesu, sillä 

rikosnimikkeinä niitä esiintyy Suomessa eniten (Harmaan talouden torjunta 2019). Myös 

haastattelujen (H1 - H5) perusteella kirjanpitorikokset, velallisen rikokset ja verorikokset 

nousivat esiin ylivoimaisesti yleisimpinä haastateltujen omien kokemusten valossa.  

 

3.1 Kirjanpitorikokset  
 

Koponen ja Sahavirta (2007, 55) toteavat, että kirjanpitorikokset ja niihin liittyvät 

säädökset ovat erittäin keskeisessä asemassa talousrikollisuudessa. Myös haastatteluissa 

jokainen haastateltavan mainitsi ensimmäisenä talousrikos- tai väärinkäytöstyyppinä 

kirjanpitoon liittyvät seikat. Koska kirjanpidon tehtävänä on dokumentoida yhtiön 

taloudellinen toiminta ja antaa oikea ja riittävä kuva toiminnasta, liittyy siihen myös 

monia muita rikoksen toteuttamisen mahdollisuuksia, kuten veropetoksia ja harmaan 

talouden piilottelua ynnä muuta. Kirjanpitorikokset kytkeytyvät lähes poikkeuksetta siis 

myös muihin talousrikoksiin. Esimerkiksi H1 toteaa, että ”yleensähän verorikokset ja 

kirjanpitorikokset kulkee käsi kädessä, jos on velallisen rikos, niin yleensä siinä on myös 

kirjanpitorikos” (H1).  

 

Koposen ja Sahavirran mukaan myös velallisen rikokset ovat yleisiä kirjanpitoon liittyen. 

Ne yritykset, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa, ovat riskialttiita kirjanpidon 

laiminlyönnille, vääristelylle sekä virheiden tahalliselle tai tahattomalle tekemiselle 

(Koponen & Sahavirta 2007, 56 - 57). Myös ”kirjanpidon laiminlyömisellä, 



25 

 

 

hävittämisellä tai väärin pitämisellä peitellään usein muita törkeitä rikoksia” (Koponen & 

Sahavirta 2007, 56). Koska kirjanpidosta saatavaa tietoa käyttävät hyväkseen yhtiön 

lisäksi luotonantajat, verottaja, sekä muut sidosryhmät, kuten liikekumppanuustahot, on 

kirjanpito keskeisessä asemassa mitä tulee yrityksen luotettavuuteen. Yhtiön 

kirjanpitorikoksesta ei näille ryhmille suoranaisesti ole vahinkoa, mutta 

kirjanpitorikokseen liitettävät muut (talous)rikokset, kuten juuri esimerkiksi veropetokset 

tai velallisen epärehellisyys, voivat aiheuttaa mittavaakin taloudellista vahinkoa.  

 

Esitutkintaa vaikeuttaa usein rikosvyyhdin moninaisuus ja tunnusmerkistön täyttyminen. 

(Tapani, J. 2018, 688 – 689; ks. myös Koponen & Sahavirta 2007, 56.) Luonnollisestikaan 

yksin se, että kirjanpito on vajavainen tai muutoin virheellinen, ei tarkoita, että yrityksen 

on syytä epäillä syyllistyneen talousrikosten tekemiseen. Myös se, jos kirjanpito on 

kadonnut tai sitä ei kyetä saamaan tutkittavaksi, ei tarkoita, että tutkittavista mahdollisista 

rikoksista ei voida saada näyttöä: yrityksen muu dokumentointi, kuten kauppakirjat, 

sähköpostiliikenne, sidosryhmien lausunnot, tositeaineisto ynnä muut vastaavat 

dokumentit mahdollistavat talousrikosten tapahtuman tutkimisen ja todentamisen. 

(Tapani, J. 2018, 689.)  

 

Kirjanpitoa ovat velvollisia pitämään elinkeinonharjoittajat sekä oikeushenkilöt, kuten 

osakeyhtiöt, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt, osuuskunnat, säätiöt, yhdistykset, 

uskonnolliset yhteisöt sekä yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, mutta myös luonnolliset 

henkilöt, joiden katsotaan olevan elinkeinonharjoittajia. (KPL 1§; ks. myös Tapani, J. 

2018, 692.) Rikosoikeudellisesti tarkasteltuna kirjanpitorikoksen tai sen epäilyn 

sattuessa, ”vastuuseen asetetaan sellainen luonnollinen henkilö, jonka velvollisuutena on 

huolehtia kirjanpidosta tai sen valvonnasta” (Tapani, J. 2018, 692). Useimmiten 

esimerkiksi osakeyhtiöissä tällainen henkilö on toimitusjohtaja: ”toimitusjohtajan on 

huolehdittava siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja yhtiön varainhoito on 

luotettavalla tavalla järjestetty” (OYL 6:17§; Tapani, J. 2018, 693; ks. myös KPL 3:7a§).  

Vastuu kirjanpidon laatimisesta ja sen oikeellisuudesta on siis ensisijaisesti yhteisöllä 

(päävastuullisena luonnollinen henkilö, kuten edellä on mainittu) tai 

elinkeinonharjoittajalla, mutta kirjanpito voidaan toki antaa tehtäväksi kirjanpitoa 

toimeksiannosta tekevälle taholle, kuten tilitoimistolle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 

vastuu oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta kokonaisuudessaan siirtyy kirjanpitoa 

toimeksiannosta hoitavalle taholle, vaan lopullinen vastuu oikeellisuudesta säilyy 
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edelleen liiketoimintaa harjoittavalla taholla. H5 mainitsee haastattelussa, että joskus 

tulee vastaan tilanteita, joissa kirjanpitäjä on pakotettu tiettyihin toimenpiteisiin 

tapahtumien kirjaamisen osalta. Kuitenkin osittainen vastuu toimien kontrollista ja 

mahdollisten epäkohtien havaitsemisesta on kirjanpitäjällä: esimerkiksi tilitoimistoja ja 

kirjanpitäjiä, sekä tilintarkastusyhteisöjä ja tilintarkastajia sitoo ilmoitusvelvollisuus 

väärinkäytöksiä havaitessa. (Ks. mm. OYL 624/2006; KPL 1336/1997; ResL 444/2017.) 

 

 

3.1.1 Kirjanpitorikoksen tekotavoista 

 

Tekotapoja käytännössä voidaan havaita jo tilintarkastuksessa. Vaikka muun muassa 

H5:n mukaan vuositilintarkastuksen tai erityistarkastuksen tehtävänä ei varsinaisesti ole 

etsiä rikoksia tai väärinkäytöksiä, usein tilintarkastajan tekemät objektiiviset havainnot 

epäkurantista kirjanpidosta ja taloushallinnosta antavat aihetta tutkintapyynnön tai 

rikosilmoituksen tekemiselle. Kirjanpitorikoksien tekotavat rikoslain 30. luvun 9 §:n 

mukaan ovat laiminlyönti joko osittain tai kokonaan liiketapahtumien kirjaamisessa tai 

tilinpäätöksessä, harhaanjohtavien tai kokonaan väärien tai tekaistujen tapahtumien 

merkitseminen kirjanpitoon ja kirjanpito- ja tilinpäätösaineiston vahingoittaminen, 

kätkeminen tai hävittäminen joko osittain tai kokonaan. Tekojen rangaistavuuskynnys 

ylittyy, milloin tekotapatunnusmerkistön lisäksi täyttyvät teon tahallisuusvaatimus sekä 

seuraustunnusmerkistö. (Lehtonen, A. 2010, 29; RL 30:9§; Tapani, J. 2018, 698 - 703.) 

Näistä tekotavoista haastattelujen perusteella yleisin haastateltujen työhistorian varrella 

on ollut laiminlyönti, eli kirjanpitoa ei jostain syystä ole tehty tai ei ole pystytty tekemään 

lain edellyttämällä tavalla. H5 mainitsee vääränsisältöisistä tositteista seuraavasti: ”sitten 

saisi kyllä koko aineiston käydä läpi, että jos aletaan etsimään jokaista tekaistua 

tositetta… Satunnaisotannalla niitä voi löytyä, mutta kenen intresseissä on penkoa 

jokainen tapahtuma, se on vaan resurssien tuhlausta”. Esimerkiksi vääränsisältöisten 

tositteiden havaitsemisessa myös sattumalla on osuutensa. Sattumaa ja intuitiota 

käsitellään tarkemmin luvussa 5.2.1. 
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3.1.2 Laiminlyönnistä 

 

Kirjaamisen tai liiketapahtumien laiminlyönnin tyyppiesimerkkejä ovat esimerkiksi 

kassasta ohimyynti, eli useimmiten käteisellä tapahtuvien myyntien jättäminen 

kirjaamatta, palkkojen ja palkkojen sivukulujen (pakollisten työnantajasuoritusten ja 

sosiaalikulujen) kirjaamatta jättäminen, eli niin sanotusti pimeiden palkkojen 

maksaminen.  Myös kokonaan joidenkin tapahtumien kirjaamatta jättäminen myynnin 

pienentämiseksi ja täten voittojen myös voittojen pienentämiseksi ja veron määrän 

alhaisemmaksi saattaminen katsotaan kirjanpidon laiminlyönniksi. (Tapani, J. 2018, 698; 

Lehtonen, A. 2010, 31.; H1) H4 mainitsee ohimyynnin etenkin verotuksen puolella, 

jolloin itse verovilpin lisäksi asiaan liittyy lähes poikkeuksetta kirjanpitorikkomus.  

 

Kirjaamatta jättämiseen voi olla syynä se, ettei tapahtuman todentavia tositteita ole 

saatavilla tai ne on jätetty merkitsemättä pääkirjanpitoon. Kirjaamatta jättämiseen 

tositteetta tai tositteen löytyessäkin tulee kuitenkin huomioida liiketapahtuman 

merkittävyys, säännöllisyys ja se, vaikuttaako kirjaamatta jättäminen oikean ja riittävän 

kuvan saamiseen yrityksen liiketoiminnasta. Vähäisiä kirjaamatta jättämisiä ei täten 

katsota kirjanpidon laiminlyönniksi. (KPL 3:2a§; Tapani, J. 2018, 699; Lehtonen, A. 

2010, 31.) Tase-erittelyihin ja oikean ja riittävän kuvan saamiseen tilinpäätöksen 

yhteydessä Tapani esittää (2018, 699) pientä tulkintaristiriitaa. Koponen ja Sahavirta 

(2007, 77 - 78) väittävät, että kirjaamisen laiminlyötiin ja kirjanpitorikoksen syntymiseen 

ei vaikuta tase-erittelyiden ja liitetietojen laiminlyönti, sillä vaikka kirjanpitolain 3 luvun 

13 § mukaan tilinpäätöstä ja toimintakertomusta varten on laadittava tase-erittelyt ja 

liitetiedot, ei näitä dokumentteja ilmoiteta rekisteröitäviksi. Lehtonen taas esittää, että 

näilläkin dokumenteilla on merkitystä (Lehtonen, A. 2010, 33 - 34). Ristiriita on Tapanin 

mukaan tulkintakysymys, sillä ko. dokumenttien laatimatta jättäminen ei sinänsä vääristä 

oikeaa ja riittävää kuvaa, mutta vaikeuttaa huomattavasti tilintarkastusta sekä muun 

informaation käyttöä, jota käytetään yrityksen sisäisesti (Tapani, J. 2018, 699). Lähes 

poikkeuksetta tilintarkastusta, joko vuositilintarkastusta tai erityistarkastusta 

toimitettaessa tarkastaja käyttää tarkastuksessa hallintomappeja, sopimuksia, liitetietoja 

ja liitetietoja ja niihin liittyviä dokumentteja varsinaisen kirjanpitoaineiston lisäksi.  
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Mikäli tilintarkastusta ei voida informaationpuutteen tai epäselvyyksien vuoksi suorittaa, 

ei tilintarkastuslausuntoa voida antaa perusmuotoisena tai se voidaan jättää kokonaan 

antamatta, joka taasen käynnistää tapahtumaketjun, jos esimerkiksi rikosta on syytä 

epäillä. Tase-erittelyiden tekemättä jättäminen on harvinaista, sillä tilikarttaan 

perustuvien oikeellisten juoksevien kirjausten ja pää- ja päiväkirjaan perustuvien 

tilinpäätöskirjausten olemassa ollessa on tase-erittelyiden muodostaminen vain tekninen 

kysymys. Toki tase-erittelyiden tekemättä jättäminen, tai ehkä tarkastustapauksissa 

niiden toimittaminen tilintarkastajalle tai rikostarkastajalle, mutkistaa tarkastusta ja 

tulkintaa. Kuitenkin kirjanpitolaki (3:2.2§) velvoittaa antamaan lisätiedot ”Jollei muualla 

tässä laissa säädettyjen velvoitteiden noudattaminen aikaansaa 1 momentissa tarkoitettua 

oikeaa ja riittävää kuvaa, kirjanpitovelvollisen on ilmoitettava sitä varten tarpeelliset 

seikat liitetiedoissa - -”. Liitetiedoilla on oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta siis 

suuri rooli. Myös liiketapahtumien tarkasteleminen yksittäin ei välttämättä ole järkevää, 

sillä kuten Tapani (2018, 699) mainitsee, ”vaikka seikka olisi yksittäisenä epäolennainen, 

olennaisuuden arviointi tulee kohdistaa kokonaisuuteen, jos samankaltaisia seikkoja on 

useita”.  Liitetietojen antama informaatio avaa usein tilinpäätöstä ja niiden avulla voidaan 

perustella ja selittää esimerkiksi poistosuunnitelmia tai olennaisia tapahtumia tilikauden 

päättymisen jälkeen, tai mahdollisesti niissä voidaan ilmoittaa yrityksen jonkin 

merkittävän osan toiminnan lopettamista tai käynnistämistä. Näin ollen liitetietojenkin 

vajavainen ilmoittaminen tai kokonaan ilmoittamatta jättäminen saattaa tietyissä 

olosuhteissa täyttää tekotapatunnusmerkistön. (Tapani, J. 2018, 699.) 

 

 

3.1.3 Kirjanpitoon merkittävät kokonaan väärät tai harhaanjohtavat tiedot ja 

liiketapahtumat 

 

Esimerkiksi Lehtonen (2010, 35 - 36) on määrittänyt väärien tietojen kirjaamisen niin, 

että yhtiön kirjanpitoon on kirjattu tapahtumia, jotka ovat tosiseikkojen vastaisia. Voidaan 

siis sanoa, että tositteet ovat joko kokonaan tekaistuja tai niiden antamaa taloudellista 

informaatiota on vääristelty yhtiölle edullisella tavalla. H5:n mukaan esimerkiksi 

kahdensadan tuhannen euron kirjaus vastaavaa-puolella muuttaa aika tavalla 

tilinpäätösinformaatiota sen mukaan, onko se kirjattu myyntisaamisiin vai selvittelytilille. 
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Myös asioiden selvittämättömyys ja syy-seuraussuhteet tulee selvittää, sillä juuri 

esimerkiksi myyntisaamisten reskontralistat todentavat laskutuksen oikeellisuutta (H5).  

 

Lehtonen mainitsee tyyppiesimerkeiksi vääränsisältöisistä tositteista muiden muassa 

tekaistut kassatositteet, etenkin käteiskaupalla hoidetut, erilaiset arvonkorotuskirjaukset, 

vaihto-omaisuuden inventaariolistojen käyttö tai erilaisten ennakkomaksujen tai 

esimerkiksi siirtosaamisten kirjaaminen tilinpäätöksen yhteydessä, jotka tilikauden 

vaihduttua on purettu hyvitysten kautta (Lehtonen 2010, 35). Myös haastatteluissa 

varastokirjaukset, erilaiset käyttöomaisuuteen liittyvät arvostukset sekä ainekäyttö 

nousivat esiin. Esimerkiksi inventaariolistojen niin sanottu kaunisteleminen on 

mahdollista: tuloksenmuokkauskeinona sitä voidaan käyttää hyväksi etenkin aloilla, 

joiden varastonkierto on nopeaa ja vaihto-omaisuus on herkästi pilaantuvaa sorttia, kuten 

esimerkiksi elintarvikkeita.  

 

Myös muuta kuin osakeyhtiölain 13. luvun mukaista osinkoa voidaan koettaa piilottaa 

väärää tietoa antavilla tositteilla: joko niin, että kirjanpitoon lisätään tositteita 

epätodenmukaisista osakkaan maksamista kuluista ja niiden takaisinmaksuista, palkoista 

tai osakaslainoista. ”Kassatilin väärinkäyttö, lainvastaiset osakaslainat, ne on varmaan 

suurimmat ja yleisimmät” (H1), ”- - varoja itselle tai lähipiirille esimerkiksi 

kilometrikorvauksina tai päivärahoina” (H4).  Yhteisölle kuulumattomista tapahtumista 

H2 näkee kirjanpitoon usein piilotettavan yrittäjien omia kuluja, joko tietämättömyydestä 

tai välinpitämättömyydestä johtuen. 

 

Väärää ja harhaanjohtavaa tietoa voidaan katsoa syntyneen myös silloin, kun tositteet 

ovat puutteellisia, eikä niistä esimerkiksi käy ilmi, mikä on tapahtuman kohteena ollut 

hyödyke. Kirjanpitolaissa on määritelmät tositteiden oikeellisuudelle (KPL 2:5§), ja 

oikean ja riittävän kuvan antamisen velvoitteen täyttymistä vaaditaan myös 

muistiotositteilta. Myös Tapani (2018, 701) toteaa, että ”oikaisu- ja siirtokirjauksen 

todentava tosite on asianmukaisesti varmennettava”. Kirjausketjun on oltava aukoton 

(KPL 2:6§). Myös kirjanpitolautakunta antaa yleisohjeita tositteiden kirjauksiin liittyen 

ja ne ovat velvoittavia. Tapani esittää kirjanpitolautakunnan lausuntoa 2004/1726 

mukaillen esimerkin, jonka mukaisesti ”tosite voi olla esimerkiksi myyntilasku, 

käteismyyntitosite, kassanauha tai sähköinen tallenne” ja lisäksi esimerkkinä on esitetty 

tapahtuma, jossa ravintolan asiakas allekirjoittaa pankkikorttikuitin. Tuo kuitti ei Tapanin 
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ja kirjanpitolautakunnan mukaan ole välttämättä tarpeellinen kirjanpidon oikeellisuuden 

kannalta, sillä myynti on todennettavissa järjestelmien kautta muilla tavoin. (Tapani, J. 

2018, 702; ks. myös KILA 2004/1726.)  

 

Ravintolaliiketoiminnasta sanottakoon myös, että käteiskaupan vähentyessä enenevissä 

määrin on käteismyyntitositteiden väärentäminen talousrikollisen näkökulmasta entistä 

haastavampaa. Myös sähköisten kassajärjestelmien yhteys suoraan kirjanpitoon 

vähentänee väärinkirjauksia. Esimerkiksi uusimmat kassajärjestelmät lähettävät 

myyntiraportit päivittäin tai jopa useammin kirjanpitoon, johon myös kytkeytyy 

maksunvälitystahojen raporttien ja tilitysten dokumentaatio. Toki edelleen kirjaamatta 

jättäminen eli niin sanottu ohimyynti on mahdollista. Tapanin mukaan myös voidaan 

sanoa, että mikäli kirjanpitolaki tai KILA ei suoranaisesti mainitse jonkin menettelyn 

oikeellisuudesta, voidaan asiaa katsoa KPL 1:3 §:n mukaan niin, että kirjanpidossa on 

noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Rikoslain näkökulmasta hyvä kirjanpitotapa 

tarkoittaa alalle yleisten periaatteiden noudattamista ja vakiintuneiden käytänteiden 

mukaan toimimista, ellei kyseessä olevasta asiasta tai tapahtumasta ole muuten laissa 

säädetty. (Tapani, J. 2018, 703; KPL 1336/1997.) Koska yleiset periaatteet ja vakiintuneet 

käytänteet eivät ole kovin tarkoin määriteltyjä termejä, nousee esiin liiketoiminnallinen 

ymmärrys ja erikoisammattitaidon merkitys väärinkäytösten etsimisessä ja löytämisessä. 

 

 

3.1.4 Aineiston hävittämisestä 

 

Kirjanpitoaineiston hävittäminen tarkoittaa aineistoin konkreettista ja fyysistä 

tuhoamista. Aineistoilla tarkoitetaan tositeaineiston (kuten esimerkiksi kuittien, laskujen, 

muistiotositteiden ja tiliotteiden) lisäksi myös sekä sähköistä että paperista kirjeen- ja 

tiedonvaihtoa, tiedonantoja ja pää- ja päiväkirjoja ynnä muita tilikauden tapahtumista 

kertovia dokumentteja. Kirjanpitoaineiston kätkeminen voidaan tulkita kirjaimellisesti, 

eli kirjanpitoaineistoa ei saateta ulkopuolisten tietoon, eli aineisto piilotetaan tai sen 

olinpaikka salataan. Aineiston vahingoittamisella puolestaan tarkoitetaan sellaista 

toimintaa, jonka vuoksi aineistoa ja ketjuja ei voida tulkita alalle ominaisella 

ammattitaidolla tai lisäselvityksillä, tai että aineistoa on vahingoitettu korjaustositteilla ja 

-merkinnöillä, jotka johtavat harhaan ja vaikeuttavat näin oikean ja riittävän kuvan 
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saamista. (Tapani, J. 2018. 703 - 704.) Haastattelussa H4 kertoo, että välillä tarkastusta 

varten toimitettu aineisto on ollut niin puutteellista, että ei voida varmuudella sanoa edes 

sitä, minkä yhtiön kirjanpito on ollut kyseessä. Sanomattakin on selvää, että asia 

mainittiin tarkastuskertomuksessa: ”- - pitkään mietin, että mitä tästä kirjoitan, mutta 

jouduin lopulta laittamaan, että tositeaineiston perusteella ei pysty yksiselitteisesti 

arvioimaan sitä, minkä yhtiön kirjanpidosta on kyse” (H4).  

 

Kun yrityksen kirjanpidon ja täten myös verotuksen tulos on poikkeuksellisen hyvä, 

saatetaan kirjanpitoaineisto ja muu materiaali liittyen tuloksen todentamiseen ja 

taloudellisen aseman määrittämiseen hävittää. Koska verotuksellinen tulos ja 

kirjanpidollinen tulos kytkeytyvät voimakkaasti yhteen ja Suomessa on yleisenä tapana 

pitää yhteistä kirjaa verotusta sekä kirjanpidollista tulosta varten ja tehdä erottelu ja 

oikaisut verotuksen toimittamista varten, voi kirjanpitoaineiston häviäminen vaarantaa 

yhtiön verotuksen toimittamisen kokonaan. Häviämistapauksessa vastuussa olevan 

yhteisön ja vastuussa olevan henkilön on pystyttävä näyttämään toteen, että 

vaikuttamismahdollisuus tähän on ollut ko. henkilön toimivallan ulkopuolella. Henkilön 

on kyettävä siis näyttämään toteen kattavalla selityksellä, ettei häviäminen ole ollut 

tahallista. Syyttäjän tehtävä on todentaa väitteen epäuskottavuus. (Tapani, J. 2018, 704.) 

Haastateltava H2:n mukaan selityksiä kuulee aina kaikenlaisia.  

 

Aineiston katoaminen saatetaan selittää usein sillä, että säilyttäminen on annettu jonkin 

ulkopuolisen tahon säilytettäväksi, ja jostain (usein määrittämättömästä) syystä aineisto 

on kadonnut tai tuhoutunut. Tapanin esittämien esimerkkien tapaan myös 

Keskusrikospoliisin juhlakirjassa on niin ikään esitetty muistelunomaisesti, miten kautta 

talousrikoshistorian Suomessa talousrikolliset ovat väittäneet kirjanpitoaineiston olleen 

autossa, joka sattumalta oli varastettu tai tuhottu, kirjanpitoaineiston säilytystilaan on 

murtauduttu tai se on palanut tai muuten tuhoutunut. (Tapani 2018, 704; ks. myös 

Kaartinen, K. (toim.) 2006.) Nykyaikana käytännössä kirjanpitoaineiston tuhoutuminen 

edellä mainituissa tapauksissa on miltei mahdotonta, sillä vaikka paperilla tehtäviä 

kirjanpitoja on edelleen, on sähköisten kirjanpitojärjestelmien ja arkistojen olemassaolo 

ja käyttö pienentänyt tuhoutumisen riskiä. Erilaiset varmuuskopiot ja tuplasäilytys tuovat 

turvaa säilytykselle, ja vaikka kirjanpitoaineisto olisi paperista, se usein muunnetaan 

sähköiseen muotoon viimeistään tilitoimistossa tai muuten kirjanpitoa toimitettaessa. 
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Usein toimistot säilyttävät aineistoja eri pilvipalveluissa eri servereillä, ja lisäksi 

paperinen aineisto säilytetään turvallisessa paikassa.  

 

Esimerkiksi varaston tai selvittelytilin kirjauksia, reklamaatiohyvityksiä, luottotappioita 

tai muita alaskirjauksia tehdään usein muistiotositteella, ja kuten KPL määrää, on 

kirjauksen perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen. Käytännössä esimerkiksi 

yhtiön edustajan ja ulkopuolisen kirjanpitäjän välinen puhelinkeskustelu 

luottotappiokirjauksista ei sinällään riitä, vaan yleensä puhelusta lähetetään 

tiivistelmäsähköposti, joka yhtiön edustajan on jollain tavalla kuitattava. Luonnollisesti 

alaskirjattavien erien suuruus ja merkityksellisyys määrittää, kuinka paljon ko. 

muistiotositteella on oltava tietoja kyseessä olevasta liiketapahtumasta. 

Tilintarkastuksissa näihin kiinnitetään huomiota niiltä osin kuin se katsotaan 

tarpeelliseksi. Vuositilintarkastusta toimitettaessa H5:n mukaan olennaisuuden periaate 

ei anna aihetta takertua kovin pieniin eriin, mutta erityistarkastuksen yhteydessä asia voi 

olla kokonaan toinen, riippuen erityistarkastuksen fokuksesta ja tarkastuksen teettäjän 

indikaatioista ja täten myös intresseistä. 

 

3.1.5 Seuraustunnusmerkki ja teon tahallisuus 

 

Jotta kirjanpitorikos muodostuu rangaistavaksi teoksi, sen on oltava tahallista. 

Tuottamuksellinen kirjanpitorikos tarkoittaa, että kirjanpitovelvollinen aiheuttaa 

törkeällä huolimattomuudella kirjanpitorikoksen. Tuottamuksellinen kirjanpitorikos 

katsotaan syntyvän, kun kirjanpito tai tilinpäätös on laiminlyöty joko osittain tai 

kokonaan, tai aineisto on osittain tai kokonaan tuhottu tai hukattu. Luonnollisesti myös 

oikean ja riittävän kuvan saamisen tulee vaarantua, jotta tekoa tai tekoja voidaan katsoa 

rangaistaviksi. (Tapani, J. 2018, 705 - 707; Lehtonen, A, 2010, 39 - 44; ks. myös RL 

30:9§.)  Usein, jos kirjanpito tai tilinpäätös katsotaan tilintarkastajan toimesta 

vajavaiseksi, ottaa tarkastaja yhteyttä kirjanpidon ja tilinpäätöksen tehneeseen tahoon ja 

pyytää lisäselvityksiä. Mikäli lisäselvitys ja -dokumentit eivät anna tarpeeksi kattavaa 

kuvaa, on joko lausunto kieltäydyttävä antamasta, se annetaan muutoin kuin 

perusmuotoisena ja mahdollisesti tilintarkastajan on tehtävä asiasta ilmoitus sen 

vaatimalla tavalla viranomaiselle. Myös verottaja saattaa puuttua verotuksen 

näkökulmasta vajavaiseen aineistoon verotusta toimittaessaan tai verotarkastuksen 
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kautta. Jos kyseessä on erityistarkastus, on raportointi muodoltaan vapaampi, jolloin 

voidaan havainnot puutteellisuudesta kirjata raporttiin. Vuositilintarkastuskertomus on 

vakiomuotoinen, mukautettu tai se voidaan jättää kokonaan antamatta, mutta 

erityistilintarkastuksesta annettavan raportin muoto ja sisältö riippuu informaation 

(loppu)käyttäjästä ja tekijästä. (Ks. esim. TilintarkL1141/2015.) 

 

3.2 Verorikokset ja verorikkomukset 
 

Verorikokset ovat yksi yleisimmistä talousrikostyypeistä Suomessa (Mansikkamäki et al. 

2017, 14; Verohallinto 2020). Verorikosten takana olevalla lainsäädännöllä pyritään 

suojaamaan veronsaajan oikeutta veronkeruuseen oikeamääräisenä, ja kuten Tapani 

toteaa, ”veropetossäännöksellä suojataan veronsaajan fiskaalisia eli tulonhankkimista 

koskevia intressejä: rangaistavaksi on säädetty sellaiset teot, joiden seurauksena eri 

verolaeissa tarkoitetut verot tai maksut määrätään liian alhaiseksi, ne jäävät määräämättä 

kokonaan tai verovelvolliselle palautetaan aiheettomasti verot” (Tapani, J. 2018, 663). 

Toisin sanoen verorikos voi olla kyseessä, jos esimerkiksi kirjanpitoon nojaava 

veroilmoitus yhtiön elinkeinotoiminnasta on annettu virheellisenä, eli sen sisältämiä 

tietoja on vääristelty tai se on jätetty kokonaan antamatta. Tämänkaltaisessa tapauksessa 

verottaja veronsaaja perustaa päätöksensä virheelliseen tietoon, eli oikeita ja riittäviä 

tietoja ei ole annettu, joten veroja ja maksuja ei ole voitu määrätä oikeansuuruisina. 

Rikoslain 29:1-4 § määrittää veropetoksen rangaistavuudesta. Tämän lisäksi vero-

oikeudellinen lainsäädäntö antaa tarkemmat puitteet, eli verolainsäädäntö ”sisältää 

säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen 

oikeusturvasta” (Tapani, J. 2018, 663; ks. myös PL 731/1997:81§).  

 

Verorikokset ovat yleisin talousrikostyyppi jo sen takia, että verolainsäädännön 

soveltamisala ja veropohja ovat hyvin laajoja. Verorikosala käsittää muiden muassa 

arvonlisäveroihin, maahantuontiin, valmisteveroihin, tuloveroihin, ja erilaisiin 

vähennyksiin liittyvät seikat, joten määrällisesti verorikoksia on paljon. Käytännössä 

verorikoksia ovat myös harmaan talouden rikokset, kuten pimeä työvoima ja tästä 

johtuvien lakisääteisten maksujen, kuten ennakonpidätysten, laiminlyönti ja rahanpesuun 

liittyvät verotekniset tapaukset. Määrään vaikuttavat myös esimerkiksi 

viranomaiskontrollien kohdentuminen ja suuret tutkintakokonaisuudet sekä 
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verotarkastusten määrän kasvu (Mansikkamäki et al. 2017, 13). Vaikka verovilppien 

tutkiminen kuuluu ensisijaisesti Verohallinnon tehtäviin ja tarvittaessa poliisin 

talousrikostutkinnalle, H3:n haastattelussa esimerkiksi arvonlisäverorikoksia esiintyy 

maahantuonnin yhteydessä sekä yhteisöpuolella sekä yksityishenkilöiden toimesta, ja 

Tullissa asiantuntijat eli omat talousrikostutkijat tutkivat juuri esimerkiksi 

valmisteverotukseen liittyvät epäilyt. Mikäli tutkittava juttu liittyy suurempaan 

rikosvyyhteen, siirtyy juttu poliisin tutkittavaksi. 

 

3.2.1 Tekotavoista  

 

Veropetos voidaan toteuttaa joko antamalla väärää tietoa tai salaamalla sitä, tai sitten se 

voidaan toteuttaa passiivisesti, eli laiminlyömällä verotuksen toimittamista varten 

määrättyjä velvollisuuksia niin, että veron määrääminen ja sen oikeellisuus vaarantuu. 

(Tapani, J. 2018, 665 - 672; H2.) H2 kertoo haastattelussaan, että verotarkastuksen voi 

käynnistää epäily siitä, että jokin edellä mainituista teoista on toteutunut. ”- - voi tulla 

ihan impulssi jostain teosta, tai kun hallinnossa tehdään kohdevalintaa tietyin kriteerein. 

Rekisteritiedot, veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista ja tuloveroista ja 

tulorekisteritiedot on täällä meillä käytettävissä, niitten pohjalta aletaan sitten sitä 

analyysia tekemään” (H2).  

 

Ensiksi mainitulla petoksen tekotavalla, eli väärän tiedon antamisella, tarkoitetaan 

esimerkiksi petostyypille ominaista tilannetta, jolloin verotettava tulo ilmoitetaan liian 

pienenä tai vähennettävä meno ilmoitetaan liian suurena. Tällöin yritykselle määrättävä 

tulovero määrätään vääränsuuruisena. Arvonlisäverotuksessa petos voidaan toteuttaa niin 

ikään vääristelemällä summia, jotka liittyvät myynteihin tai niistä vähennettäviin 

ostoihin. Niin kutsuttu kuittikauppa toimii tästä esimerkkinä: kuitteja voidaan niin 

sanotusti ostaa vääränsuuruisina, jotta voidaan kattaa pimeiden palkkojen maksuista 

johtuvia kassavajeita. (Ks. esim. Hirvonen & Määttä. 2018, 47.) Kuten Tapani (2018, 

665) toteaa, ”tiedon vääryys tarkoittaa objektiivista vääryyttä eli annetun tiedon on oltava 

ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta arvioituna väärä”. Lisäksi jotta veropetoksen 

voidaan katsoa tapahtuneen, tulee väärä tieto antaa viranomaiselle ja sen pitää 

nimenomaisesti koskea veron määräämiseen liittyvää asiaa.  Yritysten lisäksi 

luonnollinen henkilö voi syyllistyä veropetokseen, esimerkiksi antamalla väärää tietoa 
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ansiotulojensa määrästä omalla veroilmoituksellaan tai ilmoittamalla perusteettomia 

vähennyksiä. Asiasta säädetään verotusmenettelylaissa.  Veropetokseksi katsotaan myös 

toiminta, jonka avulla koetetaan välttää arvonlisäveroja, valmisteveroja tai tullimaksuja 

ja muita maahantuontiin liittyviä velvollisuuksia. Tällöin puhutaan tulliveropetoksesta. 

(Tapani, J. 2018, 667 - 668.) H3 mainitsee esimerkiksi maahantuonnin yhteydessä 

ilmoittamatta jättämisen ja täten valmisteverotuksen maksamisen laiminlyönnin. 

 

Tiedon salaaminen veropetoksen toteuttamistapana tarkoittaa nimenomaan sellaisen 

tiedon salaamista, joka lain määräämällä tavalla verovelvollisen tulisi ilmoittaa verotusta 

varten. Salaamiseksi voidaan katsoa tulolajien ja varallisuuslajien salaamista 

veronsaajalta, mutta myös osittainen salaaminen täyttää tunnusmerkit. (Tapani, J. 2018, 

669 - 670.)  

 

Passiivinen veropetos tapahtuu, kun verovelvollinen nimenomaan veron 

välttämistarkoituksessa ”laiminlyö verotusta varten säädetyn velvollisuuden, jolla on 

merkitystä veron määräämiselle” (Tapani, J. 2018, 670). Vaikkei veroviranomainen 

erikseen kehota ilmoittamaan verotietoja, tulee esimerkiksi oma-aloitteisten verojen, 

kuten esimerkiksi arvonlisäveron, ilmoittaminen suorittaa ilman erillistä kehotusta. 

Ylipäätään kaikkien verojen ja niihin liittyvien ilmoitusten, seikkojen ja verotuksen 

toimittamisen kannalta olennaisten asioiden ilmoittamatta jättäminen voidaan katsoa 

passiiviseksi veropetokseksi. (Tapani, J. 2018, 672.) 

 

 

3.2.2 Teon täyttyminen 

 

Veropetoksen rangaistavuus täyttyy jo ennen kuin varsinaisia taloudellisia vaikutuksia on 

ehtinyt syntymään, eli silloin jo ”kun verovelvollinen yrittää aiheuttaa veron määräämättä 

jättämisen, veron määräämisen liian alhaiseksi tai veron aiheettoman palauttamisen” 

(Tapani, J. 2018, 677). Annettujen väärien tietojen korjaaminen tai täydentäminen 

vapaaehtoisesti ennen lopullista verotuksen toimittamista on mahdollista, jolloin 

rangaistusvastuilta vielä vältytään. Eli vapaaehtoisesti tapahtuva veroilmoituksen 
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korjaaminen on mahdollista ennen verotuspäätöksen saapumista tai ennen kuin 

veroviranomainen ehtii ottaa verovelvolliseen yhteyttä. (Tapani, J. 2018, 674.)  

 

Veropetoksen tekijäksi katsotaan aina verovelvollinen, tai verovelvollisen yhteisön 

vastuuhenkilö, jolla on tosiasiallista vastuuta veroasioissa, kuten tiedonannossa. 

Vastuuksi lasketaan esimerkiksi veroilmoituksen tekeminen, tositteiden 

(vääränsisältöisten) toimittaminen kirjanpitoon, tai puutteellisten tietojen toimittaminen 

verotarkastusta toteuttavalle taholle. (Tapani, J. 2018, 676.) Veropetoksen tai sen 

yrittämisen vakavuuteen eli teon törkeäksi katsomiseen vaikuttaa muun muassa erityinen 

suunnitelmallisuus (ks. esim. RL 39/1889 29:1-3§). Tapanin mukaan (2018, 684) tällä 

tarkoitetaan esimerkiksi laajoja valmistelutoimenpiteitä ja virheellisen kirjanpidon 

hyväksikäyttämistä, jolloin erityinen suunnitelmallisuus voidaan katsoa toteutuneeksi, jos 

vääriä merkintöjä käytetään erityistä järjestelmällisyyttä noudattaen. Tästä voidaan 

päätellä, että myös veropetoksiin liittyvä talousrikollisuus kytkeytyy tiiviisti kirjanpitoon.  

 

 

3.2.3 Verorikkomuksista 

 

Verorikkomuksiin verovelvollisen voidaan katsoa syyllistyneen, kun rikkomus on tehty 

nimenomaisesti hyötymistarkoituksessa. Kuten rikoslain 29:4 §:ssä on määritetty, ”joka 

hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä jättää muun syyn kuin 

maksukyvyttömyyden tai tuomioistuimen määräämän maksukiellon takia määräajassa 

suorittamatta 1) ennakonpidätyksen, lähdeveron tai tilitettävän varainsiirtoveron, 2) 

kalenterikuukaudelta lasketun liikevaihtoveron tai vastaavan eräistä vakuutusmaksuista 

suoritettavan veron, 3) tilitettävän arvonlisäveron tai 4) työnantajan sosiaaliturvamaksun, 

on tuomittava, jollei teko ole rangaistava veropetoksena, verorikkomuksesta sakkoon tai 

vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi”. Eli maksukyvyttömyyden tapauksessa teon 

ei katsota olevan rangaistava, eli laiminlyönnille on niin sanotusti hyväksyttävä peruste. 

Hyötymistarkoituksen voidaan katsoa olevan kyseessä esimerkiksi, kun varallisuutta 

otetaan ulos yrityksestä omaan käyttöön tai muiden yritysten käyttöön tai liiketoiminnan 

rahoittamiseen ylipäätään (Tapani, J. 2018, 685 - 687). 
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3.3 Velallisen epärehellisyys 
 

Koponen (2004, 102) toteaa, että velallisen epärehellisyyden ja velallisen petoksen 

rajanveto on melko ongelmallista, sillä todellisuudessa tapahtuva tai näennäinen 

varallisuusaseman heikentyminen erottaa ne keskenään. Epärehellisyystapauksessa 

rangaistavaa on, jos varallisuusasema on todellisuudessa huononnettu, kun taas 

petostapauksessa asemaa on huononnettu näennäisesti. Petoksesta puhutaan tarkemmin 

luvussa 3.4. Velallisen epärehellisyyden voidaan sanoa olevan myös yksi keskeisimmistä 

talousrikollisuuden muodosta (Tapani, J. 2018, 806). Rikoslain 39 luvussa säädetään 

velallisen rikoksista: 1 § määrittää rangaistavuuden seuraavasti: ”velallinen, joka hävittää 

omaisuuttaan, ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten luovuttaa omaisuuttaan, 

siirtää omaisuuttaan ulkomaille saattaakseen sen velkojiensa ulottumattomiin taikka lisää 

perusteettomasti velvoitteitaan ja siten aiheuttaa maksukyvyttömäksi tulemisensa tai 

oleellisesti pahentaa maksukyvyttömyyttään” (RL 39:1§).  Lisäksi törkeäksi teko voidaan 

katsoa, ”jos velallisen epärehellisyydessä tavoitellaan huomattavaa hyötyä, aiheutetaan 

huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa velkojille tai rikos tehdään erityisen 

suunnitelmallisesti” (RL 39:1a§). Velallisen epärehellisyys on erityisen haastava 

talousrikollisuuden haara, sillä sen tunnusmerkistön täyttymisen havaitseminen edellyttää 

taloustieteellisen sekä laskentatoimen termistön ja argumentaation tuntemista. Tapanin 

(2018, 806) mukaan tässäkin on kyse siitä, että ”lainkäyttäjän on oltava selvillä liike-

elämän normaaleista käytänteistä ja tunnistettava oikeudellinen sääntely (muun muassa 

osakeyhtiö-, kirjanpito-, ja verolainsäädäntö), jonka avulla käytänteitä arvotetaan 

normatiivisesti”. Velallisen epärehellisyys -tapauksissa velallisen (epäillyn tekijän) ei 

välttämättä tarvitse olla konkurssissa tai muuten maksujärjestelytoiminnan piirissä, jotta 

tunnusmerkistö täyttyisi.  

 

3.3.1 Maksukyvyttömyydestä velallisen epärehellisyystapauksissa 

 

Maksukyvyttömyys ja sen alkamishetki voidaan määrittää erityistilintarkastuksessa. H4 

mainitsee maksukyvyttömyyden alkamishetken määrittämisen olevan yksi 

haasteellisimmista mutta samalla yksi olennaisimmista seikoista erityistilintarkastuksessa 

toimitettavista asioista.  Maksukyvyttömyydestä säädetään lisäksi esimerkiksi 

osakeyhtiöiden tapauksessa osakeyhtiölaissa: ”varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä 
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tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan 

maksukyvyttömyyden” (OYL 13:2). Velallinen yhtiö tai henkilö voi saada aikaan epäilyn 

velallisen epärehellisyydestä maksukyvyttömyyden kautta joko jollain rikoslaissa 

määritellyllä rangaistavalla tavalla tai pahentamalla tunnusmerkistössä mainituin tavoin 

maksukyvyttömyyttään. (Tapani, J. 2018, 807 - 808). Maksukyvyttömyys itsessään ei 

aiheuta talousrikosnimikettä velallisen epärehellisyys, eikä esimerkiksi konkurssi 

itsessään ole rikos. Myös olennaisuuden periaatetta noudattaen, merkitykseltään vähäinen 

ja velkojien kannalta tosiasiallisesti olematon seikka ei aiheuta rangaistavuutta (Tapani, 

J. 2018, 811). 

 

Useimmiten maksukyvyttömyyttä edeltää maksujen kasautuminen, yllättävät ja 

suurehkot menot tai maksuvalmiuskriisi ylipäätään. Salminen esittää konkurssin oireiden 

olevan nähtävissä jo vuositilintarkastuksessa, ja valikoivan tarkastuksen myötä 

konkurssin syyt ja siihen liittyvät ilmiöt, kuten maksukyvyttömyys voivat olla nähtävissä 

(Salminen, M. 1998, 156.) Tästä voidaan päätellä, että oireet ovat nähtävillä, mutta 

täsmällistä alkamisajankohtaa tulee määrittää tarkemmin. 

 

Likviditeettikriisin voidaan tosin katsoa olevan tilapäinen tai satunnainen tila, mutta sen 

pitkittyessä ja ollessa ennemmin sääntö kuin poikkeus, voidaan katsoa 

maksukyvyttömyyden syntyneen. Asia ei ole yksioikoinen, ja siihen vaikuttaa moni asia. 

Kähkösen mukaan maksukyvyttömyys ja -haluttomuus ovat eri asioita, ja eri tahot 

katsovat niitä eri tavoin (Kähkönen, I. 1998, 93 - 94). Myös H4 mainitsee 

maksukyvyttömyyden ja -haluttomuuden eroista sen, että usein verorikkomuksissa on 

kyse nimenomaan haluttomuudesta, sillä jos verovelvoitteet on jätetty hoitamatta ja 

samaan aikaan on käytetty varallisuutta muuhun. Maksukyvyttömyydessä on kyse siitä, 

että ei yksinkertaisesti ole, mistä maksaa. Maksukyvyttömyyden eräs tyypillisin ulkoinen 

tunnusmerkki on maksuvirtojen totaalinen keskeytyminen ja julkiset maksuhäiriöt, tratat 

ja muut velanperintään tai sen uhkaan liittyvät seikat. (Tapani, J. 2018, 809 - 810; 

Kähkönen, I. 94 - 100.)  

 

Tätä tutkimusta kirjoitettaessa moni yrittäjä ja yritys on todennäköisesti päätymässä 

maksukyvyttömyyden partaalle johtuen maailmanlaajuisesta koronakriisistä, joten 

nähtäväksi jää, aiheuttaako tämä piikin myös rikostutkintatilastoissa tai 

verotarkastuksissa. Toisaalta taas voidaan ajatella, koska Tapanin (2018, 810) mukaan 
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”velallinen ei joudu vastuuseen ennakoimattomista olosuhteiden muutoksista” ja 

velallisen tahallista ryhtymistä tekoon ei voida katsoa syntyneen, sillä ”tekohetken 

konkreettisten seikkojen perusteella ei ollut mahdollista varautua sellaisiin 

odottamattomiin olosuhteiden muutoksiin, jotka aiheuttavat sen, että alun perin 

liiketaloudellisesti perusteltu toimenpide vie velallisen taloudelliseen kriisitilanteeseen”. 

Nähtäväksi jää, miten pitkä poikkeustila on ja miten valtion taholta tuetaan yrityksiä ja 

yrittäjiä kassavirtojen tyrehdyttyä mutta velkojen ja velvoitteiden hoitamisen juostessa.  

 

 

3.3.2 Tekotavat velallisen rikoksissa 

 

Omaisuuden hävittäminen tekotapatunnusmerkkinä tarkoittaa sananmukaisesti toimia, 

joilla pyritään saamaan omaisuus velkojien ulottumattomiin. Käytännössä omaisuutta 

voidaan siis piilottaa, fyysistä omaisuutta voidaan tuhota, antaa toisen haltuun tai muutoin 

tämänkaltaisilla toimilla heikentää yhtiön varallisuutta. Rangaistavaksi teko muuttuu, kun 

velallisella ei ole aikomusta palauttaa omaisuutta ja tästä johtuen lyhentää omaisuudella 

velkaansa. (Tapani, J. 2018, 814.) Mikäli velallinen on maksuvaikeuksissa tai 

konkurssiuhan alla, ”velallisen epärehellisyyttä koskeva tunnusmerkistö rajaa 

maksukyvyttömyyden uhatessa tai maksukyvyttömyystilanteessa velallisen käytettävissä 

olevia oikeudellisia ja tosiasiallisia toimintavaihtoehtoja - - velallisen on otettava 

varallisuusjärjestelyitä suunnitellessaan ja toteuttaessaan huomioon velkojien 

taloudelliset edut” (Tapani, J. 2018, 815).  Tyypillisenä esimerkkinä omaisuuden 

tuhoamisesta Tapani mainitsee esimerkiksi yrittäjän taipumuksesta käyttää yhtiön 

omaisuutta kohtuuttomasti omiin menoihinsa, kuten lomamatkoihin, ravintoloihin ja 

muuhun elämiseen (Tapani, J. 2018, 815). Myös Pasco nostaa tämänkaltaiset omaisuuden 

käyttämiset esiin; tavaroiden ostelu omaan käyttöön tai holtiton elämäntyyli ovat keinoja 

hukata yhtiön omaisuutta (Pasco 2007, 20). Käytännössä esimerkiksi toimeksiannosta 

kirjanpitoa hoitavan voitaisiin ajatella havaitsevan tämänkaltaisen toiminnan, mutta 

oikeastaan em. omaisuuden käyttö kirjattaisiin saamiset osakkailta -tilille, ja velasta 

tehtäisiin verovuoden päättyessä osakaslainailmoitus.  

 

Toinen esimerkki velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistön täyttymisestä on 

omaisuuden lahjoittaminen tai muu vastaava toiminta ilman erityistä ja hyväksyttävää 
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syytä. Osakeyhtiön kohdalla esimerkiksi niin, että ilman osingonjakopäätöstä osakas 

siirtää omaisuutta itselleen henkilökohtaiselle tililleen, joka voidaan tulkita 

osakaslainaksi, tai henkilöyhtiössä yhtiömies siirtää omaisuutta itselleen ja se kirjataan 

yksityisotoksi. Myös niin sanottu palkkojen maksaminen ilman syytä on mahdollista. 

Rajanveto on haastavaa, sillä vaikkei tulosta syntyisi, on esimerkiksi yhtiömiehellä oikeus 

nostaa kohtuulliseksi katsottua korvausta tekemästään työstä. Osakeyhtiöissä myös 

työperäinen osinko on mahdollista. Nostoista määrätään yhtiömuodosta riippuen joko 

esimerkiksi osakeyhtiölaissa (OYL 624/2006) tai laissa avoimesta yhtiöstä ja 

kommandiittiyhtiöstä (AKYL 1988/389). Yhtiömiehen nostaessa yksityisottoja yhtiön 

varoista, hän ei siis automaattisesti syyllisty velallisen epärehellisyyteen, sillä työpanos 

katsotaan vastikkeeksi nostosta. Kuitenkin jos kohtuullisuus ylittyy ja noston ei voida 

katsoa olevan kohtuullinen alalle ominaiseen verrattuna, on tunnusmerkistön täyttyminen 

mahdollista. Tapanin (2018, 817) mukaan ”käytännössä poliisi ja syyttäjät arvioivat 

yksityisottojen kohtuullisen määrän yläkanttiin, koska työpanosta vastaavaa kohtuullista 

palkkaa voi olla vaikea todentaa”. (Tapani, J. 2018, 816 – 817.)  

 

Palkkaväitetapauksessa täytyy arvioida, täyttyvätkö hyväksyttävien syiden kriteerit. 

Asiaa voidaan tarkastella esimerkiksi kirjanpitoon tehtyjen palkkakirjausten perusteella. 

Esimerkiksi, jos varoja itselleen nostanut osakas väittää koko vuoden nostojen olleen 

palkkaa tehdystä työstä, voidaan asia tarkistaa palkkalistoilta ja pääkirjan palkkatileiltä. 

Jos merkintöjä ei ole, voidaan väite katsoa lähtökohtaisesti perusteettomaksi. Myös jos 

nostot on kirjattu ensin lainaksi ja vasta jälkeenpäin osakas väittää niiden olevan 

työkorvausta, ei väitettä voida pitää uskottavana. (Tapani, J. 2018, 820.) Tiivistetysti, 

nostoja tehtäessä yhtiömuodosta riippumatta on niille oltava peruste ja on myös 

noudatettava niitä koskevia muita säädöksiä, kuten osakeyhtiölain mukaisia 

voitonjakosäädöksiä ja kirjanpito- ja verolainsäädöksiä. (Tapani, J. 2018, 821.) H5:n 

mukaan myös on syytä välillä tarkistaa myös lähipiiriin kuuluvien henkilöiden palkkojen 

taso sekä se, onko palkansaaja todellinen henkilö, vai tekaistu. H5 toteaa, että lähipiiri 

liittyy vahvasti palkkavilppeihin, sillä usein saatetaan työstä maksaa lähipiiriin 

kuulumattomalle tekijälle niin sanotusti normaalia palkkatasoa vastaavaa korvausta 

työstä, kun taas lähipiiriin kuuluvalle huomattavasti korkeampaa palkkaa suhteessa 

työhön ja sen vaativuuteen.  
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Tyyppiesimerkkinä varojen muusta luovuttamisesta voidaan vielä nostaa esiin niin 

sanottu ketjuttaminen. Ketjuttamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa velkaantunut ja 

konkurssiin joko tahallisesti tai tahattomasti ajautuva yhtiö luovuttaa vaihto-

omaisuutensa ja käyttöomaisuutensa uudelle yhtiölle, joka jatkaa toimintaa käytännössä 

samanlaisena, eli toiminta on niin sanotusti putsattu. H4 toteaa, että tapa on yleinen: ”- - 

pyritään siirtämään jotain sopimuksia tai kriittistä varallisuutta sellaiseen yhtiöön, jossa 

jatketaan toimintaa. Sarjayrittäjiähän nää myös usein on, konkurssitaustaa ja useita 

epäonnistuneita yrityksiä. Perhepiirissä ollu yrityksiä välillä omissa nimissä ja välillä 

puolison. Surullista on se, että lapset täysi-ikäistyttyään saa näitä firmoja nimiinsä ja 

siinä menee sen lapsen maine jo”. Eli useimmiten omistajat ja muut toimintaan 

välittömästi liittyvät henkilöt ovat samoja kummassakin yhtiössä. Omaisuus siirtyy 

tällaisissa tapauksissa yleensä alihintaan tai valesaatavan suorituksena. Alihintaa 

verrataan käypään arvoon, joskin sen määrittäminen on hankalaa, sillä usein myyjä ja 

ostaja väittävät omaisuuden olevan erittäin huonokuntoista tai että arvoa liiketoiminnalle 

ei ole. Kirjanpito- ja poistoarvot toimivat tässä verrokkeina, mutta ne eivät silti 

välttämättä anna oikeaa kuvaa jo sen takia, että velkaantunut ja konkurssissa tai sen uhan 

alla olevan yhtiön kirjanpito saattaa olla virheellistä tai se ei ole ajantasainen. Tällöin 

kyseeseen tulee tavarantarkastajien ja muiden ko. alaan perehtyneiden asiantuntijoiden 

käyttäminen tavaran arvioinnissa.  (Tapani, J. 2018, 823 - 825.) H5 toteaa joskus 

käteiskauppojen ilmaantumisen velkaantuneiden yhtiöiden tositeaineistoihin: ”- - sitten 

voi olla semmoisia ostoja missä on ostettu kalustoa semmoisilta firmoilta, mitkä ei 

kalustoja yleensä myy… ja ne usein on vielä saman toimialan yrityksiä”.  

 

Velvoitteiden perusteeton lisääminen velallisen epärehellisyystapauksessa on niin ikään 

tulkinnanvarainen tunnusmerkki. Mikään laki tai säädös ei suoranaisesti sinällään kiellä 

tai aseta rangaistavaksi huonojen liiketointen tekemistä eikä konkurssiuhkatilanteessa 

yrityksiä pelastaa liiketoiminta ottamalla lisää velkaa, mutta perusteettomaksi edellä 

mainitut toimet voidaan katsoa tietyissä tapauksissa, tosin tulkinnanvaraisesti. Kuten 

Tapani (2018, 825) esittää, ”hovioikeuskäytännössä on velvoitteiden perusteettomaksi 

lisäämiseksi katsottu tavaroiden ja palvelujen tilaaminen, lainanotto ja varojen 

siirtäminen. Myös erilaisten konsulttipalkkioiden ja ulkomaan matkojen maksaminen 

voivat merkitä velvoitteiden perusteetonta lisäämistä”.  Myös Kukkonen (2018, 99) 

toteaa, että ”käytännössä esiintyy tapauksia, joissa velallinen taloudellisessa 

kriisitilanteessaan pahentaa entisestään taloudellisia vaikeuksiaan lisäämällä 
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perusteettomasti velvoitteitaan esimerkiksi käyttämällä huomattavan suuria varoja 

selvästi tappiolliseen liiketoimintaan tai liikkeen kannalta hyödyttömiin hankintoihin 

taikka ryhtymällä epäedullisiin, liiketoiminnan kannalta perusteettomiin 

vastuusitoumuksiin”.  

 

3.4 Velallisen petos 
 

Velallisen petoksen tunnusmerkistö ja rangaistavuus sekä muoto määritetään rikoslain 39 

luvun toisessa ja kolmannessa pykälässä. Velallisen petokseen voidaan katsoa syylliseksi 

”velallinen, joka hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä 

konkurssi- ulosotto-, velkajärjestely-, tai saneerausmenettelyssä salaa omaisuuttaan, 

ilmoittaa kokonaan tai osittain perusteettoman taikka valeoikeustoimeen perustuvan 

velvoitteen, antaa muun väärän tai harhaanjohtavan tiedon velkojien kannalta 

merkityksellisestä seikasta tai jättää ilmoittamatta velan” (RL 39:2§).  

 

Rangaistavuus edellyttää siis, että velallinen on tietyssä maksukyvyttömyysmenettelyssä, 

ja tämä voidaan todentaa erityistilintarkastuksella. Säädöksellä pyritään suojaamaan 

velkojien taloudellisia etuja. (Tapani, J. 2018, 832 - 833; Kukkonen, R. 2018, 138.) 

Tyypillisin tekotapa velallisen petokselle on omaisuuden piilottaminen salaamalla, eli 

kun velallinen velkajärjestelyn täytäntöönpano- tai selvitysmenettelyssä jättää 

velvollisuudesta huolimatta kertomatta tai ilmoittamatta omaisuutta. (Kukkonen, R. 

2018, 161; Tapani, J. 2018, 833.) 

 

3.5 Rahanpesurikokset 
 

Kuten Jukarainen ja Muttilainen (2015, 17) määrittävät, kyse rahanpesurikoksissa on 

omaisuuserien rikollisen alkuperän piilottamisesta ja häivyttämisestä ja rikoksella 

hankitun varallisuuden näennäisesti lailliseksi saattamisesta. ”Pesty raha näyttää 

laillisesti ansaitulta ja sitä voidaan siten käyttää helpommin esimerkiksi rikollisjärjestön 

- - toiminnan rahoittamisessa” (Jukarainen & Muttilainen 2015, 17). Yleisemmin voidaan 

sanoa, että tarkoitusperä rahanpesun rangaistavaksi teoksi määrittämisellä on se, että 

rikoksentekijä ei pääse hyötymään vilpillisesti hankituista varoistaan (Tapani, J. 2018, 

783).  
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Rikoslaissa säädetään rahanpesun tunnusmerkistöstä ja rangaistavuudesta (RL 32:6-14§) 

ja laissa rahanpesun ja terrorismin estämisestä (ResL 444/2017) yksityiskohtaisemmin 

muun muassa ilmoitusvelvollisuudesta ja ennaltaehkäisemisestä. Rahanpesu ilmiönä on 

kansainvälinen ongelma ja Suomen kansallinen lainsäädäntö on säädetty vastaamaan 

kansainvälisoikeudellisia säädöksiä, esimerkiksi ottamalla kansainväliset 

rahanpesudirektiivit vaiheittain osaksi kansallista lainsäädäntöä. (Ks. esim. ResL 

444/2017.) 

 

Rahanpesurikos edellyttää aina toteutuakseen niin sanotus esirikoksen. Esirikoksella 

tarkoitetaan mitä tahansa rikosta, joka on säädetty rangaistavaksi ja jonka avulla 

rikollinen omaisuus on hankittu. Tällainen esirikos voi olla esimerkiksi veropetos, anastus 

tai kirjanpitorikos. (Tapani, J. 2018, 784; Jukarainen & Muttilainen 2015, 18.) 

Rahanpesuprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 

varallisuus saatetaan rahoitusjärjestelmään esimerkiksi tallettamalla käteistä, 

valuuttakaupalla, lainanhoidolla, pimeän työvoiman tai kuittikaupan avulla. Toisessa 

vaiheessa pyritään jäljet peittämään siirtämällä omaisuutta valtionrajojen yli 

peiteyhtiöiden, bulvaanien tai tiukemman pankkisalaisuuden maiden avulla. Tällöin 

olennaisena asiana on peittää varallisuuden lähde eli alkuperä, sekä niiden tosiasiallisen 

määräysvallan haltija. Kolmannessa vaiheessa varallisuus pyritään saattamaan laillisen 

näköiseksi esimerkiksi sijoitusten, yritystoiminnan tai ulkomaankaupan arvon 

vääristäminen, laskuhyvitysten tai tekaistujen konsulttipalvelulaskujen avulla. 

(Jukarainen & Muttilainen 2015, 18.) 

 

Usein rahanpesurikoset liittyvät siis moneen muuhun laittoman toiminnan muotoon. 

Esimerkiksi harmaaseen talouteen, verorikoksiin ja kirjanpitorikoksiin ne liittyvät lähes 

poikkeuksetta, sillä esimerkiksi harmaan talouden tyyppiesimerkki, pimeän työvoiman 

käyttö, sisältää pakollisten työnantajamaksujen laiminlyöntejä, verottajalle ilmoittamatta 

jättämisiä ja näiden piilottelua kirjanpitoon. (Jukarainen & Muttilainen 2015, 20 - 21.) 

Poliisin tutkimista rahapesurikoksista aikavälillä 2012 - 2014 yleisimmät muut 

rikostyypit liitäntärikoksina olivat veropetos tai muu petos, kirjanpitorikos, velallisen 

rikokset. Kuten Jukarainen ja Muttilainen toteavat, ”viime vuosina rahanpesurikoksiin 

liittyvä poliisin tutkinta on siis painottunut erilaisten talous-, vero-, ja yhtiöoikeudellisten 

rikosten selvittämiseen”. (Jukarainen & Muttilainen 2015, 73.)  
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Tuottamukselliseen rahanpesuun voidaan henkilön katsoa syyllistyneen tilanteessa, 

”jossa henkilö ryhtyy rahanpesun tunnusmerkit täyttäviin toimiin törkeästä 

huolimattomuudesta” (Jukarainen & Muttilainen 2015, 19). Esimerkiksi kirjanpitoa 

toimeksiannosta tekevä taho voi ryhtyä näihin toimiin huolimattomuudesta johtuen, 

mikäli hän ei täytä ilmoitusvelvollisuuttaan, josta määrätään rahanpesulain 4:1 §:ssä. 

Mikäli yleisen ammattitaidon ja alalle ominaisten tunnusmerkkien puitteissa on 

Rahanpesun selvittelykeskukselle tehty ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta, katsotaan 

velvollisuuden täyttyneen. Ilmoitusvelvollisen tehtävänä ei ole arvioida, onko rikosta 

tapahtunut tai ylipäätään syytä epäillä, vaan ilmoitusvelvollisen (kuten esimerkiksi 

kirjanpitoa toimeksiannosta hoitavan) tulee tehdä viipymättä ilmoitus keskusrikospoliisin 

rahanpesun selvittelykeskukseen epäilyttävästä liiketoimesta. Tällainen toimi on siis 

sellainen, ”joka poikkeaa toimialalla tavanomaisesta esimerkiksi suuruuden, rakenteen, 

asiakkaan koon tai toimipaikan suhteen” (Jukarainen & Muttilainen 2015, 19 - 20.)  

 

Rahanpesun selvittelykeskukseen esimerkiksi pelkästään vuonna 2018 tuli 39 220 

ilmoitusta (Rahanpesun selvittelykeskus 2018, 3). KRP:n rahanpesun selvittelykeskuksen 

puolivuotiskatsauksen (2019, 6) mukaan ilmoituksia arvioidaan vuonna 2019 olevan noin 

55 000 - 60 000. Määrän suuri kasvu johtuu erään ilmoitusvelvollisen maksunvälittäjän 

kiristämistä ilmoitusten tekorajoista. Vuoden 2018 aikana tehdyistä 39 220 ilmoituksesta 

esitutkinta käynnistettiin 51 tapauksessa. Vuoden 2019 osalta vuosikertomus vahvistaa 

määrän kasvun, sillä toteuma ilmoitusten määrästä vuonna 2019 oli 64 403 ilmoitusta 

(Rahanpesun selvittelykeskus 2019, 2).  
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4 TALOUSRIKOKSEN TUTKINTAPROSESSI 
 

 

4.1 Miten talousrikos tulee tutkittavaksi 
 

Jokainen tutkinta talousrikosten saralla on erilainen (Salminen, M. 1998, 28). 

Mahdollinen talousrikos tai rikosepäily voi tulla poliisille tai Tulliin tutkintapyyntönä 

montaa eri kautta. Esimerkiksi asianomistaja, ulkopuolinen siviilihenkilö, 

konkurssipesänhoitaja tai verottaja voi tehdä ilmoituksen ja ilmaista, mitä väärinkäytöstä 

katsoo tapahtuneen. Poliisille ilmoitus tulee useimmiten verottajalta tai pesänhoitajalta 

(Poliisi 2015; H1; Rikostorjunta 2020). Tullille jutut saapuvat esimerkiksi verottajalta ja 

lisäksi Tulli tekee paljon niin sanottua omaa valvontaa, josta iso osa jutuista päätyy 

tutkintaan saakka (H3).   

 

Useimmiten pesänhoitajien tekemissä ilmoituksissa on jo tehtynä erityistilintarkastus. 

Pesänhoitaja on antanut indikaation tilintarkastajalle, joka suorittaa 

erityistilintarkastuksen fokuksena pesänhoitajan antama niin kutsuttu tehtävänanto (H4; 

H5). Tilintarkastaja antaa objektiivisen kertomuksen, eikä pyri ottamaan kantaa, vaan 

pyrkii selvästi kertoman havainnoistaan ja faktoista, jotka ovat todennettavissa ko. 

yhteisön aineiston ynnä muun perusteella. Esimerkiksi H5 kertoi haastattelussa, että ei 

ole hänen tehtävänsä suoranaisesti koettaa etsiä nimenomaisesti erityisiä rikoksia tai 

rikoksiin viittaavia transaktioita, vaan tehtävänä on tarkastaa, onko esimerkiksi kirjanpito 

tehty sääntöjen mukaisesti ja että esimerkiksi varoja ei ole jaettu ilman perusteita.  Vaikka 

ajatus tai havainto tulee tilintarkastuksesta, pesänhoitajan tehtävä on pohtia, täyttyykö 

kynnys mahdollisesta väärinkäytöksestä ilmoittamisesta viranomaisille. (H1; H4; H5.) 

Pesänhoitajan vastuulla on siis tehdä päätös ilmoituksesta ja asianmukaisista alustavista 

velallisen selvityksistä (Kurikka, A. 2006, 178). Mikäli pesänhoitaja päätyy tekemään 

ilmoituksen, siirtyy materiaali ja tutkinta poliisille. Verottajan toimesta ilmoitus voidaan 

tehdä joko Tulliin tai poliisiin, riippuen kyseessä olevasta asiasta. Esimerkiksi H3 kertoi 

haastattelussa, että omien valvontatoimenpiteiden kautta tutkintaan saakka päätyviin 

ilmoitusten lisäksi Tulliin saapuu tutkintapyyntöjä etenkin valmisteverotusasioihin 

liittyen veroviranomaisilta.  
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Kaavio 1. Tutkinnan vaiheet. (Mukaillen Salminen, M. 1998, 29.) 

 

4.2 Tutkintaa suorittava henkilöstö 
 

Talousrikostutkinnassa työskentelee poliisissa poliisikoulutuksen saaneita henkilöitä, 

sekä lisäksi kaupallisen tutkinnon suorittaneita poliiseiksi kouluttamattomia henkilöitä 

asiantuntijatehtävissä, kuten rikosperusteisia erikoistarkastuksia tekevinä 

rikostarkastajina. Poliisissa H1:n kokemuksen ja Mansikkamäen ym. mukaan 

työskentelee myös poliisikoulutuksen lisäksi muun koulutuksen, kuten jonkin 

liiketaloudellisen koulutuksen korkeakoulussa, suorittaneita henkilöitä (H1; 

Mansikkamäki et al. 2017, 22.) Niin ikään Tullin puolella voi työskennellä 

poliisitaustaisia talousrikostutkijoita, mutta yleisempää on se, että Tulli kouluttaa omat 

tutkijansa omassa erillisessä koulutusohjelmassaan. Monilla Tullissa 

talousrikostutkinnassa työskentelevällä on liiketaloudellinen aiempi koulutus. (H3.) 

Poliisi on pääosin vastuussa talousrikostutkintojen käynnistämisestä ja suorittamisesta. 

Tullissa tutkitaan vain osa havaituista talousrikoksista ja suurin osa tutkinnasta siirretään 

poliisin talousrikosyksiköihin eteenpäin tutkittavaksi. (H3.)  

 

Verohallinnossa varsinaista talousrikostutkintaa ole, mutta verotarkastuspuoli ja harmaan 

talouden erikoisyksikkö voidaan nähdä hieman samankaltaisina tutkintayksikköinä 

toimintansa puolesta. Verohallinnossa verotarkastuspuolella suoritetaan verotarkastuksia 

satunnaisotannalla tai silloin, jos verovilppiä on syytä epäillä. Verohallinnon omat 

intressit väärinkäytösten löytämiselle sekä viranomaisstatus mahdollistavat tehokkaan 

tietojensaannin ja mahdollisen jatkokäsittelyn. Verotarkastetuista tapauksista vuonna 

2019 rikosilmoitusharkintaan lopulta siirtyi hieman yli neljäsosa kaikista tarkastuksista. 
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(Rikostorjunta 2020; Verotarkastus ja harmaan talouden torjunta 2020.) Verohallinnossa 

tapahtuneen verotarkastuksen antaessa viitteitä värinkäytöksistä tehdään ilmoitus 

polisiille, joka jatkaa tutkintaa, mikäli on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen (H2; 

Verohallinto 2020). Verohallinnossa tarkastusyksikössä pyritään H2:n mukaan 

synergiaetuihin siinä, että samat tarkastajat tutkisivat tietyn toimialan yrityksiä: ”- - kun 

oppii pikkuhiljaa sen liiketoimintamallin ja oppii pikkuhiljaa näkemään, että millainen 

sen kirjanpidon pitäisi olla, ja että kuuluuko tietyt kulut sinne vai ei - -”. Myös eri 

verolajeihin erikoistuneita tarkastajia pyritään hyödyntämään mahdollisimman 

tehokkaasti. Vaikka verottajan palveluksessa työskentelee verotuksen asiantuntijoita, 

edellytetään tarkastusyksikössä H2:n mukaan ehdottomasti myös kirjanpidollista 

osaamista: ”- - pitää osata se verosubstanssi, mutta pitää myös osata lukea sitä 

kirjanpitoa, sillä pitää tietää mikä vaikuttaa mihinkin. Esimerkiks se, mikä ravintolassa 

on se ketju kun asiakas maksaa tiskillä oluensa, niin pitää tietää miten se juoksee sieltä 

kassaraportin kautta pääkirjaan. Kyllä se kirjanpidon osaaminen on ensiarvoisen 

tärkeetä” (H2).  

 

Talousrikostutkinnassa on Kähkösen mukaan tarve erikoisasiantuntijoille tutkinnan 

suunnittelussa sekä toimeenpanossa (Kähkönen, I. 1997, 16). Etenkin laajojen ja 

moninaisten talousrikosvyyhtien selvittämisessä tehdään tutkintasuunnitelma, ennekuin 

varsinainen tutkinta käynnistetään. Tutkintasuunnitelmassa nimensä mukaisesti tehdään 

arviot siitä, mitä ja miten, kenen toimesta tutkinta suoritetaan ja millaisia toimenpiteitä ja 

keinoja sen tutkinta edellyttää. Tämä helpottaa tutkinnan kohdentamista ja 

rikosnimikkeiden määrittämistä alusta saakka. (Talousrikostutkinnan tila 2004, 59 – 60.) 

Tutkintasuunnitelman tehtävä on toimia työvälineenä esitutkintaviranomaisen ja 

syyttäjän toiminnassa, ja sen tarkoitus on jäsentää ja helpottaa, nopeuttaa ja 

yhdenmukaistaa esitutkintaa ja yhteistyötä rikosprosessissa (Nurmenniemi, J. 2015, 7). 

 

Myös Pascon mukaan talousrikokset ja väärinkäytökset ovat yleensä älykkäiden ja 

ammattimaisten rikollisten tehtailemia, ja heillä useimmiten on käytössään omaa 

asiantuntemusta tai vähintäänkin asiantuntijoita sekä laskenta- että lakipuolelta. Tämän 

vuoksi Pasco toteaa olevan järkevää tutkinnassa myös käyttää ulkopuolisia 

asiantuntijoita. (Pasco 2007, 61; ks. myös Vuorinen 2002, 68.) Haastateltavien 

kokemusten mukaan itse tutkinnassa ei ulkopuolisia asiantuntijoita juurikaan käytetä. 

Ainoastaan asian välittömästi tai välillisesti liittyvät tahot, kuten vaikkapa Verohallinto, 
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ulosottoviranomainen, pesänhoitaja tai äärimmäisissä tapauksissa saatetaan kysyä 

erikoisalojen ammattilaisilta näkemystä esimerkiksi omaisuuden arvottamiseen tai 

rakennepiirustuksiin liittyen. (H1.) Haastateltavat kokivat erityisosaamisen niin, että 

omasta organisaatiosta löytyy aina osaamista joko itseltä, kollegalta tai vähintäänkin 

yhteistyötaholta.  

 

4.3 Tutkinnan kulku 
 

Vuorinen (2002, 41) esittää talousrikostutkinnan kulun pääpiirteittäin niin, että esitutkinta 

alkaa epäillyn rikoksen tultua poliisin tietoon esimerkiksi asianomistajan taholta. 

Esitutkinta aloitetaan useimmiten perehtymällä ilmoituksen yhteydessä mukana 

tulleeseen aineistoon, jonka perusteella asianomistaja tai ilmoittaja on tehnyt ilmoituksen. 

Vuorisen mukaan näitä aineistoja ovat esimerkiksi erityistilintarkastukset, jonka 

asianomistaja on voinut toimituttaa jo ennen rikosilmoituksen tekemistä omasta halustaan 

tai osana normaalia tilintarkastusprosessia. Tämän jälkeen asiaa puidaan asianomistajien 

kanssa. Myös lisäaineistopyynnöt lähetetään, sillä ”talousrikosjutussa näyttö perustuu 

asiakirjanäyttöön ja kuulusteluihin” ja ”yrityksen kirjanpito on asiakirjanäytön keskeisin 

osa” (Vuorinen, S. 2002, 41; 94). Tapauksesta riippuen Tullin talousrikostutkinnassa 

saatetaan yhteyttä ottaa epäilyn sattuessa kirjanpitäjään jo ennen kuin kirjanpitoaineisto 

on takavarikoitu, vai turvataanko aineiston saanti ennen kuin epäiltyyn tahoon otetaan 

yhteyttä muissa asiaan liittyvissä seikoissa (H3). 

 

H3 kertoo talousrikostutkinnan alkavan pääpiirteittäin seuraavasti: ”se riippuu vähän 

siitä, mikä meillä on se lähtökohta rikokselle, että mitä me tutkitaan ja että mitä aineistoo 

me tarvitaan, mikä on rikoksen tunnusmerkistö, mitä kautta ruvetaan peilaamaan asiaa 

ja mistä näyttö muodostuu. Mitä tarvitaan että voidaan todentaa esimerkiksi 

veropetoksessa nimenomaan se verojen välttäminen, mitä on jätetty tekemättä - - sitä 

kautta se lähtee, ja sitten me yritetään kerätä näyttöä siitä tahallisuudesta, pitää näyttää 

mihin se perustuu se meidän käsitys siitä että tää ei oo mitään huolimattomuutta vaan 

että tää on tahallista verojen välttelyä”. Tämän jälkeen tutkitaan aineisto ja hoidetaan 

kuulustelut.  
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Joissain tapauksissa, jolloin esimerkiksi erityistilintarkastusta ei ole suoritettu yksityisellä 

puolella, voidaan tarkastus suorittaa poliisin toimesta jo ennen kuin talousrikostutkija 

aloittaa varsinaisesti rikostutkintaa. H1 kertoo, että tapauskohtaisesti saattaa olla niin, että 

”- - joissain tapauksissa se kannattaa tehdä ennen kuin juttu menee tutkijalle, varsinkin 

jos on semmoinen tilanne, ettei oo ihan varmuutta siitä, mitä pitäis lähteä tutkimaan tai 

onko rikosta ollenkaan. Silloin tarkastuksella pyritään selkeyttämään sitä, mitä pitää 

tehdä tai mihin panostetaan” (H1). Tällöin siis laskentatoimeen erikoistunut 

rikostarkastaja käy materiaalin läpi ja pyrkii antamaan ikään kuin työvälineet tutkijalle 

varsinaisen esitutkinnan suorittamista varten.  

 

Todistusaineisto pitää sisällään kuulusteluja ja asiakirjanäyttöä (Poliisi 2015). 

Asiakirjanäytöllä tarkoitetaan kaikkea asiaan liittyvää materiaalia, kuten tositteita, 

sopimuksia, tilitiedusteluja ynnä muita dokumentteja. Haastetta tuo usein materiaalin 

valtava määrä. Kuitenkin vaikka suurin osa tutkijoista kokee aineistojen olevan valtavia 

ja juttujen monimutkaisia, Mansikkamäen ym. mukaan myös asiakirja-aineiston puute on 

eräs hankaloittavimmista tekijöistä talousrikostutkinnassa (Vuorinen, S. 2002, 41 - 44; 

Mansikkamäki et al. 2017, 46.) Tämä tukee ajatusta siitä, että joko aineisto on hävitetty 

tai tuhottu, tai materiaalia on niin paljon, että tutkinnan kannalta validin materiaalin 

etsiminen on vaikeaa. ”Toisin sanoen esitutkinnassa pyritään hankkimaan seuraavissa 

rikosprosessin vaiheissa tarvittava todistusaineisto” (Mansikkamäki et al. 2017, 15). 

 

Talousrikostutkinnan yhteydessä mahdollista on ottaa käyttöön laajalti erilaisia 

pakkokeinoja heti tutkinnan alkuvaiheessa. Erilaiset tiedonsaantiin liittyvät keinot, 

salaiset pakkokeinot, kuten telepakkokeinot ja tarkkailutyyppiset keinot, ovat 

talousrikostutkinnassa käytössä. Yleisimpiä keinoja talousrikostutkinnassa ovat 

takavarikko ja asiakirjojen jäljentäminen, henkilötunnisteiden ottaminen, yleinen 

kotietsintä, vakuustakavarikko ja laite-etsintä. Muita erityisen salaisia pakkokeinoja 

käytetään edellä mainittujen ohella. (Mansikkamäki et al. 2017, 16; 44 - 45; Poliisi 2015.) 

Nimensä mukaisesti niitä ei käsitellä julkisessa kirjallisuudessa sen enempää. Myös 

Vuorisen tutkimuksessa (2002, 51 - 52) yleisimpinä pakkokeinoina mainittiin kotietsintä 

ja takavarikko. Vuorisen ja Mansikkamäen tuloksia vertailemalla voidaan päätellä, että 

keinot ovat kutakuinkin pysyneet samoina ja yhtä yleisinä viidentoista vuoden aikavälistä 

huolimatta. Myös haastattelujen (H1 ja H3) perusteella voidaan todeta samankaltaisuus 

käytetyissä pakkokeinoissa ajan kulumisesta huolimatta.  
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Pakkokeinoista käytetyin, eli takavarikko esimerkiksi kirjanpitoaineiston ja muiden 

asiakirjojen tapauksessa on ensimmäisiä vaiheita tutkinnassa. H1:n mukaan aineistoa on 

saatavilla kohtalaisen hyvin, ”- - jos yritys on rehellisestä lähtökohdasta toimintaan 

lähtenyt, niin kyllä ne tiedot yleensä kaupparekisterissä ja verottajalla on. Ja kyllä tossa 

usein on ne pää- ja päiväkirjat”. Tutkintaa helpottaa H1:n mukaan myös se, mikäli 

kirjanpito ja muu hallintoaineisto on sähköisessä muodossa, sillä silloin kaikki tarvittava 

on saatavissa samasta paikasta, mikäli kirjanpito muuten on asiallisesti tehty. (H1.) 

 

4.4 Talousrikostutkinta prosessina 
 

Rikosprosessi, ja tarkemmin myös talousrikosprosessi, voidaan katsoa jakautuvan neljään 

vaiheeseen. Näitä vaiheita ovat esitutkinta, syyteharkinta, oikeudenkäynti ja mahdollinen 

rangaistuksen täytäntöönpano. (Hakamo et al. 2009, 26 - 27.) Tässä tutkimuksessa 

käsitellään vaiheita ennen syyteharkintaa, joten prosessin osalta käsitellään Hakamon ym. 

esittämää ensimmäistä vaihetta.  

 

Hakala (2014) esittää Kaakkois-Suomen talousrikosyksikön prosessikuvauksen jutun 

saapumisesta poliisin tietoon sen siirtymiseen eteenpäin syyttäjälle tai tutkinnan 

päättämiseen, mikäli rikosta ei ole syytä epäillä. Hakala (2014, 22) esittää, että koska 

toimintaympäristö talousrikosten kentällä on muuttunut aikojen saatossa ja muuttuu 

edelleen, tulee haasteeseen vastata erikoistumalla. ”Ratkaisevaksi tekijäksi muodostuu 

erikoistuneiden organisaatioiden ja erikoistuneiden asiantuntijoiden yhteistyö” (Hakala 

2014, 22). Tällä tarkoitetaan paitsi poliisiorganisaation sisäistä yhteistyötä, lisäksi myös 

yhteistyötä syyttäjän, pesänhoitajien, veroviranomaisen, tilintarkastajien ja kirjanpitäjien 

välistä yhteistyötä (Poliisi 2015). Hakalan mukaan talousrikostutkinnan prosessi ei eroa 

merkittävällä tavalla yleisistä prosessijohtamisen periaatteista. Myös Verohallinto 

rikostorjunnan verkkosivullaan esittää talousrikostutkinnan prosessikaavion, joka on 

sovellettu poliisin, syyttäjäviranomaisen ja oikeusministeriön lähteistä. Prosessi lähtee 

rikosepäilyn havaitsemisesta tai ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoitusvelvolliselta tai 

muulta taholta. Poliisin vastaanotettua ilmoituksen, menee kyseessä oleva asia 

esikäsittelyyn, jollainen on jokaisessa talousrikosyksiköissä omansa. Jos rikosta on syytä 

epäillä tai syytä epäillä -kynnys ylittyy, siirtyy asia esitutkintaan talousrikososastolle. 
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(Verohallinto, 2020.) Talousrikostutkinta toimii omana yksikkönään, erillisenä 

päivittäisrikostutkinnasta (Hakala 2014, 25).  Hakalan (2014, 34) tutkimuksen mukaan 

esikäsittelyn tehtävänä on niin sanotusti perata juttu niin, että ko. jutulle määrättävä 

tutkija pääsee heti keskittymään olennaiseen tutkimiseen, eikä aikaa kulu esimerkiksi 

asiakirjatilauksiin eri tahoilta. Näitä tilattavia asiakirjoja voivat olla jutusta riippuen 

esimerkiksi kirjanpitoaineistot ja pankkitiedustelut. Myös taustojen yleinen selvittäminen 

kuuluu esikäsittelyn tehtäviin.  (Hakala 2014, 34 - 35.) 

 

Hakalan mukaan suurimmat ilmoitusten tekijät ovat sekä verottaja että pesänhoitajat. 

Ilmoituksia tulee myös mm. Aluehallintovirastolta sekä yksityisiltä asianajajilta. 

Verottajan tekemissä ilmoituksissa usein on tutkintapyynnössä jo ilmoitettu, millä 

perustein verottaja katsoo rikoksen todennäköisesti tapahtuneen, kun taas muilta tahoilta 

usein ilmoituksessa tutkintapyyntö liittyy selvityspyyntöön siitä, onko rikosta ylipäätään 

tapahtunut. (Hakala 2014, 36; ks. myös Poliisi 2015.) Esikäsittelyssä saatetaan myös 

päättää nopeastikin, onko syytä niin sanotusti jäädyttää toiminta, esimerkiksi kirjanpitoa 

toimeksiannosta suorittavan tai rahaliikennettä hoitavan tahon kohdalla. (Jukarainen & 

Muttilainen 2015, 74.) 

 

Syyttäjän syyteharkinta puolestaan helpottuu, jos talousrikostutkinta on suoritettu 

riittävän kattavasti, laajasti ja samanlaista prosessia hyödyntäen. Tällöin ei tarvitse aikaa 

käyttää lisätutkintapyyntöjen tekemiseen, ja koko oikeudellinen prosessi nopeutuu. 

(Hakala 2014, 39.) H1:n mukaan poliisin tutkinnan aikana ei ole tarpeen tehdä enää 

esimerkiksi erityistarkastusta uudelleen, mikäli se on tehty tarpeeksi kattavasti ja tarkasti 

jo toimeksiannosta esimerkiksi pesänhoitajan pyynnöstä. H5 toteaa pyrkivänsä 

erikoistilintarkastajan roolissaan mahdollisimman hyvään ja selkeään lopputulokseen, 

jotta annettu raportti ja tarkastuskertomus tukisi myös syyttäjän työtä, mikäli juttu sinne 

asti päätyy. Myös Salminen toteaa, että tutkinnan laajuutta määrittää pitkälti ennen 

tutkintapyyntöä tehdyt tarkastukset ja muut havainnot, sillä koko olemassa olevan 

aineiston tarkastaminen olisi ajallisesti ja rahallisesti liikaa resursseja vievää toimintaa 

(Salminen, M. 1998, 30). 
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4.5 Käytettävät aineistot ja kuulustelut laskentatoimen näkökulmasta 
 

Pasco (2007, 1) vertaa laskentainformaatiota antavia dokumentteja rikostutkinnassa 

DNA-näytteisiin. Koska tositteet ja muu aineisto on yksilöityä ja kytköksissä tiettyyn 

yhtiöön, voidaan niiden avulla ja niitä yhdistelemällä selvittää esimerkiksi mitä, kuka, 

miksi ja milloin talousrikos on tapahtunut. Yritys, jota käytetään talousrikosten 

toimintakenttänä tai missä tapahtuu väärinkäytöksiä, todennäköisesti toimii samoin 

toimintaperiaattein kuin laillinenkin. Erot laillisesti ja laittomasti toimivalla ovat siinä, 

miten voitto (tai tappio) on tuotettu, ja onko dokumentaatio transaktioista todellista. 

(Pasco 2007, 103 – 104.)  Sama seikka nousi esiin haastatteluissa. H2:n mukaan 

lähtökohtaisesti liiketoiminta on laillista, mutta laillisen toiminnan puitteisiin on helppo 

piilottaa väärinkäytöksiä. ”Tottakai kun pistokokeellisesti käydään eri tilejä läpi ja 

huomataan että hetkinen… täältähän löytyy vaikka mitä, tänne tilille on upotettu 

tämmöstä ja tämmöstä - - koko ajan saa olla tuntosarvet ulkona” (H2). On siis vain 

osattava tulkita syitä ja seurauksia oikein, ja analysoimalla löydöksiä on mahdollista 

päätellä, mitä todellisuudessa on tapahtunut, vai onko mitään.  

 

Pascon mukaan (2007, 57) merkkejä väärinkäytöksistä voidaan kerätä haastatteluilla 

(kuulusteluilla), dokumenteilla ja havainnoimisella. Myös Manning (2000, 55) esittää 

edellä mainitut menetelmät tutkinnan materiaaliksi. Manning erittelee lisäksi 

materiaaliksi kelpaavan kaikki taloushallintoon vähänkin liittyvät aineistot, kuten 

valokuvat ja muistilaput (Manning, G. A. 2000, 58 - 63). Myös esimerkiksi Vuorinen 

(2002, 50), toteaa, että ”talousrikosjutuissa keskeisin näyttö perustuu asiakirjoihin tai 

kuulusteluihin”. Asiakirjanäytöissä eniten merkitystä on asiakirja-aineistolla, kuten 

muistiinpanoilla, päätösdokumenteilla ja tositteilla ja muilla liiketoimintaan liittyvillä 

dokumenteilla. Seuraavaksi eniten merkitystä on kirjanpitoaineistolla ja 

erikoistilintarkastus- sekä verotarkastuskertomuksilla. Muita asiakirjanäyttöön liittyviä 

dokumentteja ovat esimeriksi sopimukset, pankkitiedustelut, ulkopuolisten toimijoiden 

asiakirjat ja televalvontadokumentit ja -tiedot. (Vuorinen 2002, 51.) Edellä mainittujen 

asiakirjojen muodostamien kokonaisuuksien tulkintaan ja oikeanlaisen kuvan saamiseen 

tapahtumista tarvitaan erityisasiantuntijaa. Esimerkiksi H5 mainitsee, että kuka tahansa 

voi nähdä, että transaktio on suoritettu, mutta miksi, se selviää useimmiten vain 

tulkintakysymysten ja yhdistelyn kautta. Kirjanpitoaineistosta selkeintä materiaalia ovat 

pää- ja päiväkirja. Esimerkiksi H3 toteaa, että ”jos meillä on semmoinen tilanne, että tulee 
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kirjanpitorikos, joka liittyy läheisesti meidän (Tullin) tutkimaan niin sanottuun 

päärikokseen, niin meillä on toimivaltuus tutkia sitä - - sillon me tarkastellaan myös näitä 

materiaaleja, mitä on saatavissa. Valitettavan usein ei sitä kirjanpitoo kyllä edes ole” 

(H3).  

 

Kuitenkin on myös niin, että useimmiten aineistoa on saatavilla edes osittain tai lähes 

kokonaan. H3:n mukaan asiakirjoilla on iso painoarvo: ”kyllähän meillä 

talousrikosjutuissa hyvin pitkälti nojautuu semmoseen asiakirjanäyttöön - - riippuu 

tietysti ketä on kuulusteltu ja paljonko siitä on saatu irti, kirjanpitäjän 

todistajankuulustelusta voi saada paljonkin irti noin niin kuin näytöllisesti, mutta jonkun 

epäillyn kuulustelu… jos jokainen vastaus on tyyliin en kommentoi, niin ei se hirveesti 

vie sitä asiaa eteenpäin”. Myös kuulustelujen pohjautuminen asiakirjoihin nousi esiin, 

sillä kuulusteluissa läpikäytävät asiat perustuvat siihen, millaisen käsityksen tutkinta on 

saanut olemassa olevien asiakirjojen kautta: ”- - mitä kysymyksiä voidaan laatia niin, että 

se juttuihin liittyvä henkilö joutuu oikeesti kommentoimaan jotain konkreettista 

asiakirjaa, eikä kysymys oo semmoinen ympäripyöree, että kerro mitä tässä on 

tapahtunut. Se on ihan eri asia esittää joku asiakirja, että kerro miksi tässä lukee näin tai 

miksi tässä on ton henkilön nimi vaikkei se liity tähän mitenkään. Silloin se joutuu jo 

enemmän panostamaan siihen mitä se satuilee, tai siis puhuu” (H3).  

 

Verovilppiä epäiltäessä verottaja toimittaa verotarkastuksen perustuen yhteisön oma-

aloitteisiin veroilmoituksiin, vuosittaisiin veroilmoituksiin, kirjanpitoaineistoon ynnä 

muuhun toiminnan dokumentaatioon. Asiakirjanäytön lisäksi verotarkastuksessa pyritään 

saamaan myös kokonaiskuva kohdeyhtiön toiminnasta ”- - monta kertaa tarkastajalle on 

paljon valaisevampaa käydä siellä yhtiössä ja nähdä se liiketoiminta, että mitä se on, kun 

miettii miten paljon on erilaisia liiketoimintamalleja - - samat tarkastajat pyörii eri 

toimialoilla, niin ei voi millään tietää ja tuntea kaikkia, joten hyvä käydä vähän 

paikanpäällä katselemassa ja haistelemassa” (H2). Myös erityistarkastusten osana H4 

kertoo keskustelevansa kohdeyhtiön kirjanpidosta vastaavan tahon kanssa, jotta kuva 

kohdeyhtiön velvoitteidenhoitotasosta saadaan. Usein keskustelujen perusteella saadaan 

yleiskuva kohdeyhtiön tavoista toimittaa aineistoja, hoitaa selvittelyä vaativia asioita 

kuntoon ynnä muuta (H4). Voidaan siis päätellä, että konkreettisen asiakirja-aineiston ja 

keskustelujen lisäksi havainnointi ja täten myös yleiskuvan saaminen on tärkeää 

väärinkäytösten havaitsemisessa.  
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Vuorisen tutkimuksen mukaan kuulusteluilla ja haastatteluilla on merkitystä tutkinnan 

sujuvuuteen, ja niiden tulkinnassa on käytetty apuna eri asiantuntijoita, kuten 

ekonomisteja (Vuorinen 2002, 85). Vaikka poliisin sisällä talousrikostutkijat ovat 

erikoistuneita nimenomaan talouspuolelle, on joissain tapauksissa välttämätöntä käyttää 

ulkopuolisia asiantuntijoita. Tutkinnalle haastetta tässä lisää se, ettei kaikilla heillä ole 

kuulusteluoikeuksia johtuen siviilikoulutuksesta.  (Vuorinen 2002, 91). Toisaalta taas, H1 

näkee oman roolinsa poliisiorganisaatiossa niin, ettei hänen ole tarkoituskaan kuulustella. 

H1 kokee, että hänen panostaan kuulusteluihin tarvitaan lähinnä kuulustelukysymysten 

suunnittelussa ja siinä, että hän ilmaisee kuulustelevalle tutkijalle, mitä tahtoo kuulustelun 

tuottavan ja mitä lisätietoa hän tarvitsee. Kuitenkin H1 myös toteaa, että tarvittaessa hän 

menee mukaan kuulusteluun ikään kuin tulkiksi, mikäli kuulusteltavana on esimerkiksi 

tilintarkastaja tai muu kollegaksi katsottava henkilö, jonka ammattislangi ja tapa puhua 

asioista on samankaltainen. H1:n mielestä on niin, että esimerkiksi kuulusteltava 

taloushallintoa pyörittävä henkilö voi jättää paljon asioita sanomatta, mikäli niitä ei osata 

kysyä tai mikäli lausunnoista ei osata tehdä oikeanlaisia tarkentavia lisäkysymyksiä. 

Tämän vuoksi tulkinta ja sen merkitys nousee jälleen esiin talousrikostutkinnassa. Myös 

H3 kokee, että hänen tehtävänsä itse tutkintaan liittyvissä asioissa H1:sta poiketen on 

nimenomaan pitää huoli tutkinnallisista ja siten kuulusteluun liittyvistä asioista. H3 

toteaakin, että hän kertoo erityisasiantuntijalle sen, mitä tahtoisi saada selville analyysien 

ja aineiston avulla, ja toivoo asiantuntijan kaivelevan ne esiin.   

 

Kuulustelujen ja asiakirjanäytön suhde useimmiten on niin, että kuulustelut tukevat 

aineistoista esiinnousseita seikkoja. Pääpaino näytössä on asiakirjoissa, ja kuulustelun 

osuus on vahvistaa tunnusmerkistöä, tekijöiden asemaa ja tapahtumien kulkua. Vaikka 

tämä on tilanne- ja tapaussidonnaista, esittää H1 asian niin, että usein kun aineisto on 

tarkastettu ja tarvittavan analyysit on tehty, lopputulemana on tunnusmerkistön 

täyttyminen ja sen jälkeen kuullaan asianosaisia tukemaan löydöksiä. Mikäli tapaus on 

niin sanotusti reaaliaikaisempi, kuullaan asianosaisia jo ennen aineiston tarkastamista ja 

tutkimista. Tämä auttaa tutkintaa pääsemään jyvälle siitä, mitä olisi syytä tutkia. Kun 

näyttöä on saatu kasaan, kuullaan usein asianosaisia vielä uudelleen. (H1.)  

 

Verotarkastustapauksessa tarkastuksessa keskustellaan kohdeyhtiön edustajien ja 

henkilökunnan kanssa tarkastusta toimitettaessa. Mikäli tarkastus antaa viitteitä rikoksia 
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sisältävistä väärinkäytöksistä, siirtyy asia talousrikostutkintaan. Tällöin usein 

verotarkastajaa kuullaan osana esitutkintaa. ”Usein kyllä pyritään siihen, että kaikki 

kirjoitettu siihen kertomukseen niin perusteellisesti, että eipä niitä tartte paljoa kysellä ja 

selvittää enää jälkikäteen.” (H2.) H4 kertoo, että mikäli yksityisellä puolella teetetty 

erikoistilintarkastus johtaa tutkintaan, usein myös tilintarkastajaa kuullaan osana 

esitutkintaa ja myöhemmin myös oikeudessa. Tarkastuskertomukset pyritään 

verotarkastuskertomusten tavoin laatimaan alusta saakka niin, että niitä ei enää tarvitsisi 

tarkentaa prosessin edetessä.  
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5 LASKENTATOIMEN KÄYTTÖ JA SOVELTAMINEN 

TALOUSRIKOSTUTKINNASSA 
 

 

5.1 Tarkastukset osana talousrikostutkintaa 
 

Sen lisäksi, että tilikausittain tehtävä tilintarkastus on tarkastettaville yhteisölle 

rutiinitoimenpide, voidaan tilintarkastajaa kutsua eräänlaiseksi kriisitilanteiden 

asiantuntijaksi (Vannela, Y. 2011, 159). Tällä tarkoitetaan poikkeustapauksissa tehtäviä 

erityistilintarkastuksia ja muita esimerkiksi rikostutkintaan liittyvien erityistä 

asiantuntemusta vaativaa raporttien laatimista ja esittämistä. Laskentatoimen 

erikoisosaamista ja syvempää ymmärrystä tarvitaan osana tutkintaa, sillä olemassa olevan 

informaatio tulee osata löytää hyödyntäen eri työkaluja ja muokata sellaiseen muotoon, 

että tieto on muidenkin kuin laskennan ammattilaisten helposti käytettävissä. 

Laskentatoimen käyttö talousrikostutkinnassa on monen osatekijän summa. Näitä 

osatekijöitä ovat vuosi- ja erikoistilintarkastukset sekä verotarkastukset, niistä saatavat 

kertomukset, tarkastuksiin liittyvät analyysit ja tunnusluvut sekä niiden tulkinta 

kokonaisuutena. Myös yleiskuva tutkinnan kohteena olevasta yhtiöstä on olennainen osa 

tulkintaa. Lyhyesti voidaan siis todeta, että tulkinta on suurin yhdistävä tekijä tutkinnassa 

monimutkaisten kokonaisuuksien vuoksi. Tilintarkastajan päätehtävänä on oikean ja 

riittävän kuvan sekä esimerkiksi osakeyhtiölain noudattamisen lainmukaisuuden 

arviointi. (Hällström, M. 2007, 94). Vaikka edempänä on esitetty haastatteluihin 

perustuen, että tilintarkastajan tehtävänä ei varsinaisesti ole ottaa kantaa talousrikoksiin, 

ei ammattietiikka ja tilintarkastuslain mukainen vastuu poistu. Objektiivisuus tulee 

säilyttää ja havainnot esittävää, ja niiden perusteella viranomaiset tarvittaessa 

käynnistävät varsinaisen tutkinnan. Tilintarkastusten ohella verotarkastuksen voidaan 

katsoa olevan olennainen tapa selvittää, onko väärinkäytöksiä tapahtunut.  

 

Salminen (1998, 153) toteaa useimmiten näytön talousrikostutkinnassa olevan jollain 

tavalla kirjanpitoon liittyvää. Laskentatoimen rooli talousrikostutkinnassa voidaan katsoa 

olevan suuri, sillä laskentatoimen avulla tehtäviä havaintoja ja niistä johdettuja päätelmiä 

käytetään todistusaineistona ja esimerkiksi myös kuulustelukysymysten suunnittelussa. 

Verotarkastuksessa, vuositilintarkastuksessa tai erityistilintarkastuksessa ilmenneitä 



57 

 

 

seikkoja voidaan siis käyttää asiantuntijatodisteluna tai henkilötodisteluna, jolloin 

keskiössä ovat laskentatoimen avulla esiin saadut seikat, kuten konkurssiennuste. 

(Salminen, M. 1998, 153.)  

 

Myös maksukyvyttömyyden alkamishetki on usein tarkastuksessa selvitettävä seikka 

(H1; H4). ”Verottaja ei tee lähtökohtaisesti sitä maksukyvyttömyysanalyysia, niin ne 

täytyy tehdä sit osana niihin juttuihin (velallisen rikoksiin) liittyen” (H1). H3 mainitsee, 

että toimiessaan poliisin talousrikostutkinnassa ei ollut tarpeen käyttää 

erityisasiantuntijaa, jos verotarkastus oli tehty: ”poliisiaikana velallisen rikoksest piti 

kattoo epärehellisyys ja että miten se näkyi siellä kirjanpidossa, esim. että miten on 

varallisuutta siirretty ennen konkurssia pois - - asiantuntijan lausuntoa käytettiin siitä 

kirjanpidon tasosta ja peilattiin rikoksen tunnusmerkistöön ja että antaako se oikean ja 

riittävän kuvan yhtiön taloudellisesta tilasta ja tuloksesta. Jonkin verran käytin myös 

(asiantuntijaa) ympäristöjutuissa, kun piti laskea sitä rikoshyötyä. Verotarkastuksissa ei 

ehkä ihan niin paljon tarvinnut käyttää, koska siellä on se verotarkastaja, joka riittää, ei 

silloin tarvitse enää erityislausuntoa” (H3). H3 myös toteaa, että erikoisasiantuntijoiden 

lausunnot ovat pääsääntöisesti hyviä, varsinkin jos lausunnossa ”uskalletaan vetää 

kohtuullisen rohkeesti se johtopäätös peilaten siihen rikostunnusmerkistöön - -”, eli hyvä 

lausunto sisältää selkeät tosiseikat ja perustelut sille, miksei esimerkiksi oikea ja riittävä 

kuva synny (H3).  

 

Vääränsisältöisiä tai muutoin tekaistuja tositteita ja muuta materiaalia voidaan pitää 

katselmusesineinä osana oikeusprosessia. Oikeuden ratkaisu voi näin ollen perustua 

laskentatoimen avulla selvitettyihin seikkoihin, kuten yhteisön tilinpäätöksistä saatuun 

dataan ja niistä auki laskettuihin erityisiin asioihin, kuten maksukasautumiin, tappioihin 

ja eri erien manipulaatioon taseessa. (Salminen 1998, 153.) Salmisen (1998, 153 - 154) 

mukaan tositteiden tarkasteluun ei tarvita laskentatoimen erityisasiantuntijaa, mutta 

syvemmälle menevään havainnointiin taas tarvitaan. Samansuuntaisia näkemyksiä nousi 

esiin haastatteluissa. Esimerkiksi H3 toteaa, että talousrikostutkijoilla on osaaminen 

perusmuotoiseen talousinformaation läpikäymiseen, mutta monimutkaisemmat analyysit 

teetetään erikoisasiantuntijoilla, ellei esimerkiksi erityistilintarkastusta ole vielä 

konkurssipesän toimesta teetetty jo ennakkoon. 
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Haastatteluiden perusteella tavanomainen tilintarkastus ja rikosperusteinen tarkastus, 

verotarkastus ja erikoistilintarkastus eivät toteuttamistavoiltaan eroa kovin merkittävästi 

toisistaan etenkään metodien osalta. Suurimmat erot haastattelujen perusteella olivat 

tarkastuksen tilanneen tahon intressit, eli tarkoitusperät ja jatkokäyttö, sekä seikat, mihin 

kiinnitetään erityistä huomiota tai mihin toimintaan tarkastus kohdistuu. Viranomaisten 

käyttämät tarkastukset, niin vero- kuin tilintarkastukset ja niistä tehdyt kertomukset, ovat 

lähtökohtaisesti mahdollisia todisteita myös oikeudenkäynneissä, kun taas niin sanotusti 

siviilikäytössä olevat tarkastuskertomukset ovat kolmansien osapuolien kannalta 

olennaisia. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi luotonantajia, 

potentiaalisia sijoittajia tai muita yhteistyötahoja. Viranomaistahojen tarkoituksena on 

löytää mahdolliset väärinkäytökset ja niihin riittävä evidenssi, kun taas muilla tahoilla 

tarkoitusperät ovat useimmiten liiketoiminnalliset. Eroavaisuuksista H5 toteaa, että ”jos 

lähdetään isosta kuvasta, niin tilintarkastajana teen itse valitsemiani toimenpiteitä 

päästäkseni siihen, että voin sanoa, että tilinpäätös on olennaisilta osiltaan oikea, ja voin 

antaa kertomuksen. Valitsen itse, mitä teen ja pidän olennaisena. Erillistarkastuksessa 

taas aina tilataan jotain, ja jos pyydetään katsomaan vaikka käyttöomaisuusluovutuksia, 

niin en ala siinä palkkoja tarkastamaan. Lisäksi raportointitarkkuus dokumenttipuolella 

on tarkempi” (H5). Raportointitarkkuudella H5 tarkoittaa, että pyydetyistä asioista 

annetaan seikkaperäisempi kuvaus tai kertomus havainnoista ja euromäärät raportoidaan 

tarkemmin.  

 

Vaikka erityistarkastusta toimeksiannosta suorittavan tilintarkastajan tehtävä ei ole tutkia, 

onko rikosta tapahtunut, on tilintarkastajalla kuitenkin vastuu ilmoittaa havaitsemistaan 

väärinkäytöksistä, joskin neutraalisti, ottamatta sen enempää kantaa oikeudelliseen 

puoleen tai rangaistavuuteen. Kuten Samociuk ym. toteavat (2004), tilintarkastajilla on 

erityinen vastuu väärinkäytösten havaitsemisessa. ISA 240 -standardi määrittää 

tilintarkastajan vastuista ja velvollisuuksista. Kuten myös esimerkiksi osakeyhtiölaissa ja 

kirjanpitolaissa, on standardista huolimatta päävastuu tilinpäätöksen ja muun 

taloudellisen informaation oikeellisuudesta ensisijaisesti yritysjohdolla, mitä tulee sekä 

torjuntaan että tunnistamiseen. Standardin mukaisesti tilintarkastajan tulisi kuitenkin 

toimia tarkastusta toimittaessaan niin, että erilaisin toimenpitein mahdolliset vakavat 

väärinkäytökset olisivat helpommin havaittavissa. Ammatillinen skeptisyys ja testien 

tekeminen kuuluvat ISA 240 -standardin mukaan tilintarkastajan vastuisiin. (Samociuk et 

al. 2004, 92; ISA 240; ks. myös Suomen Tilintarkastajat ry 2020.)  
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5.1.1 Erityistarkastus 

 

Tavallisesti tilintarkastus tulee suorittaa yhteisössä tavanomaisesti lainmukaisin perustein 

ja edellytysten täyttyessä. Tämän lisäksi voi esimerkiksi konkurssipesä, 

vähemmistöosakas tai muu taho vaatia erityistarkastuksen suorittamista. Tavanomaisesta 

tilintarkastuksesta määrätään tilintarkastuslaissa (TilintarkL 2:2§). Erityistarkastuksesta 

määrätään esimerkiksi osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:ssä. Muita erityistarkastukseen ja sen 

suorittamiseen liittyviä säädöksiä on esimerkiksi asunto-osakeyhtiölaissa (AOYL 9:13§). 

Erityistä tarkastusta voidaan pitää lain määrittämänä suojakeinona 

vähemmistöosakkaalle. Erityinen tarkastus voidaan suorittaa vähemmistöosakkaan 

vaatimuksesta tietyin edellytyksin. (Suomen Tilintarkastajat ry 2018; 2020; Vannela, Y. 

2011 155 - 158; ks. myös esim. OYL 7:7§.)  

 

Sen lisäksi, että erityistarkastuksen eräs tehtävä on suojata vähemmistöosakasta, voidaan 

eritystarkastuksen katsoa suojaavan myös ulkopuolisia osapuolia, kuten velkojia. 

Luonnollisesti myös yhtiö itse voi teettää erityistarkastuksen konsultaatiomielessä, mikäli 

se katsotaan tarpeelliseksi. Useimmiten yhteisön pyynnöstä eritystarkastus tehdään, 

mikäli yhteisö epäilee tapahtuneen väärinkäytöksiä joko johdon tai työntekijän toimesta. 

Erityistarkastus teetetään usein ulkopuolisella taholla sen vuoksi, ettei resursseja sisäisesti 

ole tilanteen tutkimista varten. (Suomen Tilintarkastajat 2018; ks. myös 

Aluehallintovirasto 2019.)  

 

Usein tarve erityistarkastukselle lähtee pesänhoitajan tekemistä havainnoista. ”Kyllä nää 

kokeneet pesänhoitajat sitten siinä tietää, että mitä todennäköisesti on tehty - - jos siinä 

tulee jotain yllättävää matkalla vastaan, niin yhdessä sovitaan miten toimitaan, se on 

interaktiivinen prosessi” (H4). Erityiselle tarkastukselle on ominaista se, että 

tarkoituksena on kohdentaa tarkastus koskemaan ennalta sovittuja seikkoja liittyen 

kohdeyhtiön toimintaan. ”Se lähtee siitä, että pesänhoitajan, konkurssiasiamiehen tai 

muun toimeksiantajan kanssa sovitaan siitä, mikä on se tarkastuksen scope” (H4). 

Erityinen tarkastus eroaa tavanomaisesta tilintarkastuksesta siten, että siinä missä 

tavanomaisen tilintarkastuksen tavoite ja tehtävä on saada oikea ja riittävä kuva 

olennaisuuden perustetta noudattaen yhtiön kirjanpidosta ja taloudellisesta tilasta ja niistä 

prosesseista, joiden avulla yhteisö on niihin päätynyt, erityistarkastus keskittyy vain 

tiettyihin, ennalta määrättyihin aspekteihin (H4; H5).  
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Raportoinnissa erot tavanomaisen ja erityisen tarkastuksen välillä näkyvät etenkin siinä, 

että lain mukaan tilintarkastaja antaa tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen ja 

tarvittaessa tilintarkastuspöytäkirjan, ja muut tarkastukseen liittyvät huomiot löytyvät 

tarkastusdokumenteista. Erityistarkastuksessa raportointi keskittyy erikseen sovittuihin 

tarkastuksen kohteisiin ja sen tarkoituksena on antaa kuva tarkastetuista kohteista 

johtopäätöksineen. Tarvittaessa väärinkäytösepäilyn sattuessa voidaan 

erityistarkastusraportteja hyödyntää mahdollisessa rikostutkinnassa ja mahdollisesti 

aikanaan oikeudenkäynneissä, mikäli asia sinne saakka etenee. (Suomen Tilintarkastajat 

ry 2018; H5.)  

 

5.1.2 Rikosperusteinen erityistarkastus 

 

Rikosperusteisella eritystarkastuksella tarkoitetaan tilannetta, jolloin tehdään 

tilintarkastustyyppinen tarkastus kohdeyhteisön toimintaan ja taloudelliseen aineistoon, 

mikäli sitä on saatavilla silloin kun rikosta on syytä epäillä. Rikosperusteinen 

erityistarkastus tehdään tutkinnanjohtajan päätöksellä, ja sen päätehtävänä nimensä 

mukaisesti on selvittää epäiltyyn rikokseen liittyvien tunnusmerkistöjen olemassaolo 

(Vannela, Y. 2011, 165).  

 

Rikosperusteista erityistarkastusta ei mainita erikseen tilintarkastuslaissa eikä esimerkiksi 

osakeyhtiölaissa, mutta toimintaperiaatteet ovat samankaltaiset, kuin tavanomaisessa 

tilintarkastuksessa, tai enemmältä erikoistarkastuksessa. Haastattelussa H1 kertoi 

rikosperusteisten erityistarkastusten sisällön riippuvat pitkälti siitä, mitä talousrikosta tai 

väärinkäytöstä epäiltiin. H1:n mukaan useimmiten verorikostapauksissa ei ole tarpeen 

tehdä enää suurempia analyysejä talousrikostutkinnan osana, sillä verotarkastuskertomus 

useimmiten on niin kattava ja riittävä, ettei rikosperusteiselle tarkastukselle ole yleensä 

erityistä tarvetta. Yleisluontoinen analyysi ja yhtiön tarkempi tutkiminen, esimerkiksi 

lähipiiriasioiden osalta, voi kuitenkin tulla kysymykseen täydentävänä toimenpiteenä. 

(H1; H5; Salminen, M. 1998, 154.)  

 

Rikosperusteinen erityinen tilintarkastus pitää Salmisen (1998, 156) mukaan sisällään 

neljä eri tasoa. Tasojen erot vaihtelevat sen mukaan, miten syvälle yhteisön asioiden 

selvitystyössä on tarkoitus mennä. Yleistarkastus on nimensä mukaisesti katsanto 
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yleisellä tasolla järjestelmiin, toimialaan ja toimintaan sekä kirjanpitoon ja sen laatuun ja 

muotoon. Yleistarkastuksen avulla pyritään näkemään esimerkiksi konkurssin oireita, 

peittelytoimenpiteitä ja kirjanpitorikoksia, jotka tyypillisesti esiintyvät 

talousrikosryppäissä. (Salminen, M. 1998, 156; Jukarainen & Muttilainen 2015, 73; H1 - 

H5.) Haastatteluista kävi myös ilmi, että yleistarkastus liittyy normaaliin 

tilintarkastukseen, erityistarkastukseen sekä verotarkastukseen osana muuta toimintaa.  

 

Valikoivalla tarkastuksella Salminen tarkoittaa astetta laajempaa tarkastusta. Tällöin 

keskiössä ovat muun muassa kriittiset erät, riskit, tilinpäätösanalyysitoimintojen 

tekeminen aineistosta, pesäluettelot ja niiden vertaaminen kirjanpitoon, tilastotyökalut 

ynnä muut. Toiminnan tarkoituksena tällöin on esimerkiksi selvitellä tarkemmin 

konkurssin syitä ja seurauksia. (Salminen 1998, 156.) Valikoivan tarkastuksen kaltaisia 

erikoistarkastuksia käytetään paljon. H4 kertoi haastattelussa, että selvitettävistä asioista 

sovitaan pesänhoitajan kanssa, erilaisia analyyseja tehdään vertailun vuoksi ja eräänlaista 

tilinpäätösanalyysia tehdään niin, että useamman vuoden tilinpäätöstietoja verrataan 

keskenään. Myös H1 nosti esiin tarkastusta tukevista analyysityökaluista 

tunnuslukuanalyysin. H2 oli käyttänyt samankaltaisia välineitä verotarkastusten 

yhteydessä, tosin niin, että fokus on yleensä ollut yleensä enemmän tulos- kuin 

tasekeskeinen. ”- - lähtökohtaisesti tosiaan rikostarkastaja tutkii taikka selvittelee 

esimerkiksi niitä tunnuslukuja taselähtöisesti, mutta meillä (verottajalla) on tosiaan se, 

että katsotaan niitä tuloslaskelman lukuja.  Tottakai katsotaan tasettakin, mutta niin kuin 

sanoin, karrikoidusti ero on siinä että rikostarkastaja selvittää, onko sieltä (taseelta) 

hävinnyt jotain varallisuutta perusteettomasti - - elikkä taseen kautta, kun taas me 

(verotarkastuksessa) vaan tutkitaan niitä että onko tulot ja kulut oikein ja että kohdistuvat 

oikeille verovuosille” (H2). Kuten rikosperusteisessa erikoistarkastuksessa ja 

erikoistarkastuksessa, verotarkastuskin voi kohdistua vain tiettyyn toiminnan osaan 

tarkastuksen fokuksen mukaisesti. 

 

Tositekohtainen tarkastus tarkoittaa sananmukaisesti tositteiden ja muiden asiakirjojen 

tarkastamista kokonaan tai osittain sen mukaan, kuin katsotaan tarpeelliseksi. 

Tositekohtaista tarkastusta käytetään Salmisen mukaan selittämään tapahtumia ja 

todentamaan erilaisia transaktioita tai niiden vääränsisältöisyyttä. (Salminen 1998, 156.) 

Kuitenkin haastatteluissa kävi ilmi, että todellisuudessa tämä tarkastustyyppi on 

liitännäinen muuhun tutkintatoimintaan, sillä ei ole olennaista penkoa koko 
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tositeaineistoa sen kattavuuden vuoksi, vaan ensin on tärkeää selvittää tilinpäätös- ja 

hallintomappi-informaation kautta se, mitä mahdollisesti on tapahtunut ja mitkä ovat 

epäilyttäviä tai huomiota kiinnittäviä seikkoja aineistossa. Tämän jälkeen pureudutaan 

pääkirjan kautta tositeaineistoon, jolloin evidenssiä haetaan todentamaan tapahtumaa tai 

sen puuttumista. (H1 - H5.) Salmisen määrittelemä (1998, 156) neljäs taso, 

tekotapakohtainen tarkastus, pureutuu yksittäisiin eriteltyihin tekotapoihin ja sellaisiin 

tapauksiin, joissa tunnusmerkistö voidaan nähdä olevan sama. 

 

Vannelan (2011, 165) mukaan paras anti talousrikostutkinnassa poliisissa 

työskentelevällä liiketaloudellisen koulutuksen saaneella henkilöllä rikosperusteisen 

erityistarkastuksen tarkastustehtävissä on se, että ammattitaitonsa lisäksi pysyy ajan 

hermolla muusta tutkinnasta. Voidaan siis sanoa, että tietojenvaihto ja yhteistyö ja niiden 

merkitys korostuu.  

 

 

5.2 Analyysitoiminnot ja päättely tutkinnan työvälineenä 
 

 

5.2.1 Intuitio ensihavainnon välineenä 

 

H5 tiivistää tarkastuksen ensimetrit niin, että hänelle tulee ”- - fiilis, siitä, että joku asia 

on eri tavalla. Polut lähtee johtamaan asioihin, ja se siihen johtava fiilis voi olla ihan 

vaan joku nimi tai joku yhdentekevä asia”. H5:n mukaan kyse ei ole siitä, että hän tekee 

työnsä perustuen umpimähkään valittuihin tarkastuskohteisiin, vaan siitä, että intuitio, 

kokemus ja tunne jonkin asian merkityksellisyydestä ohjaa aloittamaan tietyistä asioista. 

”Saatan käydä aluksi koko matskua selaillen läpi, ja laputtelen niitä juttuja ja 

myöhemmin yleensä osoittautuu, että niissä on jotain huomionarvoista. Kai se on se 

kokemus siitä, mitä kannattaa tutkia” (H5). Van Dyune ym. toteavat, että vaikka lopulta 

informaatiota analysoitaisiinkin ja arvioitaisiinkin taloudellisten faktojen varassa, voi 

prosessi alkaa ja idea tulla ei-numeerisesta seikasta (van Dyune et al. 2003, 75).  
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Älykäs intuitio työvälineenä havainnoinnissa on Raamin (2018, 35) mukaan käytössä eri 

ammateissa toimivilla asiantuntijoilla. Älykkääksi intuitioksi voidaan sanoa äkillistä 

tunnetta, joka on erotettavissa yhtäkkisestä satunnaisesta mieliteosta tai pelosta ynnä 

muusta. Kykyyn käyttää hyväksi intuitiota liittyy useimmiten tarkka havainnointikyky ja 

lisäksi kyky havaita merkityksellisiä signaaleja. Intuitiota tulee kehittää, että sitä voidaan 

käyttää hyödyksi työtehtävissä. (Raami, A. 2018, 35.) Intuition vaikutus työntekoon on 

korostunut aikojen saatossa. Kuten Raami toteaa, taito käsitellä monimutkaisia 

asiavyyhtejä ja saada päättelystä mahdollisimman paljon irti on korostunut. Aineistoista 

pyritään saamaan mahdollisimman paljon tietoa päättelyn tueksi, mutta valtavan 

aineistomäärän läpikäynti ei itsessään auta, jos intuitiota ei osata käyttää hyväksi. Raami 

toteaa, että ihannetilanne on sellainen, jossa voidaan käyttää sekä intuitiota että tietoista 

päättelyä tiedonhankinnan välineenä. (Raami 2018, 41 - 42.) Talousrikostutkinnassa ja 

eri tarkastuksia toimitettaessa haastattelujen mukaan tilanne on juuri tämä. Intuitio luo 

ensikosketuksen valtavaan aineistoon, jonka jälkeen tehdään tarvittavat tarkemmat 

tunnuslukuanalyysit ja sen jälkeen päätellään tapahtumien kulku näiden yhdistelmänä. 

Intuitiota käyttäessään erityisasiantuntija ei välttämättä osaa edes eritellä, mistä tieto 

merkityksellisyydestä tulee tai mihin fiilis perustuu. (Raami 2018, 84.) 

 

Kuten Raami toteaa, älykäs intuitio on suuri osa asiantuntijan ammattitaitoa. Kokemus ja 

myös intuitio perustuu usein pitkään, tiettyyn asiaan keskittyneeseen opiskeluun ja myös 

työkokemukseen ja käytäntöön. Käyttökelpoista ja erityislaatuista siitä tulee silloin, kun 

asiantuntijalle on kehittynyt erityinen kyky hahmottaa suuria asiakokonaisuuksia aiheen 

tiimoilta. Tuo hahmotuskyky perustuu kokemuksen kautta opittuihin lukuisiin 

yksittäistapauksiin ja kokemuksiin. (Raami 2018, 83 – 84.) Asiantuntijalle on siis 

rakentunut vuosien harjoittelun ja kokemuksen keräämisen myötä todella suuri määrä 

tietoa ja tietorakenteita, joita hän pyrkii hyödyntämään joko tietoisesti tai 

tiedostamattomasti (Raami 2018, 94). 

 

H1 kertoi haastattelussa jo ensivilkaisun aineistoon kertovan pitkälti sen, mitä ja miten 

kannattaa tutkia. H1 on toiminut pitkään ekonomitarkastajana poliisiorganisaatiossa, ja 

hän kertoo roolinsa tutkinnassa vaihtelevan tapauskohtaisesti. Vilkaisu aineistoon ennen 

varsinaista tutkintaa saattaa aiheuttaa ajatuksia, että aineistoa olisi syytä tutkia 

enemmänkin, ja joskus se johtaa siihen, että H1 pyydetään suorittamaan rikosperusteinen 

erikoistarkastus tarkoituksena löytää varhaisessa tutkintavaiheessa mahdollisia 
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aihetodisteita jo epäilyksen alla olevaan mahdolliseen rikokseen tai rikoksiin. 

”Ilmoituksen tekovaiheessa jo keskustellaan joskus sen tutkinnanjohtajan kanssa omat 

näkemykset siitä, että esimerkiks onko se maksukyvyttömyys olemassa tai että onko se 

oikeesti näytettävissä se rikos ja olisko kirjanpidon tarkastamisella jotain hyötyä sille 

rikoksen selvittämiselle” (H1). Voidaan siis sanoa, että jo ennen rikosilmoituksen 

tekemistä ilman suurempaa analyysia aineistoa vilkaisemalla voidaan ottaa kantaa siihen, 

näyttääkö aineisto siltä, että sitä olisi syytä tarkastella lähemmin väärinkäytösten vuoksi.  

 

H4 sanoo erityistarkastusten aloittamisesta seuraavaa: ”- - yleensä kun ensimmäisenä 

selas niitä hallintomappeja, niin sieltä näki aika nopeesti sen, mitä yrityksessä on 

tapahtunut: millä tavalla on pidetty pöytäkirjoja, sopimuksia, onko hallitus toiminut, 

onko tilintarkastaja kommentoinut jotain. Jotenkin niistä tulee itselle semmoinen, onko 

se sitten vainu, että mitkä ne on ne pääkohdat ja mitkä on niitä selvitettäviä juttuja” (H4). 

H1 myös toteaa, että aineiston tarkastelussa ”lähdetään tilinpäätöksestä ja katotaan sieltä 

merkkejä ja rivejä, mitkä on lähtökohtasesti kiinnostavia tai herättää kiinnostuksen” 

(H1). Useimmiten kipupisteet on ilmoittajan ilmoituksessa jo eritelty, ja H1 näkee asian 

niin, että sen perusteella jo voi tehdä oletuksen, mitä kannattaa vilkaista ensimmäisenä.  

 

Haastattelujen perusteella yleensä tarkastus tai läpikäyminen alkaa kokemuksen tuomalla 

vaistonvaraisella tutkimisella. Intuition ensisysäystä ei kukaan haastateltavista 

tarkastuksia tekevistä pystynyt määrittelemään tarkemmin, mutta vaisto ja ”tunne, että 

tässä on kyllä nyt jotain” (H5) nousi esiin. On myös ilmeistä, että konkreettiset 

eroavaisuudet ovat asioita, joihin huomio kiinnittyy. Esimerkiksi H5 kertoo, että muusta 

aineistosta erottuva fontti voi olla seikka, johon huomio kiinnittyy tahattomasti. H4 

esittää samankaltaisen ajatuksen: ”- - kyllähän se, että jos vaikka kaikki matkalaskut on 

samalla kynällä ja samalla käsialalla tehty, niin herättää pikkusen jotain epäilyksiä 

herättää” (H4).  

 

Kaikki haastateltavat nostivat siis esiin ensivilkaisun, vaiston ja intuition sekä 

kokemuksen tuoman tunteen, että jotain on mahdollisesti pielessä. Näitä vaistonvaraisia 

asioita seuraavat tarkemmat ja analyyttisemmat tarkastus- tai tutkintatoimenpiteet. 

Tutkintamenetelmänä talousrikostutkinnassa rikostarkastaja voi käyttää esimerkiksi 

tilinpäätösanalyysia raporttien ohella tehden niistä johtopäätöksiä perustellen niitä edellä 
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mainituista aineistoista löytyneillä havainnoilla. Johtopäätösten käyttäminen osana 

todistusaineistoa päättää syyttäjä sekä oikeus. (Kähkönen, I. 1997, 16.)  

 

Haastatteluissa haastateltavat panivat painoarvoa kokemuksen tuomalle kyvylle nähdä 

asioita nopeasti. Tarkemmin ilmaistuna kokemuksen kautta kasvanut ymmärrys eri 

liiketoiminnoista ja eri aloille ominaisista toiminnoista ja tavoista auttoi haastateltavien 

mukaan asioiden arvioinnissa ja kyvyssä niin sanotusti aavistaa, mistä ja mitä kannattaa 

penkoa. Kähkönen avaa intuition merkitystä talousrikostutkinnassa niin, että vaikka 

varsinaisesti todistus- tai näyttöarvoa intuitiolla ei ole, voidaan sitä hyväksikäyttää 

talousrikostutkinnan aikana. Kähkönen myös korostaa intuition vaikutusta 

monimutkaisiin talousrikosvyyhteihin, sillä myös hänen mukaansa epätäsmällisyydet 

aineistossa ja kirjausketjuissa voidaan havaita intuitiivisesti ja rikos pystytään 

lähtökohtaisesti paikallistamaan myös näin. (Kähkönen, I. 1997, 8.) H5 kertoo, että 

uransa alkuvaiheessa olevia erityistarkastajia ja näissä tarkastuksissa avustavia tulee 

ohjata etsimään tietynlaisia virheitä, poikkeavuuksia ja mahdollisesti lisätutkittavia 

rivejä. H5 myös toteaa, että ”- - sen työn pitää olla hyvin ohjattua ja määriteltyä. En mä 

avustajalle antais vaan kasaa mappeja että kattele tuosta. Pitää pystyä ohjeistamaan ja 

pilkkomaan”. Niin ikään Raami esittää niin sanotun mestari–kisälli-suhteen tehokkaaksi 

tavaksi kehittyä asiantuntijaksi ja intuition käyttäjäksi (Raami 2018, 85). Vähitellen 

kokemus kasvaa, kun huomionarvoisia seikkoja oppii ohjauksessa löytämään, ja siten 

myös oman intuition vaikutus alkaa tuomaan lisäarvoa tarkastuksen suorittamiselle. 

Vaikka kokemus, intuitio ja fiilis ovat suuressa osassa väärinkäytösten havaitsemisessa, 

kaikkia ei välttämättä aina havaita. ”Välillä pitää kompastua kehittyäkseen” (H5).  

 

5.2.2 Tilinpäätösanalyysi ja päättely 

 

Van Dyune ym. mukaan tilinpäätösanalyysi ja tutkimus talousrikostutkinnassa on tietojen 

keräämistä, valintaa, määrittelyä, prosessointia ja analysointia lainsäätäjän puolesta (van 

Dyune et al. 2003, 77). Vaikka ”suurimman osan kipupisteistä löytää jo yhdellä 

katsomisella, tietysti analyysia käytetään, kun mietitään niiden (lukujen) kehitystä ja 

muutosta taseen ja tuloslaskelmien erien kautta, koska sieltähän sen näkee” (H1). 

Tilinpäätösanalyysi tarkastuksen ja tutkinnan työkaluna on ollut käytössä jokaisella 

haastatellulla vähintään osittain tai sovellettuna. Tilinpäätösanalyysia voidaan käyttää 
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esimerkiksi Kähkösen mukaan tiedon muokkaamiseen sellaiseen muotoon, että siitä on 

hyötyä tutkinnassa (Kähkönen, I.1997, 4). Muokkaamisella pyritään siten muutamaan 

saatavilla oleva tieto sellaiseen muotoon, että sitä voi käyttää muukin taho kuin kyseessä 

olevan yrityksen johto yhteisön omiin tarkoitusperiin. Vannelan (2011, 152) mukaan 

talousrikosten tunnusmerkistölle on ominaista, että toteen näyttäminen saattaa edellyttää 

arvioiden tekemistä. Tästä voidaan päätellä, että vaikka jostain tutkittavasta seikasta olisi 

olemassa viitteitä kohdeyrityksen taloudellisen informaation joukossa, pitää se osata 

kaivaa esiin analysoimalla tai spesifiä näyttöä ei ilman ammattilaisen kokemukseen 

perustuvaa arviota tapahtumien kulusta ei voida saada.   

 

Tilinpäätösanalyysin painopiste ja siinä käytettävä informaatio riippuu pitkälti käyttäjän 

intresseistä. Ikäheimo ym. (2012, 115 - 116) jakavat tilinpäätösanalyysin erillisiin 

vaiheisiin käyttäen omistajien näkökulmaa. Haastatteluissa esiinnousseisiin kokemuksiin 

verrattuna vaiheet ovat myös erikoistilintarkastajan ja rikostarkastajan tai -tutkijan 

näkökulmasta samankaltaiset. Vaiheita ovat liiketoiminta-analyysi, tilinpäätöksen 

muokkaus, tunnuslukuanalyysi ja tulevaisuuden ennustaminen sekä arvonmääritys. 

Ikäheimo ym. (2012, 136) antavat eniten painoarvoa muokkaukselle ja 

tunnuslukuanalyysille, mutta käytännössä väärinkäytöksiä tutkiessa jokaisella vaiheella 

voi olla merkitystä, riippuen erityistarkastuksen intresseistä ja epäillystä rikoksesta. 

Analyysi tulee osata kytkeä osaksi muuta havainnointia ja tarkastelua. Myös Ikäheimo 

ym. toteavat (2012, 136), että analysointi vaatii kokonaisvaltaista näkemystä yrityksestä, 

sillä jos katsotaan pelkkiä lukuja, saadaan kuva toiminnan lopputulemasta, mutta itse 

toiminta lukujen takana jää silloin kokonaan huomiotta.    

 

H2:n mukaan verotarkastuksia toimitettaessa on tarkastajalla käytössään eräänlainen 

analyysityökalu, johon yrityksen taloudellinen data on syötetty. Tarkastaja voi järjestellä 

tietoja haluttuun järjestykseen ja tehdä erilaisia hakuja tarkastuksen intressien mukaisesti, 

eikä mitään perusmuotoista erillistä sapluunaa tarkastukselle ole. Vaikka työkalun avulla 

saadaan tietoa kerättyä ja jäsenneltyä analysoitavaksi, ei H2:n mukaan ihmisen tekemä 

päättely ja analyysi häviä minnekään: ”tarkastajan täytyy osata tulkita sitä aineistoa, oli 

se paperilla tai sähköisenä - - täytyy osata löytää ne missä saattaa olla virheellistä 

käsittelyä tai virheitä. Sähköinen välineistö antaa mahdollisuudet siihen, että hakuja 

voidaan tehdä nopeemmin, mutta silti se on tarkastajan ammattitaito, mikä siellä 

taustalla on” (H2). Eli huolimatta työkalusta, itse analyysin ja löydösten tulkinnan tekee 
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tarkastaja, joten ammattitaidon merkitys korostuu jälleen. Verottaja etsii tarkastuksissaan 

esimerkiksi mahdollisia liiketoimintaan kuulumattomia kuluja, ohimyyntejä, virheitä 

tuloutuksissa ja arvonlisäverokantoihin liittyviä virhekirjauksia. Toisin sanoen, 

verotarkastus pyrkii tarkastamaan, että yhteisö on toiminut verolainsäädännön mukaisesti 

liiketoiminnassaan. H4 erityistilintarkastuksissa käyttää erillisiä analyysityökaluja apuna 

esimerkiksi tositesarjojen aukottomuuden todentamiseen. Myös yrityksen omista 

järjestelmistä saatava aineisto, kuten tiedot lähteneistä maksuista eri laskuttajille, otetaan 

osaksi analyysia. (H4). Syvempi tarkastelu vaatii kokemus- ja tietoperusteista päättelyä. 

 

Tilinpäätösanalyysia voidaan ajatella kolmivaiheisena prosessina, jossa taseanalyysi on 

ydinosa. Lähtötiedot ja laatimisperusteet, tiedonmuokkausmetodit sekä loppukäyttäjät ja 

heidän tavoitteensa muodostavat kokonaisuuden analyysissa, jonka avulla voidaan 

todentaa erilaisia talousrikosepäilyjä. (Kähkönen I. 1997, 4 - 5; 1998, 36 - 37.) H4 

mainitsee erityistarkastuksissa käytettävän usein tilinpäätösyhteenvetoja, joihin on koottu 

saldoja mahdollisuuksien mukaan useiden vuosien tilinpäätöksistä. ”Kootaan yhteen 3-5 

vuoden tiedot taseelta ja tuloslaskelmalta, sieltä näkee sitten sen oman pääoman 

kehityksen, velkojen kehityksen ja tuloskehityksen” (H4). Lisäksi sanallinen kuvaus 

havainnoista ja tapahtumista liitetään kertomukseen. Olennaiset muutokset, 

arvostuskysymykset ja kehitystrendeistä poikkeavat erät nostetaan siis tarkempaan 

tarkasteluun ennalta sovittujen tarkastusten tavoitteiden mukaisesti.  

 

Tilinpäätösanalyysia seuraa luonnollisena jatkumona päättely siitä, mitä on tapahtunut ja 

miksi. Päättelyllä ja tapahtumaketjujen tulkitsemisella on iso osa tarkastustoiminnassa. 

Kähkösen mukaan rationaaliseen päättelyyn liittyy pitkiä ajatusketjuja sekä 

monimutkaisia kausaalisuhteita. Kähkönen myös esittää, ettei asiaan vihkiytymättömälle 

välttämättä ole itsestään selvää noiden asioiden aukeaminen – päättelyketjut siis 

edellyttävät erityisasiantuntemusta. (Kähkönen, I. 1997, 6.) H1 toteaa 

tunnuslukuanalyysien lähinnä tukevan tilinpäätöksen analyysia ja havaintoja, joita on 

tehty sen perusteella. H4 esittää, että luvut itsessään eivät kerro mitään, jos ei ymmärretä 

syitä. Esimerkiksi H4 sanoo, että ”ajatellaan tilannetta, että rahat on tiukassa, niin miten 

loogista on, että myyntisaamiset ja varasto kasvaa? Yleensä semmoisessa tilanteessa 

pyritään nimenomaan kotiuttamaan saamisia ja minimoimaan varasto, jotta rahaa 

saadaan liikkeelle”, eli on ymmärrettävä kirjoittamattomia lainalaisuuksia lukujen, kuten 

vaihto-omaisuuden kiertonopeuden takana. 
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Vaikka rationaalinen päättely pitää sisällään varsin johdonmukaisia ja yksinkertaisia 

aritmeettisia laskelmia, käytetään niitä tukena monimutkaisten 

tapahtumakokonaisuuksien sarjojen todistelussa. Yksinkertaistaen, esimerkiksi 

tarkastusta toimittava henkilö voi rationaalisesti päätellä, että kirjausketju on looginen ja 

oikeansisältöinen, ja tarvittaessa tätä voidaan tukea empiirisesti tositeaineiston sekä pää- 

ja päiväkirjan avulla. Kähkönen esittääkin, että empiiriset menetelmät tukevat 

rationaalista päättelyä. (Kähkönen 1997, 9.) H5 myös toteaa haastattelussa 

yksinkertaisten laskutoimitusten olevan käytössä erikoistilintarkastuksia ja mahdollisia 

epäkohtia haravoitaessa. Myös muut haastateltavat toteavat todentavien laskukaavojen 

olevan luonteeltaan hyvin yksinkertaisia ja niiden tarkoituksena on saattaa 

tilinpäätöstietoja keskenään vertailukelpoisiksi ajassa.  H1 käyttää lähinnä Excel-

ohjelmaa laskennassa apuvälineenä, ja kaavat ovat hyvin yksinkertaisia. Myös H3 kertoo 

käytössä sekä analyyttisia työkaluja sekä Excelissä tehtäviä toimenpiteitä. ”Excel on hyvä 

työkalu moneen, esimerkiks lukujen tarkasteluun, kuten pankkitietojen - - sit näitä 

kaavioita saadaan aikaseksi, nekin kyllä excelipohjalla, mistä muunnetaan 

kuvamuotoon” (H3). Vaikka H5:lla on käytössään taulukkolaskentaohjelma, joka tuottaa 

erilaisia tunnuslukuja, ei hänen mukaansa niistä ole paljoa hyötyä, sillä tilanteet 

vaihtelevat yrityskohtaisesti. Toimialasta, yrityksestä ja tarkastuksen tavoitteista riippuen 

H5 laskee tietyt tunnusluvut keskinäistä vertailua varten. ”- - ainekäyttö, jotain 

maksuvalmiuslukuja, mitä sitten käytetään sen maksuvalmiuden arvioinnissa”.  

 

Tilinpäätösanalyysin kautta tehtävät päätelmät koskevat H1:n mukaan suurimmaksi osin 

puhtaasti kirjanpidosta tehtäviä havaintoja esimerkiksi yrityksen maksukäyttäytymisestä 

oman pääoman kehittymiseen. Numeeristen havaintojen lisänä voidaan tilinpäätöksistä 

päätellä tapahtumia, käydä aineistoa läpi kirjausketjujen kautta käänteisesti ja pohtia 

miksi jokin tapahtuma on kirjattu tietyllä tavalla. 

 

Alankohtaisia eroja tilinpäätös- ja tunnuslukuanalyysissa ei haastateltavien mukaan ole 

juurikaan nähtävissä. Aloille ominaisia asioita enemmän voidaan haastateltavien mukaan 

nähdä yrityskohtaisia eroja tekotavoissa ja väärinkäytöksissä. ”Joka kerta pitää ottaa 

huomioon kaikki: toimiala, itse yritys ja luonne. Onhan ne tilinpäätöksetkin ihan erilaisia 

riippuen siitä, mitä ne tekee” (H1). H1:n mukaan kun katsotaan tilinpäätösten ja 

tunnuslukujen kehittymistä, lähdetään kuitenkin toimialasta liikkeelle ja katsotaan niitä 

eriä ja transaktioita, mitkä eivät vaikuta alalle ja yritykselle ominaisilta ja järkeviltä (H1). 
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H4 kertoo tosin esimerkinomaisesti ravintoloissa käytettävän varastoarvoja vääristelyyn. 

”Saneerauskeissi oli niin, että pelkkien tilinpäätöstietojen perusteella asetin 

kyseenalaiseksi sen, että voiko varasto olla näin suuri käytännössä. Peilasin sitä erää 

siihen, mikä on yleensä ostojen määrä ja liikevaihto tilikaudessa ja sen perusteella 

rohkenin väittää, että varasto on liian suuri” (H4). Loppujen lopuksi yritys meni 

konkurssiin, ja konkurssipesästä löytyi pesänhoitajan toimesta runsaasti ylivuotisia 

lihoja. Alaskirjaukset olivat siis tekemättä, ja päättelyn avulla tarkastaja oli ollut oikeassa. 

Varastoarvoja analysoitaessa on toki huomioitava, että vuodet voivat vaihdella keskenään 

ja mikään laki ei määritä vaihto-omaisuuden määristä. Kuitenkaan mikäli 

liiketaloudellista perustetta ylisuurelle varastolle ei ole, niin varallisuuden sitominen 

vaihto-omaisuuteen on vähintäänkin tarkastamisen arvoinen seikka. Toimintaympäristön 

ja täten siis toimialan ymmärtäminen auttaa päättelyssä, vaikkei erityisiä merkittäviä 

eroja metodeissa tai havaintoketjuissa olisikaan. Myös Salminen (1998, 177) toteaa, että 

vaikkei esimerkiksi lainsäädäntö tunne eri toimialariskejä, voi varojen arvottamisessa ja 

toimintatavoissa olla eroja eri toimialoilla.  

 

Mansikkamäen ym. mukaan analyysi- ja strategiatoimintaa poliisissa hyödynnetään 

jollain tasolla. Noin viidesosa Mansikkamäen ym. tutkimukseen vastanneista oli sitä 

mieltä, että toimintaympäristöanalyysia on hyödynnetty jollain tasolla osana 

talousrikostutkintaa. Enemmälti analyyseista nähtäisiin olevan hyötyä talousrikosten 

ennaltaehkäisyssä ja aikaa omaan paljastavaan tiedusteluun ja analyysiin 

talousrikostutkintaa tehtäessä ei ole. Torjuntapuolella analyyseista yhteistyössä muiden 

tahojen kanssa katsottaisiin olevan enemmän hyötyä. (Mansikkamäki et al. 2017, 68 - 

70.) Myös H2 ja H3 totesivat verottajan ja Tullin ennaltaehkäisevän työn tehokkaaksi 

talousrikosten estämisessä.  

 

5.2.3 Kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus 

 

Yritysjohdonkin käyttämät tunnusluvut ovat oikein käytettynä väärinkäytösten 

löytämiseen hyviä analysointityövälineitä. Tyypillisesti H4:n mukaan yritykselle tehdään 

jonkinlainen tunnuslukuanalyysi, riippuen selvitettävistä asioista. Riskinä 

tunnuslukuanalyysien käytössä on se, että oikaisemattomat erät tuottavat virheellistä 

informaatiota: ”- - jos tehdään suoraan tilinpäätöstietojen perusteella, sinne joudutaan 
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tekemään ne oikaisut. Esimerkiksi jos velkojen luokittelut pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin 

ei ole oikein, tai myyntisaamisiin sisältyy eriä, jotka ei ole enää eli kurantteja, tai 

sijoitusten tai käyttöomaisuuden arvostuksissa on olennaisia virheitä, niin eihän ne 

tunnusluvutkaan anna oikeaa tietoa siitä” (H4). Tunnusluvuista H4 nostaa esiin 

kannattavuuden, vakavaraisuuden, omavaraisuusasteen sekä maksukyvyttömyyden 

alkuhetken. Jälkimmäistä seikkaa verrataan aina edellisten kanssa, eli missä vaiheessa 

taloudellisen informaation valossa voidaan katsoa yhtiön ajautuneen 

maksukyvyttömyyteen, eli velallisen rikosten tunnusmerkistön perusteella muuttunut 

maksukyvyttömäksi.  

 

Vannela (2011, 160) esittää, että tunnuslukuihin ja siten kirjanpitoon perustuvat 

analyysitoimenpiteet tilintarkastuksen yhteydessä ovat joko hyviä tai huonoja, riippuen 

toimitetun kirjanpidon tasosta ja yleensäkin aineistosta. Lasketut tunnusluvut perustuvat 

aina historiaan, ja mikäli tapahtumahetken ja tunnusluvun laskemisen välillä on 

olennaisia tapahtumia riittävästi, ei tunnusluku anna välttämättä todellista kuvaa 

toiminnan tasosta. Siten myös johtopäätökset lukuanalyysin perusteella voivat olla 

olennaisiltakin osin virheellisiä. (Vannela, Y. 2011. 160.) Haastateltavien mukaan 

kuitenkin käyttö pitää osata suhteuttaa muihin yhtiön olennaisiin tapahtumiin ja 

yleiskuvaan tilanteesta, jolloin tulee käyttää kokonaisharkintaa pelkän 

tunnuslukuanalyysin sijasta.  

 

Kannattavuus ideana tarkoittaa yrityksen kykyä tuottaa omistajilleen voittoa, jolloin 

tunnusluvuilla pyritään suhteuttamaan eri tilikaudet tai muut ajanjaksot keskenään 

vertailukelpoisiksi. Kähkösen mukaan kannattavuus voidaan lopullisesti saada selville 

totaalikauden loputtua. (Kähkönen, I. 1998, 82.) Tarkastuksen tai tutkinnan aikana 

useimmiten käytössä on historia-aineisto, josta voidaan selvittää yhteisön taloudellista 

tilaa menneenä ajanhetkenä. Kannattavuus kytkeytyy Salmisen määrittämiin (1998, 180) 

kriiseihin, sillä tulorahoituksen riittävyyttä voidaan tarkastella osana 

erikoistilintarkastusta.  

 

Kannattavuuden tunnusluvuista tulokseen perustuvista luvuista voidaan olennaisina 

mainita myyntikate, käyttökate, rahoitustulos ja nettotulos (Kähkönen, I. 1998, 82; ks. 

myös Koski, T. 2017, 80 - 81). Etenkin verottaja käyttää verotarkastuksia toimittaessaan 

tulosperusteisia lukuja.  H2 toteaa verotarkastusten yhteydessä suoritettavasta analyysista 
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seuraavaa: ”sanotaan niin että meillä loppuviimeksi aika vähän käytetään niitä 

tunnuslukuja, että ehkä tommonen mitä käytetään, niin toki vähän katsotaan, että mikä 

on liikevoittoprosentti ja mikä on myyntikate” (H2). Jälleen nousi esiin se, että 

kokonaisuus ja yleiskuva ja velvoitteiden hoito katsotaan merkittävämmäksi asiaksi. H5 

taas nostaa esiin varastoluvut, käyttökatteen, ainekäytön ja niiden suhdeluvut, mutta 

samalla hän korostaa tunnuslukujen käyttämisen riippuvuuden kohteesta. Voidaan siis 

sanoa, että mitään yksiselitteistä tunnuslukukäyttöä ei ole olemassa. 

 

H4 kertoo, että esimerkiksi saneeraustapauksissa pääosin katsotaan usein maksutapojen 

poikkeuksellisuutta, laskujen kiertonopeuksia ja verrataan esimerkiksi lähteneitä maksuja 

ja pitkäaikaiseksi venyneitä taseella avoimena olevia lyhytaikaisia velkoja taseen 

kokonaisvaroihin tai konkurssipesän kokonaisvaroihin. Maksukäyttäytyminen ja siihen 

liittyvät suhdeluvut taseen perusteella ovat keskiössä. Etenkin, jos yritys ei ole kovin 

vakavarainen, lyhytaikaiset velat ovat erääntyneet pitkiä aikoja, ja ”- - sitten just siinä 

ennen konkurssia ne maksetaan, jos on joku kriittinen toimittaja minkä kanssa halutaan 

jatkaa sitten seuraavassa yhtiössä, niin se saattais olla semmoinen tilanne, että yhtäkkiä 

yrittäjällä löytyy sitä intressiä maksaa vanhoja velkoja pois” (H4).  

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että yleisesti ottaen puhtaasti tunnuslukuihin perustavaa 

analyysia verotarkastuksissa, tilintarkastuksissa, erityistilintarkastuksissa ja 

rikosperusteisissa tarkastuksissa käytetään käytännössä melko vähän. Enemmän 

painoarvoa teknisessä tarkastuksessa haastateltavat antoivat yleiskuvalle, tilinpäätösten 

ja taseen tai tuloksen eri erien keskinäiselle vertailulle ajassa. Kuitenkin 

tunnuslukuanalyyseja käytetään, mutta valikoidusti ja tarvittaessa, eikä lähtökohtaisesti 

oletusarvona tai niin, että koko tarkastus nojaa niihin. Kuten H4 totesi, ei tunnuslukuja 

lasketa auki vain laskemisen ilosta. ”Yleensä itse oon välttänyt sitä että laskisin ja 

määrittäisin (tunnuslukuja) ihan noin vaan, koska jos ne irrotetaan siitä asiayhteydestä, 

niin niitä voidaan tulkita ihan väärin. Että ne täytyy sitten tulkita nimenomaan siinä 

yhteydessä, missä ne sitten oikeesti on” (H4). Myös H1 toteaa, että ”mennään aika 

simppelillä tunnuslukuanalyysilla, että ei hirveen monimutkaisia liiketaloudellisia 

rakennelmia tehdä”, ja tämä johtuu siitä, että tarkoituksena on selkeyttää ajatusmalli 

asiaan vihkiytymättömälle henkilölle ja lisäksi H1 näkee, että tunnuslukuanalyysi on vain 

osa esimerkiksi maksukyvyttömyysharkintaa.  
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H1 mainitsi käyttävänsä laskennassa pääosin Exceliä. H1 totesi käyttävänsä lähinnä 

kannattavuusluvuista liiketulosta ja tulosta, tarpeen mukaan oikaistuna. Tutkinnan 

alkuvaiheessa myös ”tilinpäätöksist katotaan kannattavuus ja oman pääoman 

kehittyminen ja mahdollisesti mikä on lyhytaikaisten saamisten tai vaihtuvien vastaavien 

ja lyhytaikaisten velkojen suhde” (H1). Eli pitkälti tunnuslukuja lasketaan ajallisen 

vertailun vuoksi, jotta nähdään yhtiön taloudellisen tilanteen ja toiminnan kehityskaari. 

Lisäksi tunnuslukuja lasketaan ja analysoidaan sen vuoksi, että voidaan määrittää 

mahdollinen maksukyvyttömyyden alkamishetki, joka on eräs olennaisimmista seikoista 

velallisen rikosasioissa.  

 

Vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut liittyvät usein velallisen rikosten 

selvittelyyn ja tutkintaan. Useimmiten käytetty tilinpäätösinformaatiosta laskettu 

tunnusluku on lähinnä vapaan oman pääoman määrä ja siihen liittyvät oikaisut. 

Vakavaraisuuteen liittyen H1 mainitsee käyttäneensä työhistoriansa aikana ”joskus 

aiemmin currenttia ja quickia ja varaston kiertonopeutta”, mutta nykyään hän ei koe 

niiden laskemista tarpeelliseksi muuta kuin erikoistapauksissa. ”En enää oikeestaan käytä 

omavaraisuusastetta tai näitä muitakaan tunnuslukuja, lähtökohtaisesti se on nykyään 

niin että varat miinus velat oikaistuna, sillä katotaan että onko vakavaraisuus heikko vai 

ei” (H1). Koski (2017, 83) esittää, että current ration ja quick ration ongelma on siinä, 

että se esittää yhtiön maksuvalmiuden vain yhdellä hetkellä. Analysoitaessa informaatiota 

näitä eri ajanhetkistä laskettuja tunnuslukuja voitaisiin verrata keskenään, mutta 

haastattelujen perusteella yleiskuva on tässäkin tärkeämpi. Omavaraisuusasteen ongelma 

puolestaan Kosken mukaan (2017, 82) on se, että kirjausperusteita ei välttämättä tiedetä, 

ja tarkempi perehtyminen ja tunnuslukujen oikaisu vaatisi selvitystä esimerkiksi 

vastaavaa-puolen omaisuuseristä. Haastatteluissa kuitenkin kävi ilmi, että joskus on 

tarpeen pureutua eri eriin niiden poikkeuksellisen suuruuden tai muutoksen takia, mutta 

harvemmin näitä tunnuslukuja käytetään apuna, vaan esimerkiksi kauppakirjoja, 

maksuliikennettä ja yleistä tilinpäätösinformaatiota.    
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5.3 Maksukyvyttömyyden alkamishetken määrittäminen 
 

 

Kuten aiemmin on jo esitetty, H4:n mukaan maksukyvyttömyyden alkamishetken 

selvittäminen on useimmiten yksi haasteellisimmista tehtävistä erikoistilintarkastuksia 

tehtäessä. Ylipäätään on myös selvitettävä, onko maksukyvyttömyys olemassa, vai onko 

kyse maksuhaluttomuudesta. On siis tehtävä kokonaisarvio, jossa arvioidaan velallisen 

rahoitustilannetta, eli olemassa olevia ja tulevia varoja sekä tuloja ja niiden suhdetta 

odotettaviin ja jo olemassa oleviin velkoihin (Tolonen, K. 2000, 129). Mikäli 

tunnusmerkistö täyttyy, on myös alkamishetki olennainen asia selvittää, sillä siihen 

perustuu eri tekojen rangaistavuus. Määrittäminen on hankalaa, sillä termit ovat 

tulkinnanvaraisia, sillä esimerkiksi kun määritettäessä maksukyvyttömyyttä pohditaan 

velallisen selviytymistä velvoitteistaan kohtuullisessa ajassa, ei termi ole absoluuttinen, 

vaan riippuu monesta tekijästä.  

 

Myös H1 nosti esiin maksukyvyttömyyden osana erikoistarkastusta, sillä usein 

rikostutkinta alkaa siitä, että katsotaan, onko yritys ollut maksukyvytön, ja jos kyllä, niin 

mistä alkaen. ”Usein mulla on alkuvaiheessa se tutkintapyyntö ja tilinpäätöksiä. 

Alustavasti ainakin niitten perusteella voidaan sanoa, että koska se (yritys) on tullut 

maksukyvyttömäksi ja että onko velallisen epärehellisyys tapahtunut 

maksukyvyttömyysaikana, eli onko sitä rikosta ylipäätään olemassa” (H1). Samaa totesi 

H4 tunnuslukuanalyysin yhteydessä. Maksukyvyttömyyden alkamishetken 

määrittäminen nojautuu pitkälti maksukäyttäytymiseen ja kirjanpitoinformaatioon ja sen 

tasoon. Vaikka Kähkösen mukaan (1998, 49) maksukyvyttömyyden 

tarkastelunäkökulmaa ei rikoslaissa ole erityisesti määritelty, on tapana tarkastella 

nimenomaan maksuvirtoja, eikä kohdeyhtiön varallisuusasemaa yksinään. Esimerkiksi 

velallinen voi hyvinkin olla olematta niin sanotusti ylivelkaantunut, mutta silti tämä voi 

olla maksukyvytön. (Kähkönen, I. 1998, 94.) 

 

Kuten jo esitetty luvussa 3.3.1, velkasuhteen tosiasiallinen olemassaolo ja taloudellisten 

vaikeuksien johdosta tapahtuva maksukyvyttömyyden paheneminen nyt tai 

tulevaisuudessa ovat tunnusmerkistön täyttymisen edellytyksiä, ja erityistilintarkastus 

pyrkii toteennäyttämään nämä. Tunnusmerkistötekijä velallisen epärehellisyyttä 

tarkasteltaessa liittyen velkojien aseman tahalliseen vahingoittamiseen pitää sisällään 
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Salmisen (1998, 160 - 161) mukaan monia yhtäaikaisia edellytyksiä olosuhteille. 

Erityistarkastuksessa tulee selvittää se, onko velallinen ollut kykeneväinen maksamaan 

velkojaan takaisin lainkaan vai onko kyseessä ollut tilapäinen maksuhäiriö, ja täyttääkö 

toiminta rikoslaissa määritellyt tunnusmerkit. Salminen esittää myös oikeuskäytännön ja 

oikeuskirjallisuuden käyttämisen tukena maksukyvyttömyyden määrittämiselle. 

Käytännössä tulee maksukyvyttömyys pystyä osoittamaan ja hankkimaan siitä näyttöä. 

Salminen toteaa myös liiketaloudellisten tunnuslukujen laskemisella olevan merkitystä. 

(Salminen, M. 1998, 160 - 161.) Haastateltavien kertomuksista voidaan päätellä, että 

viimeksi mainittu yhdistettynä kokemukseen ja ammattitaitoon on paras tapa selvittää 

maksukyvyttömyyden perusteita ja alkamishetkeä. Ilman laskelmia toteennäyttäminen on 

vaikeaa, ja ilman päättelyä ja kokonaisvaltaisen kuvan tarkastelua, kontekstia ja 

oikeuskäytäntöä laskelmat eivät kerro mitään.  

 

Salmisen (1998, 174) mukaan selkein näyttö maksukyvyttömyydestä syntyy ulosotto- tai 

muiden perintätoimenpiteiden olemassaololla, mutta mikäli selvityksiä tarvitaan lisää, 

tulee tutkia tarkemmin yrityksen tunnuslukuja kannattavuuden, maksuvalmiuden ja 

vakavaraisuuden kehityksen kautta. Ylipäätään yrityksen tappiollisuus ja 

ylivelkaantuminen on nähtävissä tilinpäätösinformaatiosta, mutta alkamisajanhetken 

selvittäminen on vaikeampaa.  

 

 

5.4 Havaintojen raportointi ja asioiden esittäminen asiaan 

vihkiytymättömälle 
 

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että mikään raportti tai tilintarkastuskertomus tai muu 

dokumentti, jossa on esitetty väärinkäytöksiä taloudellisen informaation avulla, ei 

yksinään riitä epäilyksen vahvistamiseksi. Tuotokset, kuten erityistarkastuskertomukset, 

ovat osa esitutkintaprosessia ja myöhemmin mahdollista tuomioistuinkäsittelyä. 

Tuotokset ja löydökset ovat tärkeä osa jatkokäsittelyä, mikäli esitutkintaviranomainen 

tulee siihen tulokseen, että asiassa on syytä epäillä rikosta. Salminen toteaa (1998, 183), 

että esitutkintaa varten ei riitä, mikäli on annettu lausunto vain jonkin tietyn ajanhetken 

tilasta, vaan on myös esitettävä havaintoja tekojen seurauksista.  
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Päättelyn lopputulemat ovat verotarkastuksessa, tilintarkastuksessa ja sitä kautta 

talousrikostutkinnassa olennaisia asioita muuntaa selkeään muotoon laskentatoimen 

erityisasiantuntijan toimesta. Haastatteluissa asia nousi esiin siten, että osa 

haastateltavista koki itse selvitystyön ohella erääksi päätehtäväksi tilinpäätösten ja 

muiden asioiden antamien tietojen saattamisen sellaiseen muotoon, että se on 

ymmärrettävissä ilman liiketaloudellista kokemusta tai koulutusta. Tapahtumaketjujen 

aukoton päättely ei välttämättä ole helppoa tai tositteista todennettavissa, sillä kuten 

esimerkiksi H5 toteaa, voidaan erityistilintarkastusta suorittaessa löytää taseelle 

kirjatuista saamistositteista sellaisia, joissa on joku muu kuin yhteisön taseelta rahat ja 

pankkisaamiset -eristä löytyvä tilinumero. Pankkitilin omistajaa on tilintarkastuksen 

yhteydessä mahdoton selvittää, ellei tarkastuksen kohde sitä kerro. Tällöin päättely 

tapahtumaketjuista jää vajaaksi. Viranomaisten, eli esimerkiksi poliisin 

talousrikostutkinnan, on tämä mahdollista pakkokeinojen nojalla selvittää, mikäli 

tarkastushavainnot lopulta päätyvät tutkintaan saakka.  Kähkösen mukaan näytön 

keräämisen laajuus riippuu pitkälti tarkastajan omasta kekseliäisyydestä ja tavoista, ja 

tietenkin toiminnan ja valtuuksien rajojen mukaisesti (Kähkönen 1997, 9).  

 

Kähkösen mukaan tutkinnan osana ei välttämättä aina pystytä hyödyntämään 

liiketoiminnallisen erityisasiantuntijan tuottamaa tietoa ja havaintoja. Asiasisällöllisesti 

oikea ja validi tieto termistöineen ei välttämättä aukea poliisin tai Tullin tutkijalle tai 

tutkinnanjohtajalle, joten silloin sitä ei välttämättä tule käytetyksi. Kähkösen mukaan 

kyse ei missään nimessä ole siitä, etteikö kaupallista koulutusta käymättömän tutkijan 

ymmärrys riittäisi yleisellä tasolla, vaan nimenomaan erikoisterminologian aiheuttamat 

haasteet ja taloudellisen informaatiossa olevat vivahde-erot aiheuttavat sen, että asiaan 

vihkiytymättömän on vaikeaa tai miltei mahdotonta nähdä niitä. (Kähkönen, I. 1997, 11.) 

Kähkösen mukaan niin ikään tiimityöskentely talousrikosasioissa on tärkeää, sillä eri 

osaamisalueiden yhdistely voi nopeuttaa tutkintaa (Kähkönen, I. 1997, 11).  

 

Myös haastatteluissa nousi esiin se, että kukin tehköön sitä, mitä parhaiten osaa. ”Se on 

niin kuin osa tehokkuutta, että mää teen tätä näitä kirjanpidon tarkastuksia ja tutkija 

kuulustelee ja jokainen on ammattilainen omassa sektorissaan” (H1). H3 toteaa 

seuraavaa kysyttäessä, että miten hän kokee kaupallisen koulutuksen puutteen 

talousrikostutkinnassa häntä itseään koskien: ” - - kyllähän se varmaan tietty kaupallinen 

koulutus olis itelläki ehkä hyvä olla, mutta toisaalta mä oon sitten miettinyt aina niin, että 
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mulla on sitä tiettyä osaamista, ja sitten mä käytän niitä tietyn alan ammattilaisia. Tietty 

perusymmärrys mullakin pitää tietty olla, että pystyn keskustelemaan samalla kielellä tai 

edes pyytämään (erikoisasiantuntijalta) mitä mä haluan - - kyllä mä mielestäni aika hyvin 

ymmärrän. Mä oon sen niin miettinyt, että mun ei tarvi tietää ihan jokaista yksityiskohtaa, 

sitä varten on ammattilaiset, kun puhutaan siitä, että mitä mä tarvin niin kuin näytöksi, 

mitkä on niitä asioita mitkä tukee sitä rikosepäilyä - - mä koen että mä oon se tutkinnan 

ammattilainen ja sitten mä käytän hyväkseni muita ammattilaisia” (H3). H3 näkee asian 

niin, että hänen tehtävänsä on esittää tutkintakysymys ja ongelma erikoisasiantuntijoille, 

jotka puolestaan etsivät tarvittavat tiedot aineistosta. ”- - me annetaan se toimeksianto. 

Mulla on tämmönen ongelma, pystyttekö miettimään, että miten tää saadaan ratkaistua 

tai että tarvitsen tähän jotain (näyttöä), mitä tehdään tai mitä tiedustellaan ja mitä 

papereita pitää hankkia vielä” (H3). 

 

H4 ja H5 mainitsivat myös samansuuntaisesti, mutta toiselta katsantokannalta. Heidän 

tehtävänsä erikoistarkastuksia yksityisellä puolella tehdessä on suhtautua puhtaan 

objektiivisesti asioihin, eikä puuttua varsinaisesti siihen, onko väärinkäytöksiä tapahtunut 

– he kokevat, että heidän tehtävänsä ei ole koettaa selittää miksi jotain on tapahtunut, 

vaan lähinnä pyydettäessä löytää asiat, jotka ovat tapahtuneet liiketoimintaan liittyvän 

aineiston valossa. Myös raportoinnissa H5 mainitsi kiinnittävänsä huomiota jo 

tarkastuksen alkuvaiheessa siihen, että erityistarkastuksesta annettava raportti olisi 

mahdollisimman tiivis ja ymmärrettävä, jopa ilman substanssiosaamista. Raportin ja 

tarkastuskertomuksen selkeys on ensiarvoisen tärkeää, sillä näitä dokumentteja käytetään 

mahdollisesti osana tutkintaa ja siten myös osana oikeusprosessia sellaiseen päädyttäessä 

(ks. esim. Kähkönen, I. 1997, 12; 16). Tarkastuskertomusten ei tule ottaa kantaa rikoksen 

tapahtumiseen, vaan se tehtävä kuuluu oikeuslaitokselle. Tosin rohkeita oletuksia tulee 

uskaltaa tehdä, jotta tutkintakynnys ylittyy. H1 taas sanoi omasta rikostarkastajan 

työstään, että hän tekee, mitä pyydetään tekemään ja tutkii sen, mitä tutkinnanjohtaja tai 

tutkija pyytää. Niin ikään Kähkönen mainitsee, että liiketaloudellisen koulutuksen 

läpikäyneet erikoisasiantuntijat joutuvat useimmiten todistamaan oikeuteen, mikäli juttu 

sinne asti päätyy.  

 

”Kyllähän tää työ kulminoituu siihen, että ollaan oikeudessa todistamassa - - otan siis 

koko tarkastusprosessissa huomioon sen lopputuleman, että se olis sen muotoinen että 

pystyisin mahdollisimman selkeesti ja ymmärrettävästi esittämään oikeudessa. Se 
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vaikuttaa tähän koko prosessiin” (H1). ”Jos karkeesti sanotaan, että käyttöomaisuudessa 

on tehty tuhannen euron kreditkirjaus, eipä se juuri ketään lämmitä, koska se on tekninen 

juttu. Lukijaa tai kuulijaa kiinnostaa se, että mitä on tapahtunut: onko se poisto, myyty, 

lahjoitettu” (H5). Eli asioiden avaaminen ja tapahtumien kulun muuttaminen yleiskielelle 

on etenkin oikeusprosessin kannalta ensiarvoisen tärkeää. 

 

Kuten jo aiemmissa luvuissa on esitetty, erilaiset tarkastuskertomukset päätyvät näytöksi 

oikeuskäsittelyyn. Jokainen haastateltava pyrkii kertomuksissaan ja raportoinnissaan 

sellaiseen asioiden esittämiseen, että lopputulos palvelee mahdollisimman montaa eri 

käyttäjää. ”Usein haasteena on käräjäoikeudessa todistamassa se että tietty lautamiehillä 

ei ole, eikä välttämättä tuomareillakaan, semmoista kirjanpidon tuntemusta, niin siinä 

korostuu se, että pystyy selittämään asiat ns. kansantajuisesti yleiskielellä käyttämättä 

semmosta kirjanpidollista jargonia” (H4). Kuitenkin H4:n mukaan selkeyttämisestä 

huolimatta on kyettävä olemaan riittävän tarkkasanainen ja yksiselitteinen.  

 

 

5.5 Menestystekijät ja haasteita talousrikostutkinnassa  
 

 

5.5.1 Tutkintaa jouduttavia menestystekijöitä 

 

Mansikkamäen ym. (2015, 31) tutkimuksessa nousi esiin talousrikostutkinnan eräänä 

menestystekijänä tutkintahenkilöstön ammattitaito sekä sujuva yhteistyö muiden 

viranomaisten kanssa sekä substanssiosaaminen. Kriittiseksi menestystekijäksi 

osaamisen nosti lähes puolet. Myös perehdyttämisen kesto nousi esiin: jos tutkijalla ei ole 

talousosaamista entuudestaan, koettiin se hidastavaksi tekijäksi. (Mansikkamäki et al. 

2017, 31; 34; ks. myös Talousrikostutkinnan tila 2004, 10 - 13.) Edellä tutkijalla 

tarkoitetaan poliisitaustaista henkilöä, jolla ei ole kaupallista koulutusta. Poliisi sekä Tulli 

käyttävät tutkinnassaan liiketaloudellisen koulutuksen saaneita henkilöitä osana 

tutkintaansa – tällä pyritään keskittämään haastavimmat tulkinta- ja analysointitehtävät 

niihin erikoistuneille henkilöille (H1; H3) 
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Vuorinen on havainnut verorikosjuttujen kestävän muita juttuja lyhyemmän aikaa, sillä 

veroviranomaisen panos tutkinnan tukena auttaa juttujen nopeampaa selvittämistä 

(Vuorinen 2002, 61). H2 toteaa haastattelussaan liiketaloudellisen osaamisen olevan 

ensiarvoisen tärkeää verotarkastuspuolella, joten verotarkastusraporttien taso ja 

verotarkastusten perusteellisuus edesauttaa talousrikostutkinnan joutuisuutta jutun sinne 

saakka päätyessä. Myös H3 on sitä mieltä, että liiketalousosaaminen on ehdoton 

voimavara osana talousrikostutkintaa.  

 

Verorikoksiin liittyen erääksi menestystekijäksi talousrikostutkinnassa voidaan nostaa 

Mansikkamäen ym. tutkimuksen mukaan se asia, että laadukkaimmat tutkintapyynnöt 

tulevat useimmiten verottajalta, sillä ne ovat perusteellisia ja johdonmukaisia (H1; 

Mansikkamäki et al. 2017, 39 - 40; 49). Kysyttäessä mielipidettä asiaan Verohallinnossa 

pitkään työskennelleeltä H2:lta, hän toteaa asian olevan selvää, sillä asia johtuu ”- - siitä 

tietysti, että meillä on asiantuntijaporukka ja asiantunteva henkilöstö, joka näitä tekee. 

Meillä on kuitenkin lähtökohtaisesti ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 

ihmisiä, että on sitä asiantuntemusta ja osaamista, ja osataan hahmottaa asiat siltä 

kannalta, että miten niitä (verotarkastuskertomuksia) käsitellään esimerkiksi 

esitutkinnassa ja käräjillä - - no se isoin on se asia että pystytään erottamaan se 

olennainen sieltä epäolennaisesta”. Tästä voidaan päätellä, että keskittyminen omaan 

osaamisalueeseen ja tiivis yhteistyö nähdään hyvänä asiana talousrikosten tutkinnassa. 

Talousrikostutkinnan tila -loppuraportin mukaan yhteistyö verottajan kanssa nähtiin 

hedelmällisenä. ”Verotarkastajia tulisi kouluttaa tutkijoiden ”tutkijapareiksi” ja joka 

yksikön yhteydessä voisi olla asiavalvoja” (Talousrikostutkinnan tila, 2004. 12).   

 

Talousrikostutkintaa helpottavina ja jouduttavina tekijöinä Vuorinen näkee muun muassa 

henkilöstön osaamisen ja valmiuden parantamisen, talousrikostorjuntatyön 

monipuolistumisen ja elinkeinoelämän aktiivisen mukanaolon torjunnassa. Ennakoinnilla 

on suuri rooli talousrikosten ehkäisemisessä, ja tähän voidaan vaikuttaa uhkia 

ennustamalla ja eliminoimalla sekä toimintamuotojen kehittymisen ymmärtämisellä. 

(Vuorinen 2002, 106.) Tutkinnan ja sidosryhmien on pysyttävä ajan tasalla esimerkiksi 

erilaisista säädösmuutoksista ja käytänteistä, sillä talousrikolliset todennäköisesti ovat jo 

askeleen edellä, kun yksi reikä on tukittu säädösten puolesta.   
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Vuorisen mukaan näytön keräämisen keskeisimpiä tapoja on aineistoon perehtyminen 

(Vuorinen 2002, 103). Pitkälti onnistunut talousrikostutkinta on kiinni ammattitaitoisen 

henkilöstön lisäksi yhteistyöstä. Kuten jo aiemmin mainittua, eräissä tutkimuksissa nousi 

esiin se, että verottajan kanssa tehty yhteistyö nähtiin hedelmällisenä ja tuottavana. 

Vuorisen mukaan voidaan ajatella, että vaikka talousrikostutkinta on pääosin poliisin 

tehtävä, ylipäätään yhteystyö kokonaisuudessaan poliisin, asianomistajien, 

rahoituslaitosten ja muiden yksityisten toimijoiden sekä muiden viranomaisten välillä on 

äärimmäisen tärkeää. (Vuorinen 2002, 108.)  

 

 

5.5.2 Haasteita talousrikostutkinnassa 

 

Talousrikostutkijat poliisissa tekevät useimmiten yhteistyötä ennen kaikkea syyttäjän, 

mutta myös pankkien ja veroviranomaisen sekä ulosottomiehen ja pesänhoitajien kanssa. 

Kokonaisuudessaan yhteistyön katsottiin Mansikkamäen tutkimuksen mukaan toimivan 

enemmän hyvin kuin huonosti, mutta eniten haittaa tutkinnalle yhteistyöstä syntyi sen 

vuoksi, että prosessi hidastui. Samaa mieltä haastatteluissa oli esimerkiksi H1.Sähköiset 

palvelut ja henkilökohtaiset yhteydet nähtiin helpottavina tekijöinä. (Mansikkamäki et al. 

2017, 50 – 53.) Muita yhteistyölle otollisia paikkoja katsottiin olevan ennalta ehkäisevä 

työ ja yleisölle kansankielisesti asioista kertominen. (Mansikkamäki et al. 72.) 

Suurimmaksi haasteeksi haastateltavat nostivat sen, että aineistoa ei ole, tai että se on joko 

tuhoutunut, tai niin puutteellinen, ettei tarkastusta tai tutkintaa voida suorittaa. Myös 

monimutkaiset tapaukset ja esimerkiksi pankkitietojen saaminen saattaa aiheuttaa 

viivettä. Yhteistyö muuten koettiin eri viranomaisten ja asianosaisten välillä toimivaksi. 

(H1 - H5.) 

 

Lahti (2014, 62) toteaa, että myös kansainvälistyminen on kasvavissa määrin haaste, ja 

yhteistyön merkitys painottuu entisestään, etenkin rajat ylittävä yhteistyö. Tästä voidaan 

päätellä, että esimerkiksi kansainvälisesti ajateltuna yhtenäinen kirjanpito- ja 

tilinpäätöslainsäädäntö helpottaisi talousrikollisuuden ennaltaehkäisemisessä ja 

havaitsemisessa. Kansainvälisiä haasteita talousrikostutkinnalle aiheuttaa pääomien sekä 

työvoiman vapaa liikkuvuus sekä kansainväliset rikosorganisaatiot. Terenius ja 

Linderborg (2014, 70 – 71) toteavat myös, että talousrikollisuuden määrä on myös 
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kytköksissä yleiseen taloustilanteeseen sekä talouselämän rakennemuutoksiin paitsi 

Suomessa, mutta myös etenkin Baltiassa ja Venäjällä. Myös bulvaanitoiminta aiheuttaa 

ongelmia tutkinnassa, sillä jos kaupparekisteriin on merkitty ulkomailla asuva henkilö, 

vaikeutuu torjunta ja tutkimus entisestään. (Terenius & Linderborg 2014, 71.) Ylipäätään 

se, että talousrikostapauksiin liittyvissä yhtiöissä vastuunalaiset yhtiömiehet voivat olla 

eri henkilöt kuin ne, jotka käyttävät tosiasiallista määräysvaltaa yhtiössä, aiheuttaa 

haasteita (Lakio, K. 2010, 13). 

 

Kansainvälisessä tutkinnassa korostuu laskentatoimen osaamisen kannalta se, että 

asiantuntijan tulee tuntea paitsi kotivaltionsa erikoislainsäädäntö, mutta myös 

kansainvälinen tilinpäätöslainsäädäntö sekä on myös osattava tulkita 

yhteistyöviranomaisen valtion erikoislainsäädäntöä ja tilinpäätös- ja 

kirjanpitokäytänteitä. (Ks. Terenius, M. & Linderborg, K. 2014, 76 - 77.)  Vaikka osaa 

yhteisöistä velvoittavat kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS), ei etenkään pienillä 

tai keskisuurilla yrityksillä todennäköisesti ole intressejä, saati velvollisuutta soveltaa 

niitä tilinpäätöskäytännössään, sillä soveltaminen on hallinnollisesti raskasta verrattuna 

kotimaiseen FAS-käytäntöön.  

 

H3 näkee haasteeksi kansainvälistymisen ja sähköisen toiminnan. ”Nettimaailmassa raha 

liikkuu nopeesti, eli rikoshyödyn hävittäminen on mahdollista häivyttää nopeestikin 

ulkomaisille pankkitileille ja ketjuttaa nopeesti se sieltä” (H3). Myös se, että viestintä on 

siirtynyt enenevissä määrin sellaisiin viestintäkanaviin, joista ei jää niin paljon jälkiä, on 

vaikeuttava tekijä.  

 

Henttalan ja Paasion (2004, 27) mukaan ongelmana on usein se, että yksittäiset transaktiot 

ovat laillisia, mutta kokonaisuutena katsottaessa tekojen rypäs on laiton. Haastetta 

talousrikostutkinnalle Henttalan ja Paasion mukaan on muun muassa koulutuksen puute 

ja resurssipula. Toki myös sidosryhmien panoksella nähtäisiin olevan vaikutusta 

(Henttala & Paasio 2004, 27; Vuorinen 2002, 64). Toisaalta taas, Laitisen ja Virran 

mukaan suurin ongelma talousrikosten tutkinnassa on juttujen monimutkaisuus, ei 

niinkään koulutuksen puute. Laitisen ja Virran (1998, 171) tutkimuksesta nousi niin ikään 

esiin se, että talousrikoksia koskeviin käsityksiin ja ammattitietouteen koettiin 

vaikuttavan ”rikoksista saadut käytännön kokemukset ja omat pohdinnat”. Tästä voidaan 

päätellä, että hiljainen tieto ja kokemus on vaikea siirtää tai opettaa, ja talousrikosten 
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muuttaessa muotoaan uusien rikosmetodien syntyessä edellyttää jatkuvaa ammatillista 

kehitystä sekä viranomaisten ja asiantuntijoiden saralla.  

 

Hakala toteaa, että koska (talous)rikollisuuden luonne on muuttunut, on myös juttujen 

luonne muuttunut ajassa. Aiemmin talousrikospuolella ansioituivat ns. 

valkokaulusrikolliset, mutta Hakalan mukaan ”tällä hetkellä talousrikoksiin on enemmän 

ja enemmän sotkeutuneena eri rikoslajien asiantuntijoita”, joten tämä voidaan nähdä niin, 

että ”tämä asettaa talousrikostutkinnalle melkoisia haasteita tulevina vuosina”. (Hakala 

2014, 43.)  

 

 

5.6 Mahdollisia väärinkäytösten merkkejä ja miten niitä voidaan 

havaita 
 

Talousrikollisuuden ollessa moneen eri alaan liittyvä ilmiö, on sen tunnistaminen ja 

todentaminen viranomaisen toimesta haastava tehtävä. Mansikkamäen ym. tekemästä 

tutkimuksesta talousrikostutkinnasta Suomessa nousi esiin, että ennaltaehkäiseminen 

olisi kustannustehokkaampaa ja resurssit voitaisiin kanavoida oikein (Mansikkamäki et 

al. 2017, 42). Myös talousrikostilastojen ja -prosessien tutkiminen jälkikäteen on 

tulevaisuuden kannalta myöhäistä, ellei niiden avulla koeteta saada aikaan tehokkaita 

ennaltaehkäiseviä toimia. 

 

Laitinen ja Virta (1998, 64 - 65) esittävät mukaillen Jack Bolognan (teoksessa Handbook 

on Corporate Fraud 1993, 30 - 33) ajatuksia tavoista tunnistaa potentiaalisia 

talousrikoksiin syyllistyviä yhtiötä. Näitä riskejä ovat muun muassa korkeimman johdon 

itsevaltaisuus, kommunikaation ja sitoutumisen tason heikkous, jatkuvat alijäämät, 

työntekijöiden kaltoinkohtelu ja taustojen tarkistamattomuus, toiminnan 

läpinäkymättömyys sekä häikäilemättömyys. Tämänkaltaiset riskit eivät ole absoluuttisia 

ja niiden määrittäminen ja havaitseminen ei onnistu tilinpäätöstä analysoimalla, vaan se 

vaatii pidemmän ajan tarkkailun ja alan tuntemisen.  

 

Myös Samociuk ym. esittävät varoitussignaaleja yrityksen toimintaan ja sen 

väärinkäytöksiin liittyen. Esimerkiksi kova ja nopea halu yrityskauppoihin, itsevaltaiset 
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päätökset johdon tasolta liittyen etenkin liikekumppaneihin, tavoitettavuuden välttely, 

huhut sisäisesti ja ulkoisesti, piittaamattomuus yleisesti ja aineistojen ja dokumenttien 

vaikea, ellei mahdoton saatavuus. Myös konsulttien epämääräinen toiminta ja 

manuaalisesti tehdyt oikaisut ja maksusuoritukset ovat näitä merkkejä. (Samociuk et al. 

2004, 95 - 96; ks. myös Schwartz, M. S. 2011, 273 - 274.) H4 kertoo eräästä tapauksesta, 

jossa helmikuulle oli kirjattu suuri määrä hyvityslaskuja, ja tarkasteltaessa seuraavia 

vuosia huomattiin sama ilmiö. Yhtiön kirjanpitäjää jututettaessa kävi ilmi, että 

hyvityslaskut olivat sellaisia, että varsinaisia laskuja, joihin hyvitykset kohdistuivat, ei 

koskaan ollut lähetetty edellisen tilikauden puolella, vaan ne oli jätetty taseelle saamisiin 

tilanteessa, jossa tilikauden vaihtuessa oli ollut pakko saada kirjattua laskutusmyyntiä 

tilinpäätöksen kaunistelua varten. Vuositilintarkastuksissa asia ei ollut käynyt ilmi, sillä 

”tilintarkastaja ei kirjanpitäjän mukaan koskaan katsonut tammikuuta pidemmälle, niin 

ne hyvityslaskut oli kirjattu siks helmikuulle” (H4).  

 

Laitinen ja Virta (1998, 65) esittävät myös konkreettisempia merkkejä ja tekniikoita 

tunnistamiseen. Esimerkiksi kassavarantojen supistuminen, liikevaihdon pieneneminen 

ja lyhytaikaisten velkojen kasautuminen voidaan tulkita merkiksi mahdollisesta 

petoksesta. Uudelleenarvostaminen, muistiotositteet, tilikauden vientien korjaamiset 

tilikauden lopulla ja arvonalennukset voivat niin ikään kieliä talousrikoksesta tai ainakin 

kohonneesta riskistä syyllistyä sellaiseen. Nämä tekniikat ovat käytössä kansainvälisesti 

ja niiden avulla koitetaan löytää petoksen merkkejä epäilyn vahvistamiseksi, mutta on 

kuitenkin muistettava, ettei yksinomaan näiden merkkien esiintyminen ole varma todiste 

talousrikokseen syyllistymisestä. (Laitinen & Virta 1998, 64 - 65.) Merkit siis voivat 

kieliä puhtaasti heikosta taloudenpidosta tai huonosta liiketoiminnasta, mutta kuten 

esimerkiksi Kähkönen (1998, 15) toteaa velallisen epärehellisyystapauksista, 

”kokonaistarkastelun lähtökohtana on, että kriisiyritysten sekaan kätkeytyy yrityksiä, 

joissa on tapahtunut velallisen epärehellisyys”. Yleisesti ottaen konkurssiyrityksillä tai 

sen vaarassa olevilla on suurempi riski ajautua talousrikoksiin. Näille yrityksille 

ominaisia piirteitä ovat esimerkiksi huono kannattavuus, tulorahoituksen puute tai 

heikkous ja heikko vakavaraisuus (Laitinen & Virta 1998, 66). Haastetta tutkinnalle ja 

ennakoitavuudelle tutkintaan tuo muun muassa se, että johtuen takautuvasti tehtävästä 

kirjanpidosta ja tilinpäätöksen tekemisen ajankohdasta, voi yritys olla mennyt 

konkurssiin jo ennen kuin tilikauden tulosta on raportoitu – jolloin on jo liian myöhäistä. 

(Laitinen & Virta 1998, 66.) 
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Salminen nostaa esiin erilaiset kriisit, joiden ilmaantuminen voi johtaa 

maksukyvyttömyyteen. Näitä kriisejä ovat rahaprosesseihin liittyvät kannattavuuskriisi ja 

kustannuskriisi, joissa tulorahoitus on riittämätön ja menoja on liikaa. Hävikkikriisi 

puolestaan aiheutuu tavaraprosessin häiriöistä ja väärin suunnitellusta ainekäytöstä. 

Johtamiskriisi syntyy esimerkiksi yritykselle vahingollisten sopimusten ja huonon 

johtamisen seurauksena. Viides kriisi Salmisen mukaan on elinkaarikriisi, jossa yleiset 

edellytykset toiminnalle tai peruspääoma loppuu. Voidaan päätellä, että elinkaarikriisi 

ajaa yrityksen myös muihin kriisityyppeihin. Näiden kriisien seurauksena yhtiö voi 

ajautua hankaluuksiin, tai vaihtoehtoisesti mikäli toimiva johto tekee tahallaan päätöksiä, 

joista aiheutuu seuraamuksia ja rikosvastuu, yhtiö ajautuu rikoskriisiin. (Salminen 1998, 

180.) Lakion (2010, 13) mukaan elinkaaribisnestä hyödynnetään talousrikoksien 

tekemisessä ylipäätään. Tällä tarkoitetaan, että lyhyen elinkaaren yhtiöitä hyödynnetään 

siten, että kun toiminta hiipuu, usein rikollisen toiminnan seurauksena, siirretään toiminta 

suoraan uuteen yhtiöön. Uusien yhtiöiden perustamisen helppous ja bulvaanien 

houkuttelu ottamaan toiminta nimiinsä on kohtalaisen helppoa. (Lakio, K. 2010, 13.) 

 

Käytännössä väärinkäytösten havaitseminen on haastavaa, sillä yksityiskohdat jäävät 

usein kokonaisuuksien ja olennaisuuden periaatteiden alle (Samociuk et al. 2004, 93). 

Toki toisaalta, kokonaiskuvan perusteella aletaan erikoistarkastuksessa pureutumaan 

tiettyihin, ajatuksia herättäviin, tapahtumiin ja sitä kautta mahdolliset väärinkäytökset 

voivat paljastua (H1 - H5). Myös esimerkiksi kohdeyhtiön taloushenkilöstön 

kouluttamattomuus nimenomaisesti etsimään tai löytämään hienoisia merkkejä 

väärinkäytöksistä sekä vähäinen kokemus aiheuttavat sen, että väärinkäytökset jäävät 

helposti huomaamatta. (Samociuk et al. 2004, 93.) Samociuk ym. nostavat haasteeksi 

myös sen, että vaikea tilanne voi myös syntyä silloin kun havaitaan mahdollinen 

väärinkäytös johdon tasolla: liikaa kyselemällä ja pureutumalla asioihin saattaa yritys 

vaihtaa tilintarkastusyhteisöä ja näin yhteisö voi menettää isonkin asiakkaan. 

Teoriassahan näin pitäisi menetellä mitä tulee moraalikysymyksiin, mutta käytäntö lienee 

hieman erilainen. (Samociuk et al. 2004.) Myös tuolloin kyseessä todennäköisesti on 

vuositilintarkastus yhtiön itsensä toimituttamana, eikä siis esimerkiksi 

konkurssipesänhoitajan tilaama erityistarkastus.  Kuitenkin myös H4 ja H5 toteavat 

tilintarkastuksen, joko vuositilintarkastuksen tai erityistarkastuksen, olevan objektiivisten 

havaintojen kokoelma, eikä siihen saa vaikuttaa mikään ulkopuolinen tekijä.  
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Myös yrityksen kokonaisuutta tutkittaessa elinkaaren vaiheella usein voi olla merkitystä 

väärinkäytösten havaitsemisessa. H3 toteaakin, että on olemassa lyhyen elinkaaren 

yhtiöitä, jotka toimivat tyypillisesti enintään puolisen vuotta. Tämän jälkeen yhtiö 

vaihtuu, mutta henkilö taustalla pysyy samana. ”Katotaan vähän sitä, että kuinka 

luotettava se on se toimija, ja että mistä siinä voi olla kyse - - sitten tietysti se, että onko 

verolle annettu mitään ilmoituksia. Niistä semmosista asioista lähdetään kaivamaan, että 

mitä vois tehdä” (H3). Myös jo itsessään se, että kirjanpitoaineisto on lievästikin 

epäselvä, voi aiheuttaa epäilyksen väärinkäytöstä, tai vähintäänkin asioiden hoitamatta 

jättämisestä: ”- - jos sitä kirjanpitäjää ei löydy ja sitä (kirjanpitoa) ei oo tehty lainkaan ja 

sitten löytyy joku epämääränen kasa tositteita muovikassissa, niin kyllähän se jo kertoo, 

että niitä asioita on haluttu jättää hoitamatta” (H3). 

 

 

5.7 Laskentatoimen ammattilaisen anti tutkinnalle 
 

Laskentatoimen erityisosaajia käytetään niin poliisin, Tullin, verottajan kuin 

pesänhoitajien toiminnan osana. Kyse ei ole siitä, etteikö talousosaamista rikosasioihin 

liittyen voitaisi opettaa poliisitaustaisille tutkijoille, vaan kyse on enemmälti 

tehokkuudesta. Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty poliisin erikoistumisen 

talousrikostutkintaan hyvänä ja tehokkaana resurssien käyttönä, ja tätä tukee myös se, että 

haastatelluista jokainen oli sitä mieltä, että osaamisen keskittäminen ja yhteistyö antavat 

parhaan mahdollisen lopputuloksen tutkinnan kannalta. Voidaan siis päätellä, että itse 

tutkintaprosessiin ja muihin siihen liittyviin oikeudellisiin prosesseihin liittyviin asioihin 

on hyvä olla omat ammattilaisensa, ja liiketaloudellisiin seikkoihin liittyviin asioihin 

omat erityisasiantuntijansa. Voidaan siis myös päätellä, että suhteellisen edun periaate 

pätee talousrikostutkinnassa.  

 

H1 mainitsi, ettei hänen intressinsä ole niinkään itse tutkintaprosessissa, vaan niissä 

asioissa, joita hänen pyydetään selvittämään. Poliisitaustainen H3 taas toteaa, että 

esimerkiksi Tullissa tutkinnanjohtajana työskennellessään, mikäli vastaan tulee 

talousrikospuolella asioita, joista ei saada täyttä selvyyttä, hän tukeutuu 

liiketoimintataustaisen henkilön asiantuntemukseen. ” - - hänellä on siis tätä näkemystä 
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myös sit näihin kirjanpidollisiin seikkoihin, niin monestihan mää oon hänen puoleensa 

kääntyny - - aika usein mä oon pyytäny esimerkiksi tältä henkilöltä, kun hän on perehtynyt 

tohon verotukseen ja liikelaskelmiin, niin vaikka jonkun vältetyn veron määrän alustavan 

laskemisen - - pystyn mä itsekin katsomaan jonkin verran, että miltä se yleinen tulos ja 

tase näyttää, mutta just sitä semmosta syvempää, että mikä on se taloudellinen tilanne 

ollut pidemmän aikaa. Semmosiin juttuihin, tai siis niiden tulkintaan sitä apua” (H3). 

Voidaan siis vetää johtopäätös, että tutkintatiimissä on ensiarvoisen tärkeää olla mukana 

itse tutkinnan ja tutkintaprosessin ammattilaisia sekä laskentatoimen 

erikoisasiantuntijoita luomassa ikään kuin työvälineet tutkijalle onnistunutta 

talousrikostutkintaprosessia varten. H1 näkee laskentaosaamisen parhaan annin 

talousrikostutkinnalle olevan ”koko liiketalousmaailman niin sanottu kommentoiminen 

tutkinnoissa ja näkökulmien tuominen esiin”. H1 näkee myös tärkeäksi tehtäväksi 

liiketaloudellisten asioiden selvittämisen ja selventämisen tutkijoille tämän osaamisen 

tasosta riippuen. Myös asioiden läpikäyminen jokaisessa vaiheessa oli H1:n mukaan 

tärkeää, tutkintapyynnön tarkastelemisesta tutkijan kautta käräjäoikeuteen saakka, 

ymmärrettävästi ja selkeästi. Vaikka talousrikostutkijat ja talousrikoksiin erikoistuneet 

syyttäjät ymmärtävät pitkälti liike-elämän lainalaisuuksia, kokee H1 tehtäväkseen 

asioiden tulkintapuolen aineistojen perusteella. H1 näkee asian niin, ettei poliisin 

tutkijoiden kannata lähteä erikoistumaan kovin syvälle: ”- - lähinnä se, että tutkija pystyy 

pää- ja päiväkirjasta poimimaan eriä ja hakemaan tositteita, ja että ymmärtää 

kirjausketjun ja lisäksi laajemman kuvan yrityksen taloudellisesta tulosta ja että 

ymmärtää sen, että jos oma pääoma on negatiivinen, niin se on huono juttu - - eli se, että 

ymmärtää lähtökohdat ja riippuvuussuhteet”. Syvällisempi osaaminen on H1:n mielestä 

erikoistuneiden henkilöiden tehtävä.  

 

H2 mukaan paras anti on kokemus ja sen tuoma laaja-alainen ymmärrys asioista. 

Olennaisuuden arviointi, havainnointikyky kirjanpidollisista asioista ja se, että osaa 

erottaa sen, mitä kannattaa tutkia, ovat tärkeimmät kyvyt ja kokemuksen tuomat seikat 

osaksi tutkintaa. H3 sanoo laskentatoimen erikoisosaamisen helpottavan tutkijan työtä ja 

antavan työkalut tutkijalle, jolloin tutkija voi keskittyä kokonaisuudessaan itse 

tutkintaprosessiin.  

 

H4:n mukaan kokemuksen ja laskentatoimen viitekehyksen ja laskentamallien 

yhdistäminen on ensiarvoisen tärkeää. ”Paras lopputulema on siinä, kun pääsee 
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yhdistämään mallit ja kokemuksen, niin ehkä se antaa kokonaisuutena parhaan 

tuloksen”. Kokemuksen kasvaessa H5 korostaa omien havaintojen merkityksen 

kasvamista. Uransa alkuvaiheessa oleva henkilö tulee ohjata etsimään tiettyjä 

poikkeavuuksia tai ohjatusti käymään läpi tiettyjä eriä, mutta kokemuksen karttuessa on 

annettava itse löytää olennaisimmat asiat.  

 

 

5.8 Rikollisen toiminnan kehittyminen 
 

Talousrikollisten ja talousrikosten suosimien menetelmien ei voida sanoa kehittyneen 

mitenkään poikkeuksellisesti viime aikoina. Luonnollisesti sähköisyys ja kansainvälisyys 

vaikuttaa tekotapoihin ja etenkin rikoshyödyn jäljittämiseen, mutta teot ovat pysyneet 

aika lailla samoina, mutta asia nähtiin niin, että keinovalikoima on saattanut vaihdella 

hieman ajan myötä. Myös aiemmat tutkimukset viittaavat rikollisen toiminnan muuttuvat 

samaan tahtiin muun maailman kanssa, mutta onnistuessaan hieman edellä lainsäädäntöä. 

Haastateltavat näkivät asian niin, että talousrikolliset menevät yleensä askeleen edellä 

tutkintaa. ”Jos me tiedettäisiin, että mikä on seuraava ilmiö, niin eihän sitä pääsisi 

syntymään edes, koska ne ehdittäisiin torppaamaan - - kyllähän me pyritään näitä 

ilmiöselvityksiä tekemään, mutta ne ilmiöt syntyy meidän konsulttien ja näiden 

pellepelottomien kautta, jotka koittaa miettiä miten pääsis tosta ja tosta maksamatta 

veroja” (H2). Lisäksi H3 toteaa, että ”jos se sun uravalinta on se mikä se on niin että sä 

toimit siellä lain toisella puolella, niin kyllähän sä aika nopeesti koetat keksiä jotain uutta 

mistä se raha tulis niin sanotusti helpolla ja ilman sitä että pitäis mitään lakisääteistä 

velvoitetta suorittaa mihinkään”. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun yksi keino saadaan 

lainsäädännöllä tai ennaltaehkäisevällä toiminnalla estettyä, tulee aina jokin uusi keino 

tai tekotapa tilalle (H2; H3). H2 kokee, että verottajan ennaltaehkäisevät toimet ja 

erityisyksikkö, joka pohtii mahdollisia veronkiertokeinoja, toimivat melko tehokkaasti 

talousrikosten ehkäisyssä. ”- - Kyllähän niitä erinäkösiä järjestelmiä on tehty meidän 

harmaan talouden ennaltaehkäisemiseksi, sehän on yks syy miksi yritetään rakennella 

tämmösiä systeemejä, ettei se huijaaminen olis niin helppoa - - kyllä se on varmasti vähän 

hillinnyt sitä touhua, että kun on esimerkiksi raksalla tää ilmottamisvelvollisuus ja 

käännetty alv” (H2).  
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Väärinkäytöksiä systemaattisesti tekevät saattavat toimia haastateltujen mukaan niin 

ovelasti ja vakaalla ammattitaidolla, ettei heidän toimensa välttämättä koskaan tule 

viranomaisten tietoon, jolloin rikos tai rikokset ovat niin taitavasti tehtyjä ja rikoshyöty 

piiloteltua, etteivät asiat tule ilmi muuta kuin sattuman kautta. Tällöin vaaditaan tekijältä 

korkean tason osaamista ja kykyä hallita isoja kokonaisuuksia ja monen eri lainsäädännön 

tietämystä. Muun muassa Manning (2000, 195) esittää, että mikäli tekijällä itsellään ei 

osaamista tarpeeksi ole, niin menestyvällä talousrikollisella voi olla niin vahva 

tukiverkko tai varaa palkata ammattilaisia peittämään jäljet. Toiminta on pitkäjänteistä ja 

hallittua. Kuitenkaan ei tarvitse mennä kovinkaan isoihin yhtiöihin tai kokonaisuuksiin, 

että talousrikos voidaan tehdä hyvin ja epäilyttäviä jälkiä jättämättä. ”Mä sanon et rahan 

peseminen esimerkiks ravintolas ja raksal molemmis on varmaan kohtalaisen helppoo jos 

vaan pysyy kohtuuden rajoissa” (H1). Näiden ammattirikollisten toimintaa on erittäin 

vaikea havaita, ennaltaehkäistä tai saada kitkettyä kokonaan. 

 

Systemaattisesti väärinkäytöksiä tekevien lisäksi toisenlainen talousrikosten tekijäryhmä 

on haastateltujen näkemyksen mukaan sellainen, jonka tarkoituksena ei ole toimia 

järkevästi, vaan nyhtää kaikki mahdollinen irti yhtiön nimissä mahdollisimman 

tehokkaasti ja nopeasti. Näiden yhtiöiden hallituksissa ja johdossa pyörivät usein samat 

nimet ja uusia putkahtelee esimerkiksi ko. henkilöiden lasten tullessa täysi-ikäisiksi. H1 

myös toteaa, että ”tää suurin massa mitä meillä on näitä ammattirikollisia, kyllä ne on 

niin surkeita tapauksia ettei ne pärjäis rehellisinä yrittäjinäkään”. Todennäköisesti 

tämänkin ryhmän edustajia tulee aina olemaan, sillä niin kauan kuin on liiketoimintaa, on 

myös liiketoiminnan väärinkäyttäjiä. He kokevat seuraamukset pieneksi hinnaksi 

mahdollisesta rikoshyödystä. Henttala (2005, 70) toteaa, että kun laillisesti toimiva 

henkilö huomaa, että toinen saman alan yrittäjä pärjää paremmin taloudellisesti 

kiertämällä lakia, ei kannustetta oikeintoimimiseen ole, joten lainrikkomiskynnys 

herkästi ylitetään. 

 

Kaikki talousrikoksiin syyllistyvät eivät ole välttämättä lähtökohtaisesti pahat mielessä. 

Kolmantena ryhmänä haastatteluissa mainittiin olosuhteiden vuoksi rikkomuksiin 

syyllistyneet. Usein nämä henkilöt olivat huonon liiketoimintansa vuoksi tai puhtaasti 

tietämättömyyttään syyllistyneet velallisen rikoksiin tai verovilppeihin. Usein 

kolmanteen ryhmään kuuluvat ovat huonon liiketoiminnan lisäksi myös yleisen 

taloustilanteen uhreja. (H1.) ”Meilläkin (veroviranomaisella) suuri osa asiakaskunnasta 
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on niin sanotusti sitä kunnollista väkeä, joka pyrkii hoitamaan asiansa oikein, mutta aina 

voi tulla tulkintavirheitä tai jotain on jäänyt hoksaamatta” (H2). H4:n kokemuksien 

mukaan myös havahtuminen myöhään alati huononevaan tilanteeseen yrityksessä 

aiheuttaa väärinkäytöksiä: ”semmonen inhimillinen piirre, että siinä vaiheessa kun 

omistaja huomaa, että loppu on lähellä, niin kyllä siellä jollain tavalla pyritään 

pelastamaan konkurssipesästä se mitä vielä pelastettavissa on, ja sitten tulee näitä 

loppuvaoheen varojensiirtoja herkästi” (H4).  

 

Samat haasteet ovat vaivanneet talousrikostutkintaa ja rikollisen toiminnan 

ennaltaehkäisemistä jo pitkän aikaa. H2 myös totesi, että vaikka itse keinovalikoima 

rikollisilla ei vaihtelisi muuten, niin aiempaan maailmanaikaan verrattuna 

kansainvälisyys, etenkin Viro ja Baltia, aiheuttavat hankaluuksia verovilppien 

ennaltaehkäisemiselle. ”Tietysti se kun sieltä tulee paljon työntekijöitä tänne, ja täältä on 

helppo viedä yrityksiä Viroon, niin se kansainvälisyys on semmoinen juttu, joka on 

muuttunut sieltä aikaisemmilta ajoilta” (H2). Myös H3 toteaa, että ”paljonhan noita 

alvijuttuja masinoidaan Baltiasta käsin - - pyritään siirtämään sitä toimintaa maihin, 

joissa se valvonta ei ole niin tehokasta”. Myös rikoshyödyn takaisinsaaminen rajojen yli 

on haastavaa, vaikka lainsäädäntöjä ja muita säädöksiä onkin pyritty yhtenäistämään 

(H3). Rikoshyödyllä saatetaan rahoittaa muuta laitonta toimintaa, ja esimerkiksi 

terrorismin rahoittaminen on todellinen uhka (H3; ks. myös esim. Jukarainen & 

Muttilainen 2015). 

 

Yritysten joutumista talousrikollisuuden uhriksi voidaan ennaltaehkäistä Jokisen ym. 

(Jokinen et al. 2002, 137 - 139) mukaan monella tavalla. Luottotietojen tarkistaminen, 

taustaselvitys isoista kumppaneista, henkilöstön kouluttaminen ja sisäisen tarkastuksen 

laadukkuus ja toimittaminen ovat muutamia niistä keinoista, jotka edesauttavat 

ennaltaehkäisemään väärinkäytöksiä. (Jokinen et al. 2002, 137 - 139.) Vuosituhannen 

alussa keinot ovat siis olleet samankaltaisia, ja osa niistä on nykyään jopa lailla erikseen 

säädettyjä, kuten asiakkaan tuntemisvelvollisuus rahanpesulain mukaisesti (ResL 3:1-

15§). 

 

Talousrikostutkinnan sekä valvontaviranomaisten resurssien lisääminen esitetään erääksi 

mahdolliseksi ratkaisuksi rikostorjuntaan. Lainsäädännöllisiä ennaltaehkäisemiskeinoja 

on otettu käyttöön, esimerkiksi etenkin rakennusalaa koskeva käännetty 
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arvonlisäverovelvollisuus nähdään eräänä tehokeinona verorikosten ehkäisyssä. 

Talousrikollisuuden tilannekatsauksen mukaan vuonna 2009 asia oli vielä ajatusasteella, 

mutta sittemmin arvonlisäverolain 8c §:n käyttöönoton myötä tilanne on parantunut. 

(Talousrikollisuuden tilannekuva I/2009, 29; ks. myös Salomaa, P. 2010; AVL 8c §.) 

Todennäköisesti tulevaisuudessa kehitetään samankaltaisia uudistuksia ja muutoksia 

talousrikollisuuden torjumiseksi. 

 

Erilaisilla talousrikostorjuntaohjelmilla on menneinä vuosina pyritty puuttumaan 

talousrikollisuuteen varhaisessa vaiheessa. Tutkinnan erikoistuminen, resurssien 

lisääminen ja reaaliaikainen tutkinta ovat ohjelmilla saavutettuja seikkoja. Myös H1 näki, 

että resurssien lisääminen lyhentäisi tutkintojen kestoa ja mahdollistaisi 

reaaliaikaisempaa tutkintaa. Myös uusia analyysityökaluja on luotu, ja 

viranomaisyhteistyötä on tehostettu. (Talousrikostutkinnan tila 2004, 20 - 21.) Toki 

ennaltaehkäiseminen tarvitsee nimenomaisesti aloittaa paljon aikaisemmin, kuin vasta 

silloin, kun ensimmäiset jutut saapuvat talousrikostutkijoiden työpöydille. Lisäksi 

ennakoiva työ talousrikostiedustelun puolella voi auttaa talousrikosjuttujen aiheuttamien 

vahinkojen minimoimisessa. (Vuorinen 2002, 109). 

 

Talousrikostutkijoiden keskuudessa uskotaan siihen, että talousrikosilmiöt eivät 

tulevaisuudessa ainakaan ole vähenemään päin. Tietoverkkorikollisuus, 

ihmissalakuljetus, rahanpesu, terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus ovat niitä 

talousrikollisuuden muotoja, joiden katsotaan kasvavan tulevaisuudessa. Vapaa 

liikkuvuus niin pääomien kuin ihmistenkin osalta on vaikuttanut harmaan talouden 

lisääntymiseen ja toiminnan valvonta ja järjestäytyneen rikollisuuden osallisuus voidaan 

nähdä ongelmana. Kansainvälisyys etenkin harmaassa taloudessa vaikeuttaa tutkintaa, ja 

ammattimaiset talousrikolliset tiedostavat sen. (Mansikkamäki et al. 2017, 64 - 66; 

Talousrikostutkinnan koulutustarve 2005, 3.) Kehityskohteita riittää, niin tutkinnassa 

kuin ennaltaehkäisevissä toimenpiteissäkin. Kuitenkin vuoden 2019 osalta julkaistujen 

harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntatilastot näyttävät myönteisiltä. Yhteistyö 

viranomaisten välillä koetaan entistä toimivammaksi, ja harmaan talouden erityinen 

torjuntaohjelma on kantanut hedelmää uusien työkalujen muodossa liittyen ilmiöiden 

tunnistus- ja estotoimenpiteisiin. (Harmaa talous ja talousrikollisuus 2020.) Näitä 

työkaluja on esimerkiksi ilmoitusvelvollisuuden omaavien tahojen määrän kasvu, 
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asiakkaan tuntemisvelvollisuus, tulorekisteri, erilaiset rangaistuksia koskevat muutokset 

(Sisäministeriö, 2016). 

 

Tällä hetkellä vallitseva koronatilanne todennäköisesti vaikuttaa jollain tavalla myös 

talousrikollisuuteen. Koska moni yritys on joutunut sulkemaan tilapäisesti ovensa joko 

viranomaisen määräyksestä tai johtuen ylipäätään tilanteesta, voi maksuvaikeuksia kertyä 

kulujen juostessa mutta kassavirran tyrehtyessä. Tämä voi johtaa helposti tahattomiin 

väärinkäytöksiin. Osa haastatelluista oli sitä mieltä, että myös tahallisesti tehdyt 

väärinkäytökset voivat lisääntyä. (H1 - H5.) Esimerkiksi H2 kertoo, että työyhteisön 

kahvipöytäkeskusteluissa asia on ollut esillä paljonkin. ”Pahaa pelkään, että kun yhtiölle 

kertyvät tulot on pienemmät ja sitä kautta yrittäjälle kertyvä tulo on pienempi, niin se 

saattaa olla että yrittäjä koettaa jotenkin saada sitä omaa osuuttaan kasvatettua - - ja se 

toiminnan keskeytys ei oo ollut yrittäjän valinta” (H2). Kaikissa haastatteluissa nousi 

esiin se, että todennäköisesti koronalla on vaikutuksia, mutta ennustettavuus etukäteen on 

heikkoa. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

6.1 Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset 
 

Laskentatoimen rooli talousrikostutkinnan osana on ollut ilmeinen jo vuosikymmenten 

ajan. Kuten talousrikostutkinnan historiasta voidaan päätellä, on vuosikymmenten 

kuluessa poliisiorganisaatiossa käytetty laskentatoimeen erikoistunutta osaamista jo 

pitkään. Aiempien tutkimusten ja teorian perusteella voidaan sanoa, että 

laskentaosaamista on käytetty kirjanpitoaineiston haravointiin, tilinpäätösinformaation 

tulkitsemiseen ja erityistarkastusten tekemiseen ja täten havaintojen raportointiin 

pesänhoitajan, talousrikostutkijan tai muun tahon käyttöön jatkoa varten. Tämän 

tutkimuksen perusteella voidaan todeta edellisten pitävän yhä paikkansa, ja 

lisähavaintona voidaan todeta, että kokemus ja kokemuksen tuoma erityinen tunne ja 

intuitio sekä taito löytää epäilyttäviä seikkoja tai mahdollisia väärinkäytöksiä on suuressa 

osassa etenkin ennen varsinaisen tarkastamisen aloittamista. Tilinpäätösinformaatiosta ja 

kirjanpitoaineistosta voi kuka tahansa etsiä tiettyjä lukuja tai poikkeavuuksia, mutta ilman 

kokemuksen tuomaa intuitiota etsiminen on hidasta, eikä tuota niin kattavia tuloksia, eli 

se ei ole silloin tehokasta resurssien käyttöä. Voidaan siis sanoa, että etenkin lukujen 

tulkinta ja tarkempi analyysi vaatii erikoisosaamista.  

 

Tutkimuksen aiheena oli laskentatoimen rooli talousrikostutkinnassa. 

Tutkimuskysymyksinä oli selvittää, millaisia työvälineitä ja toimenpiteitä tutkinnassa 

käytetään laskentatoimen ammattilaisten toimesta ja mitkä seikat kiinnittävät huomion 

väärinkäytöksiä ja mahdollisia talousrikoksia etsiessä. Tavoitteena myös oli selvittää, 

millaisia metodeja laskentatoimen ammattilaiset käyttävät työssään, oli kyseessä sitten 

verotarkastus, erityistilintarkastus tai rikosperusteinen erityistarkastus tai muu 

tarkastustoimenpide. Tutkimuksessa kävi ilmi, että käytetyt analyysityökalut riippuvat 

tarkastuksen tekijän tavoista lähestyä tarkastuksen kohteena olevia seikkoja, sekä myös 

siitä, mitä tarkastuksella tai analyysilla halutaan saavuttaa. Tärkeimmiksi työvälineiksi 

voidaan tutkimuksen mukaan nimetä intuitio, kokemus ja erityinen fiilis siitä, miten 

väärinkäytöksiä ja talousrikoksia voi aineistosta löytyä. Myös kokonaiskuvan 

hahmottaminen ja kausaalisuhteiden ja liiketoimintakentän ymmärtäminen koettiin 

tärkeimmäksi työvälineeksi. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että edellä mainitut 
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työvälineet koettiin tärkeimmiksi riippumatta siitä, onko kyseessä verotarkastus, 

erityistilintarkastus, rikosperusteinen erityistilintarkastus tai muu analyysitoiminto.  

 

Aiemmissa tutkimuksissa ja kirjallisuudessa on esitetty laskentatoimen roolin ja 

liiketoimintaosaamisen olevan toki tärkeitä osaamisalueita, mutta enemmälti 

taloudelliseen informaatioon ja analyyseihin sekä tekniseen laskentaosaamiseen 

painottuvaa. Toki aiemmassa kirjallisuudessa on mainittu, että tarkastuksen tekijän tulee 

ymmärtää taloudellista informaatiota, mutta asiaa ei ole eritelty sen erityisemmin. 

Intuition merkitystä nimenomaan talousrikostutkinnassa ei ole juuri aiemmin esitetty. 

Kokemus liiketaloudellisista asioista, tutkintakokemus ja työskentely ylipäätään 

talousrikostutkinnassa on nostettu esiin tutkintaa edistävänä tekijänä jo aiemmin, mutta 

intuition ja sattuman vaikutusta ei ole korostettu. Tässä tutkimuksessa kokemukseen 

perustuvan intuition ja fiiliksen rooli puolestaan korostui, sillä niiden perusteella 

haastateltavat totesivat pääsevänsä tarkastuksen alkuun ja sitä kautta väärinkäytösten 

jäljille. Intuitiota käytetään siis ensihavainnon löytämisen välineenä. Kuten Raami (2018) 

toteaa, älykäs intuitio on ammattilaisten käyttämä työväline, ja yhdistettynä analyyttiseen 

päättelyyn voidaan päästä parhaaseen lopputulokseen. Tätä seikkaa tukivat myös 

haastateltavien kokemukset. Intuitio auttaa löytämään epäkohtia sattumalta. Lisäksi 

voidaan sanoa, että haastateltavien kokemuksen mukaan hyvin tehty talousrikos, 

verovilppi tai muu väärinkäytös pysyy piilossa, jos se on hyvin tehty. Tätä tukee 

tilastotietoihin perustuva arvio piilorikollisuuden euromääräisestä arvosta. Hyvin 

tehdystä talousrikoksesta ei taloudellisesta informaatiosta pistä erityisesti mikään 

silmään, mutta intuition avulla muut seikat voivat johtaa väärinkäytöksen jäljille.  

 

Aiemmassa kirjallisuudessa ja tutkimuksissa talousrikostutkinnalle on esitetty 

ominaisena se, että dataa on valtava määrä. Laskentatoimen ammattilaisen tulee hallita 

kokonaisuuksia ja datamääriä niin, että on osattava hahmottaa se, mistä lähdetään vyyhtiä 

purkamaan. Datan suurista määristä johtuen ei ole mahdollista käydä läpi jokaista 

kirjausta ja tositetta, jolloin hahmotuskyvyn ja alkusysäyksen antavan intuition merkitys 

korostuu jälleen. Teoriassa erilaiset analyysiohjelmat voidaan valjastaa etsimään 

poikkeavuuksia suuresta tietomäärästä, mutta ei liene validia ajaa suuria datamääriä 

analyysiohjelmien läpi ilman, että lähtökohtaisesti on mietitty, mitä etsitään tai mihin 

pureudutaan erityisesti. Ihmisaivojen päättelykyky on syy-seuraussuhteissa toistaiseksi 

korvaamaton, ja teknisten työkalujen käyttäminen vain helpottaa tätä antamalla välineet 
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tehdä päätelmiä tapahtumien kulusta. Vaikka koneellisesti voitaisiin löytää ehkä 

enemmän väärinkäytöksiä tai poikkeavuuksia, ei toiminta välttämättä ole silloin 

tehokasta, sillä valtavien datamassojen käsittely koneellisestikin vie aikaa. 

 

Seikat, jotka kiinnittävät tarkastusta tekevän henkilön huomion, voivat haastateltavien 

mukaan olla merkityksettömiltä vaikuttavia satunnaisia signaaleja. Erilaiset fontit, 

samanlainen käsiala tositteissa, satunnaiset nimet, tunne siitä, että jokin asia on vinossa; 

nämä ovat esimerkkejä sattumalta silmiin osuvista tekijöistä, joita haastateltavat 

mainitsivat. Kirjallisuudessa on nostettu usein esiin tietyt tunnusluvut 

havainnointivälineinä. Näitä ovat kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden 

tunnusluvut. Haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että yleiskuva taloudellisesta 

tilanteesta, tuloskehitys ja ainekäyttö sekä tarvittaessa muut liikkeenjohdollakin käytössä 

olevat tunnusluvut, jotka perustuvat tilinpäätösinformaatioon, ovat merkityksellisiä 

analyysia tehdessä ja aineistoa tulkitessa. 

 

Talousrikostutkinnan eri vaiheissa havainnoista tutkinnan päättämiseen ja mahdolliseen 

jatkokäsittelyyn saakka laskentatoimen erityisosaamista tarvitaan havaintojen 

tekemisessä, aineiston analysoimisessa, tunnusmerkistöjen täyttymisen tukena ja 

todistelussa. Voidaan todeta, että laskentatoimen tekninen osaaminen, kuten kyky lukea 

raportteja ja löytää virheitä tai poikkeavuuksia ja erilaisten analyysien tekeminen 

aineistoon on vain osa erityisasiantuntemusta. Yksikään tunnusluku tai minkään 

tilinpäätöksen erän tutkiminen irrotettuna kokonaisuudesta ei siis anna riittävää kuvaa 

siitä, mitä on tapahtunut, vaan tilinpäätös- ja tunnuslukuanalyyseja tulee käyttää 

tukitoimenpiteinä ja osana kokonaiskuvan tarkastelua.  

 

Kirjallisuuden perusteella painoarvoa on annettu paljon kirjanpito- ja 

tilinpäätösinformaation tutkimiselle ja analysoimiselle. Painopiste kirjallisuudessa on 

aineistopainotteinen, sillä talousrikoksia selvitettäessä on asiakirjojen ja muun 

materiaalin rooli näyttönä ja asiatodistelussa suuri. Tämä kävi ilmi myös haastatteluissa, 

sillä vaikka haastateltavat totesivat intuition, fiiliksen ja kokemuksen olevan suuressa 

osassa tarkastus- ja tutkimusprosessia, ei se yksin riitä, vaan tunteen on lopulta 

perustuttava konkreettiseen näyttöön. Haastateltavat myös korostivat, että 

tarkastuskertomukset ja raportit ja niissä esitetyt havainnot ja näkemykset tulee pystyä 

perustelemaan kattavasti laskentainformaation avulla. Tässä kohtaa ympyrä sulkeutuu, 
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sillä ilman kattavaa kirjanpito- ja tilinpäätösinformaatiota ei voida esittää havaintoja ja 

johtopäätöksiä, ja ilman niitä ei voida tulkita informaatiota oikein, tai ainakaan tarpeeksi 

kattavasti.  

 

Haastateltavat käyttivät työkaluinaan intuition lisäksi aineistoon tarkemmin 

pureutuessaan vähemmän tunnuslukuanalyyseja, kuin tutkimuksen alkuvaiheessa oli 

oletettu.  Aiemman kirjallisuuden perusteella ennakko-oletus oli, että 

tunnuslukuanalyysit ja aineistoon perustuvat laskelmat ovat keskiössä 

talousrikostutkinnassa. Vaikka tunnuslukuja lasketaan ja analysoidaan osana 

talousrikostutkintaa, ei niiden käyttö ole tämän tutkimuksen mukaan kaavamaisesti 

etenevää talousanalyysia, vaan tilannesidonnaista ja esimerkiksi juuri intuitioon 

perustuvaa testiluontoista analyysia, jonka tarkoituksena on todentaa herännyt epäilys. 

 

Usein kirjallisuudessa mainittu asia on se, että talousrikostutkinta on yleensä 

monimutkaisten asiakokonaisuuksien vyyhti. Tästä johtuen tutkintojen on todettu olevan 

pitkäkestoisia ja vaativan tutkijoilta monenlaista osaamista, niin tutkinnallista, 

oikeudellista kuin taloudellistakin. Haastateltavat olivat tästä samaa mieltä. Lisäksi 

kirjallisuuden ja tämän tutkimuksen perusteella voidaan vetää johtopäätös, että yhtä ja 

oikeaa tapaa tutkia talousrikosta ei ole. Tällä tarkoitetaan, että kaavamaista mallia tietyn 

rikoksen tai väärinkäytöksen löytämiselle ei ole olemassa. Haastateltavat totesivat 

lähestyvänsä tarkastuksia eri näkökulmista riippuen tapauksesta eli siitä, mikä on epäillyn 

rikoksen tunnusmerkistö, eli mitä halutaan selvittää ja mitä etsitään. Tutkimuksessa kävi 

myös ilmi se, että ilman teknistä laskentaosaamista ja analysointikykyä ei voida 

taloudellista informaatiota tulkita välttämättä oikein ja tarpeeksi kattavasti, eikä ilman 

kattavaa tulkintaa ja kausaalisuhteiden ymmärrystä ole validia tehdä ja esittää laskelmia, 

joilla ei välttämättä ole perusteita.  

 

Kokemus ja ammattitaito nähtiin asioiden syvemmän ymmärtämisen, kokonaiskuvan ja 

syy-seuraussuhteiden tulkitsemisen kannalta välttämättömänä. Tulkinnan osalta 

tutkimuksessa kävi ilmi, että laskentatoimen ammattilaisen eräs päätehtävä on toimia 

tulkkina laskentainformaation ja informaation hyödyntäjän välillä.  Vaikka aiemmissa 

tutkimuksissa on nostettu esiin tarkastuskertomusten ja -raporttien tason merkitys osana 

talousrikostutkintaa, nousi nyt esiin vielä enemmän tulkinnallinen rooli. Laskentatoimen 

ammattilaiset kokevat, että heidän tehtävänsä on paitsi laatia laadukkaita raportteja 
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epäkohdista, mutta myös pystyä esittämään raportissa asiat niin, että ne ovat 

ymmärrettäviä myös vähemmän asiaan perehtyneelle.  

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että tämä tutkimus tukee aiempia teorioita siitä, että 

talousrikostutkinnan välineenä käytettävä erikoisosaaminen on keskiössä 

talousrikostutkinnan saralla. Vaikka haastateltavat eivät korostaneet laskentaosaamisen 

roolia erilaisten tunnuslukujen laskemisessa, vaatii kokonaisvaltainen tulkinta teknistä 

osaamista, mutta alkusysäys tutkinnan ja tarkastusten aloittamiseen syntyy useimmiten 

intuitiosta.  

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tämän tutkimuksen tuoma lisäarvo liittyy 

laskentatoimen ammattilaisen hiljaisen tiedon soveltamiseen. Tutkimus nostaa esiin sen 

seikan, että vaikka laskennallisia analyyseja ja erilaisia tunnuslukuja voidaan laskea 

saatavilla olevasta informaatiosta, on niiden tulkinta suuremmassa roolissa. Kuten 

haastatteluissa kävi ilmi, ei pelkkä tunnuslukujen laskeminen ja vertaaminen ilman 

kontekstia ja tilannetulkintaa johda mihinkään. Olennaisinta on, että yhdessä päättelyn ja 

kokonaisvaltaisen ymmärtämisen kanssa saadaan aikaan parhaat tulokset.  

 

 

6.2 Jatkotutkimusmahdollisuudet 
 

Rajausten asettamista reunaehdoista johtuen tutkimuksessa ei käsitelty tutkinnassa 

olleiden talousrikosasioiden myöhempiä vaiheita. Näitä asioita esitutkinnan päättämisen 

jälkeen ovat syyteharkinta ja mahdollinen tuomioistuinkäsittely. Syyttäjistä osa on 

erikoistunut talousrikostapauksiin, ja syyttäjien ja talousrikostutkijoiden yhteistyötä 

tutkinnan aikana on tutkittu aiemmin paljon. Syyttäjien laskentatoimen osaamista ja 

käyttöä syyteharkinnan apuna olisi mielenkiintoista tutkia lisää. Oikeusoppineiden 

laskentatoimen osaaminen nousi tätä tutkimusta varten tehdyissä haastatteluissa esiin 

muutamaan otteeseen, joten asia lienee esillä talousrikosasioiden parissa työskentelevien 

keskusteluissa. Koska laskentatoimen tehtävä talousrikostutkinnassa on tulkita 

numeerista tietoa yhdistettynä muihin seikkoihin muiden kuin laskenta-ammattilaisten 

käyttöön, olisi mielenkiintoista tutkia miten syyttäjä tai oikeuslaitos kokee tuon tiedon 

merkityksen omassa työssään. 
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Eräs mielenkiintoinen jatkotutkimusmahdollisuus olisi myös verrata eri maiden 

talousrikostutkintakäytänteitä laskentatoimen ammattilaisen ja käytettyjen metodien 

näkökulmasta. Koska Suomessa ilmi tulevat kansainväliset talousrikoskokonaisuudet 

liittyvät usein Viroon tai Baltian maihin, voisi jatkotutkimus vertaillen käytänteitä avata 

uusia näkemyksiä kansainvälisestä yhteistyöstä. Olisi siis mielenkiintoista nähdä, 

millaisia samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia eri maiden välillä on väärinkäytösten ja 

epäilyksien havainnoimisessa, etsimisessä ja talousrikostutkinnassa ylipäätään. 

 

Kiintoisia jatkotutkimusmahdollisuuksia on myös tällä hetkellä vallitsevan 

koronatilanteen jälkivaikutuksissa. Koronatilanteen ollessa akuuteimmillaan tätä 

tutkimusta tehtäessä ei vaikutuksia varsinaisesti vielä ole nähtävillä. 

Pitkäaikaisvaikutuksia saattaa ilmetä muun muassa konkurssiaaltojen, etenkin ravintola-

alalla tapahtuvien maksuvaikeuksien ja niiden seurausten, merkeissä. Tästä 

johdannaisena voidaan päätellä, että erilaiset velallisen rikokset, kuten velallisen 

epärehellisyys, kirjanpitorikokset, kuten kirjanpidon tekemättä jättäminen, laiton 

varojenjako ja omaisuuden realisointi yrittäjän omaksi hyväksi ovat mahdollisia 

kasvupiikkejä talousrikostilastoihin.  Myös koronatilanteen aiheuttamien poliittisten 

päätösten vaikutusta, kuten tukien myöntämistä ja kohdentumista toimialoittain sekä eri 

yrityksille, olisi mielenkiintoista tutkia esimerkiksi siltä kannalta, miten yritysten 

taloudellinen tilanne on vaikuttanut tukien saamiseen ja mahdollisiin asiaan liittyvien 

petosten ilmenemiseen.  

 

Tutkimuksen ottamatta erityistä kantaa poliisitaustaisten talousrikostutkijoiden 

osaamiseen tai koulutukseen: ”talousrikostutkinnan eräänlainen viehätys piilee siinä, että 

tutkija joutuu alvariinsa tekemisiin itseänsä viisaampien ja vaikutusvaltaisuutensa 

lumoissa olevien henkilöiden kanssa” (Rajamäki, T. 2014, 31). Virkavalta ei ole ainoa 

taho, jota talousrikolliset pyrkivät viilaamaan linssiin, sillä myös H5 toteaa, että ”jos 

jotain halutaan tilintarkastajalta piilottaa, niin nehän sen kyllä sitten piilottaa” (H5).  
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LIITTEET 
 

 

LIITE 1: Haastattelijan käyttämä runko puolistrukturoituja teemahaastatteluja varten 

apukysymyksineen 

 

A. Oma työ- ja koulutushistoria 

1. koulutushistoria  

2. työhistoria tehtävineen ja kokemus talousrikoksista 

3. erityiskurssitus, erikoistuminen johonkin tiettyyn erityisalaan, muu 

erikoisosaaminen 

4. miten ajautunut talousrikostutkintaan liittyviin tehtäviin 

 

B. Kokemukset talousrikostutkinnasta tai siihen liittyvästä toiminnasta työn kautta 

1. kokemukset tutkinnasta käytännössä 

a. tutkijana / todistajana / asianomistajana / asiantuntijana / muu, mikä? 

b. onko mukanaolo aktiivista / passiivista / kokonaisvaltaista / pyynnöstä 

osassa tutkintaa 

2. millaisia ilmiöitä tullut vastaan eniten 

3. millaisia tapauksia muistaa  

4. kiinnostuksen kohteet ammatillisesti 

5. suosituimmat ilmiöt talousrikospuolella / verorikkeissä  

6. onko olemassa trendejä tai tyyppiesimerkkejä 

7. omat suosikki-ilmiöt  

8. näkemys toimialojen eroista ja niissä ilmenevistä keinoista 

9. työskentely eri viranomaisten / yritysten palveluksessa 

a. miten tyypillinen tapaus etenee 

b. jos kokemusta eri tahoista, eroavatko ne toisistaan ja jos kyllä, miten 

 

C. Miten erityistarkastuksen / rikosperusteisen erityistarkastuksen / 

verotarkastuksen / rikostutkinnan tarve tulee ilmi 

1. mistä rikosilmoitus tulee / mistä tulee toimeksianto verotarkastukseen tai 

erityistilintarkastukseen 

2. mitkä ovat yhteistyötahot ja kuka päättää mahdollisten tarkastusten teettämisestä 

3. miten prosessi etenee tyypillisessä tapauksessa 

4. mihin huomio kiinnittyy ensimmäisenä 

5. ominaispiirteitä erityistarkastukselle / rikosperusteiselle erityistarkastukselle / 

verotarkastukselle 

6. tarkastuksen tai tutkinnan fokus, kuka päättää ja miten 

 

D. Raportointi ja aineisto, tulkinta 

1. yleisimmät aineistot ja niihin liittyvät asiakirjat 

2. Mitä tuotoksia eri tarkastuksissa syntyy, onko erityisominaisuuksia 

3. mitä erityistä raporteissa on  

4. mihin huomio kiinnitetään raportteja tehdessä  

a. kenelle raportit ovat suunnatut ja mikä on niiden käyttötarkoitus 

5. aineiston läpikäynti ja analyysi 

a. onko tiettyä järjestystä tai keinoja, miten käsitellään 

b. onko erityisiä työkaluja 

6. kuulustelut ja niiden merkitys 
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a. kuka suorittaa, miten, tarvitaanko laskentaosaamista erityisesti 

7. miten laskentatoimen ammattilainen voi tukea tutkintaa mahdollisimman hyvin 

8. mahdollinen todistaminen oikeudessa syyteharkinnan jälkeen 

9. kuka tulkitsee erityistilintarkastuskertomuksia / analyyseja / tilinpäätöksiä / 

aineistoja yleisesti   

10. todentavatko kuulustelut aineistoja vai toisinpäin 

11. aineiston manipulointi / hävittäminen / tuhoaminen ym., yleisyyys 

 

E. Tarkastuksen vaiheet 

1. yleisesti kokemuksia tutkinnasta ja sen sujuvuudesta ja siihen vaikuttavista 

tekijöistä 

2. millaisia vaiheita sisältyy koko prosessiin, kokonaisuuden hahmottaminen 

3. mitä keinoja / pakkokeinoja käytetään 

4. mihin ensihuomion jälkeen tartutaan käytännössä ja miten ne seikat valitaan 

5. mitä työkaluja käytetään analyysissa / mitä analyysityökaluja käytetään, onko 

rutiineja 

6. mitä tietoja etsitään 

7. miten tietoja etsitään 

8. käytettävät tunnusluvut 

9. mitkä seikat ovat niitä, mihin huomio kiinnittyy tarkastuksessa tai yhtiön 

aineistoissa 

10. miten data saadaan ja mitä ja miten tunnuslukuja analysoidaan 

11. miten puretaan epäilyä tai mikä antaa siihen aihetta (väärinkäytökset) 

F. Laskentaosaamisen tärkein anti tutkinnalle 

1. kokemuksia laskentaosaamisen vaikutuksista tutkinnalle / tarkastuksille 

2. miten koet oman osaamisen annin 

3. miten näet kokemuksen vaikutuksen 

4. käytetäänkö erityisiä laskentaihmisiä apuna, missä 

5. mielipiteitä poliisin talousrikostutkintaosaamisesta tai erikoistumisesta sekä 

koulutuksesta yleisellä tasolla 

 

G. Muut asiaan liittyvät aiheet 

1. haasteet yleisesti  

2. toimivat asiat yleisesti 

3. miten talousrikollisten / verorikkomuksia tekevien / epäiltyjen ammattitaito on 

kehittynyt 

4. onko tulevaisuudenkuvia etenkin koronaan liittyen tai muihin ajan ilmiöihin 

5. miten ammatissa vaadittavia taitoja ylläpidetään ja kehitetään  

6. näkeekö yhtäläisyyksiä ajassa / toimialoissa / talousrikosvyyhdeissä 

 


