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Tiivistelmä 

Riskit ja niistä raportointi on hyvin ajankohtainen aihe, kun otetaan huom ioon vallitseva markkina-
tilanne sekä pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuuteen tehdyt viimeaikaiset tarkennukset ja muutok-
set. Yritysten tulee ottaa laajentuneet riskiraportointivaatimukset tosissaan, koska kattava riskirapor-
tointi ker too sidosryhm ille, että y ritys otta a ri skienhallinnan vakavasti. Rahoitustarkastuksen, ny-
kyisen Finanssivalvonnan, tekem än 70 yhtiötä käsittävän selvityksen  mukaan lähes kaikki pörs-
siyhtiöt salaavat tilinpäät öksissään, toim intakertomuksissaan ja  osavuosikatsauksissaan riskejä ja 
epävarmuustekijöitä. Tutkim usten m ukaan peru steollisuuden pörssiyh tiöt ho itavat r iskira-
portointinsa toimialoista parhaiten.  
 
Tutkielman tavoitteen a on analyso ida OMX Helsin gin Pör ssin pe rusteollisuuden osakeyhtiöid en 
riskiraportointia, rapo rtoinnin laa timisprosessia sekä  r iskiraportoinnin tilin tarkastusta niin teor ian 
kuin myös käytännön o salta. Tutkielmassa keskitytään raportointiprosessin analysointiin, jotta saa-
daan selville kuinka lakisääteinen riskiraportointi muodostuu niissä yhtiöissä, joissa se tutkim usten 
perusteella hoidetaan keskimäärin kaikkein pa rhaiten sekä tilintarkastajien menetelmiin riskirapor-
toinnin ta rkastamisessa. Tilin tarkastajien ja y ritysten joh tajien haas tatteluiden ta rkoituksena o n 
muodostaa kokonaisvaltainen kuva riskir aportoinnin laatimisesta aina tarkastetun raportoinnin jul-
kaisemiseen markkinoille.  
 
Tutkielmassa tehtiin v iisi teem ahaastattelua. H aastateltaviksi va littiin kaksi ko kenutta KH T-
tilintarkastajaa sekä kolme perusteollisuuden pörssiyhtiöiden talous- ja riskienhallintajohtajaa. 
 
Tutkielman tutkimusote on toiminta-analyyttinen. Toiminta-analyyttisen tutkimuksen tavoitteena on 
kohdeilmiöiden huolellinen kuvaus ja perinpohjainen  ymmärtäminen. Tutkielma voidaan tyypitellä 
tutkimuskohteen mukaan osaltaan tilintarkastustutkielmaksi, joka keskittyy tilintarkastajan työhön. 
 
Tutkielman tulosten valossa näyttää, että perust eollisuuden yrityksissä on ri skeihin kiinnitetty eri-
tyistä huomiota ja riskiraportointiprosessit ovat pitkälle kehitettyjä. Tilintarkastajan rooli riskirapor-
tointia tarkastaessa ei nouse kovin suureksi niissä yrityksissä, joissa riskeihin liittyvät prosessit ovat 
kunnossa. Muiden toimialojen yritykset voisivat ottaa mallia perusteollisuuden yritysten riskirapor-
tointiprosesseista sekä yleisestä suhtautumisesta riskeihin. Monet perusteollisuuden yritykset ajatte-
levat, etteivät he häviä mitään, jos riskeistä kerrotaan avoimesti ja kattavasti. 
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