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1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Tilintarkastus ja tilintarkastajan vastuukysymykset ovat aina ajankohtainen aihe. Tilin-

tarkastuksen toimivuus ja tilintarkastajien luotettavuus on elinehto toimiville markki-

noille ja toimivalle kaupankäynnille. Se mahdollistaa yritysten todenmukaisen vertai-

lun keskenään sekä toimivat arvopaperimarkkinat. Olisi lähes mahdotonta käydä 

kauppaa yritysten kesken, mikäli ei olisi varmuutta tilinpäätöksien todenmukaisuu-

desta ja tätä kautta maksuvalmiudesta tai toiminnan jatkuvuudesta. Tilintarkastajien 

työ varmistaa siis sijoittajien suojan toteutumisen. Tilintarkastuksella on myös tärkeä 

rooli koskien yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmiä. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 

2010; Newman et. al, 2005 ) Tilintarkastajien vastuiden kasvaessa myös tilintarkasta-

jien valvontaa on tiukennettu. Maailmanlaajuisen talouskriisin vuoksi vakaa toimin-

taympäristö on tullut todella tärkeäksi kysymykseksi ja yritystoiminnan edellytysten 

turvaamiseksi. Hyvä laadunvalvonta takaa myös kansainvälisesti uskottavat tilinpää-

tökset. (Keskuskauppakamari, 2009a) Jotta tilintarkastajan vastuita ja valvontaa kos-

kevia kysymyksiä voidaan tutkia, tulee määrittää tilintarkastajien eettiset ohjeet ja 

perusperiaatteet. Tulee myös määrittää kuka voi toimia tilintarkastajana ja miten tilin-

tarkastajaksi voi päästä. Tilintarkastajan valvonnalla tarkoitetaan sitä, että tilintarkas-

tajia valvontaan, jotta he toimivat voimassa olevien lakien mukaan. Tilintarkastajan 

laadunvalvonnalla puolestaan tarkoitetaan sitä, että tilintarkastajat toimivat paitsi la-

kien mukaan niin myös laadukkaasti. 

 

Tilintarkastuslaki on ollut voimassa jo vuodesta 1995 lähtien ja laki sisältää säännök-

siä tilintarkastajien vahingonkorvausvelvollisuuksista. Säännökset ovat kuitenkin 

osaltaan melko yleisluontoisia ja sisällön tarkempi täsmentäminen ja tulkitseminen 

jää usein oikeuskäytännön varaan. (Kaisanlahti & Timonen 2006, 13) Uusi vuonna 

2007 tullut järjestyksessään toinen tilintarkastuslaki on muuttanut tilintarkastajien 

säännöstöjä ja uudistanut tilintarkastuslain. Uusi laki on mm. vapauttanut pienet yri-

tykset tilintarkastusvelvollisuudesta ja tuonut laaduntarkistusjärjestelmän. Yksittäisten 

tilintarkastajien laaduntarkistukset aloitettiin vuonna 2009. Uuden tilintarkastuslain 
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myötä ammattikunnan säännöstöt pyrkivät vastaamaan entistä paremmin uusiin 

haasteisiin. Uuden lain myötä myös menettelytapoja on pyritty saamaan selvemmik-

si. (Alakare, S & Koskinen, H. et al. 15-16) 

 

Nykyään on myös pyritty yhdistämään kansainvälisesti tilintarkastuskäytäntöjä ja 

keskeisessä asemassa Suomen kannalta ovat Euroopan talousalueeseen (ETA) 

kuuluvien valtioiden valvontaelimet. Tilintarkastajien työn laadun parantamisen vuok-

si myös Suomessa on otettu käyttöön ISQC-1 laadunvalvontastandardi (International 

Standard on Quality Control) sekä ISA-standardit (International Standard on Quality 

Control). (Chartered Accountants Journal, 2010) 

 

Tilintarkastus on kiinnostava sekä laaja käsite ja mielenkiinto tilintarkastajien vastui-

den tutkimiseen herää jo tulevaisuuden työtehtäviäkin ajatellen. Tilintarkastuksen 

valvontaa on tiukennettu ja on kiinnostavaa tutkia miten tämä ja tilintarkastajien vas-

tuut liittyvät yhteen. Kuinka tiukkaa laadunvalvonta on ja mitä se ylipäätään pitää si-

sällään? On myös kiinnostavaa selvittää, tuoko lisääntynyt valvonta hyötyjä vai hait-

toja tilintarkastuksen näkökulmasta. 

 

Saatavista tuloksista voi olettaa olevan hyötyä tilintarkastuksen ammattiin pyrkiville ja 

siitä kiinnostuneille. Tutkimus voi myös avartaa näkemystä siitä ovatko tilintarkasta-

jan ammatti ja sen vaatimukset menossa oikeaan suuntaan vai tulisiko kenties muut-

taa jotain. Tutkimus selkiyttää kuvaa tilintarkastajien valvonnasta nykypäivän yhä 

kansainvälistyvämmässä toimintaympäristössä. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Tutkimuksen pääasiallinen ongelma on, miten tilintarkastajan vastuut ja niiden 

valvonta kietoutuvat yhteen. Miten nämä kaksi siis liittyvät toisiinsa? Uusi vuonna 

2007 tullut tilintarkastuslaki on muuttanut käytäntöjä verrattuna aikaisempaan ja tilin-

tarkastajien laadunvalvontaan on tullut uusia näkökulmia. Seuraavat alaongelmat 

auttavat tutkimusongelman purkamista. 
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 Mitä tilintarkastajien vastuut pitävät sisällään? 

 Kuka valvoo ja miten vastuita valvotaan? 

 

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää vastuiden ja valvonnan yhteydet toisiinsa. 

Lisääntyneen valvonnan vuoksi myös tilintarkastuksessa tapahtuva raportointi on 

tullut tiukemmaksi. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, ylittävätkö uuden tilintar-

kastuslain hyödyt siitä aiheutuvat haitat. Tutkimuksessa kuvataan myös tahoja, jotka 

valvovat tilintarkastajia. Tarkastelun kohteena on sekä sisäinen, että ulkoinen tilintar-

kastus. Tutkimusongelmaan pyritään vastaamaan alaongelmien avulla. 

 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkimuksen kohteena ovat suomalaiset tilintarkastajat ja yhteisöt, mutta tutkimuk-

sessa verrataan myös näitä ulkomaalaisiin käytäntöihin. Yhä kansainvälistyvämmäs-

sä toimintaympäristössä on lähes välttämätöntä ottaa huomioon myös ulkomaitten 

käytännöt. Nykyään pyritään yhä enemmän yhtenäiseen tilintarkastukseen eri mai-

den yritysten vertailutietojen luotettavuuden vuoksi. Tutkimuksessa perehdytään 

ISQC-1 laadunvalvontastandardiin sekä ISA–standardeihin tilintarkastuksen kansain-

välistymisen vuoksi. On kuitenkin mielekästä tutkia pääasiassa suomalaisia tilintar-

kastusalan ammattilaisia, sillä tilintarkastuslait vaihtelevat hieman eri maittain ja eri 

mailla on omat tilintarkastuksen valvontaa suorittavat ulkoiset tahot. Vastuita tarkas-

tellaan vain lakisääteisen tilintarkastuksen yhteydessä. 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan keskuskappakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväk-

symiä KHT-tilintarkastajia sekä kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymiä 

HTM-tilintarkastajia. Maallikkotilintarkastajat jäävät siis tutkimuksen ulkopuolelle, sillä 

he voivat toimia tilintarkastajina vain vuoden 2011 loppuun asti.  (Työ- ja elinkeinomi-

nisteriö, 2010)  
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1.4 Tutkimusmenetelmä ja –aineisto 

 

Tutkimuksessa käytetään laadullista tutkimusmenetelmää. Aineistona käytetään ai-

kaisempaa aihetta käsittelevää kirjallisuuteen perustuvaa aineistoa sekä lehtileikkei-

tä. Tutkimuksessa aineistoa kerätään myös haastattelujen avulla ja haastattelumene-

telmänä käytetään puolistrukturoitua menetelmää. Kysymykset ovat kaikille samat, 

mutta haastateltava saa vastata kysymyksiin omin sanoin. Näin kaikille haastateltavil-

le kysymyksillä on sama merkitys. Haastateltavat tilintarkastajat on valittu satunnai-

sesti kotimaisista KHT- sekä HTM-yhteisöistä. Tutkimusongelmaa pyritään ratkaise-

maan tilintarkastajan näkökulmasta. (Eskola & Suoranta 2003, 86) 

 

Laadullisen aineiston kokoaminen tapahtuu luonnollisissa, todellisissa tilanteissa ja 

lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tutkimuksessa on tarkoitus kuvata 

kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi et al. 2009, 161) Tilintarkas-

tajien vastuita sekä valvontaa tarkastellaan paljon säädettyjen lakien ja asetusten 

kannalta. 

 

1.5 Työn rakenne 

 

Työn johdannon jälkeen toisessa luvussa on tarkoitus määrittää tilintarkastajan vas-

tuut ja se kuka voi tilintarkastajana toimia ja miten tilintarkastajaksi voi päästä. Tar-

koituksena on peruskuvan saaminen tilintarkastuksesta ja tilintarkastajasta. Kolman-

nessa luvussa käsitellään tilintarkastajan vastuiden valvontaa. Tarkoituksena on sel-

ventää miten ja kuka tilintarkastusta valvoo. Kolmannessa luvussa keskitytään niin 

yritysten sisäiseen tilintarkastajien valvontaan, että ulkoiseen muiden lakisääteisten 

tasojen valvontaan. Luvussa käsitellään myös kansainvälistä tilintarkastuksen yhte-

näistä valvontaa, johon liittyvät myös ISA -standardit sekä ISQC-1–

laadunvalvontastandardi. Neljännessä luvussa selvennetään tilintarkastajan vastuun 

ja valvonnan tiukentuneitten säännösten keskinäisiä suhteita ja selvitetään onko tiu-

kentuneesta laadunvalvonnasta ollut hyötyä vai haittaa. Viidennessä luvussa esite-

tään johtopäätökset sekä yhteenveto ja selvitetään mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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2. TILINTARKASTAJA JA VASTUUT 

 

2.1 Lakisääteinen tilintarkastus 

 

Tilintarkastus tarkoittaa säätiön tai yhteisön lakisääteistä tarkastusta, missä tarkaste-

taan säätiön tai yhteisön tilikauden tilinpäätös, kirjanpito, toimintakertomus sekä hal-

linto ja niihin rinnastettava informaatio. Tarkastus on suoritettava tilintarkastuslain, 

kirjanpitolain sekä kyseisen yhtiömuodon lakien mukaisesti. Tilintarkastuksessa arvi-

oidaan tarkastuskohteen toimintaympäristöön ja toimintaan liittyviä riskejä. Tilintar-

kastus palvelee monia eri tahoja ja yhtenä sen päätarkoituksena on antaa suojaa 

osakkeenomistajille. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011) 

 

Kansainvälisen tilintarkastajajärjestön IFAC:n (International Federation of Automatic 

Control) mukaan tilintarkastuksen tarkoituksena on lisätä luottamusta tilinpäätösin-

formaatioon sen käyttäjille. Käyttäjät saavat tietoa tilintarkastuksen kohteena olevas-

ta säätiöstä tai yhteisöstä tilintarkastuskertomuksesta. Tilintarkastajan tulee lain mu-

kaan antaa tilintarkastuskertomus tarkastuskohteestaan. Siinä tilintarkastaja antaa 

lausunnon tarkastuksen kohteesta koskien tilinpäätösinformaatiota. Lausunnossa 

annetaan tieto siitä onko tilinpäätös laadittu kaikilta osiltaan tilinpäätösnormiston mu-

kaisesti eli antaako se oikean ja riittävän kuvan tarkastuskohteesta. Suomessa tilin-

tarkastuslain systematiikan mukaan laki sisältää säännökset tilintarkastuksen sisäl-

löstä, mutta ei sen tavoitteista. (Halonen & Steiner 2009, 13) 

 

Suomessa tilintarkastusprosessin tavoite on siis antaa oikea ja riittävä kuva tarkas-

tuskohteen taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksesta. Sen on tarkoitus var-

mistaa, että tilintarkastus ja toimintakertomus antavat keskenään ristiriidattomat tie-

dot. Tämä kulminoituu siihen, voiko tilintarkastaja antaa tarkastuskohteesta vakio-

muotoisen raportin todettuaan kaiken olevan kunnossa. Osana tilintarkastusta on 

hallinnon tarkastaminen, jolla varmistetaan vastuuvelvollisten toiminnan lainmukai-

suutta. Tilintarkastuksen lähtökohtana on tilintekovelvollisuus tilintarkastuksen teorian 

mukaan. Se perustuu julkiseen tilintekovelvollisuuteen ja tapahtuu joko kahden tai 

useamman osapuolen kesken. (Halonen & Steiner 2009, 13-14) 



6 
 

Lakisääteisen tilintarkastuksen tärkeyttä voidaan hyvin selventää agenttiteorian avul-

la. Agenttiteoriassa päämiehenä ovat sijoittajat ja agenttina hallitus ja toimitusjohtaja. 

Agenttisuhde on sopimus, jossa yksi tai useampi henkilö (omistajat) valtuuttaa toisen 

henkilön (hallitus) toimimaan puolestaan ja kyseinen henkilö saa päätösvaltaa käyt-

töönsä. Sijoittajilla ja omistajalla kuitenkin saattaa olla eriävät mielipiteet siitä, miten 

säätiön tai yhteisön tulisi toimia ja mitkä ovat keskeisimmät päämäärät. Mikäli sekä 

agentti että päämies pyrkivät maksimoimaan omia hyötyjään, niin agentin toiminta ei 

välttämättä vastaa päämiehen toiveita. (Jensen & Meckling 1976) 

 

Tämän ongelman rajoittamista auttaa juuri tilintarkastus. Hallituksella ja toimitusjohta-

jalla on huomattavasti enemmän tietoa yrityksestä kuin omistajilla ja tätä kutsutaan 

epäsymmetriseksi informaatioksi. Päämies joutuu siis tekemään päätöksensä huo-

mattavasti heikommilla tiedoilla kuin mitä agentti pitää hallussaan. Myös sekään ei 

ole varmaa onko johto tai yritys manipuloinut antamiaan tietoja. Tämän takia aiemmin 

vapaaehtoinen tilintarkastus on muutettu lakisääteiseksi. Tilintarkastusinformaatio ja 

tilintarkastajan riippumattomuus tilintarkastuskohteesta lisäävät paljon myös tilintar-

kastuskohteen arvoa. (Grossman & Hart 1983) 

 

Sekä agentin sitouttamisesta että valvonnasta syntyy kustannuksia ja näitä kutsutaan 

agenttikustannuksiksi. Tilintarkastuksesta aiheutuu muutenkin paljon menoeriä ja 

tämän vuoksi pienimmät yhteisöt on vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta uuden 

tilintarkastuslain tultua. Pienimmät yhteisöt voivat itse valita ylittävätkö tilintarkastuk-

sesta aiheutuvat kustannukset siitä koituvat hyödyt. Edellytyksenä siihen, että yhteisö 

voi jättää lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamatta on, että päättyneellä tai sitä 

välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyk-

sistä: 

1. taseen loppusumma ylittää 100.000 euroa; 

2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200.000 euroa; tai 

3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. 

 

Mikäli kuitenkin yhteisön pääasiallisena tarkoituksena on arvopaperikauppa tai sillä 

on huomattava vaikutusvalta holding-yhtiössä, on tilintarkastus lain mukaisesti pakol-

lista. Myöskin asunto-osakeyhtiöissä, jotka omistavat alle 30 huoneistoa ja enintään 
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yksi yllä olevista kuvauksista täyttyy, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta. (Sep-

po Suontausta 2007) Tilintarkastus voidaan kiteyttää siis seuraavasti: ”Tilintarkastus 

on järjestelmällinen prosessi, jossa objektiivisesti hankitaan ja arvioidaan evidenssiä 

taloudellisia toimia ja tapahtumia koskevista kannanotoista sen varmistamiseksi, 

missä määrin nämä kannanotot vastaavat annettuja kriteerejä, sekä kommunikoi-

daan tuloksista niistä kiinnostuneille.” (Riistama 1999, 19-20) 

 

2.2 Lakisääteinen tilintarkastaja 

 

Tilintarkastaja tarkastaa yhteisön, säätiön tai muun kirjanpitovelvollisen tilinpäätök-

sen, hallinnon sekä kirjanpidon ja antaa näistä tilintarkastuslaissa tai muussa laissa 

määritellyt dokumentit ja yhteenvedot. Tilintarkastajan tulee vakuuttua siitä, että tili-

kauden päättyessä tilinpäätös antaa oikean ja totuudenmukaisen kuvan yhtiön varal-

lisuudesta ja sen toiminnasta. Suomessa hyväksyttyjä tilintarkastajia ovat keskus-

kauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymät KHT-tilintarkastajat sekä 

kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymät HTM-tilintarkastajat (maallikko-

tilintarkastajat voivat toimia tilintarkastajina vain vuoden 2011 loppuun asti). Julkishal-

linnon ja –talouden tarkastavat JHTT-tilintarkastajat. (TTL 2:7 2007/459) Jotta laki-

sääteiseksi tilintarkastajaksi voi päästä, täytyy henkilöllä olla suoritettuina tarvittava 

määrä opintoja ja hyväksytysti suoritettu koe sekä riittävä määrä työkokemusta. 

 

KHT-tilintarkastajat ovat lähes jokainen päätoimisia tilintarkastajia. He toimivat myös 

asiantuntijoina, jotka neuvovat ja palvelevat yrityksen talousvastaavia erilaisissa asi-

oissa kuten yritysjärjestelyissä tai verotuksessa. Se milloin tarkastuskohteen tulee 

käyttää KHT-tason tilintarkastajaa, on säädetty laissa. Heidän tarkastuskohteenaan 

ovat yleensä isot ja keskisuuret yritykset, sillä kaikkien pörssissä listattujen yhtiöiden 

on pakko käyttää KHT-tilintarkastajaa. On säädetty myös rajat yhteisölle, jolloin sen 

on valittava KHT-tarkastaja. Mikäli kaksi seuraavista ehdoista täyttyy, yhteisön täytyy 

valita KHT-tilintarkastaja: 
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1. Taseen loppusumma edellisen tilikauden tilinpäätöksen mukaan on yli 

25 000 000 euroa. 

2. Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto edellisen tilikauden tilinpäätöksen mukaan 

on yli 50 000 000 euroa. 

3. Palveluksessa on ollut edellisen tilikauden aikana keskimäärin yli 300 henki-

löä. (Keskuskauppakamari FAQ 2011) 

 

KHT- yhdistys kehittää ja ylläpitää hyvää tilintarkastustapaa ja julkaisee Tilintarkas-

tusalan standardit ja suositukset -kirjoja. Yhdistys pitää hyvin tärkeänä ammattieetti-

siä periaatteita sekä tilintarkastuksen laatua, jota se myös ylläpitää ja kehittää. Jotta 

KHT-tilintarkastajaksi voi päästä, tulee hakijalla olla vähintään ylempi korkeakoulutut-

kinto, laskentatoimen ja oikeustieteen opintoja sekä vähintään kolmen vuoden työko-

kemus tilintarkastuksen sekä laskentatoimen alalta. (Halonen & Steiner 2009, 24) 

 

HTM- tilintarkastajat tekevät puolestaan työtään usein sivutoimisena. He tarkastavat 

pääosin pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Isompien yritysten tarkastamiseen heillä ei ole 

valtuuksia, mutta mikäli KHT-tutkinnon suorittanut henkilö toimii päävastuullisena ti-

lintarkastajana, he voivat myös niitä tarkastaa. Tilintarkastuslauta edellyttää hyväk-

syttyjen tilintarkastajien ammattitaidon ylläpitoa, joten HTM-yhdistys edesauttaa 

myös laadukkaan tilintarkastuksen kehittymistä kouluttamalla jäseniään. HTM-

tilintarkastajat suorittavat myös sisäistä laadunvalvontaa. (HTM-tilintarkastajat ry 

2011). 

 

HTM-yhdistys noudattaa KHT-yhdistyksen suosittelemia toimintatapoja ja myös HTM-

tilintarkastajien tulee täyttää ammatillisen osaamisen, salassapitovelvollisuuden sekä 

riippumattomuuden kriteerit.  Jotta HTM-tilintarkastajaksi voi päästä, tulee hakijalla 

olla vähintään alempi korkeakoulututkinto, laskentatoimen ja oikeustieteen opintoja 

sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus tilintarkastuksen sekä laskentatoimen 

alalta. (Halonen & Steiner 2009, 24) 

 

Tilintarkastuslain lisäksi tilintarkastajan tulee noudattaa hyvää tilintarkastustapaa se-

kä ammattieettisiä periaatteita. Ammattieettisiä periaatteita noudatetaan suorittamalla 
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tilintarkastustoimenpiteet ammattimaisesti, objektiivisesti, rehellisesti ja huolellisesti 

yleinen etu huomioon ottaen. KHT-yhdistyksen ammattieettiset periaatteet pohjautu-

vat IFAC:n periaatteisiin. KHT-yhdistyksen eettiset periaatteet muodostuvat viidestä 

perusperiaatteesta, jotka ovat ammatillinen pätevyys, salassapitovelvollisuus, huolel-

lisuus, rehellisyys, objektiivisuus sekä ammatillinen käyttäytyminen. (KHT-yhdistys 

2011b; Lampe et al. 1992) Hyvä tilintarkastustapa on puolestaan tilintarkastajan toi-

mintaa ohjaava normisto ja se kehittyy tilintarkastajan ammatissa toimivien henkilöi-

den sekä ammattiyhdistysten toimesta. Hyvä tilintarkastustapa kehittyy huolellisen 

työnteon myötä ja menetelmät kehittyvät jatkuvasti. Kun puhutaan lakisääteisestä 

tilintarkastuksesta, on otettava huomioon myös kansainväliset tilinpäätösstandardit. 

Suomessa hyvää tilintarkastustapaa on koordinoinut KHT-yhdistys ja lähtökohtana 

näille suosituksille, ohjeille ja standardeille ovat kansainvälisen tilintarkastusliiton 

IFAC:n ISA-standardit sekä muut ohjeet. (KHT-yhdistys 2011b) 

 

Tilintarkastajan suhde tarkastuskohteeseen tulee olla objektiivinen eikä kohteen sekä 

tilintarkastajan välillä saa olla riippuvuussuhdetta eikä mitään siihen viittaavaa teki-

jää. Tilintarkastajana ei voi toimia kukaan yhteisön tai säätiön luottamustoimessa 

oleva eikä työntekijä. Tilintarkastaja ei myöskään saa olla velka- tai liikesuhteessa 

tarkastuskohteeseensa. Tilintarkastajana ei myöskään voi toimia henkilö, joka on 

edellä mainittujen henkilöiden lähisukulainen. Tämä mahdollistaa tilintarkastajan puo-

lueettomat raportit sekä lausunnot tilintarkastuskohteesta. (Saarikivi 2000, 58-59) 

 

2.3 Tilintarkastajan vastuiden kolmijako 

 

Tilintarkastajalle on asetettu erilaisia ammatillisia sekä eettisiä normeja, joista ei tule 

poiketa. Heille on asetettu myös erilaisia vastuita, joita tulee noudattaa ja näistä poik-

keamalla he joutuvat vastaamaan seuraamuksista. Tilintarkastajan vastuut  jakautu-

vat kolmeen osaan ja ne ovat vahingonkorvausvastuu, rikosoikeudellinen vastuu se-

kä kurinpidollinen vastuu. 

 

Vahingonkorvausvastuu on todella keskeinen korvaussäännöstö ja tilintarkastajan 

vahingonkorvausvastuu määrittyy tilintarkastuslain pohjalta. Vahingonkorvauksen 
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määrittyminen liittyy paljolti hyvään tilintarkastustapaan, jonka rikkominen aiheuttaa 

vahingonkorvausvastuun. Tärkeimpiä hyvän tilintarkastustavan piiriin kuuluvia vastui-

ta ovat esteettömyys, riippumattomuus, salassapitovelvollisuus sekä ammattitaito. 

 

Rikosoikeudelliset vastuut tulevat puolestaan kysymykseen, kun vahingonkorvaus tai 

muu yksityisoikeudellinen seuraamusuhka ei riitä kannustamaan hyväksyttävään 

käyttäytymiseen. Rikosoikeudellisten vastuiden kautta pyritään vaikuttamaan tilintar-

kastajan vilpilliseen toimintaan ja rikosepäilyt selvittää poliisi. (Keskuskauppakamari 

FAQ 2011) 

 

Kurinpidollisessa vastuussa on kyse siitä, että tilintarkastajan tulee suorittaa työnsä 

hyvää tilinpäätöstapaa sekä lakia noudattaen. Tilintarkastajan tulee pystyä näyttä-

mään toimineensa riittävän huolellisesti. Mitä enemmän ja laadukkaampaa evidens-

siä tilintarkastajalla on tekemästään työstä, sitä luotettavampina tarkastajan tekemiin 

päätelmiin voidaan luottaa. Jos tilintarkastustiedon tiedottamisesta tulisi vieläkin 

avoimempaa, voitaisiin myös ajatella tilintarkastajan vastuun pienentymistä tätä kaut-

ta. Tällöin arvostelu tulisi vaikeammaksi jälkikäteen, etteikö tilintarkastuksessa nos-

tettu tiettyä asiaa esille. (Remes 2010, 9) 

 

2.3.1 Vahingonkorvausvastuu 

 

Vahingonkorvauslaki on Suomen lainsäädännön keskeisin korvaussäännöstö ja tilin-

tarkastajan vastuu on osa vahingonkorvausoikeudellista vastuujärjestelmää. Tilintar-

kastajan vastuuta ei ole mahdollista irrottaa erikseen tarkasteltavaksi, vaikka erityis-

lakina se syrjäyttääkin vahingonkorvauslain säädökset.  Vahingonkorvausvastuun 

syntymisen edellytyksenä on se, että on tapahtunut vahinko, joka on korvauskelpoi-

nen ja ollut ennalta arvattavassa syy-yhteydessä toimintaan, jota vahingonaiheuttaja 

on harjoittanut. Vahinko kuuluu jonkun toisen kuin vahingonkärsijän vastattavaksi 

jonkin oikeusperusteen perusteella. Vahingon korvausnormit sääntelevät riskin jakau-

tumista vahingonkärsijän ja vahingon aiheuttajan kesken. Sopimuksenulkoiset eli 

deliktivastuut erotetaan vahingonkorvausoikeudessa sopimusperusteisista vastuista. 
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Deliktivastuilla suojataan omaisuuden sekä yksilön koskemattomuutta. (Horsman-

heimo et al. 2007a, 329) 

 

Tilintarkastaja saattaa siis joutua korvausvelvollisuuteen tarkastuskohteena olevalle 

yhtiölle tai säätiölle, mikäli tilintarkastajan toiminta on ollut vahinkoa aiheuttavaa. Täl-

löin rikosoikeudellisen rangaistuksen lisäksi tilintarkastaja joutuu korvaamaan aiheut-

tamansa vahingon eikä korvaussummalla ole ylärajaa, toisin kuin monissa muissa 

maissa, kuten Saksassa, jossa korvaussumma on saatettu rajoittaa esim. tilintarkas-

tuspalkkion kerrannaiseen (Riistama 2007, 35). Vahinko ei välttämättä ole suoranai-

sesti tilintarkastajan itse aiheuttama korvausvelvollisuuden konkretisoitumiseksi, sillä 

toissijainen vastuu määrittelee vastuuta suhteessa yrityksen johtoon ja tilintarkastaja 

voidaan tuomita korvausvelvolliseksi ammattimaisen asemansa vuoksi. Tällöin ky-

symyksessä on tilintarkastajan huolimattomuus ja hyvän tilintarkastustavan vastainen 

käyttäytyminen, joka on myötävaikuttanut vahingon syntymiseen. (Horsmanheimo & 

Steiner 2002, 373-374) 

  

Useimmissa tapauksissa juuri hyvän tilintarkastustavan laiminlyönti on vahingonkor-

vauksen perusteena. Tilintarkastajan raportoinnin asianmukaisuutta tarkastellaan 

vahingonkorvausvelvollisuutta harkittaessa ja tällöin tilintarkastuskertomuksen merki-

tys korostuu tilintarkastajan raporteista. Myös tilintarkastajan raportointia yhteisön 

kokouksessa sekä tilintarkastuspöytäkirjaa tarkastellaan vahingonkorvausta määritet-

täessä. Mikäli näistä huomataan harhaanjohtavuutta tai virheitä voidaan tilintarkasta-

ja tuomita vahingonkorvausvelvollisuuteen. Tilintarkastaja voi olla myös vastuussa 

tekemästään virheestä yhteisön osakkaalle, jäsenelle, yhtiömiehelle tai muulle henki-

lölle rikkoessaan tilintarkastuslakia. Tällöin kyse on vastuusta kolmatta osapuolta 

kohtaan. (Riistama 2000, 34; Baker & Quick, 1996) 

 

Tilintarkastaja vastaa henkilökohtaisesti aiheuttamastaan vahingosta ja mikäli hyväk-

sytty tilintarkastusyhteisö toimii tilintarkastajana vastaa se vahingosta yhdessä pää-

vastuullisen tilintarkastajan kanssa. Vaikka tilintarkastajan apulainen olisi aiheuttanut 

mahdollisen vahingon, on tilintarkastaja tällöinkin korvausvelvollinen. Mikäli taas tilin-

tarkastajia tarkastuskohteella on useampia, ovat he kaikki yhteisvastuussa tapahtu-

neesta virheestä. (Horsmanheimo et al. 2007b, 348-349) 
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2.3.2 Rikosoikeudellinen vastuu 

 

Kun vahingonkorvausuhka tai jokin muu yksityisoikeudellinen seuraamusuhka ei 

kannusta riittävästi hyväksyttävään käyttäytymiseen, niin rikosoikeudellisia sanktioita 

pidetään yleensä perusteltuina. Tyypillisesti näin on, kun lainvastaisuus on todella 

vakavaa tai vahingon toteennäyttäminen on vaikeaa. Myös tilintarkastuksen osalta on 

tunnistettu tilanteita, joissa rikosoikeudellinen seurausuhka on tarpeellinen luotetta-

van tilinpäätöksen sekä riippumattoman tilintarkastajan kannalta. Tilintarkastajan ri-

kosoikeudellisesta vastuusta säädetään tilintarkastuslain lisäksi myös osuuskunta-

laissa (OKL), osakeyhtiölaissa (OYL) sekä rikoslaissa (RL). (Horsmanheimo et al. 

2007c, 426) 

 

Tilintarkastus on merkittävässä asemassa kirjanpidon lainmukaisuuden ylläpitäjänä 

rikosoikeudellisesti tarkasteltaessa. Lainmukaisen menettelyn ohjaamisen lisäksi tilin-

tarkastaja toimii myös todistajana rikosoikeudellisissa tapauksissa. Tilintarkastajan 

tulisi olla työssään oman oikeusturvansa kannalta todella tarkka ja kirjata huolellisesti 

kaikki tarkastushavaintonsa. Mikäli tarkastuskohde yrittää salata kirjanpitäjältä sekä 

tilintarkastajalta esim. pimeän palkanmaksun ohi kirjanpidon ja tilintarkastaja huomaa 

tämän, mutta ei reagoi tapahtumaan, voi hänen toimintansa täyttää tilintarkastusri-

koksen tai siihen liittyvän avunannon tunnusmerkit ja kyseinen tilintarkastaja voi jou-

tua rikosoikeudelliseen vastuuseen. Toisaalta tehtävän huono hoitaminen, joka voi 

johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen, ei välttämättä täytä rikosoikeudellisen tahalli-

suuden kriteerejä. (Koponen 2008, 18-21) 

 

Tilintarkastaja syyllistyy tilintarkastusrikkomukseen, jos hän suorittaessaan laissa tai 

asetuksessa tilintarkastajan tehtäväksi säädettyä muuta kuin lakisääteistä tilintarkas-

tusta antaa lausunnossaan törkeästä huolimattomuudesta tai tahallaan harhaanjoh-

tavan tai väärän tiedon tai jos hän törkeästä huolimattomuudesta tai tahallaan rikkoo 

tilintarkastuslain 15§:n säännöstä tilintarkastuskertomuksen laatimisesta. (TTL 9:51 

2007/459) 

 

Tilintarkastajaan kohdistuu myös salassapitovelvollisuus. Jos tilintarkastaja paljastaa 

salassa pidettävän seikan tai käyttää tällaista tietoa omaksi tai toisen hyödyksi hän 
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syyllistyy salassapitorikokseen. Salassapitorikoksesta tuomitaan sakkoja tai enintään 

yksi vuosi vankeutta. Jo pelkän salaisen tiedon paljastaminen on rankaistavaa, vaik-

ka taloudellisen hyödyn tavoittelu ei olisikaan tarkoituksena. (RL 38 luku 1 §)  

 

2.3.3 Kurinpidollinen vastuu 

 

Tilintarkastuslain 7 luvussa säädetään tilintarkastajan kurinpidollisesta vastuusta, 

joka on yksi vastuuperusteista edellä mainittujen vahingonkorvausvastuun sekä ri-

kosvastuun lisäksi. Kurinpidollinen vastuu liittyy siihen, onko tilintarkastaja toiminut 

säännösten mukaisesti sekä säilyttänyt hyväksymisensä. Tilintarkastajan toimintaa 

kurinpidollisessa mielessä tarkasteltaessa sekä valvottaessa tutkitaan sitä, onko hä-

nen toiminnassaan moitittavaa tai ei. Mikäli tilintarkastajan toiminta on ollut moititta-

vaa, päätetään mitä kurinpidollisia seuraamuksia tämä edellyttää. Tilintarkastajan 

toiminnan oikeellisuuden arvioinnissa sovelletaan seuraavia määräyksiä samanaikai-

sesti: 

1. Hyvä tilintarkastustapa 

2. Ammattieettiset periaatteet 

3. Kansainväliset tilinpäätösstandardit 

 

Kun tilintarkastajan toiminta on arvioitavana jälkikäteen, on keskeistä, miten näitä 

normeja sovelletaan kurinpidollisen vastuun kannalta. (Horsmanheimo et al. 2007, 

442-443) 

 

Jos rikkomuksen syntymiseen löytyy lieventäviä asiahaaroja, voi kurinpidollinen seu-

raamus olla pelkkä huomautus. Jos puolestaan tilintarkastusrikkomusta lieventäviä 

asiahaaroja ei löydy, saa tilintarkastaja julkisen varoituksen, joista tilintarkastajan hy-

väksymisen peruuttaminen on ankarin kurinpitotoimi. Mikäli tilintarkastajan hyväksy-

minen peruutetaan on hän varoituksista huolimatta rikkonut velvollisuuksiaan tai toi-

minut työtehtävässään törkeän huolimattomasti tai tahallaan virheellisesti (Korkea-

mäki 2008, 25-26). 
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Huomautus sekä varoitus merkitään tilintarkastajarekisteriin, josta huomautus poiste-

taan kolmen vuoden ja varoitus kuuden vuoden kuluttua. Kurinpidollisena menettely-

nä ei tietenkään ole pidettävä välttämättä tilintarkastajan hyväksymisen hylkäämistä 

sen vuoksi, että hän ei olisi enää ammattitaitoinen tai täyttäisi muita hyväksymisen 

kriteerejä. (Riistama 2007, 33-34) 
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3. TILINTARKASTAJAN VALVONTA 

 

3.1 Valvonnan tarpeellisuus 

 

Tilinpäätöksien korkea laatu on todella tärkeä osatekijä toimivia markkinoita silmällä-

pitäen ja tilintarkastuksen korkea laatu onkin nykyään nostettu todella tärkeäksi ta-

voitteeksi. Kansallisen sääntelyn sijaan on siirrytty kansainvälisiin käytäntöihin ja 

normeihin. Tilintarkastuksen myötä tuleva tieto tulee olla luotettavaa ja hyvin doku-

mentoitua, sillä informaatio palvelee lähinnä yritysten omistajia. Jotta tilintarkastuk-

sen korkeaa laatua voidaan ylläpitää, nousee tärkeäksi tekijäksi tilintarkastuksen 

ammattikuntien laadunvalvonta. Vaikka nykyään tilintarkastuksen laadunvalvonta on 

pyritty siirtämään ulkoisille toimielimille, on yhteisöjen sisäinen laaduntarkkailu edel-

leen todella tärkeää (Horsmanheimo 2010, 14). Yhteisöjen sisäisen laaduntarkkailun 

tulisi tuottaa relevanttia sekä riittävää tietoa yhteisön prosesseista sekä käytännöistä. 

(Georgiades, 2009) 

 

Perusteellinen ja tehokas tilinpäätösten sekä tilintarkastajien valvonta parantaa luot-

tamusta tilintarkastukseen sekä taloudellisiin raportteihin. Tilintarkastajat ovat pysyvä 

osa finanssijärjestelmää ja heihin kohdistuu merkittävää yhteiskunnallista intressiä. 

Finanssikriisi näytti miten epäluottamus taloudellisiin raportteihin voi vaikuttaa suu-

restikin finanssimarkkinoiden toimivuuteen. Tilintarkastajien valvonnan tarpeellisuu-

desta on paljon erilaisia käsityksiä, mutta viranomaisvalvonta eli julkinen valvonta 

kuuluu tärkeänä osana finanssijärjestelmään ja usein pelkästään sisäiset valvonta-

toimet eivät ole riittäviä luottamuksen säilyttämiseen. Julkisen valvonnan asema on 

tullut vakaammaksi ja eri maihin Euroopassa on perustettu valvontaelimiä, jotka täyt-

tävät tilintarkastusdirektiivit. Elimien tehokkuudet sekä organisointiratkaisut vaihtele-

vat tosin merkittävästi eri maissa. (Visakorpi 2010, 54) 

 

Tilintarkastajien laadunvalvonnassa ovat keskeisessä asemassa KHT-yhdistyksen 

julkaisemat tilintarkastusalan standardit ja suositukset, jotka ovat osaltaan peräisin 

Kansainväliseltä tilintarkastusliitolta (IFAC) ja sen julkaisemista ISA-standardeista. 

Kansainvälisesti myös ISQC 1-standardi on tärkeässä roolissa Suomenkin tilintarkas-

tusta ajatellen. (Lähdekorpi 2010, 53-55) 
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Tilintarkastajien tarkalla valvonnalla pyritään kontrolloimaan tilintarkastajien vahin-

gonkorvausvastuita, rikosoikeudellisia vastuita sekä kurinpidollisia vastuita. Täsmälli-

nen ja tarkka valvonta pyrkii siihen, että tilintarkastajien kynnys vilpilliseen toiminnan 

suorittamiseen nousee ja mikäli vilpillistä toimintaa on, niin se havaitaan. Näin tarkka 

valvonta jo itsessään lisää tilintarkastuksen yleistä luotettavuutta ja mahdolliset ran-

gaistukset saadaan suoritettua. Laatu turvataan siis juridisella vastuulla ja on nähtä-

vissä, että tilintarkastajat ovat vastuun uhalla helpommin kriittisiä sekä estävät vää-

rinkäytöksiä toisin kuin mahdollista omaa etua tavoitteleva yrityksen johto. Rajatto-

malla vahingonkorvausvelvollisuudella on myös varmasti suuri rooli tässä asiassa. 

(Savela 2003, 7-14) 

 

3.2 Valvontaelimet 

 

Tilintarkastuslaissa on säädetty tilintarkastajien valvonnasta ja Suomessa tilintarkas-

tajia tarkkailevia valvontaelimiä ovat Valtion tilintarkastuslautakunta (VALA), Keskus-

kauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) sekä Kauppakamarin tilintarkastusva-

liokunta (TIVA). Valtion tilintarkastuslautakunta (VALA) toimii kauppa- ja teollisuus-

ministeriön yhteydessä ja sen tehtävinä on antaa lausuntoja sekä ohjeita tilintarkas-

tuslaista sekä sen pohjalta annetun asetuksen soveltamisesta, tehdä aloitteita sekä 

esityksiä tilintarkastuslakia koskevien säännösten kehityksestä sekä huolehtia tilin-

tarkastuksen yleisestä kehittämisestä, valvonnasta sekä ohjauksesta niin kuin myös 

muista tilintarkastuslaissa sille säädetyistä tehtävistä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2011) 

 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan tehtävänä puolestaan on vastata 

tilintarkastajien hyväksymisestä sekä jo hyväksyttyjen tilintarkastajien ohjauksesta 

sekä toimintojen kehittämisestä (TTL 7:39,40 2007/459). Heidän tehtävänään on 

myös HTM- ja KHT-tutkintojen kehittäminen ja ylläpitäminen. TILA valvoo KHT- sekä 

HTM-tilintarkastajia tutkimalla näihin kohdistetut kantelut ja se voi antaa tilintarkasta-

jalle huomautuksen tai varoituksen sekä tehdä valtion tilintarkastuslautakunnalle esi-

tyksen tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamisen vuoksi. (HTM-tilintarkastajat 

2011b) 
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Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnat (TIVA) toimivat tietyillä toiminta-alueilla ja 

näillä alueilla he voivat hyväksyä HTM-yhteisöt sekä HTM-tilintarkastajat. Tämän li-

säksi ne valvovat toiminta-alueittensa HTM-yhteisöjen sekä HTM-tilintarkastajien hy-

väksymisen edellytyksien säilymistä. (HTM-tilintarkastajat 2011b) 

 

 

Kuvio 1. Valvontaelimet (HTM-tilintarkastajat ry 2011b) 

 

Kuviosta yksi nähdään Suomessa tilintarkastajien valvontaa tarkkailevat valvontaeli-

met ja niiden tehtävät. 

 

3.3 Laaduntarkastus 

 

Vuonna 2006 Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat direktiivin, jonka mukaan 

laadunvarmistusjärjestelmää tulee soveltaa tilintarkastajiin sekä tilintarkastusyhtei-

söihin. Vuonna 2008 komissio antoi suosituksen ulkoisesta laadunvarmistuksesta, 

jota sovelletaan tilintarkastusta tekeviin lakisääteisiin tilintarkastajiin. (Tilintarkastus-

lautakunta 2010, 2) 

 

Uuden tilintarkastuslain myötä tilintarkastajien laadunvarmistus on siirtynyt julkisen 

valvonnan piiriin. Julkisen valvonnan myötä pyritään varmistamaan se, että tilintar-

kastajien valvonta on riittävän laajaa ja että tarkastaja on mahdollisimman riippuma-

ton tarkastuskohteestaan (Alakare et al. 2008 173-175). Tilintarkastajan on pidettävä 

huolta tarkastuksen korkeasta laadusta sekä hänen on osallistuttava tilintarkastuslain 
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40§:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun laaduntarkastukseen. (Tilintarkastuslau-

takunta 2010, 2) 

 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) valvoo tilintarkastajien ammat-

titaidon pysymistä sekä sitä, että muut hyväksymisen edellytykset toimivat tilintarkas-

tuslain pohjalta. TILA ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin rikkomusten johdosta ja se 

valvoo KHT-tilintarkastajien ja –yhteisöjen laaduntarkastusta. TILA määrää tilintar-

kastajan laaduntarkastukseen enintään kuuden vuoden välein ja julkisen kaupan-

käynnin kohteena olevan yhteisön enintään kolmen vuoden välein. Se määrää ketkä 

riippumattomat tilintarkastajat suorittavat laaduntarkastuksen sekä päättää laadun-

tarkastuksen toteuttamistavasta sekä sisällöstä. TILA itse analysoi tulokset, jotka 

laaduntarkastus antaa ja tekee laaduntarkastuksen aiheuttamat tarvittavat toimenpi-

teet, mikäli siihen on aihetta. HTM-tilintarkastajia sekä tilintarkastusyhteisöjä koske-

vat samat laaduntarkastussäännöt kuin KHT-tilintarkastajia sekä tilintarkastusyhteisö-

jä, mutta valvontaelimenä on kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnat (TIVA) omilla 

kauppakamariensa toiminta-alueillaan. (Tilintarkastuslautakunta 2010, 2-3) 

 

Laaduntarkastajalla täytyy olla todella hyvä tilintarkastuksen asiantuntemus ja hänel-

lä täytyy olla laaduntarkastukseen pätevöittävä erityiskoulutus. Suoritetusta laadun-

tarkastuksesta on annettava viipymättä selvitys Keskuskauppakamarin tilintarkastus-

lautakunnalle tai Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnalle. (Alakare et al. 175) 

 

3.5 Kansainvälinen valvonta 

 

Euroopan talousalueella (ETA) tilintarkastuslaki sääntelee viranomaisten valvontayh-

teistyöstä ja se on välttämätöntä sillä yritykset toimivat samaan aikaan monessa eri 

jäsenvaltiossa ja niillä voi olla sama tilintarkastaja. Lähtökohtana kuitenkin ETA-

alueella on kotivaltion valvonnan periaate eli sen valtion viranomainen, joka on hy-

väksynyt tilintarkastajan, vastaa valvonnasta sekä sääntelystä. Jossain muissa mais-

sa, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa, tilintarkastajille ja valvonnalle ovat kuitenkin 

omat vaatimuksensa kotivaltiosta riippumatta. ETA-alueen valvontaviranomaisten 

välillä säädetään tietojenvaihdosta sekä valvontayhteistyöstä tilintarkastuslain 47 
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§:ssä ja valvontayhteistyötä koskevat säännökset perustuivat tilintarkastusdirektiivin 

33 ja 36 artikloihin. Näiden mukaan jäsenvaltion on varmistettava julkisen valvonnan 

tehokas yhteistyö jäsenvaltioiden valvontatoimien kesken. Suomessa tällainen taho 

on TILA ja se on velvoitettu toimittamaan pyydettäessä tarvittavia asiakirjoja muille 

ETA-jäsenvaltioiden valvontaelimille. (Horsmanheimo et al. 2007a, 319-322) 

 

Talousskandaalien myötä (mm. Enronin tilinpäätösskandaali) vuonna 2002 Yhdysval-

loissa luotiin Sarbanes-Oxley -lainsäädäntö (SOX), jolla kiristettiin paljon Yhdysvalto-

jen arvopaperimarkkinoilla toimivien listayhtiöiden ja niiden tilintarkastajien valvontaa. 

Säädöksistä tuli jopa niinkin tiukat, että osa listatuista yrityksistä on luopunut listau-

tumisestaan kustannusten noustessa kohtuuttoman suuriksi. Suomessa laki koskee 

ainoastaan yrityksiä, jotka ovat emoyhtiönsä kautta tai suoraan listattuina Yhdysval-

tain pörssissä. (Jelinek R. & K. 2010; Chung et al. 2010) 

 

Työllistävimmät kohdat Sarbanes-Oxley laissa ovat SOX404, joka koskee sisäisiä 

kontrolleja sekä sitä tarkentava SOX103 määräämä PCAOB:n (Public company ac-

counting oversight board) standardi 2. Ensimmäiset tarkastukset ovat todella työläitä 

tilintarkastuksen näkökulmasta. Myös dokumentointivaatimukset ovat vielä kovem-

mat kuin Euroopan talousalueella, joten hallinnollisen työn määrä lisääntyy lain myö-

tä suuresti. Kaikki työt joudutaan esihyväksyttämään tilintarkastuskomitealla. Laki 

sisältää myös varsin yksityiskohtaisiakin vaatimuksia etenkin koskien tilintarkastajan 

riippumattomuuskysymyksiä. Myös sisäisten kontrollien tarkastaminen on tiukempaa 

kuin Euroopassa. Päätilintarkastajan rotaatiovelvollisuus Sarbanes-Oxley laissa on 

viisi vuotta verrattuna Suomen tilintarkastuslain seitsemään vuoteen. (Bedard & Gra-

ham 2011) 

 

Myös koko suomalainen usean tilintarkastajaluokan järjestelmä on poikkeava verrat-

taessa kansainvälisesti. Suuressa osassa Euroopan maista on vain yksi tilintarkasta-

jakategoria ja julkissektoria harvoin valvotaan erikseen. Kuten valvonnassa yleisesti-

kin, myös laaduntarkastuksessa Suomen haasteena on juurikin laaduntarkastuksen 

yhtenäisyys ja tasalaatuisuus.  Esimerkiksi Tanskassa siirrytään pois erillisistä julkis-

sektorin tarkastajista vuoteen 2012 mennessä, joka näin takaa myös osaltaan yh-

denmukaisemman valvonnan. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008) 
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3.6 ISA-standardit 

 

ISA-standardit ovat kansainvälisiä tilintarkastuksen standardeja ja Euroopan komis-

sio on kehittänyt ne yhteisiksi säännöiksi jäsenmailleen. Standardit vaikuttavat sekä 

yritysten arvioitiin, että oikean ja riittävän kuvan esittämiseen tarkastuksen kohteesta 

(Vrentzou 2011). ISA-standardien on tarkoitus varmentaa tilintarkastuksen korkeaa 

laatua ja jo yli 100 maata käyttää niitä. Standardit on pyritty tekemään siten, että ne 

soveltuvat monenlaisiin eri lainsäädäntöihin (Dellaportas 2008). Uusi tilintarkastuslaki 

sisältää velvoitteen noudattaa ISA-standardeja ja ne ovat keskeinen osa hyvää tilin-

tarkastustapaa (Kaisanlahti 2007). 

 

International Auditing and Assurance Board (IAASB) pitää perustanaan sitä, että ”ti-

lintarkastus on tilintarkastusta”. Monissa maissa tilintarkastuksen perusteet eroavat 

toisistaan, mutta ISA-standardeja on pyritty juuri tekemään niin globaaleiksi, että 

kaikki voisivat ottaa ne käyttöönsä. Esimerkiksi Pohjoismaissa tilintarkastettua tilin-

päätöstä käytetään verojen määrittämiseen eli tilinpäätöstä käytetään laajemmin kuin 

ISA-standardeissa on määritelty. ISA-standardit eivät ole niin yksityiskohtaiset kuin 

Yhdysvaltojen US GAAS-standardit, joita on vaikeampi globaalisti soveltaa. (HTM-

tilintarkastajat ry 2011c) 

 

Tärkein laadunvalvontaa koskeva standardi on ISA-220. Se koskee juuri laadunval-

vontaa sekä tilinpäätöstä ja standardi on laadittu sillä oletuksella, että tilintarkas-

tusyhteisö noudattaa myöskin ISQC 1-standardia. ISA 220-standardin tarkoitus on 

varmistaa, että tilintarkastajalla on käytössään tarvittavat laadunvalvontamenettelyt, 

joilla hän saa varmuuden standardien käytöstä. Näin saadaan varmistettua tilintar-

kastuksen asianmukaisuus. (IFAC 2007, Tatum & Munter 2001) 

 

3.7 ISQC 1 –laadunvalvontastandardi 

 

Osana tilintarkastusstandardien uudistamisprojektia (Clarity-projekti) tuli uusi laadun-

valvontastandardi ISQC 1. IFAC:in ISQC 1 –standardi koskee tilintarkastusyhteisöjen 
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laadunvarmistusta. Siihen kuuluu esim. eettisten vaatimusten ja riippumattomuuden 

noudattaminen, asiakassuhteiden ja toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen, 

johdon toimenpiteet laadun varmistamiseksi sekä henkilöresurssien riittävyys.  (HTM-

tilintarkastajat ry 2011c) 

  

ISQC 1:een kuuluu seitsemän osa-aluetta, joista ensimmäinen on johdon vastuu laa-

dusta tilintarkastusyhteisössä. Yhteisön tulee tiedostaa tilintarkastuksen laadun tär-

keys yrityskulttuurissaan ja se painottaa, etteivät liiketaloudelliset tavoitteet saa men-

nä laatuvelvoitteen edelle. Toisena osa-alueena ovat relevantit ja eettiset vaatimuk-

set eli yrityksen tulee kerran vuodessa hankkia riippumattomuusvahvistus toimintata-

voistaan ja henkilön, joka vastaa laadunvalvonnasta tulee vaihtua maksimissaan 

seitsemän vuoden välein. Kolmas osa-alue liittyy asiakassuhteiden ja yksittäisten 

toimeksiantojen hyväksymiseen ja jatkamiseen. Uuden asiakkaan sekä toimeksian-

non hyväksymisen arviointi tulee dokumentoida ja arviointia tehdessä toimeksianto-

tiimin kyvykkyyksiä täytyy punnita. Yhteisöllä tulisi olla myös toimintatavat tilanteisiin, 

joissa asiakkaasta luopuminen on pakollista. (Lähdekorpi 2010, 53-55) 

 

Neljäs osa-alue on henkilöresurssit, joka liittyy henkilöstön pätevyyteen sekä kyvyk-

kyyteen. Päävastuullisella tilintarkastajalla tulee olla riittävät valtuudet tehtäviensä 

hoitamiseen ja tilintarkastusyhteisöjen tulisi ylläpitää tietoja työntekijöidensä koulu-

tuksesta. Viides osa-alue koskee toimeksiannon suorittamista. Tilintarkastustiimin 

tulee olla yksimielisiä ennen raportin julkaisua ja toimeksiannot tulee olla valvottu ja 

läpikäyty ammatillisten standardien mukaan. Toimeksiantokohtaisen laadunvalvonta-

tarkastuksen tarve tulee päättää viimeistään toimeksiannon suunnitteluvaiheessa ja 

laadunvalvontatarkastuksen suorittajan tulee olla riippumaton henkilö tilintarkastus-

tiimin ulkopuolelta. Kuudes standardin osa-alue on seuranta, jonka mukaan sisäisen 

kontrollijärjestelmän tulee olla kunnossa. Laadunvalvontajärjestelmän seuranta voi-

daan suorittaa joko jaksottaisena tai kokopäiväisenä, mutta säännöllisin väliajoin tuli-

si tehdä myös yksittäisten toimeksiantojen tarkastusta. Toimeksiantotiimille ei tulisi 

antaa varoitusta tarkastuksesta etukäteen ja laadunvalvontajärjestelmän noudatta-

matta jättäminen tulisi nähdä vakavana asiana. Seitsemäs osa-alue koskee doku-

mentointia, jonka mukaan toimeksiannon dokumentointi tulee suorittaa 60 päivän 

sisällä ja menettelytavat sekä toimintaperiaatteet tulee luoda niin yhteisötasolla kuin 

toimeksiantotasollakin. (Lähdekorpi 2010, 53-55) 
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ISQC 1 on IFAC:n kehittämä standardi ja sen tarkoitus on tarjota korkealaatuinen 

tilintarkastus tilinpäätöksen lukijoille sekä varmuus tilinpäätöksen oikeellisuudesta. 

Sen on myös tarkoitus helpottaa kansainvälisten sekä kansallisten tilintarkastusstan-

dardien lähentymistä ja siten parantaa tilintarkastuksen laatua ja yhdenmukaisuutta 

vahvistamalla maailmanlaajuisen tilintarkastuksen luotettavuutta. (IFAC 2008, 2) 
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4. EMPIIRISET TULOKSET 

 

4.1 Tutkimuksen toteutus 

 

Empiirisessä osiossa kerätään tilintarkastajien näkemykset käytännön tasolla ja pei-

lataan niitä teoreettiseen kehykseen. Empiirinen aineisto kerättiin sähköpostin väli-

tyksellä tapahtuneilla haastatteluilla ja haastattelumuotona oli puolistrukturoitu haas-

tattelu eli haastateltavat saivat vastata omin sanoin ennalta määrättyihin kysymyksiin. 

(Metsämuuronen 2001, 42). 

 

Tutkimusprosessi alkoi tutustumalla aiheeseen hankitun lähdemateriaalin kautta ja 

tutkimusongelmien tarkentumisen jälkeen tuntui luontevalta valita kvalitatiivinen tut-

kimusmenetelmä. Haastattelut tuntuivat myös sopivan hyvin tutkimukseen ja näin 

saada juuri tilintarkastajien näkökulma asiaan. Tarkoituksena oli saada mahdollisim-

man paljon näkemyksiä ja mielipiteitä koskien tilintarkastajien vastuita ja valvontaa. 

Haastattelujen saaminen osoittautui melko haastavaksi tehtäväksi. Sähköpostikysely 

lähetettiin 36:lle lakisääteiselle tilintarkastajalle. Heistä kyselyn palautti kolme. 

 

Haastattelujen kysymykset muodostuivat teoriaosuudessa esiin nousseiden kysy-

mysten pohjalta ja sähköpostihaastattelut suoritettiin haastatteluita varten luodulla 

kysymysrungolla (Liite 2). Kysymyksiä oli kaiken kaikkiaan 20 ja ne oli jaettu kolmeen 

eri kategoriaan. Kategoriat olivat yleiset kysymykset, vastuu ja työ kysymykset, sekä 

laadunvalvonta kysymykset. Haastatteluista poimitut lainaukset erotetaan kursivoin-

nilla ja sisennyksillä. 

 

Kaikki kolme haastateltavista ovat KHT- tutkinnon suorittaneita tilintarkastajia ja kaksi 

heistä olivat töissä suurissa yrityksissä, jotka työllistävät yli 600 työntekijää. Toinen 

suurten yrityksen tilintarkastajista on ollut alalla 23 vuotta ja työskentelee suuren yri-

tyksen pienemmässä yhdeksän hengen toimipisteessä. Toinen heistä on puolestaan 

on työskennellyt kuusi vuotta alalla. Kolmas tilintarkastaja on puolestaan pienemmäs-

tä yhden hengen yrityksestä ja ollut alalla 36 vuotta. Haastateltavien tarkemmat hen-

kilöllisyydet jätetään tässä tutkimuksessa yksityisyyden vuoksi mainitsematta. 

 



24 
 

4.2 Varsinaiset tutkimustulokset 

 

Kaikkien tilintarkastajien vastauksista voidaan huomata, että uusi tilintarkastuslaki on 

selkeyttänyt tilintarkastusta ja suurempana muutoksena on nähty maallikkotilintarkas-

tuksen väheneminen ja alan byrokratisoituminen. Uusi laki ja tilintarkastusstandardi-

en soveltamisen yleistyminen yhdessä tekevät tilintarkastuksesta sisällöltään vaki-

oidun. Tämä myös itsessään lisää luottamusta tilintarkastukseen ja tilintarkastusra-

porttien oikeellisuuteen. 

 

”selkeyttää aikaa myöten mielikuvaa tilintarkastuksesta” 

 

4.2.1 Vastuut ja työ 

 

Tilintarkastajan vastuut ovat Suomessa kovat ja esimerkiksi korvauskattoa vahingon-

korvausvelvollisuudessa ei ole. Tilintarkastajien vastuiden täytyy kuitenkin olla suh-

teellisen tiukat sen vuoksi, että tilintarkastajien intressi luotettavaan ja hyvän tilintar-

kastustavan edellyttämään toimintaan säilyy. Näiden vastuiden valvonnan olemassa-

olo pyrkii takaamaan luotettavuuden, jota korkea laadunvalvonta pyrkii tukemaan. 

Haastateltavat kommentoivat vastuita seuraavasti: 

 

”Erittäin tärkeää. Laadukas tilintarkastus on koko tilintarkastusinstituution 

perusta” 

”asiakkaan näkökulmasta katsoen erittäin tärkeää – tilintarkastajan toi-

mintaan pitää voida kaikissa olosuhteissa luottaa” 

 

Kaikki haastateltavat pitävät laadunvalvontaa todella tärkeänä ja hyvänä asiana.  Hy-

vänä asiana pidetään myös sitä, että tarkastustoiminnassa on olemassa selkeät 

standardit. Erääksi ongelmaksi kuitenkin nousi valvonnan riippumattomuus ja aitous 

sekä laadun valvontaan käytettävä aika. Kaikista vastauksista käy ilmi, että ilman 

korkeaa laadunvalvontaa tilintarkastus olisi liian epäluotettavaa ja mikäli tilintarkasta-

jan tekemästä työstä löytyy virheitä, pettynyt asiakas usein vaihtaa ”huonon” tilintar-

kastusyhteisön toiseen. 
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Eduskunta on lausunut hallitukselle, että sen pitäisi valmistella tilintarkastajien tutkin-

tovaatimukset niin, että kaikille olisi yksi perustutkinto ja tämän jälkeen olisi mahdol-

lista erikoistua ja suorittaa lisätutkintoja (Keskuskauppakamari 2011). Yhtenäisem-

män tutkintorakenteen ja tilintarkastajien hyväksymismenetelmien myötä tilintarkasta-

jien vastuiden pitäisivät olla kaikille selvät. Haastateltavat pitävät nykyisiä tilintarkas-

tajien hyväksymismenetelmiä riittävinä ja he kokevat menetelmien takaavan korkean 

laadun tilintarkastuksessa. Kyseessä ovat kuitenkin vain KHT-tilintarkastajien mielipi-

teet. Haastatteluista esiin nousee myös positiivista kannatusta tutkinnonuudistuk-

seen, sillä se helpottaisi uusien tilintarkastajien läpipääsyä.  Nykyinen tutkintoraken-

ne saattaa osin jopa ehkäistä alalle tuloa. 

 

Kaikki haastateltavat ovat yhtä mieltä siitä, että tilintarkastajan hyväksymisen peruut-

taminen on aiheellista ja kriteerit siihen ovat sopivat. Haastateltavat kokivat, että mi-

käli tilintarkastaja on selkeästi toiminut hyvän tilintarkastustavan vastaisesti, hyväk-

symisen peruuttaminen on aiheellista. Tämä poistaa alalta sinne sopimattomat henki-

löt, joten alalle jäävät vain ne henkilöt, jotka kykenevät tekemään laadukasta työtä. 

Tämä osaltaan myös edistää korkeaa laatua, mutta ei välttämättä kuitenkaan takaa 

sitä. Jokaisen tilintarkastajan on huolehdittava työnsä valvonnasta ja laadusta myös 

itse. Näin myöskään tilintarkastajan vastuiden laiminlyöntejä ei jouduta niin usein 

rankaisemaan. Mikäli siis tilintarkastusrikkomusta lieventäviä asianhaaroja ei löydy 

tilintarkastaja saa julkisen varoituksen ja tilintarkastajan hyväksymisen peruuttaminen 

on kaikkein ankarin kurinpitotoimi. (Korkeamäki 2008, 25-26) 

 

Tilintarkastajien vakaa mielipide on, että vahingonkorvausvastuuta tulisi ehdottomasti 

rajoittaa. Yksimielisesti haastateltavien mukaan yläraja tulisi ehdottomasti asettaa. 

Vahingonkorvausvastuut ovat liian tiukat katsottuna myös siltä kannalta, että päätilin-

tarkastaja on myös korvausvelvollinen tapauksissa, missä tilintarkastajan apulainen 

on virheen tehnyt (Horsmanheimo et al. 2007b, 348-349). Tilintarkastajan suuri va-

hingonkorvausvastuu saattaa rajoittaa myös alalle pyrkijöiden määrää. Toisaalta mi-

käli korvausvastuuta rajoitettaisiin, se saattaisi alentaa tilintarkastuksen korkeaa laa-

tua. Tähän eräs haastateltava kommentoi: 

 

”Vastuu pitäisi rajoittaa esim. X kertaa tilintarkastuspalkkio” 
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Kaksi kolmesta haastateltavasta pitivät rikosoikeudellisia vastuita sopivina. He koki-

vat myös valvonnan riittäväksi. Kolmas tilintarkastaja puolestaan oli sitä mieltä, että 

hallituksen vastuuta pitäisi lisätä ja tilintarkastajien puolestaan pienentää. Rikosoi-

keudelliset vastuut kuitenkin kannustavat tilintarkastajaa toimimaan rehellisesti ja luo-

tettavalla tavalla riippumattomuuden säilyttäen. (Horsmanheimo et al. 2007c, 426). 

Kurinpidolliset seuraamukset näkivät kaikki kolme tilintarkastajaa pääosin riittävinä, 

vaikkakin haastatteluista ilmeni, että niiden toimeenpanoa tulisi nopeuttaa. Tähän 

eräs haastateltava otti kantaa seuraavasti: 

 

”Vastuut ovat sopivat, jos lakia osataan tulkita oikein ja tilintarkastaja 

saatetaan vastuuseen vain siitä, mitä on itse tehnyt” 

 

4.2.2 Laadunvalvonta 

 

Jotta tilintarkastusskandaalit saadaan estettyä, tulee jokaisen tilintarkastajan laadun-

valvonnan olla korkealla tasolla. Tilintarkastajia pitää pystyä valvomaan luotettavien 

finanssimarkkinoiden kannalta. Pelkästään sisäiset valvontajärjestelmät eivät ole 

enää riittävät luotettavaan tilintarkastusinformaatioon pääsemiseen, sillä myös viran-

omaisvalvonta eli julkinen valvonta kuuluu tärkeänä osana tilintarkastajan nykypäivän 

valvontaan. Euroopan talousalueella on myös pyritty yhtenäisempään kaikkia jäsen-

valtioita koskevaan tilintarkastusjärjestelmään, koska riippuvuus muiden maiden olo-

suhteista ja tapahtumista on kasvanut. Suurilla tilintarkastusyhteisöillä on monessa 

eri maassa toimintaa ja kaikkia pitäisi pystyä valvomaan myös sisäisesti. (Keskus-

kauppakamari 2009b) 

 

Haastateltavina olevien isompien yritysten tilintarkastajien laadunvarmistus on vuosit-

taista ja yhtiöiden globaalien käytäntöjen mukaista. Laadunvarmistusta toteutetaan 

vuosittain yksittäisten toimeksiantojen tasolla. He kokevat laadunvarmistuksensa ole-

van hyvällä tasolla. Pienemmän yrityksen tilintarkastaja puolestaan käyttää laadun-

varmistukseensa todella tarkkaa dokumentointia. Vastauksista voidaan huomata ero 

koskien tilintarkastusyhteisöjen kokoa sekä globaalisia kysymyksiä, joita pienemmän 

yrityksen tilintarkastajan ei tule ottaa yhtä paljon huomioon yritystasolla. 
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Uuden tilintarkastuslain myötä tilintarkastajien laadunvarmistus on siirtynyt julkisen 

valvonnan piiriin ja sen myötä tilintarkastajille on tullut pakolliseksi osallistua tilintar-

kastuslaissa säädettyyn TILA:n laaduntarkastukseen (Tilintarkastuslautakunta 2010, 

2). Kumpikaan suurempien tilintarkastusyritysten tilintarkastajista ei ole osunut henki-

lönä TILA:n tarkastuksen kohteeksi, mutta pienemmän yhtiön tilintarkastajalle se on 

suoritettu. Hän kuitenkin koki koko prosessin hyväksi ja tarpeelliseksi tilintarkas-

tusalaa ajatellen. Sillä pystytään hyvin valvomaan tilintarkastajan vastuita. 

 

Ulkoinen laadunvalvonta näkyy tilintarkastajan arjessa todella paljon lisääntyneenä 

dokumentointina ja se koetaan jo liiankin suurena, sillä tämä vie kuitenkin paljon ai-

kaa. Ulkoista laadunvalvontaa ei kuitenkaan koeta pelkästään negatiivisena asiana, 

sillä se osaltaan tukee yritysten omia laadunvalvontajärjestelmiä. Laadunvalvonta 

näkyy myös tilintarkastajan arjessa siten, että siitä keskustellaan paljon ja aktiivisesti 

erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Vaikka työ on lisääntynyt ulkoisen laadunvalvonnan 

myötä, kaikkien tilintarkastajien mielestä ulkoisen laadunvalvonnan siirtyminen viran-

omaisten tehtäväksi on hyvä asia. Sitä pidetään erittäin hyvänä alan uskottavuuden 

kannalta ja se lisää valvonnan vaikuttavuutta. Samaa mieltä on myös Visakorpi 

(2010, 54-55), jonka mukaan toimijoiden sisäiset valvontajärjestelmät eivät riitä ta-

kaamaan luotettavaa tilintarkastusta. Hän on myös sitä mieltä, että pienenä valtiona 

Suomen tilintarkastusjärjestelmän ei tulisi poiketa suuresti valtavirran järjestelmistä. 

Erään haastateltavan kommentti tähän oli: 

 

”Ulkoisen laadunvalvonnan vuoksi dokumentointi ja tarkastustyö pitää to-

teuttaa tarkasti tilintarkastusstandardien mukaan.” 

 

TILA:n sekä TIVA:n päätökset ovat julkisia ja tilintarkastajat seuraavat niitä tarkasti. 

Näin he huomaavat millaisia varoituksia ja huomautuksia muille tilintarkastajille on 

annettu ja voivat tätä kautta parantaa oman työnsä laatua, mikäli huomaavat saman-

kaltaisia puutoksia omassa työssään. 

 

KHT- ja HTM-yhdistysten roolin kaikki haastateltavat näkevät merkittävänä ja suu-

rimpana syynä korkean laadun ja vastuiden valvomisen kannalta ovat lisääntyneet 

yksityiskohtaisemmat ohjeet. Tulevaisuudessa yhdistysten rooli nähdään vielä kas-
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vavan sekä koulutustilaisuuksien määrän lisääntyvän. KHT-yhdistyksen merkitys ko-

rostuu myös kirjallisuuden sekä hyvän tilintarkastustavan tuottamisessa. Erään haas-

tateltavan näkemys tästä oli: 

 

”KHT- ja HTM-yhdistysten rooli painottuu jo nyt ja jatkossa vielä enem-

män koulutukseen, apuvälineiden laadintaan ja ylläpitoon ym.” 

 

Haastateltavista suurten tilintarkastusyritysten molemmat tilintarkastajat mieltävät, 

että valvontaviranomaisilla on nykyään riittävät resurssit valvontaan. He kokevat, että 

tilintarkastajien vastuita pystytään valvomaan tarpeeksi. Pienen yrityksen tilintarkas-

taja puolestaan näkee, että resursseja ei ole riittävästi. Nykyjärjestelmä on varsin uu-

si, ja ensimmäinen kehitysaskel on yhdenmukaistaa laaduntarkastuksia sekä vaiheit-

tain kehittää prosesseja. Kehityskohteena on myös nähty se, kenen tulisi laaduntar-

kastukset maksaa. Haastatteluista kävi myös ilmi, että valvonta voisi olla myös 

enemmän konsultoivaa kuin kontrolloivaa, vaikka kontrolliakin toki tarvitaan. Näin 

mikäli puutteita löytyisi, laaduntarkastajat voisivat antaa ohjeita ja kehitysmalleja asi-

oiden korjaamiseen. Kaikki haastateltavat ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että TILA 

on tiedottanut laadunvarmistusasioista riittävästi ja he ymmärtävät miten se käytän-

nössä tapahtuu. 

 

Euroopan komissio on kehittänyt ISA-standardit yhteisiksi säännöiksi jäsenmailleen 

ja ne vaikuttavat oikean ja riittävän kuvan esittämiseen sekä yrityksen arviointiin 

(Vrentzou 2011). Haastateltavien mukaan standardien noudattaminen on kuitenkin 

melko työlästä. Ne teettävät huomattavasti työtä, jonka seurauksena myös työnte-

koon kuluva aika on lisääntynyt paljon.  Esimerkiksi riskien kartoitukseen sekä tilin-

tarkastuksen suunnitteluun joudutaan käyttämään enemmän aikaa kuin ennen. 

Haastateltavan kommentti tähän oli: 

 

”ISA-standardit ovat raskaat ja niiden jatkuva uudistaminen tuottaa lisä-

työtä, kun työvälineitä pitää jatkuvasti päivittää” 

 

ETA-valtiot ovat pyrkineet yhtenäisempään tilintarkastusjärjestelmään, joka koskisi 

kaikkia Euroopan talousalueen maita. Tätä kautta järjestelmästä tulisi yhtenäisempi 
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ja tilintarkastajien vastuita voitaisiin valvoa yhtenäisemmin koko ajan kansainvälisty-

vämmässä ympäristössä. Yritykset toimivat samanaikaisesti monessa eri jäsenvalti-

ossa, joten valvontayhteistyö on välttämätöntä (Horsmanheimo et al. 2007, 319). 

ISA-standardien muuttumisesta tilintarkastuslain tarkoittamiksi kansainvälisiksi tilin-

tarkastusstandardeiksi haastateltavat ovat taas kahta eri mieltä. Suurten yritysten 

tilintarkastajat näkevät sen hyväksi asiaksi ja kehityssuunnan oikeaksi. Standardien 

noudattaminen kuitenkin lopulta selkeyttää työtä. Pienemmän yrityksen tilintarkastaja 

puolestaan ei pitänyt muutoksesta eikä näe sitä niin hyvänä asiana. Kahden haasta-

teltavan näkemys oli: 

 

”Looginen jatko pitkälle kehitykselle, jossa mennään yhteisiin standar-

deihin, kotimainen ja EU-tason sääntely on tullut hieman perässä ja ai-

heuttanut turhaa spekulointia standardien velvoittavuudesta” 

 

Seitsemän kohdan ISQC-1 laadunvalvontastandardi, joka koskee tilintarkastusyhtei-

söjen laadunvarmistusta, on saatu käyttöön ongelmitta (Lähdekorpi 2010, 53-55). 

Kenelläkään haastateltavista ei ole ollut suurempia ongelmia ja isoissa toimistoissa 

on panostettu ja kehitetty välineitä vastaamaan uutta standardia. Tilintarkastajat 

omaavat työkalut ja tiedon, kuinka oma laadunvalvonta saadaan standardien mukai-

seksi. Kaikki haastateltavat ovat yhtä mieltä siitä, että TILA on riippumaton valvonta-

viranomainen, joka on hyvä asia tilintarkastusta ammattina ajatellen. 

 

4.2.3 Tilintarkastajan vastuu ja valvonta 

 

Tilintarkastajan vastuut ovat tiukat ja ne jo itsessään kannustavat tilintarkastajia toi-

mimaan vastuullisesti ja rehellisesti. Tilintarkastajien tarkka ja täsmällinen valvonta 

puolestaan tukee paljon tilintarkastajien rehellistä toimintaa sekä ohjaa tilintarkastajia 

noudattamaan vastuitaan tehokkaasti. Tilintarkastajan vastuut ja niiden valvonta ovat 

siis todella tärkeässä roolissa uskottavan tilintarkastuksen kannalta ja ovat kytköksis-

sä toisiinsa. Valvontaelimien raportit ohjaavat myös osaltaan tilintarkastajia kohti vas-

tuullista hyvän tilintarkastustavan mukaista käyttäytymistä. 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

5.1 Teoreettiset tulokset 

 

Tutkimuksen yhteenvedossa vastataan alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja 

tehdään yhteenveto tutkimuksesta kokonaiskatsauksen muodossa. Tutkimuksen ta-

voitteena oli selvittää miten tilintarkastajan vastuut ja niiden valvonta kietoutuvat yh-

teen. Tätä kysymystä pyrittiin avaamaan selvittämällä tilintarkastajien vastuiden sisäl-

tö sekä vastuita valvovat tahot ja toimintatavat. 

 

Tilintarkastajan tehtävää lain määräämänä ja riippumattomana yhtiön tarkastajana 

pidetään todella vastuullisena ja siten myös suuret riskit sisältävänä ammattina. Vas-

tuu ja huolellisuus painottuvat suuresti tilintarkastajan työnkuvassa ja tilintarkastajan 

on otettava ne tarkasti huomioon toimeksiannoissaan. Tilintarkastajan suorittamaan 

työhön tukeutuvat monet eri sidosryhmät kuten valtio, osakkeenomistajat sekä tar-

kastettavan yhtiön omat työntekijät. Tämän vuoksi tilintarkastajan on ymmärrettävä 

vastuunsa ja siitä mahdollisesti myös aiheutuvat erilaiset seuraamukset allekirjoitta-

essaan tilintarkastuskertomusta. Ammattietiikka vaikuttaa myös paljon tilintarkastajan 

toimintaan ja ohjaa sitä.  

 

Tilintarkastajalle on asetettu paljon erilaisia eettisiä sekä ammatillisia normeja. Heille 

on myös asetettu erilaisia vastuita, joita tulee noudattaa ja näistä poikkeamalla he 

joutuvat vastaamaan seuraamuksista. Tilintarkastajan vastuut jakautuvat kolmeen 

osaan ja ne ovat vahingonkorvausvastuu, rikosoikeudellinen vastuu sekä kurinpidol-

linen vastuu. 

 

Tilintarkastuksen luotettavuus ja toimivuus on elinehto toimiville markkinoille ja se 

mahdollistaa toimivat arvopaperimarkkinat sekä yritysten yhdenmukaisen vertailun 

keskenään. Tämän vuoksi myös tilintarkastuksen laadun valvonta on todella tärkeää. 

Tilintarkastajien laadunvalvonta on siirtynyt yhä enemmän ulkopuolisille toimielimille 

ja kohti entistä kansainvälisempiä sekä yhtenäisempiä käytäntöjä. Suomessa tilintar-

kastajia tarkkailevia valvontaelimiä ovat Valtion tilintarkastuslautakunta (VALA), Kes-
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kuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) sekä Kauppakamarin tilintarkas-

tusvaliokunta (TIVA). 

 

Viime aikoina tilintarkastuksessa laadun merkitys on korostunut ja kasvanut paljon. 

Tilintarkastuksen profiilille ovat tärkeitä asioita sen uskottavuus ja luotettavuus. Kaikki 

tutkimuksessa haastatellut tilintarkastajat ovat kokeneita työssään ja omasivat paljon 

omia mielipiteitä koskien tilintarkastusta. Tutkimukseen osallistuneiden tilintarkastaji-

en voidaan olettaa vastanneen luotettavasti sekä totuudenmukaisesti. Haastateltavat 

toivat tutkimukseen käytännön sekä ammattilaisen näkökulmaa. Tilintarkastajien 

ammattikunta on melko pieni, mutta kuitenkin melko epäyhtenäinen. Suurten ja pien-

ten tilintarkastusyritysten tilintarkastajat omasivat erilaisia mielipiteitä, mikä lisäsi mie-

lenkiintoa tutkimusta kohtaan. 

 

Mittaustulosten luotettavuus eli reliaabelius osoittaa mittaustulosten toistettavuutta 

(Hirsjärvi et al. 2003, 123). Tämän tutkimuksen luotettavuus on kohtuullisella tasolla, 

mutta haastateltavien saamisen osoittauduttua luultua vaikeammaksi, haastateltavien 

lukumäärä jäi melko alhaiseksi. Toisaalta kuitenkin sähköpostihaastattelut itsessään 

olivat helposti toistettavissa. 

 

Validius on puolestaan synonyymi totuudelle. Tutkimusta pidetään siis pätevänä, eli 

validina, mikäli tutkimusmenetelmillä ja mittareilla pystytään mittaamaan juurikin sitä 

asiaa, mitä on ollut tarkoitus mitata (Hirsjärvi et al. 2003, 213). Tämän tutkimuksen 

validiutta voidaan pitää melko hyvänä, sillä sähköpostihaastatteluilla on pyritty vas-

taamaan tutkimuskysymyksiin. 

  

Työssä käytettyjä aineistoja voidaan pitää luotettavina, sillä ne ovat suhteellisen uu-

sia. Tilintarkastajien vastuita sekä valvontaa on tutkittu aikaisemmin myös eri maan-

tieteellisillä alueilla, mutta koska sääntelytilanne eri valtioissa on eriävä, ei tuloksia 

voida suoraan soveltaa ajatellen niiden seurauksien olevan samanlaiset. 

 

Tieto, jota informaatiovälineistä saadaan koskien laadunvalvontaa, on melko yksipuo-

lista käytännön laadunvalvonnan toteutumisen jäädessä varjoon. Tutkimus selvittää, 

kuinka tilintarkastajat käytännössä kokevat valvonnan sekä yhtenäistetymmän kan-
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sainvälisen linjan tilintarkastuksessa, sillä tilintarkastajilla ei ole ollut muuta vaihtoeh-

toa kuin sopeutua uusiin käytäntöihin. 

 

Kokonaisuutena tilintarkastajat tuntevat hyvin vastuunsa ja ovat yhtä mieltä siitä, että 

niitä tulee valvoa tarkasti myös ulkoisten valvontaelimien johdolla. Laadunvalvonta on 

erittäin korkeatasoista. Suurten ja pienten tilintarkastusyritysten toimintatavoissa on 

eriäväisyyksiä, mikä johtuu paljolti siitä, että suuret yritykset toimivat monessa eri 

maassa ja joutuvat näin ollen suhteuttamaan toimintatapojaan monien eri maiden 

lainsäädäntöihin sopiviksi. Kaikki haastateltavat kuitenkin kykenevät tekemään työn-

sä laadukkaasti ja juuri pienen yrityksen tilintarkastajalle on myös laaduntarkastus 

suoritettu hyväksytysti. 

 

Tilintarkastajan tiukkoja vastuita tutkimuksen perusteella pidetään hyvinä ja tarpeelli-

sina, sillä ne yhdessä laadukkaan valvonnan kanssa tekevät tilintarkastuksesta luo-

tettavaa. Molemmat tukevat toisiaan ja luovat selvät toimintatavat. Haastateltavat 

kokivat, että mikäli tilintarkastaja on selkeästi toiminut hyvän tilintarkastustavan vas-

taisesti, rangaistukset ovat perusteltuja ja oikeutettuja. He pitivät myös tilintarkastajan 

hyväksymisen peruuttamista aiheellisena. Tämä on ankarin kurinpidollinen rankaisu-

toimi. 

 

Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu Suomessa on rajoittamatonta ja tämän haas-

tateltavat tilintarkastajat näkevät huonona asiana. Heidän mukaansa sitä ehdotto-

masti pitäisi rajoittaa samoin kuin monissa muissa maissa on käytäntönä. Tutkimuk-

sen perusteella voidaan päätellä, että tämä ei heikentäisi tilintarkastuksen laatua ja 

voisi puolestaan lisätä kiinnostusta tilintarkastuksen ammattia kohtaan. 

 

Rikosoikeudelliset vastuut ohjaavat tilintarkastajan toimintaa rehelliseen ja luotetta-

vaan suuntaan. Tämä myös parantaa tilintarkastuksen riippumattomuutta. Kaksi kol-

mesta tilintarkastajasta näkivät nykyiset rikosoikeudelliset vastuut ja niistä aiheutuvat 

seuraamukset sopivina, mutta kolmas koki, että niitä pitäisi rajoittaa. Tutkimuksen 

perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että rikosoikeudellisten vastuiden valvonta on 

todella tärkeää ja ohjaa suuresti tilintarkastajan toimintaa oikeaan suuntaan. Tätä 
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rajoittamalla tilintarkastajan kynnys toimia epärehellisesti voisi alentua ja vaarantaa 

näin tilintarkastuksen luotettavuutta. 

 

Tilintarkastajien työmäärät ovat lisääntyneet huomattavasti sekä heiltä vaaditaan ko-

ko ajan enemmän ja mikäli tulevaisuudessa kansainväliset standardit tulevat vielä 

lisääntymään saattaa tilanne muuttua mahdottomaksi. Voi olla, että tällöin lisäänty-

neen työmäärän hyödyt eivät enää kasvaisi samassa suhteessa, kuin siihen käytetty 

aika.   

 

Tutkimuksen perusteella nykyinen valvonta koetaan riittäväksi sekä myös tarpeelli-

seksi. Valvontaviranomaiset vaikuttavat tilintarkastajien toimintaan kannanotoilla ja 

tiedotteilla. Jokapäiväinen valvonnan tiedostaminen ohjaa tilintarkastajia toimimaan 

vastuidensa mukaan hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. 

 

Myös yritysten sisäinen laadunvalvonta on erittäin tärkeää ja jokaisella tilintarkastajal-

la tulee olla myös omat laadunvalvontajärjestelmänsä. Ulkoinen laadunvalvonta seu-

raa laaduntarkastusten muodossa, että sisäisiä valvonnan vaatimuksia on noudatet-

tu. Tilintarkastajan oman edun mukaista on suorittaa työnsä laadukkaasti. 

 

5.2 Jatkotutkimusaiheet 

 

Jatkotutkimuksena voisi olla kiinnostavaa tutkia sitä, kuinka paljon dokumentointivaa-

timusten myötä tilintarkastajan työ on lisääntynyt. Ylittävätkö siitä koituvat hyödyt siitä 

koituvat haitat? Mielenkiintoista on myös seurata mihin suuntaan tilintarkastajan vas-

tuita tullaan kehittämään vai pysyvätkö ne samanlaisina kuin nykykäytännössä. Jat-

kossa voisi myös olla mielenkiintoista tutkia entistä yhtenäisemmän Euroopan talo-

usalueen tilintarkastusjärjestelmää ja kuinka pitkälle sitä tullaan kehittämään. Kuinka 

pitkälle yhtenäistäminen voidaan viedä, kun nykykäytännössä sovelletaan kotivaltion 

valvonnan periaatetta. Myös tilintarkastajien lisääntyneiden standardivaatimusten 

noudattamisen vuoksi käytettyjen rahallisten menoerien määrää voisi tutkia perus-

teellisemmin. 
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LIITE 1 

Liite 1: Saatekirje 

 

TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISPYYNTÖ  

Hei! 

Olen Mika Nevalainen Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston kauppatieteiden osas-

tolta ja teen kandidaatintyötä aiheesta ”Tilintarkastajan vastuu ja sen valvonta”.  

Työssäni käsittelen sitä, miten nykyisen tilintarkastuslain myötä tilintarkastajan vas-

tuut ja valvonta kietoutuvat yhteen tilintarkastajan näkökulmasta. Tarkoituksenani on 

tutkia, miten uuden tilintarkastuslain myötä tulleet säädökset vaikuttavat tilintarkasta-

jan työhön sekä tilintarkastusyhteisön käytäntöihin. Työni teoriaosiossa olen kirjoitta-

nut mm. laaduntarkastuksesta, ISA-standardeista sekä ISQC 1–

laadunvalvontastandardista. 

Työni tutkimusosion toteutan kyselytutkimuksen avulla ja lähestynkin nyt teitä kysy-

äkseni mahdollisuuttanne osallistua sähköpostikyselyyn. Arvioin vastaamiseen kulu-

van ajan määräksi n.30 minuuttia. 

Haastattelumateriaalia ei käytetä muussa yhteydessä ja se hävitetään kun kandidaa-

tintyö on valmis. Teidän nimenne esiintyy työssä vain luvallanne ja voitte luottaa sii-

hen, että antamanne tiedot käsitellään luotettavasti sekä asianmukaisesti.  

Tutkimusaikatauluni on nopea ja toivoisin vastausta kysymyksiini 12.4. mennessä. 

Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata ja kiitoksena avusta lähetän valmiin kandi-

daatintyöni. 

Toivon vastaustanne sähköpostilla osoitteeseen: mika.nevalainen@lut.fi. Kysymyk-

seni ovat sähköpostin liitteenä ja toivon teiltä vastausten muodossa apua opinnäyte-

työni tutkimusosion rakentamiseen. 

Kiittäen 

Mika Nevalainen 
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Liite 2: Haastattelurunko 

 

AIHE: TILINTARKASTAJAN VASTUU JA SEN VALVONTA 

HAASTATELTAVA: (Voidaan jättää myös mainitsematta) 

TILINTARKASTUSYHTEISÖN NIMI: 

TILINTARKASTUSTUTKINTO: 

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ: 

PÄIVÄMÄÄRÄ: 

 

KYSYMYKSET: 

Yleiset kysymykset 

1. Kuinka kauan olette ollut tilintarkastusalalla? 

 

2. Miten uusi tilintarkastuslaki mielestänne muutti tilintarkastusalaa? 

 

Vastuut ja työ 

3.Miten tärkeänä näette tilintarkastuksen korkean laadun valvonnan? 

 

4. Ovatko tilintarkastajien hyväksymismenetelmät mielestänne riittävät? Takaavatko 

ne korkean laadun tilintarkastuksessa? 

 

5. Mitä mieltä olette tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamisesta? 

 

6. Ovatko tilintarkastajan vahingonkorvausvastuut liian suuret? Pitäisikö vahingon-

korvaussummalle asettaa yläraja? 
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7. Pidätkö rikosoikeudellisia vastuita sopivina? 

 

8. Ovatko kurinpidolliset seuraamukset mielestäsi riittävät? 

 

Laadunvalvonta 

9. Millaista yrityksenne laadunvarmistus on? 

 

10. Onko teille tehty TILA:n suorittama laadunvalvonta-tarkistus? Jos on niin koitteko 

prosessin hyväksi/huonoksi? 

 

11. Miten muuten ulkopuolinen laadunvalvonta näkyy tilintarkastajan arjessa? 

 

12. Mitä mieltä olette siitä, että laadunvarmistus on siirtynyt viranomaisten tehtäväk-

si? 

 

13. Millainen rooli KHT- ja HTM-yhdistyksillä on korkean laadun takaamisessa? 

 

14. Onko mielestänne valvontaviranomaisilla riittävät resurssit valvontaan? 

 

15. Näkisittekö, että ulkopuolisella valvonnalla olisi parannus- sekä kehitysmahdolli-

suuksia? 

 

16. Onko TILA tiedottanut laadunvarmistusasioista riittävästi? 

 

17. Kuinka työlääksi näette ISA-standardien tarkan noudattamisen? Onko tilintarkas-

tukseen käytettävä aika lisääntynyt tämän vuoksi? 
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18. Mitä mieltä olette ISA-standardien muuttumisesta tilintarkastuslain tarkoittamiksi 

kansainvälisiksi tilintarkastusstandardeiksi? 

 

19.Onko ISQC 1-standardin käyttöönotto sujunut helposti? Millaisia mahdollisia on-

gelmia on ilmennyt? 

 

20. Onko TILA mielestäsi riippumaton valvontaviranomainen? 

 

 

 

 

 


