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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tilintarkastusalan neuvonta- ja konsultointipalvelui-

den lähitulevaisuuden näkymät. Tutkielmassa pohdittiin, mitkä tekijät vaikuttavat palve-

luiden sisällön muotoutumiseen. Tulevaisuuden näkökulmaa tarkasteltiin kilpailun, ky-

synnän, tarjonnan ja palkkioiden kehityksen kautta. Tutkimus on kvalitatiivinen ja poh-

jautuu sekä alan kirjallisuuteen että empiriaan.  

 

Oheispalveluiden sisällön muotoutumiseen vaikuttavat muun muassa tilintarkastusalaa 

koskevat lait, säännökset, asiakkaiden odotukset/tarpeet ja yritysten kansainvälistymi-

nen. Tulevaisuudessa neuvonta- ja konsultointipalvelut tulevat kasvamaan edelleen. 

Kysyntää kasvattavat esimerkiksi lakimuutokset. Tilintarkastajista on tällä hetkellä pulaa 

vinoutuneen ikärakenteen vuoksi. Tilintarkastus alalla myös tästä syystä ei ole kilpailua. 

Palveluista perittävät palkkiot tulevat kasvamaan, sillä kysyntä ylittää tarjonnan.  Tilin-

tarkastajat eivät tulevaisuudessa tule toimimaan yksin, vaan osana suurempia tilintar-

kastustoimistoja ja � ketjuja. Tämä myös voi johtaa rakennemuutoksiin tilintarkastus-

markkinoilla. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Uusi tilintarkastusdirektiivi vahvistettiin 10.11.2005. Euroopan unionin kahdeksannella 

direktiivillä haluttiin yhtenäistää maiden välisiä tilinpäätöskäytäntöjä, mahdollistaa rajojen 

ylittävä toiminta ja lisätä sidosryhmien luottamusta tilinpäätöksen oikeellisuutta kohtaan. 

Uusi direktiivi on edeltäjäänsä laajempi. (Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2005) 

 

Euroopan unionin vuodelta 1984 oleva tilintarkastusdirektiivi ei palvellut enää nykyhet-

ken liike-elämän tilannetta. Yksi keskeisimmistä direktiivin muutoksista käsittelee tilintar-

kastajien riippumattomuutta, jota on kiristetty huomattavasti muun muassa palkkioiden 

osalta. Lisäksi direktiivi velvoittaa entistä laajempaan valvontaan. (Rytsy, 2006, 14) 

 

Direktiivin johdosta Suomeen perustettiin tilintarkastuslakityöryhmä pohtimaan uutta tilin-

tarkastuslakia. Uusi laki astui voimaan 1.7.2007. Uuden direktiivin voimaan tuloon vai-

kuttivat myös kansainväliset tilinpäätösskandaalit, joiden johdosta laadittiin pikaisesti 

Yhdysvaltoihin Sarbanes-Oxley- laki (Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2003). Tämä laki 

kieltää useiden oheispalveluiden tarjonnan lakisääteisen tilintarkastuksen rinnalla (Man-

ner, 2006, 94�95). Myös tilintarkastusdirektiivi on saanut vaikutteita tästä laista (Sorsa, 

2005, 9).  

 

Lisäksi Pohjoismaissa on tapahtunut kansallisissa tilintarkastuslaeissa muutoksia. Muu-

tostarpeeseen vaikutti myös se, että tilintarkastuslakimme oli yli 10 vuotta vanha, joka ei 

enää palvellut nykypäivän elinkeinoelämän tilannetta. (Kauppa- ja teollisuusministeriö, 

2003) Uusi tilintarkastuslaki toi muutoksia muun muassa tilintarkastajien riippumatto-

muuteen, esteellisyyteen ja maallikkotilintarkastuksen poistumiseen (Riistama).  

 

Neuvonta- ja konsultointipalvelut eivät ole uusia palveluita, vaan niitä on tarjottu jo ai-

emminkin. Esimerkiksi kirjanpitolakiuudistus 1947 asetti laskentatoimen osalta lisävaa-

timuksia yrityksille, joka johti tilintarkastajien työmäärän lisääntymiseen ja edelleen kon-
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sultointipalveluiden kysynnän kasvuun. Näitä lisävaatimuksia olivat kustannuslaskennan 

ja palkanlaskennan vaatimusten lisääntyminen, johon yritykset tarvitsivat tilintarkastajien 

konsultoivaa apua. 1960-luvun lopulla käytiin keskustelua myös tilintarkastajien riippu-

mattomuudesta ja neuvonantopalveluista. Konsultointipalvelut nähtiin luonnollisena osa-

na tilintarkastajien palveluita, sillä tilintarkastajalla on runsaasti tietoa yrityksen taloudel-

lisesta tilanteesta, toimintaedellytyksistä ja johdon tavoitteista. Riippumattomuuden edel-

lytyksenä oli, että tilintarkastaja ei kuitenkaan saanut osallistua yrityksen päätöksente-

koon. (Kosonen, 2005, 191�192) 

 

Vuonna 1980 Jägerhorn teki tutkimuksen tilintarkastajien työajan jakautumisesta Suo-

messa. Tutkimustuloksen mukaan noin kolmasosa ajasta käytettiin konsultointi palvelui-

hin ja muu aika muodostui lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Tilintarkastustoimistot 

kasvoivat, tuotevalikoimat laajentuivat ja ala alkoi saada liiketoiminnan piirteitä. Kaupal-

listuminen johti myös siihen, että konsultointipalvelut kasvoivat nopeammin kuin tilintar-

kastuspalvelut. (Kosonen, 2005, 193)  

 

Verotuskin on perinteisesti ollut tilintarkastajien tarjoama neuvontapalvelu. 1980-luvulla 

tilitoimistoihin alettiin perustaa jopa erillisiä vero-osastoja. 1980- ja 1990-luvuilla tilintar-

kastuksen oheispalveluiden merkitys kasvoi entisestään yritystoiminnankehityksen myö-

tä. Tätä kehitystä vauhditti muun muassa pääomamarkkinoiden kehitys. (Viitanen, 2001, 

36�37)  

 

Muuttuvan elinkeinoelämän myötä myös tilintarkastuspalvelut ovat kehittyneet ja moni-

puolistuneet. Kehitystä on tapahtunut esimerkiksi laajentuneissa konsultointitehtävissä 

ja tuotteistamisessa. Lisäksi palveluita laajennetaan muihin kuin perinteisiin tilintarkas-

tuksen osa-alueisiin. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi lakipalvelut ja ympäristötilin-

päätökseen liittyvät palvelut. (Viitanen, 2001, 37) 
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1.2 Tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet, rajaukset ja rakenne 

 

Tutkimusongelma on �Mihin suuntaan neuvonta- ja konsultointipalvelut kehittyvät tule-

vaisuudessa ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat?�. Tässä tutkielmassa on tarkoitus selvit-

tää tilintarkastajien tarjoamien neuvonta- ja konsultointipalveluiden lähitulevaisuuden 

näkymiä. Tavoitteena on tarkastella niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat neuvonta- ja konsul-

tointipalveluiden tulevaisuuteen ja palveluiden sisällön muotoutumiseen, markkinoihin ja 

alan kehitykseen. 

 

Tavoitteeseen päästään seuraavien tutkimuksellisien kysymyksien kautta: 

- Mitkä tekijät rajoittavat neuvonta- ja konsultointipalveluiden tarjontaa ja palvelun 

sisältöä? 

- Mitä odotuksia asiakkailla on näitä palveluita kohtaan? 

- Millainen on näiden palveluiden tulevaisuus? 

 

Tulevaisuus näkökulmaa tarkastellaan palveluiden kysynnän ja tarjonnan kautta. Tut-

kielmassa pohditaan palveluiden kilpailutilannetta, palkkioiden kehitystä sekä yleisellä 

tasolla tulevaisuuden näkymiä. 

 

Tutkielmassa keskitytään selvittämään neuvonta- ja konsultointipalveluiden merkitystä 

pienille ja keskisuurille yrityksille. Vähemmälle huomiolle jätetään suuremmat yritykset, 

joilla on tilintarkastuslaissa määräyksiä muun muassa rotaatiosta ja palkkioiden lä-

pinäkyvyydestä toimintakertomuksissa, jotta kokonaiskuva asiasta ei lukijalle jäisi seka-

vaksi. Käsittelyn ulkopuolelle on myös jätetty tilintarkastajan vastuukysymykset ja val-

vonta, sillä tutkimuksen laajuuteen nähden näihin osa-alueisiin ei ole mahdollista pereh-

tyä syvällisesti. Teoreettisena viitekehyksenä toimii odotuskuilu, jonka avulla pystytään 

hahmottamaan palveluiden kehityssuuntia tulevaisuudessa. Esimerkiksi millaisia odo-

tuksia asiakkailla on oheispalveluita kohtaan? Tänä päivänä lakisääteiseen tilintarkas-

tukseen kuuluu kiinteänä osana neuvontapalvelut. Lakisääteistä tilintarkastusta ja neu-

vontapalvelua on ajoittain jopa hankala erottaa toisistaan. Lukijan ymmärtämisen vuoksi 
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nämä seikat ovat tekstissä pyritty erottelemaan toisistaan, mutta kokonaisuuden hah-

mottamisen kannalta pohditaan niin lakisääteistä tilintarkastusta kuin oheispalveluita. 

 

Tutkimus pohjautuu sekä alan kirjallisuuteen että empiriaan. Tutkimus on kvalitatiivinen 

eli laadullinen tutkimus (Hirsjärvi & al. 2002, 153). Teoriaosuus käsittelee tilintarkastajan 

tehtäviä, riippumattomuutta ja odotuskuilua. Tämä osio pohjautuu pääasiassa alan kirjal-

lisuuteen. Haastatteluilla täydennetään teoriaa havainnollistamalla, kuinka nämä asiat 

käytännössä näkyvät. Tulevaisuuden näkökulma painottuu empiiriseen tutkimukseen. 

 

Merkittäviä aineistoja ovat Tilintarkastaja-Revision -lehti ja haastattelut. Lisäksi artikke-

leita käsitellään myös muista alan julkaisuista. Empiirinen osio toteutettiin haastattele-

malla kuutta HTM-tilintarkastajaa. HTM-tutkinnon suorittaneet valittiin siksi, että heillä on 

enemmän asiakkaina pieniä yrityksiä, toisin kuin KHT-tutkinnon suorittaneilla, jolloin 

haastattelut tukevat paremmin tutkielman tavoitteita. 

 

Johdannon jälkeen luvussa kaksi perehdytään tilintarkastajien lakisääteisiin tilintarkas-

tustehtäviin sekä neuvonta- ja konsultointitehtäviin. Yksi tilintarkastajan ohjaavista pe-

rusperiaatteista on riippumattomuus, joka asettaa rajoitteita neuvonta- konsultointipalve-

luiden tarjoamiselle. Tarkastelen luvussa kolme tilintarkastajien riippumattomuutta käsit-

teenä sekä sen merkitystä oheispalveluissa. Luvussa neljä perehdytään odotuskuiluun. 

Tutkimuksessa tarkastellaan odotuskuilua käsitteenä, sen merkitystä neuvonta- ja kon-

sultointipalveluissa ja kuinka tätä odotuskuilua voidaan pienentää. Luvussa viisi selvite-

tään neuvonta- ja konsultointipalveluiden tulevaisuutta kysynnän, tarjonnan ja palkkioi-

den kehityksen kautta. Empiirisen osuuden tarkoituksena on selvittää tilintarkastajien 

näkemyksiä näiden palveluiden markkinoista ja tulevaisuuden näkymistä. 
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2. TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄT JA LISÄARVO 

 

2.1 Lakisääteinen tilintarkastus 

 

Tilintarkastajien tehtäväkenttä on laaja ja se käsittää paljon muitakin tehtäviä kuin laki-

sääteisen tilintarkastuksen. Tilintarkastuslaissa on määriteltynä tilintarkastajan merkittä-

vimmät tehtävät ja lisäksi tarkastuskohdetta koskevassa laissa voi olla säännöksiä tilin-

tarkastuksen sisällöstä. (Palvi, 2002, 50; Horsmanheimo & Steiner, 2002, 179) Suomi 

implementoi ensimmäisenä tilintarkastusdirektiivin kansalliseen lainsäädäntöön. Tämän 

direktiivin tavoitteena on lisätä sidosryhmien luottamusta ja suojata yhteistä etua (Eu-

roopan komissio, 1996). 

 

Yksi tilintarkastukseen kuuluva osa-alue käsittää lakisääteisen tilintarkastuksen, joka on 

pakollinen yhteisöille ja säätiöille, lukuun ottamatta pieniä yhtiöitä, jotka ovat vapautettu 

tilintarkastusvelvollisuudesta (Horsmanheimo & Steiner, 2002, 21). Tilintarkastajat tar-

joavat myös lisäpalveluita asiakkailleen ja osa näistä palveluista on myös lakisääteisiä 

(Horsmanheimo & al., 2007, 26).  

 

Tilintarkastuksen päämääränä on antaa lausunto osakkeenomistajille siitä, että infor-

maatio yrityksen taloudellisesta tilasta on riittävää ja hallinnosta on huolehdittu lakeja 

noudattaen (KHT-media, 2002, 10). Toisin sanoen tilintarkastaja vahvistaa, että tilinpää-

tösinformaatio on luotettavaa. Tilintarkastuksen luonne ei saa olla yrityksen toimintaa 

määräävä tai ohjaava, vaan toteavaa. (Kokkonen, 1997, 7) Tilintarkastusasiakas laatii 

itse tilinpäätöksen ja tilintarkastajan tulee varmistua siitä, että annetut tiedot antavat oi-

kean ja riittävän kuvan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Ristiriitaisessa tilanteessa 

voidaan ainoastaan vajaasta/virheellisestä informaatioista antaa huomautus tai olla 

puoltamatta tilinpäätöstä. (KHT-media, 2002, 9-10) 

 

Lakisääteinen tilintarkastus käsittää kaiken sen tilintarkastajan toiminnan, jonka perus-

teella voidaan antaa tilintarkastuskertomus ja muut lakisääteiset raportit. Toisin sanoen 

tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastukset ko-
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konaisuudessaan muodostavat lakisääteisen tarkastuksen. (Horsmanheimo & al., 2007, 

26).  Ohjaavana perusperiaatteena on, että tilintarkastus tulee suorittaa hyvää tilintar-

kastustapaa noudattaen. Kyseessä on tapaoikeus, jolla tarkoitetaan huolellisesti menet-

televän ammattilaisen noudattamaa tilintarkastuskäytäntöä (Saarikivi, 2000, 35�36). 

Käytännön ongelmista johtuen, tilintarkastus keskittyy vain oleellisimpiin asioihin, sillä 

kaikkia seikkoja on mahdoton tarkastaa. Kuitenkin tarkastus tulisi saattaa sellaiseksi, et-

tä voidaan todeta tilinpäätöksen olevan vapaa merkittävistä virheistä tai muista puutteis-

ta. (Kokkonen, 1997, 7) 

 

Tilintarkastusprosessi muodostuu toimeksiannon vastaanottamisesta, varsinaisesta tilin-

tarkastustyöstä sekä raportoinnista. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, jolloin tilintar-

kastaja pystyy huomioimaan osakkeen omistajien etuudet riippumattomasti yrityksen 

johdosta. Tilintarkastaja antaa kirjallisesti suostumuksensa tehtävän vastaanottamises-

ta. Varsinainen tilintarkastustyö alkaa suunnittelulla, jolloin tilintarkastaja perehtyy asia-

kasyrityksen toimintaan, laatii yleissuunnitelman ja tarkastusohjelman.  Suunnitelman 

perusteella tilintarkastaja pystyy keskittämään huomionsa tilintarkastuksen kannalta 

oleellisiin ja kriittisiin alueisiin. (KHT-media, 2002, 10- 11�12,14) 

  

Kirjanpidontarkastus sisältää kirjanpitolain ja yhteisölakien käsittävän kirjanpidon. Siihen 

sisältyy myös osakirjanpito, kuten reskontra ja palkkakirjanpito. Näiden lisäksi tarkastus-

alueeseen kuuluvat tositteet ja kaikki muu kirjanpitoa koskeva aineisto. Tilinpäätöksen 

tarkastus sisältää taseen, tuloslaskelman, liitetiedot ja tietyissä tilanteissa myös toimin-

takertomuksen. Hallinnon tarkastuksessa tulee tarkastaa sisäiset asiakirjat kuten hallin-

toelinten pöytäkirjat, näihin liittyvät muistiot ja raportit. Myös hallintoelinten muut toimet 

sisältyvät tarkastuskohteeseen. (Riistama, 2000, 69�70) Hallinnon tarkastuksella var-

mennutaan siitä, että toimitusjohtaja ja hallitus ovat toimineet yhtiöjärjestystä ja toimin-

taa säätelevää yhteisölakia noudattaen. Tämän tarkastuksen pohjalta tilintarkastaja ot-

taa kantaa vastuunvapauskysymykseen (Palvi, 2000, 54). 

 

Tilintarkastusprosessiin kuuluu myös raportointi. Raportointi käsittää tilinpäätösmerkin-

nän, tilintarkastuskertomuksen, tarkastuspöytäkirjat ja muistiot. Pakollisia raportteja ovat 
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tilinpäätösmerkintä ja tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuspöytäkirjat ja muistiot anne-

taan hallitukselle ja ne ovat tarkoitettu yrityksen sisäiseen käyttöön. Tilinpäätökseen 

tehdään merkintä, jossa on viittaus tilintarkastuskertomukseen. Tilinpäätösmerkinnässä 

tulee maininta siitä, onko tilinpäätöksen laatimisessa noudatettu hyvää kirjanpitotapaa. 

(Kokkonen, 1997, 24�25, 43). 

 

Lisäksi raportointi käsittää tilintarkastuskertomuksen, joka laaditaan kultakin tilikaudelta. 

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään tulokset kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon 

tarkastuksesta. (Horsmanheimo & Steiner, 2002, 255) Mahdollista on myös laatia tilin-

tarkastuspöytäkirja, jossa voidaan esittää esimerkiksi hallinnon ja kirjanpidon lainvastai-

sista menettelyistä huomioita, jotka eivät olennaisesti vaikuta tilinpäätösinformaation luo-

tettavuuteen. (Kokkonen, 1997,54). Pöytäkirja luovutetaan yleensä hallitukselle ja se ei 

ole julkinen asiakirja (Riistama, 2000, 28). Tilintarkastaja voi laatia vielä lopputarkastuk-

sesta yhteenvetoraportin tilintarkastusasiakkaalle (KHT-media, 2002, 16). Eräässä 

haastattelussa tulikin esille, että juuri yhteenvetoraportissa voidaan esittää asiakkaalle 

mahdollisia ohjaustarpeita eli neuvontaa. 

 

Tilintarkastajan rooli yhtiössä on olla ulkopuolinen, tarkastus- ja valvontatehtävää suorit-

tava toimielin. Omistuksen hajautus, toiminnan moniulotteisuus ja jatkuva kehitys on joh-

tanut siihen, että tilintarkastaja valvoo osakkeenomistajien etuja. (Horsmanheimo, 1998, 

38) Tilintarkastaja joutuu työssään ottamaan huomioon myös eri sidosryhmien tarpeet ja 

sidosryhmien keskinäinen tasavertaisuus tulisi olla yksi tarkastajan toimintaa ohjaavista 

periaatteista (Saarikivi, 2000, 34). 

 

2.2 Lakisääteiset erityistehtävät 

 

Tilintarkastuslaissa tarkoitetut muut tilintarkastajan tehtävät käsittävät lausunnot ja todis-

tukset viranomaisille esimerkiksi rekisteriviranomaisille. Näitä lausuntoja voi antaa aino-

astaan hyväksytty tilintarkastaja (kauppakamarin tai keskuskauppakamarin hyväksymä 

tilintarkastaja), vaikka yrityksessä olisi tilintarkastajana vielä siirtymäkauden (1.7.2007�

31.12.2011) aikana maallikkotilintarkastaja. (Horsmanheimo & al., 2007, 29) 
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Tilintarkastajien laatimat todistukset liittyvät kaupparekisteriin tehtäviin ilmoituksiin. Lau-

suntoja puolestaan voidaan antaa yhtiökokoukselle tai osakkeen merkitsijöille (Kokko-

nen, 1997, 13). Tilintarkastajien erityistehtävät voivat liittyä laissa määriteltyihin tiettyihin 

tilanteisiin. Tilintarkastaja voi antaa todistuksen viranomaisille tai tuomioistuimelle. Esi-

merkiksi tilintarkastaja antaa todistuksen siitä, että osakeyhtiötä perustettaessa yritys on 

noudattanut osakeyhtiölakia osakepääoman maksussa. (Horsmanheimo & al., 2007, 

27�28)  

 

Lisäksi lausuntoja voidaan antaa säädösten tai toimeksiannon perusteella esimerkiksi 

yhtiökokoukselle. Yhtiökokoukselle voidaan antaa yrityksen taloudellista asemaa koske-

via lausuntoja tiettyjä päätöksentekotilanteita varten. Tällä varmistutaan siitä, että johdon 

antamat tiedot antavat oikean ja riittävän kuvan yhtiökokoukselle esimerkiksi tilanteessa, 

jossa suunnitellaan omien osakkeiden lunastamista. (KHT-media, 2002, 22�23) 

 

Osakeyhtiölain mukaan tilintarkastaja voi antaa lausuntoja riippumattomana asiantunti-

jana. Usein tilintarkastaja arvioi yhtiön omaisuuden arvoa ja samalla varmistutaan siitä, 

että arvo vastaa annettua vastiketta esimerkiksi yhtiöön sijoitettava apporttiomaisuus. 

(KHT-media, 2002, 23) 

 

2.3 Neuvonta- ja konsultointipalvelut 

 

Haastateltavilta kysyttiin millaisia oheispalveluita heillä on tarjota tilintarkastusasiakkail-

leen. Esille nousivat muun muassa veroneuvonta, sukupolvenvaihdokset, kirjanpidolli-

nen neuvonta ja lakipalvelut. Kaikki vastaajat korostivat sitä, että oheispalveluiden tar-

joamisessa on aina otettava huomioon riippumattomuuskysymykset. Tästä syystä kaikil-

le tilintarkastusasiakkaille näitä palveluita ei voida tarjota. 

 

Tilintarkastaja voi suorittaa myös muita asiantuntijatehtäviä kuin lakisääteistä tilintarkas-

tusta. Neuvonta tietyissä määrissä kuuluu lakisääteiseen tilintarkastukseen. Jos palvelu 

ei ole laajuudeltaan ja laatuunsa nähden enää tavanomaista, puhutaan konsultointiteh-
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tävistä. Konsultointipalveluista ei ole säädetty erikseen laissa, vaan ne perustuvat aina 

sopimukseen. (Horsmanheimo, 1998, 43) Näissä tehtävissä tilintarkastajan on kuitenkin 

noudatettava hyvää tilintarkastustapaa ja salassapitovelvollisuutta. Tilintarkastajien tar-

joamat konsultointipalvelut vaihtelevat sen mukaan, millainen on tilintarkastajan koke-

mus ja asiakaskunta. (KHT-media, 2002, 26) 

 

Lakisääteisen tilintarkastuksen ja konsultoinnin raja on häilyvä. Aina tätä rajaa ei voida 

vetää näiden kahden toiminnon välille. Tilintarkastusta suoritettaessa tilintarkastaja voi 

huomata puutteita ja antaa näihin korjausehdotuksia. Jotta riippumattomuus ei vaaran-

tuisi, tilintarkastaja ei voi osallistua päätöksentekoon. (KHT-media, 2002, 26�27) 

 

Tietyissä määrin neuvonanto on olennainen osa tilintarkastusta, jopa edellytys toimek-

siannon suorittamiselle. Neuvonanto tuo tilintarkastajalle mahdollisuuden ammattitaidon 

kokonaisvaltaisempaan hyödyntämiseen, lisätuloihin ja ammattitaidon kehittämiseen. 

Myös asiakkaat hyötyvät tilintarkastajan laajasta taloushallinnon osaamisesta. (Palomä-

ki, 2001, 46) 

 

Tilintarkastajilla on runsaasti tietämystä laskentatoimesta ja juridiikasta, jolloin konsul-

tointi on luonnollisesti yksi tilintarkastusalan oheispalveluista (Horsmanheimo & al., 

2002, 33). Tällaiset oheispalvelut voivat liittyä esimerkiksi kirjanpitoon, verotukseen tai 

yhteisöoikeuteen (Saarikivi, 2000, 370). Listaa konsultointipalveluista ei voida antaa tyh-

jentävästi. Palvelut muuttuvat ajanhengen mukaan (Horsmanheimo & al., 2002, 38). 

Kansainvälistyminen ja muuttuneet asiakkaiden tarpeet ovat vaikuttaneet tilintarkastajien 

erikoistumiseen konsultoinnissa erilaisille alueille (KHT-media, 2002, 26). Seuraavassa 

on käsitelty joitakin konsultointipalveluita.  

 

Verokonsultointi on yksi tavanomaisista tilintarkastajien tarjoamista lisäpalveluista, sillä 

Suomessa verotuksen ja tilinpäätöksen välillä on tiivis yhteys. Veroneuvonta voi käsittää 

esimerkiksi tilinpäätössuunnittelua, verosuunnittelua, verovaikutusten kartoittamista yri-

tyskaupoissa ja arvonlisäveroneuvontaa. Konsultointi voi myös ulottua omistajan vero-
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tukseen esimerkiksi henkilöyhtiöissä. Tilintarkastajat usein erikoistuvat joko välilliseen 

verotuksen tai välittömään verotukseen. (Horsmanheimo & al., 2002, 38�39) 

 

Uusia osa-alueita on myös tullut konsultointipalveluihin kuten tietoriskien hallinta. Palve-

lussa perehdytään tiedontuottamisjärjestelmiin liittyvien riskien kartoittamiseen. Lisäksi 

erityispalvelut voivat liittyä ympäristötilinpäätöksiin, joka on myös kasvava osa-alue. Ti-

lintarkastaja voi arvioida järjestelmiä, joilla tuotetaan ympäristötilinpäätösinformaatiota. 

(Viitanen, 2001, 37) 

 

Tilintarkastustoimistot voivat tarjota myös liikkeenjohdon konsultointia. Palvelut voivat 

olla hyvin laajoja ja ne käsittävät niitä asioita, joita yritysjohtajat hoitavat yrityksessään. 

Tällaiset palvelut koskevat tietoteknologian kehittämistä, henkilöstön ja taloushallinnon 

kehittämistä. (Horsmanheimo & al., 2002, 45) 

 

Oheispalveluita ovat myös lakipalvelut. Nämä palvelut ovat laajoja ja käsittävät moni-

puolisesti yhtiö- ja sopimusoikeudellisia tehtäviä. Tällaisia tehtäviä voi olla esimerkiksi 

tukeminen sopimusneuvotteluissa, neuvonta yritysjärjestelyissä ja asiakkaan avustami-

nen riita-asioissa oikeudenkäynnissä. (Lydman, 2002, 13) Lakipalveluita tällä hetkellä 

tarjoavat ainakin kansainväliset tilintarkastustoimistot. Tämäkin osa-alue voi olla kasva-

va, sillä näillä palveluilla on yhä enenemissä määrin kysyntää. (Viitanen, 2001, 37) 

 

Riskienhallintapalvelut ovat nostaneet suosiotaan, yhä useampi yritys tarjoaa yrityksille 

konsultointiapua riskien tunnistamiseen, pienentämiseen ja hallitsemiseen. Konsultit ar-

vioivat riskienhallintapalveluiden kasvavan jatkuvasti. Esimerkiksi Deloitte yrityksessä, 

jonka palveluihin kuuluu tilintarkastus ja konsultointi, liikevaihdosta 8 % muodostui ris-

kienhallintapalveluista. Kiinnostus riskienhallintaan kohtaan johtuu sääntöjen kiristymis-

ten ja erilaisten yritysskandaalien johdosta. (Baer, 2004)  

 

Uutena alueena oheispalveluihin on tullut tietotekniikka. Tietotekniikka tuo nopeutta tilin-

tarkastukseen. Tulevaisuudessa tilintarkastus ja varmennustoiminnot voivat tapahtua 

reaaliajassa. Tämä palvelisi erityisesti pääomamarkkinoita. (Merimaa, 2001, 60) Tieto-
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järjestelmäkonsultointi on myös kasvanut. Tällaiset tilintarkastajat suorittavat tietojärjes-

telmien tarkastuksia ja käyttöönottoa (Toivonen, 2005, 35). 

 

Raportoinnista konsultointitehtävissä ei ole säädetty yksityiskohtaisesti, toisin kuin laki-

sääteisissä tilintarkastustehtävissä, esimerkiksi tarkoin määritelty tilintarkastuskertomuk-

sen sisältö. Konsultointitehtävissä raportointi tapahtuu aina kunkin toimeksiannon luon-

teen mukaan eli tapauskohtaisesti. (Horsmanheimo, 1998, 43) 

 

Haastatteluissa pyysin tilintarkastajia kertomaan, millaisia etuja ja rajoitteita he näkevät 

konsultointipalveluiden tarjoamisessa. Etuina nähtiin erityisesti, että tilintarkastaja tuntee 

yrityksen taustat, jolloin tilintarkastajan ei tarvitse tehdä erillistä taustaselvitystä. Tällöin 

myös aikaa säästyy ja on mahdollista palvella asiakasta paremmin. Muina etuina mainit-

tiin tilintarkastajan laaja-alainen tietämys taloushallinnosta ja lisäarvon tuottaminen asi-

akkaalle. Rajoitteina useammissa vastauksissa esille tuli riippumattomuuskysymykset. 

Muina haittoina nähtiin, että asiakkaat tukeutuvat liikaa tilintarkastajaan, eivätkä perehdy 

oma-aloitteisesti asiaan.  

 

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että tilintarkastajan ammattitaito ja asiakassuhteet hyö-

dyttävät oheispalveluissa niin asiakasta kuin tilintarkastajaakin. Myös tähän vaikuttaa 

molempien osapuolten kustannus- ja ajansäästökysymykset. Rajoitteena on ehdotto-

masti jatkuvasti tiukentuva lainsäädäntö, joka asettaa rajoitteita neuvonta- ja konsultoin-

tipalveluiden tarjoamiselle. 

 

Viisi kuudesta haastateltavasta kertoi suurimman osan työajastaan muodostuvan laki-

sääteisestä tilintarkastuksesta ja pienempi osa ajasta käsittää neuvontaa ja konsultoin-

tia. Vaikka neuvonta- ja konsultointipalvelut kasvavat edelleen, ajankäyttö näyttää pai-

nottuneen lakisääteiseen tilintarkastukseen. Tähän voi osaltaan myös vaikuttaa riippu-

mattomuussäännökset. Vastauksissa oli huomattavissa, että tilintarkastajan ajankäyttö 

riippuu pitkälti myös siitä, millainen palvelukonsepti tilintarkastajalla on. Tästä esimerkki-

nä ovat yrityksessä tarjottavat tilitoimistopalvelut.  
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Lisäksi osassa haastatteluissa nousi esille, että tänä päivänä ei voida puhua pelkästä 

lakisääteisestä tilintarkastuksesta, vaan olennaisena osana siihen liittyy keskustelut asi-

akkaan kanssa. Eräs haastateltava kiteytti asian seuraavasti: �Tänä päivänä tilintarkas-

tus on enemmän konsultoivaa tilintarkastusta, toisin kuin aiemmin, jolloin tilintarkastus 

painottui pitkälti numeeriseen tarkastukseen. Tänä päivänä vanha malli ei toimi, sillä 

asiakkaat haluavat myös neuvontaa ja konsultointia�. 

 

2.4 Lisäarvo 

 

Tilintarkastus tuo yritykselle mahdollisuuden parempaan menestykseen, sillä tilinpäätös-

tä voidaan hyödyntää paremmin, jos riippumaton tarkastaja on todennut sen oikeellisuu-

den. Tilinpäätöstietojen perusteella yritysjohto voi tehdä oikeita ratkaisuja toiminnan 

kannalta edellyttäen, että tilinpäätöstä osataan tulkita oikein. Myös yrityksessä kyetään 

aikaansaamaan kustannussäästöjä tilintarkastajan neuvonnan avulla. Tämä ilmenee 

esimerkiksi verosuunnittelussa, jolloin myös voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia sankti-

oita laiminlyönneistä. Lisäksi tilintarkastaja voi kertoa tulevista lakimuutoksista asiakkail-

leen, jolloin yritys kykenee varautumaan niihin ajoissa. Mahdollista on myös antaa pa-

rannusehdotuksia merkittävistä seikoista toiminnan kannalta, kuten riskienhallinnan 

puutteista. (Aakala, 2006, 18�19) Nimenomaan yritykset saavat lisäarvoa neuvonnasta- 

ja konsultoinnista. 

 

Tilintarkastajat vakauttavat myös toimintaympäristöä, esimerkiksi ehkäisemällä harmaa-

ta taloutta ja edelleen kilpailu tulee tasapuolisemmaksi. Lisäksi lisäarvoa tuo luottamuk-

sen kasvattaminen yrityksen ja sen sidosryhmien välillä. Tällöin lisärahoituksen saami-

nen voi helpottua niin oman pääoman kuin vieraan pääoman osalta. (Aakala, 2006, 19�

20) Myös pääoman kustannuksiin voi olla vaikutusta. Esimerkiksi vieraan pääoman kus-

tannukset voivat nousta yrityksillä, joille ei ole suoritettu tilintarkastusta. Luottoluokituskin 

voi kärsiä siitä, joka vaikuttaa edelleen pääoman hintaan. (Kauppa ja teollisuusministe-

riö, 2006) 
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Osa haastateltavista korosti, että lisäarvon tuottaminen asiakkaalle on olennainen osa 

hyvää tilintarkastuspalvelua. Tilintarkastuksen luonne on muuttunut niin, että neuvonan-

to ja keskustelut ovat kiinteä osa lakisääteistä tilintarkastusta. Keskustelut myös madal-

tavat kynnystä ottaa yhteyttä tilikauden aikanakin tilintarkastajaan. Lisäarvoa asiakas 

kokee saavansa juuri silloin, jos tilintarkastaja on saavutettavissa tilikauden aikana ja 

tuolloinkin voidaan tarjota ratkaisuja asiakkaan ongelmiin.  Erityisesti pienyrityksissä tä-

mä on merkittävä tekijä, jossa omaa osaamista taloushallinnosta ei useinkaan ole.  

 

Asiakkaat odottavat tilintarkastajalta enemmän kuin laillisuuden todentamista ja vero-

konsultointia (Vahtera, 2000, 42). Odotukset kohdistuvat enenemissä määrin tilintarkas-

tajan osaamisalueen laaja-alaisuuteen sen sijaan, että osaaminen keskittyisi jollekin tie-

tylle kapealle sektorille. Tilintarkastajan odotetaan tuottavan lisäarvoa yrityksen varalli-

suuden kasvattamiseen ja kustannuksien karsimiseen. ( Merimaa, 2001, 60) 

 

Tilitoimistot ja tilintarkastustoimistot voivat myös yhteistyöllään tarjota asiakkaalle lisäar-

voa. Kahden taloushallinnon ammattilaisen apu lisää asiakasyrityksen luottamusta, kun 

molempien tavoitteena on asiakkaan menestyminen. (Rantalainen, 1999, 439) Erään 

haastateltavan mukaan tilitoimiston ja tilintarkastajan välisellä yhteistyöllä voidaan pal-

vella asiakasta entistä paremmin. Jos asiakkaan toimeksianto on sellainen, että tilintar-

kastaja itse ei voi sitä suorittaa, voidaan juuri yhteistyön avulla auttaa asiakasta. Esi-

merkiksi tällainen toimeksianto voisi koskea erilaisia palkka- tai vuokrajärjestelyitä. Yri-

tyksissä, joissa tilintarkastuspalveluiden ohella tarjotaan myös tilitoimistopalveluita, hoi-

detaan neuvontapalvelut tilitoimistopuolella ja töille hankitaan ulkopuolinen tilintarkasta-

ja, koska riippumattomuus ei saa vaarantua. 
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3. TILINTARKASTAJAN RIIPPUMATTOMUUS 

 

3.1 Riippumattomuus käsitteenä 

 

Riippumattomuudella tarkoitetaan sitä, että tilintarkastaja toimii itsenäisesti. Hän ei saa 

olla riippuvainen muista henkilöistä eikä asioista. Tilintarkastajan tulee toimia riippumat-

tomasti niin, että hän kykenee säilyttämään objektiivisuutensa. Riippumattomuus on 

olennainen osa hyvää tilintarkastustapaa, mutta se ei ole täysin absoluuttista. Tilintar-

kastajalla on väistämättä riippuvuussuhteita, kuten tarkastettavan yrityksen henkilöstön 

antamista tiedoista tai kirjanpidonaineistosta. Kuitenkin riippuvuuden tulee olla olennais-

ta, jotta tilintarkastaja olisi esteellinen. Olennaisuudella tässä tarkoitetaan sitä, että tekijä 

ei ole merkitykseltään vähäinen. (Saarikivi, 2000, 63; Horsmanheimo & al., 2007, 151�

152) Tilintarkastajan riippumattomuuden sääntelyyn liittyy myös erittäin voimakas yh-

teiskunnallinen intressi, jolloin olennaista on lainsäädännön kautta huolehtia tilintarkas-

tuksen uskottavuudesta. (Plit, 2001, 9) 

 

Riippumattomuus voidaan jakaa kahteen osaan: 

1. tosiasialliseen riippumattomuuteen ja 

2. havaittuun riippumattomuuteen 

(Palomäki, 2002, 44) 

 

Tosiasiallinen eli mielen riippumattomuus liittyy tilintarkastajan mielentilaan tai kuvastaa 

asennoitumistapaa. Tämä tarkoittaa, että tilintarkastaja kykenee suorittamaan tilintarkas-

tustyön ja tekemään itsenäiset johtopäätöksensä huomioimalla kaikki olennaiset seikat 

työn kannalta. (Saarikivi, 2000, 64; Palomäki, 2002, 44) 

 

Havaitulla eli näkyvällä riippumattomuudella tarkoitetaan sellaisista merkittävistä tilan-

teista ja asioista pidättymistä, joista asiaan hyvin perehtynyt kolmas osapuoli voisi tode-

ta tilintarkastajan rehellisyyden tai objektiivisuuden vaarantuneen. (Horsmanheimo & al., 

2007, 153) Tällä tarkoitetaan, että kolmannen osapuolen mielestä riippumattomuus on 

todellinen (Saarikivi, 2000, 64). 
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Tilintarkastajan tulee karttaa sellaisia asioita ja olosuhteita, joista riippumattomuus voi 

vaarantua. Nämä käsittävät sekä välilliset että välittömät seikat. Henkistä eli tosiasiallista 

riippuvuutta on mahdotonta säädellä, sen sijaan sääntely kohdistuu juuri ulkoiseen riip-

puvuuteen. Sääntelyn tarkoituksena on poistaa ne tekijät, jotka voidaan olettaa olevan 

uhka tilintarkastajan riippumattomuudelle. (Horsmanheimo & al., 2002, 206, 208) 

 

Riippumattomuus edellyttää, että tilintarkastajalla ei ole tarkastettaviin sukulaisuussuh-

detta. Myöskään hankkijasuhteet, asiakassuhteet ja velkasuhteet eivät saa vaikuttaa tar-

kastustyöhön tai raportoitiin. Lisäksi riippumattomuus merkitsee vapautta päättää tilin-

tarkastuskohteesta, laajuudesta ja tilintarkastustoimenpiteistä. Tilintarkastuksen lopputu-

los ei saa millään tavoin vaikuttaa siihen, miten tilintarkastus tehdään ja kuinka siitä ra-

portoidaan. (Riistama, 1999, 31) 

 

Riippumattomuus voidaan jaotella kolmeen ulottuvuuteen: henkilöllinen, ajallinen ja toi-

minnallinen. Henkilöllinen ulottuvuus tarkoittaa, että tilintarkastaja on asian toinen osa-

puoli ja vaikuttaa sitä kautta riippumattomuuden olemassaoloon. Tästä esimerkkinä on 

sukulaisuussuhde. Ajallinen ulottuvuus voi olla kyseessä silloin, kun työnantaja vaihtuu, 

esimerkiksi asiakasyrityksessä työskentelevä henkilö siirtyy tilintarkastusyrityksen palve-

lukseen. Kyseessä on riippumattomuusvaatimuksen toteutumisen ajallinen kesto. Toi-

minnallinen ulottuvuus liittyy tilintarkastajan toimintaan. (Saarikivi, 1999, 388�389) Esi-

merkiksi kiellettyä on toiminta, joka on ristiriidassa tilintarkastustoiminnan kanssa ja siten 

vaarantaa riippumattomuuden (Saarikivi, 2000, 350). 

 

Tilintarkastuslaissa 24§:ssä ja 25 §:ssä on lueteltuna tilanteita, jotka voivat vaarantaa 

tilintarkastajan riippumattomuuden. Uutena asiana lakimuutokseen tuli, että tilintarkasta-

jan on ryhdyttävä toimenpiteisiin riippuvuuden uhkatekijöiden poistamiseksi. Lisäksi uh-

katekijät tulee kirjata ylös ja millaisia toimenpiteitä niiden poistamiseksi on tehty. (Riis-

tama) Jos riippumattomalle toiminnalle edellytyksiä ei ole olemassa, tulee tilintarkastajan 

kieltäytyä tehtävän vastaanottamisesta tai kokonaan jätettävä se (Plit, 2001, 8). 
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Tilintarkastajan lausunnoissa riippumattomuus on edellytys sille, että taloudellista infor-

maatiota voidaan pitää luotettavana. Tällöin voidaan varmistua myös siitä, että tilintar-

kastaja informoi puutteellisuuksista ja virheistä. Yritys saa lisäarvoa ainoastaan siinä ta-

pauksessa tilintarkastuksesta, jos tilintarkastaja on riippumaton. Lakisääteisen tilintar-

kastuksen riippumattomuus on kyettävä säilyttämään muista tarjottavista palveluista 

huolimatta. (Palomäki, 2001, 44) 

 

Uudessa tilintarkastuslaissa on esimerkkejä tilanteista, joissa tilintarkastajan riippumat-

tomuus voi vaarantua. Yksi näistä tekijöistä on oman intressin uhka. Oman intressin uh-

ka voi syntyä muun muassa silloin, kun tilintarkastajalla on osakkeita, obligaatioita tai 

johdannaisia tarkastettavaan yhtiöön. (Horsmanheimo & al., 2007, 159�161) Eräässä 

haastattelussa ilmeni, että suurissa tilintarkastusyrityksissä tällaiset asiat ovat hyvin 

säänneltyjä. Vuosittain tilintarkastajat ilmoittavat omistamansa osakkeet käsittäen myös 

perheiden osakkeet. Pienemmissä yrityksissä tällaiset seikat ovat enemminkin tilintar-

kastajan oman harkinnanvaraisia asioita.  

 

Haastatteluissa tuli myös esille, että tilintarkastajan riippumattomuusvaatimuksia on ki-

ristetty. Riippumattomuuden kiristymiseen ovat vaikuttaneet kansainväliset tapahtumat. 

Toisaalta nämä tiukentuneet vaatimukset palvelevat paremmin suurien yritysten tilintar-

kastuksessa kuin pienten, mutta laki on sama kaikille.  

 

3.2 Tilintarkastajan riippumattomuus neuvonta � ja konsultointipalveluissa 

 

Oheispalvelut, jotka eivät vaaranna tilintarkastajan riippumattomuutta, voisivat käsittää 

esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön noudattamista koskevat neuvot, verotukseen liittyvä 

neuvonannon tai lainsäädännön muutoksista informoimisen. Yleisesti voisi sanoa, että 

neuvonantopalvelut, jotka auttavat asiakasta noudattamaan sääntöjä ja lakeja, eivät 

vaaranna riippumattomuutta. (Riistama, 2007, 45) 

 

Riippumattomuuden uhkana voi olla oman työn tarkistaminen.  Oman työn tarkistami-

sesta voi olla kyse silloin, kun tilintarkastaja arvioi aiemmin tekemäänsä ratkaisua esi-
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merkiksi neuvonantoa. Neuvonannossa tulisi arvioida, kuinka merkittävästi se on ohjan-

nut päätöksentekoa vai onko se vain ollut asioita selventävä neuvo. Sillä neuvonanto voi 

vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuuden. (Horsmanheimo & al., 2007, 162)  

 

Riippumattomuus edellyttää, että tilintarkastajalla ei ole tarkastuskohteeseen liian lähei-

siä suhteita. Jos tilintarkastajan pyrkimyksenä on yhteisön toiminnan päämäärien tavoit-

taminen esimerkiksi verosuunnittelun avulla, hänen voidaan ajatella samaistuvan liiaksi 

asiakkaaseen. Toisin sanoen sympatiat ovat asiakasyrityksen johdon puolella, eikä hän 

ole enää tehtävässään riippumaton. Samaistuminen käsittää myös tilintarkastajan talou-

delliset intressit ja pitkäkestoiset konsultointisuhteet. (Sarja, 1999, 148) 

 

Oheispalvelut voivat vaarantaa riippumattomuuden ulkoisen kuvan. Tilintarkastuskerto-

muksen arvo voi vähentyä tilintarkastusasiakkaille tarjottavien oheispalveluiden myötä, 

sillä sitä ei välttämättä pidetä enää luotettavana ja edelleen yhteiskunnallinen hyöty 

myös heikkenee. (Saarikivi, 2000, 372) 

 

Neuvonanto- ja konsultointipalvelut eivät vaaranna riippumattomuutta, mikäli lakisäätei-

sen tilintarkastuksen suorittaa eri henkilö kuin oheispalveluissa.  Jos neuvonta- ja kon-

sultointipalveluita suorittaa samassa tilintarkastusyhteisössä eri henkilöt, ei riippuvuuden 

olemassa olo kokonaan poistu. Tällöin voi uhkana olla se, että tavoitellaan oman yhtiön 

etua. (Palomäki, 2001, 46)  

 

Suurin osa haastateltavista on joskus joutunut kieltäytymään konsultointitoimeksiannos-

ta riippumattomuuteen vedoten. Mitään yksittäistä syytä kieltäytymiseen ei noussut esil-

le, vaan tilanteita oli monenlaisia. Syinä mainittiin muun muassa se, että tilintarkastus-

suhde olisi muuttunut liian neuvontapainotteiseksi ja riippumattomuus olisi vaarantunut. 

Kieltäytymiseen oli myös vaikuttanut toimeksiannon laajuus ja tilintarkastajan roolin 

muuttuminen. 

 

Tiivistetysti voidaan todeta, että tilintarkastajien tulee jokaisen palvelun kohdalla erik-

seen miettiä riippumattomuuttaan. Tapauksia on monenlaisia ja täten myös syyt ovat eri-
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laisia. Riippumattomuus on tiukentunut vuosien myötä ja sitä joudutaan miettimään yhä 

laajemmin. Muutaman haastateltava mukaan riippumattomuutta ei voida tarkastella ai-

noastaan yksilötasolla, vaan se tulee huomioida myös yritystasolla. 

 

3.3 Palkkioriippuvuus 

 

Uuteen tilintarkastuslakiin on otettu säännös, jossa tilintarkastajalle maksetut palkkiot 

eivät voi määräytyä niin, että tilintarkastajan riippumattomuus vaarantuisi. Tilintarkastus-

direktiivin 25 artiklan säännöksen mukaan palkkio lakisääteisestä tilintarkastuksesta ei 

saa määräytyä osittain tai kokonaan asiakkaalle tarjottujen oheispalveluiden johdosta.  

Lisäksi säännöksen mukaan palkkio ei saa olla ehdollinen. Erillistä määräystä palkkioi-

den suuruudesta ei ole tilintarkastuslaissa. (Horsmanheimo & al., 2007, 117- 118, 120) 

Ehdolliset palkkiot muodostavat oman intressin uhan. Ehdollisilla palkkioilla tarkoitetaan, 

että palkkio määräytyy työn tuloksesta. Myös maksamattomat palkkiot voivat olla uhka 

riippumattomuudelle, sillä se voidaan nähdä lainana asiakkaalle (Lydman, 2002, 15�16). 

 

Tarjoamalla konsultointipalveluita ajatellaan, että se voi luoda tilintarkastajalle taloudelli-

sen riippuvuussuhteen. Varsinkin jos tilintarkastaja saa yksittäiseltä asiakkaalta merkit-

tävän osan tuloistaan, voi taloudellinen riippuvuus vaarantaa tilintarkastajan riippumat-

tomuuden ja objektiivisuuden yleisön silmissä. (Wines, 1994, 76) Tällöin pelko asiak-

kaan menettämisestä saattaa muodostaa oman intressin uhan (Lydman, 2002, 15). 

 

Muutamassa haastattelussa ilmeni, että pienissä tilintarkastusyrityksissä riskinä saattaa 

olla asiakkaan siirtyminen kilpailijalle. Tällöin tilintarkastaja ei uskalla antaa epäpuhdasta 

kertomusta, vaikka laki niin velvoittaisi. Tilintarkastaja ei olisi enää riippumaton, jos tilin-

tarkastustyön lopputulokseen vaikuttaisi se, että asiakas halutaan säilyttää. Pahimmas-

sa skenaariossa palkkio voi olla konsti manipuloida tilintarkastajaa (Sarja, 1999, 141). 

Eräässä tilintarkastusyrityksessä on yrityksen sisällä määriteltynä euromääräinen raja, 

kuinka paljon yksittäisen asiakasyrityksen kanssa voi tehdä kauppoja. Myös tilintarkasta-

jien eettisissä ohjeissa voi olla maininta näistä palkkioista, esimerkiksi Isossa-
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Britanniassa on annettu suositus siitä, että yhdeltä asiakkaalta saatava palkkio ei saisi 

muodostaa enempää kuin 15 prosenttia kokonaistuloista (Sarja, 1999, 141). 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että riippumattomuus on edellytys sille, että yritysten 

tilinpäätösinformaatiot ovat luotettavia, markkinat toimivat tehokkaasti ja resurssit allo-

koituvat oikein. Tähän liittyy voimakas yhteiskunnallinen intressi. Toisaalta tilintarkastaji-

en palkkioiden sääntely voi johtaa kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon näiden palve-

luiden osalta, jolloin syntyy tehottomuutta. Tehottomat markkinat tilintarkastuspalveluis-

sa ovat siitä huoltamatta vähäisempi menetys markkinoiden toimivuudelle kuin epämää-

räinen tilinpäätösinformaatio. Tästä syystä palkkioista täytyy olla määräyksiä tilintarkas-

tuslaissa. 
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4. TILINTARKASTAJIEN ODOTUSKUILU 

 

4.1 Odotuskuilun määritelmä 

 

Odotuskuilulla on pitkä historia. Ensimmäisen kerran odotuskuilusta mainitsi Liggio 

vuonna 1974. Sen jälkeen on pyritty yhä enenevissä määrin selvittämään odotuskuilun 

olemassaoloa. Odotuskuilulla tarkoitetaan, että tilintarkastajilla itsellään ja sidosryhmillä 

on erilaiset odotukset tilintarkastajien tarjoamista palveluista.  (Koh & al., 1998, 147) 

 

Odotuksia on yhtä monta kuin on tilinpäätöksen hyväksikäyttäjiä. Yhteiskunta haluaa ti-

lintarkastuksen vähentävän harmaata taloutta. Verottaja odottaa, että verotulot kasva-

vat, jos tilintarkastajat pitävät tiukkaa linjaa yritysten menojen kohdalla. Palkansaaja 

odottaa, että palkankorotukset voidaan pitää oikeutettuina yrityksen voittoon vertaamalla 

ja sijoittaja haluaa tilintarkastajan informoivan yrityksen riskeistä ja tulevaisuuden näky-

mistä. Pankit odottavat, että luottotappioita ei tule tarkastetussa yrityksessä. (Vahtera, 

2000, 37) 

 

Monesti on yritetty löytää syitä siihen, johtuuko odotuskuilun syntyminen tilintarkastajista 

vai sidosryhmistä. Tilintarkastajia on kritisoitu siitä, että he eivät kykene vastaamaan si-

dosryhmien muuttuviin tarpeisiin ja ovat haluttomia kehittämään palveluita. Toisaalta si-

dosryhmiä on puolestaan syytetty siitä, että he eivät ymmärrä tilintarkastajan rajoitteita, 

vastuuta ja roolia. (Viitanen, 1995)  

 

Porterin tutkimuksen mukaan suurimmat syyt odotuskuilun olemassaoloon johtuvat siitä, 

että tilintarkastusta määrittelevät standardit ovat riittämättömiä, yhteiskunta asettaa koh-

tuuttomia odotuksia tilintarkastajille ja tilintarkastajien työsuoritusta saatetaan pitää ala-

arvoisena. (Koh & al., 1998, 147) Yleisöllä on liian suuret odotukset siitä, millainen tulisi 

olla tilintarkastajan palvelu. Tilintarkastajan työ taas ei vastaa odotuksia, sillä työtä kos-

kevat standardit ovat riittämättömiä ja työkin saattaa olla riittämätöntä.  (Porter, 1993, 

50) Yleisö näkee tilintarkastajan olevan enemmän lainvartija kuin yrityksen taloudellisen 
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tilan raportoija. Odotuskuilu kasvaa suurten odotuksien ja puutteellisten suoritusten suh-

teessa. (Koh & al., 1998, 147) 

 

Mitä merkittävämpi on ero yleisön odotuksien ja tilintarkastusammattikunnan näkemyk-

sien välillä, sitä alhaisempi on uskottavuus ja arvostus tilintarkastajien työtä kohtaan. Ti-

lintarkastajat eivät pysty aina tarjoamaan niitä palveluita asiakkailleen, josta he olisivat 

valmiita maksamaan korvauksen. (Euroopan komissio, 1996) 

 

Tickerin (1982) mielestä todellinen syy odotuskuilun olemassaoloon on se, että tilintar-

kastajien itsesäätely ei ole ristiriidatonta. Hallitus on liian vähän puuttunut tilintarkastaji-

en itsesäätelyyn. Toinen kuiluun vaikuttava syy on, että tilintarkastajien sidosryhmien 

odotukset kasvavat jatkuvasti tilintarkastajia kohtaan ja ammattikunnan tulisi yhtenään 

reagoida näihin odotuksiin ja ajan tuomiin muutoksiin. Juuri reagoiminen on ollut ajas-

taan jäljessä. Tutkimusten mukaan tilintarkastuksen odotuskuilun olemassaoloon on 

vaikuttanut myös eriävät käsitykset tilintarkastuksen vastuusta. Tilintarkastuskertomuk-

sen hyväksikäyttäjät näkevät tilintarkastajan vastuun suurempana kuin tilintarkastajat 

itse. Tilintarkastajien vastuuta ei tulisi kuitenkaan kasvattaa ilman, että heille tarjotaan 

riittävää suojaa oikeustapauksiin nähden.   (Koh & al., 1998, 147) 

 

Haastateltavilta kysyttiin, näkyykö odotuskuilu heidän työssään. Vastauksia tuli niin puo-

lesta kuin vastaankin. Odotuskuilun näkyminen riippuu asiakkaista ja asiakasyrityksen 

koosta. Lisäksi muillakin tilinpäätöksen hyväksikäyttäjistä saattaa olla suuria odotuksia 

tilintarkastajaa kohtaan. Toisilla asiakkailla on korkea odotukset ja toiset asiakkaista ei-

vät odota mitään, vaan näkevät tilintarkastuksen helposti pakollisena kulueränä, eikä li-

säarvoa tuottavana palveluna. Suuremmilla yrityksillä on korkeammat odotukset kuin 

pienemmillä yrityksillä. Myös mainittiin, että kolmansilla osapuolilla voi olla suuria odo-

tuksia tilintarkastajaa kohtaa kuten rahoittajalla. Rahoittaja voi odottaa, että tilintarkasta-

ja raportoisi yrityksestä enemmän kuin mitä lain puitteissa voidaan tehdä tai puuttua yri-

tyksen operationaaliseen toimintaan. 
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4.2 Odotuskuilun pienentäminen 

 

Odotuskuilun olemassaoloa on mahdotonta poistaa, sillä tilinpäätöksen ja tilintarkastus-

kertomuksen hyväksikäyttäjiä on niin monenlaisia ja näin ollen myös kaikkien tarpeita on 

mahdoton tyydyttää. Lisäksi tilinpäätös on tarkoin rajattu esitys yrityksen taloudellisesta 

informaatiosta, joka ei voi sisältää kaikkea sidosryhmien tarvitsemaa tietoa. (Satopää, 

2003, 54) Odotuskuilua on kuitenkin mahdollista pienentää, jota käsitellään seuraavaksi.  

 

Odotuskuilun pienentämisestä on tehty useita tutkimuksia. Yksi mahdollisuus kaventaa 

odotuskuilua olisi tutkimusten mukaan laajentaa tilintarkastuskertomusta ja muuttaa sen 

sanamuotoa. Laajennettu tilintarkastuskertomus olisi paremmin hyödynnettävissä ja in-

formatiivisempi. (Koh & al., 1998, 147) Review Board of the Accountancy Foundationin 

teettämän tutkimuksen mukaan tilintarkastajat näkivät, että heidän lainsäädännöllinen 

vastuu estää heitä kuitenkin tekemästä tilintarkastuskertomuksista laajempia (Laitinen, 

2007,16).  

 

Yksi mahdollisuus olisi siirtyä vakiomuotoisista tilintarkastuskertomuksista laajempaan 

kokonaisuuteen. Kannanottoja tulisi laajentaa siinä tapauksessa, jos kyseessä olisi krii-

siyritys. Toisaalta on esitetty, että vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus on tällaisenaan 

hyvä. Tänä päivänä poikkeamien esittäminen tilintarkastuskertomuksessa merkitsee lu-

kijalle, että niillä on suuri merkitys. Mahdollista olisi myös, että tilintarkastuskertomus 

voisi olla helppolukuinen yritysten kriittisten asioiden osalta. (Valtonen, 1993) 

 

Mitä enemmän tilinpäätöksen käyttäjillä on tietämystä tilintarkastuksesta, sitä vähem-

män he työntävät vastuuta tilintarkastajille. Useiden tutkimusten tulosten perusteella 

odotuskuilua voidaan pienentää lisäämällä tilinpäätöksen hyväksikäyttäjien tietämystä 

tilintarkastuksesta.  (Koh & al., 1998, 147) 

 

Problematiikkaa lisää se, että yrityksen rahoittajina eivät toimi enää perinteiset pankit, 

vaan yleisö on entistä kiinnostuneempi sijoittamisesta osakkeisiin ja velkakirjoihin. Ylei-

sö haluaa tilintarkastajilta enemmän kommentointia yrityksen taloudellisesta tilanteesta, 
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mutta tilintarkastajien näkökulmasta heidän tulisi tarkastella ainoastaan tilinpäätöstieto-

jen laillisuutta. Tilintarkastajat eivät voi kommentoida yritysjohdon päätöksien hyvyyttä. 

(Valtonen, 1993) 

 

Haastatteluissa tuli esille monenlaisia ehdotuksia siitä, kuinka odotuskuilua voitaisiin ka-

ventaa. Ehdotettiin, että tärkeää olisi ylläpitää tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja tilintarkas-

tajan välillä. Se kaventaisi odotuksia. Jaettavien materiaalien/esitteiden avulla voitaisiin 

selventää palveluiden sisältöä ja tätä kautta ei tulisi epärealistisia odotuksia palvelun si-

sältöä kohtaan. Lisäksi tilintarkastaja voisi itse myös vaikuttaa siihen, etteivät odotukset 

muodostuisivat liian suuriksi esimerkiksi informoimalla asiakkaitaan. Odotuskuilun ka-

ventamisen haasteellisuutta lisää se, että asiakkaiden odotukset ovat erilaisia. Selvästi 

yleisin ehdotus oli, että julkisesti tulisi keskustella enemmän siitä, mitä tilintarkastaja voi 

tehdä ja mitä ei. Erilaisissa julkaisuissa, erityisesti sellaisessa mediassa, joka tavoittaa 

suuremmankin yleisön, olisi mahdollista käsitellä tilintarkastajan roolia.   

 

Johtopäätöksenä voisi todeta, että tilintarkastajan roolia käsitellään turhan paljon vain 

ammattikirjallisuudessa, eivätkä nämä artikkelit tavoita niitä henkilöitä, jotka tätä tietoa 

tosiasiassa tarvitsevat. Juuri julkisesti keskustelemalla asioista, vähennettäisiin sidos-

ryhmien epärealistisia odotuksia.  

 

4.3 Odotuskuilu oheispalveluissa 

 

Janne Viitanen teki odotuskuilua koskevan tutkimuksen Suomessa. Tutkimuksessa käsi-

teltiin eri osa-alueita, jotka vaikuttavat odotuskuilun syntymiseen. Kyselyyn vastasi tilin-

tarkastajia, yrityspankkien johtajia, talousjohtajia ja sijoitusanalyytikkoja. Seuraavassa 

käsitellään tutkimuksen tuloksia oheispalveluissa. 

 

Sidosryhmien mielipiteet vaihtelevat tilintarkastajien tarjoamien konsultointipalveluiden 

suhteen. Tutkimuksen mukaan yrityksen talousjohtajat ja tilintarkastajat näkevät konsul-

toinnin vain positiivisena asiana. (Tronberg & al. 2001, 12) Tilintarkastajilla ja talousjoh-

tajilla oli sama käsitys siitä, että tilintarkastajat voivat suorittaa oheispalveluita asiakkail-
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le, joille tarjotaan myös lakisääteisiä tilintarkastuspalveluita. Molemmat näkivät, että li-

säpalveluiden tarjoaminen ei vaaranna tilintarkastajan riippumattomuutta. (Viitanen, 

1995) 

 

Muut sidosryhmät uskovat konsultointiin liittyvän riippumattomuusongelmia (Tronberg, 

2001, 12). Esimerkiksi sijoitusanalyytikot ja yrityspankkien johtajat näkivät riippumatto-

muuden vaarantumisen mahdollisuuden, jos tilintarkastajat tarjoavat konsultointipalvelui-

ta (Viitanen, 1995). 

 

Sidosryhmät pelkäävät, että oheispalvelut vaarantavat tilintarkastajan riippumattomuu-

den. Erityisen hankalaksi koetaan sellaiset palvelut, jotka ovat kaukana tilintarkastajien 

laskentatoimen tehtävistä. Tilintarkastajat näkevät taas, että nämä palvelut hyödyttävät 

sekä asiakkaita että heitä itseään. Lisäpalvelut laajentavat tilintarkastajien tietoa yrityk-

sestä, joka parantaa taas tilintarkastuspalveluita ja edelleen vaikuttaa pidemmällä täh-

täimellä asiakkaan kustannussäästöinä. (Viitanen, 1995) 

 

Sidosryhmille tulisi tarkemmin tiedottaa tilintarkastajan riippumattomuudesta ja riippu-

mattomuus tulisi olla säädelty tarkemmin. Sekä sidosryhmien että tilintarkastajien välillä 

tulisi olla yhdenmukainen käsitys tilintarkastajan roolista, joka puolestaan karsisi asiak-

kaiden suuria odotuksia. (Palomäki, 2001, 44) 

 

Toisin sanoen tilintarkastajien ja muiden sidosryhmien käsitykset tilintarkastajan roolista 

eroavat toisistaan. Tilintarkastajien tulisi entistä enemmän ottaa huomioon sidosryhmien 

toiveet ja olla tiiviisti vuorovaikutuksessa näiden kanssa. Sidosryhmien tulisi puolestaan 

kertoa tilintarkastajalle odotuksistaan ja siitä, kuinka palveluita voitaisiin edelleen kehit-

tää. Lisäksi sidosryhmien tulisi selvittää ennen kaikkea itselleen, mikä on tilintarkastajan 

rooli. Näin odotukset eivät pääsisi muodostumaan liian korkealle. (Viitanen, 1995) 

 

Haastatteluissa ilmeni, että oheispalveluissa odotuskuilun syntymiseen voi vaikuttaa se, 

että asiakas haluaa tilintarkastajan suorittavan toimeksiannon laajemmin kuin mitä on 

mahdollisuus tehdä. Lisäksi saatetaan odottaa tilintarkastajan osallistuvan operationaa-
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liseen toimintaan. Toisaalta odotuskuilu voi riippua pelkästään tilintarkastajasta itses-

tään, kuinka laajasti hän suorittaa toimeksiannon ja kykeneekö hän tuottamaan lisäar-

voa asiakkaalle. Näissäkin vastauksissa tuli esille, että tietämättömyys tilintarkastajan 

roolista on merkittävä tekijä odotuskuilun syntyyn myös oheispalveluissa. 
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5. NEUVONTA � JA KONSULTOINTIPALVELUIDEN TULEVAISUUS 

 

5.1 Kysynnän ja tarjonnan tulevaisuudesta 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön teettämän tutkimuksen (Tilintarkastusvelvollisuuden 

uudistamisen taloudelliset vaikutukset) mukaan pienissä yrityksissä arvostettiin lakisää-

teinen tilintarkastus tärkeimmäksi tilintarkastajien tarjoamista palveluista. Toiseksi eniten 

kannatusta saivat neuvontapalvelut, koska asiakas saa tuolloin apua kirjanpidon ja tilin-

päätöksen laadintaa. Tilintarkastus koetaan pienissä yrityksissä erittäin tarpeelliseksi. 

Yritykset kokivat tilintarkastuksen lisäävän luottamusta kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koh-

taan. Juuri neuvonta on tärkeä syy siihen, että tilintarkastuspalveluita tullaan jatkossakin 

ostamaan. (Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2006) 

 

Kysyntä tilintarkastusalan palveluissa voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: ulkoinen 

kysyntä ja sisäinen kysyntä. Ulkoista kysyntää luo tilinpäätöstiedoista kiinnostunut sidos-

ryhmä. Tällöin kysyntä kohdistuu varmennuspalveluihin, esimerkiksi rahoituksen hank-

kiminen on tällainen tekijä. Sisäinen kysyntä tulee asiakasyrityksen tarpeista. Sisäinen 

kysyntä käsittää neuvontapalvelut. Sisäistä kysyntää ohjaa johdon tarpeet ja mieltymyk-

set. Näiden yhdistelmä määrää sen kokonaisuuden, kuinka paljon yritykset panostavat 

tilintarkastajien tarjoamiin palveluihin.(Niemi 2004b, 56)  

 

Tarjonta muodostuu kolmesta tilintarkastajaryhmästä: KHT-tilintarkastajat, HTM-

tilintarkastajat ja maallikkotilintarkastajat, jotka poistuvat vuoteen 2012 mennessä. Suo-

messa KHT- ja HTM- tilintarkastajia asukasta kohden on vähemmän, jos tilannetta ver-

rataan muihin läntisiin teollisuus maihin. (Niemi, 2004a, 528). Ongelmana on se, että ky-

syntä kasvaa ja palvelun tarjoajista on pulaa. 

 

Maallikkotilintarkastuksen poistuttua tilintarkastajien tarjoamien palveluiden kysyntä voi 

lisääntyä. Esimerkiksi rahoittajat voivat vaatia tarkastettua tilinpäätöstä ja maallikot eivät 

voi enää tätä suorittaa ja tilalle tarvitaan auktorisoitutilintarkastaja. (Kauppa ja teolli-

suusministeriö, 2006). Haastateltavat näkivät tässä ongelmana sen, että kaikille haluk-



 27 

  

kaille ei riitä tilintarkastajaa. Pääkaupunkiseudulla tilanne on vielä kohtuullinen, mutta 

maakunnissa on jo pulaa tilintarkastajista. Lisäksi voi hyvinkin olla mahdollista, että pien-

yritys ei osta lakisääteisiä tilintarkastuspalveluita, mutta käyttää kuitenkin oheispalveluita 

(Kauppa- ja teollisuusministeriö 2006). 

 

Myös haastattelun tulokset tukevat väitettä, että neuvontapalvelut kasvattavat kysyntää. 

Kaikki haastateltavat uskoivat näiden palveluiden kasvuun tulevaisuudessa. Kysyntään 

vaikuttavia seikkoja olivat erityisesti lakimuutokset. Lait muuttuvat hyvin nopeassa tah-

dissa ja näissä muutoksissa asiakkaiden on hyvin haasteellista pysyä mukana. Juuri 

näihin seikkoihin asiakkaat tarvitsevat tilintarkastajien apua. Lisäksi mainittiin, että ky-

syntää kasvattavia syitä ovat sukupolvenvaihdokset, jotka ovat hyvin ajankohtaisia tällä 

hetkellä. Myös kansainväliset muutokset, yritysjärjestelyt sekä tietotekniikka vaikuttavat 

palveluiden kysynnän kasvuun. 

 

Maailma muuttuu niin huimaa vauhtia ja juuri muutoksissa mukana pysyminen luo tar-

vetta neuvonta- ja konsultointipalveluille. Palvelun tarjonta muotoutuu pitkälti asiakkai-

den tarpeista. Lisäksi palvelun tarjontaan vaikuttaa myös lainsäädäntö, joka säätelee 

sen, millaisia palveluita asiakkaille voidaan tarjota.  

 

5.2 Kilpailu 

 

1.7.2007 asti tilintarkastusalalle tulo oli vielä helppoa, koska tuolloin maallikkotilintarkas-

tus oli mahdollista. Maallikkotilintarkastuksen poistuttua pelätään tilintarkastajien tarjo-

amien kustannusten nousevan, sillä alalle tulo hankaloituu. (Kauppa- ja teollisuusminis-

teriö, 2006) 

 

Maallikkotilintarkastuksen poistuttua monet pienet yritykset voivat itse päättää, tilintar-

kastuksen säilyttämisestä. Arvioilta 60 000 yritystä vapautuu tilintarkastuspakosta. Osal-

la pienyrityksistä on ollut vapaaehtoisesti valittuna auktorisoitu tilintarkastaja ja osan tu-

lee vielä ottaa tilintarkastaja esimerkiksi rahoittajan tai avustuksen myöntäjän vaatimuk-

sesta. (Laitinen, 2007) Kolmannes pienistä yrityksistä oli ennen lakimuutosta valinnut 
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maallikkotilintarkastajan, osalla oli jo ennestään auktorisoitu tilintarkastaja ja loput jättää 

tilintarkastuksen kokonaan pois. Maallikkotilintarkastuksen luopuminen tarkoittaa, että 

tilintarkastusmarkkinat pienenevät. (Niemi, 2004b, 60�61) 

 

Kilpailijoita on tullut alan ulkopuolelta. Nämä toimijat eivät tarjoa lakisääteisiä tilintarkas-

tuspalveluita, vaan konsultointipalveluita. Asiakkaat hankkivat nämä oheispalvelut siltä 

toimijalta, joka kykenee ne tehokkaimmin tuottamaan ja tarjoamaan eniten asiakkaalle 

lisäarvoa. (Viitanen, 2001,38) Haastattelussa tilintarkastajan potentiaalisina kilpailijoina 

oheispalveluissa nähtiin tilitoimistot, lakiasiaintoimistot/lakimiehet ja konsultit. Kilpailevi-

na palveluina mainittiin esimerkiksi verokonsultointi ja yritysjärjestelyt. 

 

Tilitoimistot voivat saada merkittävää jalansijaa oheispalveluiden markkinoilla, koska kir-

janpitäjiä ei koske riippumattomuusmääräykset. Edelleen pienyritysten kustannussäästöt 

näkyvät siinä, että kirjanpitäjä tuntee yrityksen tilanteen entuudestaan, eikä erillistä kon-

sulttia tarvitse palkata. Toisaalta taas tilitoimistojen osaaminen voi olla kapea-

alaisempaa toisin kuin tilintarkastajilla. 

 

Kysyttäessä tilintarkastajan vahvuuksia oheispalveluntarjoajina verrattuna muihin toimi-

joihin, esille nousi kolme keskeistä osa-aluetta: 

� asiakasyritysten taustojen tunteminen 

� laaja-alainen osaaminen 

� tilintarkastajalla on käytössään viimeisin tieto 

 

Yritysten taustojen tunteminen on etu sekä tilintarkastajalle että asiakkaalle. Se säästää 

aikaa ja kustannuksia, puolin ja toisin. Tilintarkastajan osaaminen nähtiin myös laaja-

alaiseksi verrattuna muihin toimijoihin. Tilintarkastajien asiakkaina on monenlaisia yri-

tyksiä ja sitä kautta kokemusta on kertynyt runsaasti taloushallinnosta.  

Asiakkaille on tarjota myös viimeisin tieto, sillä tilintarkastajien on muun muassa käytävä 

tietty määrä vuodessa koulutuksessa ja tietysti he jo ammattinsa puolesta joutuvat pe-

rehtymään lakimuutoksiin. 
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Lakisääteiset tilintarkastuspalveluiden markkinat ovat tällä hetkellä kypsässä vaiheessa. 

Neuvonta- ja konsultointipalvelut mahdollistavat liiketoiminnan kasvattamiseen. Neu-

vonantopalveluita tarkasteltaessa tulisi ottaa myös huomioon kustannustehokkuus. Yri-

tyksen tilintarkastaja tuntee yrityksen ja tietää, mitkä neuvot yritystä hyödyttävät. Myös 

neuvontapalveluita tarjoamalla tilintarkastaja saa lisätietoja yrityksestä, joka osaltaan voi 

helpottaa varsinaista tilintarkastustyötä. Yrittäjän kannalta olisi huomattavasti edullisem-

paa hankkia palvelut tilitarkastajalta kuin palkata erillinen konsultti.  (Saarikivi M-L, 2000, 

386�389) 

 

Varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla tämä olisi merkittävä tekijä. Usein-

kaan yrityksillä ei välttämättä ole taloudellisia resursseja palkata erillistä konsulttia tai 

kustannukset muodostuisivat suuremmaksi kuin palvelusta saatu hyöty. Erityisesti tällä 

on merkitystä silloin, kun yrityksen taloushallinto ei ole ulkoistettu tilitoimistolle. Toden-

näköisesti tilintarkastaja olisi ainoa mahdollinen kanava hankkia tietoa nopeasti, vaivat-

tomasti ja edullisesti.  Kustannustehokkuus voi vaikuttaa siihen, että tilintarkastaja vali-

taan yritykseen edelleen, vaikka laki ei niin velvoittaisi. Lisäksi oheispalveluiden avulla 

voidaan tehostaa yhteistyötä ja parantaa palveluiden laatua. 

 

Monesti haastatteluissa tuli kuitenkin esille, että itse asiassa ei voida puhua tilintarkasta-

jien kilpailijoista, sillä tilintarkastajista on tällä hetkellä jo nyt pulaa ja ikärakenteen vuoksi 

poistuma alalta on suurta. Töistä ei tarvitse kilpailla, päinvastoin töille on vaikea saada 

tekijöitä. Muut toimijat vain helpottavat tilintarkastajien työtaakkaa. 

 

5.3 Palkkioiden kehitys 

 

Uuden tilintarkastuslain myötä lisääntynyt raportointi, standardointi ja valvonta kasvatta-

vat työmäärää (Laitinen, 2007). Erään haastateltavan mukaan lisääntynyt raportointi ei 

ole ongelma, jos tilintarkastaja kykenee organisoimaan nämä asiat hyvin. On kuitenkin 

väitetty, että erilaisten työpapereiden tekeminen vie paljon tilintarkastajien aikaa. Palkki-

oiden on arvioitu nousevan 25�30 prosenttia työmäärän lisääntymisen myötä.  (Laitinen, 

2007) 
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Kun tilintarkastuspakko poistuu pienistä yrityksistä, se saattaa myös tasapainottaa palk-

kioiden määrän kasvua. Tilintarkastajat joutuvat myös huomioimaan sen, että asiakas 

voi olla ostamatta palveluita, jos hinnalle ei koeta saatavan vastinetta tarpeeksi. (Kaup-

pa- ja teollisuusministeriö 2006) 

 

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa merkittävä tekijä on hinta, sillä palvelun sisällöllä on 

hankala kilpailla. Kasvua on mahdollista lisätä oheispalveluiden tarjonnan avulla. Useis-

sa tilintarkastuskonserneissa konsultointilaskutukset ovat huomattavasti suuremmat kuin 

tilintarkastuspalveluiden laskutukset. Lisäksi tuntiveloitus on korkeampi konsultoinnissa 

kuin varmennuspalveluissa. (Vahtera, 2000, 41) 

 

Suuret kansainväliset tilintarkastusyritykset ovat pystyneet perimään korkeampia palkki-

oita erilaistamalla tuotteitaan. Niemen tutkimuksen mukaan tilintarkastusyrityksen koko 

ja toimintaedellytykset mahdollistavat palkkioiden kasvattamisen. Myös koulutus ja työ-

kokemus nostavat palkkioita. (Niemi, 2004a, 556) Suomessa HTM-tilintarkastajille tehty 

tutkimus tukee väitettä, että palkkiot ovat sitä korkeammat, mitä paremmin yritys kyke-

nee neuvomaan asiakasta. Toisin sanoen lisämaksu maksetaan saadusta lisäarvosta. 

Myös HTM-tilintarkastajien työkokemus ja koulutustaso vaikuttavat korottavasti tunti-

palkkioihin. (Niemi, 2004b, 60)  

 

Lasse Niemen mukaan näistä yrityksistä, joilla on maallikkotilintarkastaja, tulee kilpailu 

kiristymään. Myös hintakilpailu tulee olemaan näiden asiakkaiden osalta kovaa, sillä 

maallikkotilintarkastajan palkkiot ovat olleet reilusti pienempiä kuin auktorisoitujen tilin-

tarkastajien. Vaikutusta voi olla myös sillä, että osa-aikaisesti toimivat auktorisoidut tilin-

tarkastajat voivat jättää markkinat heikentyneen kannattavuuden myötä, samoin tekevät 

pienet auktorisoidut tilintarkastajat. Jos tilintarkastajien kannattavuus tulee laskemaan 

palkkioiden pienentymisen myötä, pyrkii yleinen hintataso kohoamaan. Toisaalta pie-

nempien tilintarkastajien asiakkaat ovat haluttomia maksamaan suurempia palkkioita. 

Pienempien tilintarkastajien poistuma tarkoittaa myös osittain asiakkaiden poisjääntiä. 

(Niemi, 2004b, 60) 
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Haastattelujen perusteella ainakin maakunnissa on kova pula tilintarkastajista. Kaikki 

haastateltavat olivat sitä mieltä, että kilpailua pienyrityksistä ei synny maallikkotilintar-

kastuksen poistuttua. Tilanteeseen vaikuttaa vinoutunut ikärakenne. Ongelmana näh-

dään se, että kaikille halukkaille ei ehkä tilintarkastajaa löydy ja hakeutuuko uusia tulok-

kaita tarpeeksi alalle. 

 

Johtopäätöksenä voisi todeta, että tilintarkastuskustannukset pienyrityksissä ovat vähäi-

set, joten katteiden pienentymistä todennäköisesti ei tule tapahtumaan. Päinvastoin, jos 

kysyntä ylittää tarjonnan palveluiden hinnat pyrkivät kohoamaan. 

 

Kiristyvä kilpailu voi olla myös tilintarkastajan riippumattomuudelle uhka, sillä asiakas voi 

vaivatta vaihtaa tilintarkastajaa. Myös asiakas tuolloin pystyisi vaikuttamaan palkkioihin 

ja sopimusehtoihin. (Ittonen, 2004, 78) Tarjouskilpailu on yksi riippumattomuutta heiken-

tävä seikka. Kiristyvä kilpailu voi johtaa alhaisiin, jopa omien kustannusten alittaviin tar-

jouksiin. Alhaisten palkkioiden ongelma on se, että tilintarkastusta ei ole mahdollista 

tehdä ammatillisten normien mukaisesti. Monesti hyvin alhaisten tarjousten lähettäjät 

odottavat konsultointipalveluiden hinnan avulla kurottua kokonaiskustannusten eron 

kiinni. Toisaalta oheispalvelut ja siitä saadut palkkiot ovat yleisesti tunnettuja tekijöitä, 

jotka nähdään vaarantavan tilintarkastuksen objektiivisuuden. Tilanteen ratkaisuksi Eu-

roopan komissio on nähnyt riippumattomuussääntelyn yhtenäistämisen. (Euroopan ko-

missio, 1996) 

 

Laajentamalla tilintarkastuksen sisältöä ja riippumattomuuden määritelmän uudistami-

sella olisi mahdollista välttää omakustannehinnan alittavien palveluiden tarjonta ja lisätä 

palveluiden kilpailukykyä. Toisin sanoen tilintarkastuksen sisältöä voisi laajentaa esi-

merkiksi sisällyttämään siihen riskien arviointia (oheispalveluita), jolloin asiakkaat kokisi-

vat saavansa enemmän lisäarvoa lakisääteisistä palveluista ja edelleen asiakkaiden 

maksuhalukkuus kasvaisi. �Halpapalveluiden� myötä alan arvostus kärsisi sekä vastuu-

uhka edelleen kasvaisi. Toisaalta näihin ehdotuksiin liittyy runsaasti riskejä ja ongelmia 

sekä etiikkaan että riippumattomuuteen liittyen. (Palomäki 2001, 46, 48).  
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5.4 Neuvonta- ja konsultointipalveluiden tulevaisuuden näkymät 

 

1990-luvulta lähtein tilintarkastusala on ammattimaistunut ja kansainvälistynyt. Ammat-

timaisuus näkyy muun muassa siinä, että sivutoimiset tilintarkastajat siirtyvät kokopäi-

väisiksi toimijoiksi. Tilintarkastuksen palvelut laajentuvat yhä enenevissä määrin erilai-

siin taloushallinnon neuvontapalveluihin, joista asiakkaat kokevat saavansa lisäarvoa. 

(Merimaa, 2001, 59�60) Asiakkaat kansainvälistyvät jatkuvasti ja tarvitsevat palveluita 

kansainvälistä toimintaa koskevissa asioissa. Tästä tarpeesta on syntynyt suuret tilintar-

kastusketjut. (Viitanen, 2001, 36) Myös tämä kehitys on voinut vauhdittaa uuden tilintar-

kastusdirektiivin tuloa. 

 

Yhdysvalloissa kehityssuuntana on ollut, että osa tilintarkastajista on luopunut lisenssis-

tään ja siirtynyt kokonaan konsultointitehtäviin. Yhdysvalloissa nykyään arviolta vain 10 

prosenttia tilintarkastajista tekee täysin lakisääteisiä tilintarkastustehtäviä. Tulevaisuu-

dessa kehitys voi johtaa siihen, että tilintarkastajat siirtyvät lakisääteisistä tehtävistä ta-

loushallinnon palvelukokonaisuuksien asiantuntijoiksi. (Merimaa, 2001, 60) Tähän kehi-

tykseen on voinut vaikuttaa se, että palkkiot ovat suuremmat konsultointitehtävissä ja 

jatkuvasti kiristyvät säännökset eivät siinä laajuudessa koske konsultointipalveluiden tar-

joajia kuin lakisääteisen tilintarkastuksen tehtäviä. 

 

Neuvonantopalveluita tarjotaan hyvin runsaasti lakisääteisten tilintarkastuspalveluiden 

rinnalla. Konsultointi näyttää eriytyvän omaksi osastoksi, sillä siihen liittyy runsaasti es-

teellisyyskysymyksiä. (Toivonen, 2005, 35) Eräässä haastattelussa tuli esille se, että 

konsultti voi kuitenkin hyödyntää tilintarkastajan työpapereita ja tietämystä yrityksestä. 

Tällöin eri osastolla työskentelevän konsultin ei tarvitse lähteä niin sanotusta nollapis-

teestä auttamaan asiakasta, vaan hänellä on tilintarkastajan tietämys käytössään. Kyse 

on konsultin ja tilintarkastajan yhteistyöstä, jolla pystytään palvelemaan asiakasta pa-

remmin.  

 

Haastattelun pohjalta alan kehitystrendejä tuli esille monenlaisia. Mitään yksittäistä seik-

kaa ei voida nostaa ylitse muiden. Puolet vastaajista kuitenkin mainitsivat, että tilintar-
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kastajat eivät tulevaisuudessa tulisi toimimaan yksin, vaan osana suuremmissa tilintar-

kastustoimistoissa tai � ketjuissa. Toimistossa tai tilintarkastusketjussa toimiminen luo 

turvallisuuden tunnetta niin tilintarkastajalle kuin asiakkaillekin. Tilintarkastajalle tilintar-

kastustoimisto on taustatukena ja asiakkaan silmissäkin luotettavuus paranee. Lisäksi, 

jos asiakas valitsee yhteisön tilintarkastajakseen, ei varatilintarkastajaa tarvita. Tämä 

myös helpottaa sitä ongelmaa, kun tilintarkastajista on pula. 

 

Kaikki tulevaisuuden ennustukset heijastivat nykypäivän tilintarkastusalan tilannetta ja 

ongelmia. Kehitystrendeinä nähtiin yhä enenevissä määrin lisäarvon tuottaminen asiak-

kaille ja tilintarkastuspalveluihin tulee liittymään entistä enemmän keskusteluja asiak-

kaan kanssa. Asiakkaat eivät halua pelkkää numeerista tilintarkastusta, vaan ulkopuoli-

sen mielipiteitä siitä, onko yritys menemässä oikeaan suuntaan.  

 

Uudessa tilintarkastuslaissa riippumattomuussäännökset ovat kirjoitettu lakiin auki. 

Säännösten kiristyminen heijastaa kansainvälisiä tapahtumia. Tilintarkastusskandaalien 

myötä Yhdysvaltoihin laadittiin uusi Sarbanes-Oxley- laki. Tämä laki kieltää useiden 

neuvonta- ja konsultointipalveluiden tarjonnan lakisääteisen tilintarkastuksen ohella. 

(Manner, 2006, 94�95) Tästä laista myös EU:n tilintarkastusdirektiivi on saanut vaikuttei-

ta (Sorsa, 2005, 9). Näiden tilintarkastajien koskevien säännösten kiristyminen näkyi 

vastauksissa. Arvioitiin, että riippumattomuus ja laadun valvonta tulisi jatkossakin kiris-

tymään. Lisäksi työaika painottuisi lakisääteiseen tilintarkastukseen.  

 

Tilintarkastusalalla ikärakenne on vinoutunut. Noin kymmenen vuoden aikana merkittävä 

osa tilintarkastajista jää eläkkeelle. Alalle ei hakeudu samassa mittakaavassa nuoria 

koulutukseen, toisin kuin 10�20 vuotta sitten. (Aejmelaeus, 2000, 47�48) Hyvin huoles-

tuneita monet haastateltavat olivat suuresta poistumasta alalta. Tilintarkastajien työmää-

rä kasvaa edelleen ja olisi entistä tärkeämpää saada uusia tulokkaita alalle. HTM- tilin-

tarkastajien puolella tilanne on huolestuttavampi kuin KHT-tilintarkastajien puolella. 

Eräässä haastattelussa tuli esille, että nuoria tulisi houkuteltua alalle informoimalla 

enemmän alasta opiskelijoille. 
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Tilintarkastusmarkkinoilla on tapahtunut rakennemuutoksia, jolloin sulautumisten myötä 

markkinoilla toimii muutamia suuria tilintarkastusketjuja ja lukuisia pienempiä toimijoita. 

(Niemi, 2004b, 58) Eräässä vastauksessa pelättiin tilintarkastuksen arvostuksen laskua. 

Tällainen tilanne saattaisi tulla kysymykseen silloin, jos kilpailu suurten tilintarkastusyri-

tysten (Big Four) kesken kiristyisi. Jos lakisääteinen tilintarkastus tarjotaan alle omakus-

tannehinnan, ei myöskään panosteta lakisääteiseen tilintarkastukseen ja sitä kautta 

myös tilintarkastuksen laatu voi kärsiä. Epäonnistumiset Big Four-maailmassa voivat 

vaikuttaa epäsuotuisasti koko tilintarkastusammattikunnan arvostukseen, sillä oligopoli-

set markkinat ovat herkkiä yhden suuren toimijan epäonnistumisille. Jos tilintarkastusyri-

tysten määrää ja kokoa saataisiin lisättyä, olisi kilpailukin terveemmällä pohjalla.  

 

Tulevaisuuden kehitystrendejä tuli esille monia. Mitään yksittäistä seikkaa ei voida tut-

kimuksen mukaan yleistää varmaksi tulevaisuuden tapahtumaksi. Varmaa on kuitenkin 

se, että edellä esitetyt tulevaisuuden näkymät käsittelevät aiheita, jotka puhuttavat juuri 

nyt alaa ja ovat hyvin ajankohtaisia.  
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää konsultointipalveluiden lähitulevaisuuden näkymiä. 

Tavoitteena oli tutkia, millaiset seikat vaikuttavat palveluiden sisältöön, kysyntään ja tar-

jontaan. Tarkoituksena oli käsitellä asiakkaiden odotuksia näiden palveluiden osalta ja 

tehdä katsaus tulevaisuuteen. Odotuksia pohdittiin odotuskuilun kautta ja riippumatto-

muutta tutkittiin palveluja rajoittavana tekijänä. Tulevaisuuden näkökulmaa saatiin muun 

muassa kuuden haastattelun ja alanjulkaisujen avulla.  

 

Riippumattomuuskysymykset asettavat runsaasti rajoitteita neuvonta- ja konsultointipal-

veluille.  Riippumattomuussäännökset ovat kiristyneet edelleen kansainvälisten tapah-

tumien myötä. Monet tekijät voivat aiheuttaa riippuvuussuhteen, kuten taloudelliset in-

tressit.  Riippumattomuus tulee varmasti nyt ja tulevaisuudessa vaikuttamaan oheispal-

veluiden tarjontaan ja palveluiden sisältöön. Säännösten kiristyminen näkyy konsultoin-

tipalveluiden eriytymisenä omiksi osastoiksi. Tilintarkastusasiakas ja konsultointipalve-

luiden asiakas ei jatkossa tule olemaan sama yritys. Yhteistyön merkitys tulee kasva-

maan konsultin ja tilintarkastajan välillä.  

 

Riippumattomuus säännösten kiristyminen on johtanut siihen, että näitä kysymyksiä tilin-

tarkastajat joutuvat miettimään entistä enemmän ja huomioimalla myös muut asiaan 

vaikuttavat seikat. Toisaalta säännösten liiallinen kiristäminen johtaa siihen, että kustan-

nustehokkuus kärsii. Jos tilintarkastuksen sisältöä laajennettaisiin ja riippumattomuusky-

symyksiä tarkasteltaisiin uudelleen, asiakas kokisi entistä enemmän lisäarvoa, eikä hin-

takilpailu olisi niin selvä uhka riippumattomuudelle. Ne yritykset, joilla lakimuutoksen 

myötä ei ole tilintarkastuspakkoa, voisivat valita tilintarkastajan yritykseen juuri lisäarvon 

vuoksi, joka palvelisi molempia osapuolia paremmin esimerkiksi kustannus- ja ajansääs-

tön osalta. 

 

Lainsäädäntö erityisesti asettaa rajoitteita, millaisia palveluita asiakkaille voidaan tarjota, 

kuinka paljon, kenelle ja miten laajasti? Aina ei voida tarjota asiakkaalle sellaista palve-

lua, joista he olisivat valmiita maksamaan. Lisäksi oheispalveluiden kasvava kysyntä 
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asettaa edelleen haasteita tilintarkastajille, sillä toimeksiannoille tekijöitä on tällä hetkellä 

vaikea saada. Alan lehdissä oli runsaasti julkaisuja siitä, että uusia halukkaita tilintarkas-

tajan koulutukseen tarvitaan. Ongelmana on voinut olla se, että koulutusaika on pitkä ja 

tilintarkastajan vastuu on liian laaja. 

 

Odotuskuilu neuvonta- ja konsultointipalveluista muodostuu pitkälti sidosryhmien tietä-

mättömyydestä. Odotuskuilun olemassaoloa ei koskaan ole mahdollista poistaa. Tuskin 

koskaan voidaan luoda palveluiden sisältöä sellaiseksi, että se tyydyttäisi kaikkia. Lisäk-

si palveluiden sisältöön vaikuttavat yhteiskunnalliset seikat, jotka tulevat aina rajoitta-

maan jollakin tavoin tilintarkastajien toimintaa. Kuitenkin kuilua on mahdollista kaventaa 

lisäämällä sidosryhmien tietämystä tilintarkastajan roolista. Nimenomaan rooli nousikin 

tutkimuksessa erityisesti esiin. Sen ymmärtäminen on merkittävä tekijä niin lakisäätei-

sessä tilintarkastuspalvelussa kuin oheispalveluissakin, muita syitä tietenkään unohta-

matta. Odotukset vaikuttavat myös siihen, mitä palveluita asiakkaille tarjotaan.  

 

Oheispalveluiden kysyntä tulee edelleen kasvamaan, vaikka lakisääteisiä tilintarkastus-

palveluita ei enää ostettaisi. Lainsäädännön jatkuva muuttuminen, tietotekniikka, asiak-

kaiden kansainvälistyminen ja yritysjärjestelyt lisäävät oheispalveluiden kysyntää edel-

leen. Ongelmana on se, riittävätkö resurssit tuottamaan näitä palveluita kaikille haluk-

kaille. Yksi mahdollisuus on, että palveluita ryhtyvät yhä enemmän tarjoamaan muut 

toimijat kuten tilitoimistot.  

 

Kilpailua lakisääteisessä tilintarkastuksessa ja oheispalveluissa ei tällä hetkellä ole. 

Muiden toimijoiden nähdään vain helpottavan tilintarkastajien työtaakkaa. Tilintarkas-

tusalalla tällä hetkellä kysyntä ylittää tarjonnan.  Maallikkotilintarkastuksen poistuttua 

alalle tulo hankaloituu. Tasapainotilaa kysynnän ja tarjonnan välillä ei varmastikaan lähi-

tulevaisuudessa saavuteta. Ero tulee entistäkin räikeämmäksi tilintarkastusalan vinoutu-

neen ikärakenteen vuoksi ja palveluiden kysynnän kasvun myötä. Epätasapainotilan-

teesta johtuen myös palveluiden hinnat tulevat kohoamaan. Muut toimijat voivat tasa-

painottaa tilannetta, ainakin neuvonta- ja konsultointipalveluiden osalta. Kilpailu paran-

taisi myös palveluiden laatua ja laskisi kustannuksia. 
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Tilintarkastusalalla on tapahtunut rakennemuutoksia.  Alalla toimii neljä suurta tilintar-

kastusyritystä ja useita pieniä toimijoita. Oligopoliset markkinat on yksi tulevaisuuden 

huolenaihe. Toisaalta tilintarkastustoimistojen ketjuuntuminen ja tilintarkastajien yksin-

toimimisen väheneminen voi johtaa siihen, että oligopoliset markkinoita ei enää tulevai-

suudessa ole, vaan suurempia toimijoita olisi markkinoilla yhä enemmän. Tämä muutos 

tosin ei tulisi tapahtumaan lyhyellä tähtäimellä, mutta pidemmällä aikajänteellä se voisi 

olla mahdollista. 

 

Tutkimuksessa on huomattavissa se, että ennustaminen on hyvin haastavaa.  Mitään 

varmaa seikkaa kukaan ei voi mainita, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Tule-

vaisuuden näkymiä on yhtä monta kuin on ennustajaakin. 

 

Myös jatkotutkimus aiheesta olisi mahdollinen. Aihetta voitaisiin tutkia laajemmin suorit-

tamalla laajempi kyselytutkimus tilintarkastajille. Lisäksi tutkimusta olisi mahdollisuus jat-

kaa pro gradu- tutkielmassa. �tutkielmassa voisi erityisesti pohtia esimerkiksi, mitkä näis-

tä tulevaisuuden ennusteista ovat toteutuneet ja mitkä eivät. Erityisesti tuolloin olisi jo 

selkeämpi käsitys uuden tilintarkastuslain tuomista muutoksista. Lisäksi voisi käsitellä, 

millaisia uusia kehityssuuntia on tullut esille. 
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