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Tilintarkastajan merkittävin tehtävä on yleensä varmistaa, että tilinpäätös, 

toimintakertomus ja päätöksenteossa käytettävät taloudelliset tiedot ovat olennaisilta 

osiltaan oikein. Tilintarkastukseen liittyy paljon muutakin kuin ainoastaan numeroita. 

Tilintarkastajien toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti viimeisen kymmenen 

vuoden aikana. Tilintarkastusala on ollut mukana kehittämässä osaamistaan ja 

palvelujaan vastatakseen yritysten kasvaviin vaatimuksiin. Yrityksille tarjottavat 

asiantuntijapalvelut muodostavat nykyisin laajan kirjon erilaisiin vaativiin tarpeisiin 

kehitettyjä palveluja.  

Työn tavoitteena on selvittää tilintarkastajan merkitystä asiakkaan toiminnan 

kehittämiseen. Tavoitteena on selvittää asiaa haastatteluin asiakkaiden eli yritysten 

näkökulmasta sekä lisäksi täydentää näkökulmaa KHT-tilintarkastajien ajatuksilla. 

Työssä haastatellaan kahdeksaa yritysjohtajaa ja neljää KHT-tilintarkastajaa. 

Tilintarkastajan palveluita käytetään, kun halutaan asiantuntevia, luotettavia ja 

objektiivisia tietoja taloudellisista ja oikeudellisista asioista. Tilintarkastajaa pidetään 

lähellä yhtiötä olevana keskustelukumppanina, jolta odotetaan aktiivisesti neuvontaa 

yrityksen kaikilla osa-alueilla. 
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Usually the most important function of auditor is to assure that financial statement, 

annual report and other financial information are substantially correct. There is also lot of 

other things than numbers related to auditing. During last decade the operational 

environment of auditors had changed substantially. Auditing industry had developed 

skills and new services to react growing needs of enterprises. Nowadays, besides the 

statutory audit, consultation services constitute a wide range of different kinds of delicate 

services for enterprises.  

The purpose of this thesis is to find out the significance of auditor in development of 

enterprises business. The thing is dealt with from standpoint of customers aka enterprises 

and also from standpoint of Authorized Public Accountants by interviewing eight 

business managers and four auditors. 

Services of auditor are used when needed authority, reliable and objective financial and 

legal information. The auditor is regard as an adviser and conversationalist close to 

enterprise.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Tilintarkastajan merkittävin tehtävä on yleensä varmistaa, että tilinpäätös, 

toimintakertomus ja päätöksenteossa käytettävät taloudelliset tiedot ovat 

olennaisilta osiltaan oikein. Asiakkaan näkökulmasta tilintarkastukseen liittyy 

paljon muutakin kuin ainoastaan numeroita. Tilintarkastajan palveluita käytetään, 

kun halutaan asiantuntevia, luotettavia ja objektiivisia tietoja taloudellisista ja 

oikeudellisista asioista. Tosin toisinaan tilintarkastajalta odotetaan enemmän kuin 

mitä hänen tehtävänsä esimerkiksi annetun toimeksiannon tai lainsäädännön 

perusteella edellyttää. Tilintarkastajan vastuu on rajattu laissa tarkasti. 

(Horsmanheimo & Steiner 2008, s. 17) 

 

Tilintarkastuselinkeinoon liittyy useita ammattialoja ja erikoistumisalueita. Kaikki 

tilintarkastajan tuottamat palvelut eivät perustu lakiin. Tilintarkastajat tarjoavat 

esimerkiksi veroneuvoja, opastavat monenlaisissa yritysten toimintaan liittyvissä 

seikoissa ja laativat selvityksiä sekä lausuntoja. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 

s. 19) 

 

Kilpailun kiristyminen, ammattitaidon kasvu, kansainväliset esikuvat ja 

markkinoiden kysyntä ohjaavat tilintarkastustoimistoja uusille palvelualoille. 

Tilintarkastusyhteisöt seuraavat markkinoiden kysyntää, kuten yritykset 

yleensäkin eri toimialoilla, ja tarjoavat asiakkaittensa tarvitsemia palveluja. 

Lisäksi ne kehittävät palveluja, joilla uskovat olevan tarvetta, ja markkinoivat 

uusia palveluita, joiden kysyntä on vasta syntymässä. Tilintarkastusyhteisöt 

tarjoavat yritysten tarvitsemia palveluja yhden luukun periaatteella. Kuitenkin 

lainsäädäntö ja viranomaismääräykset saattavat estää etenkin 

riippumattomuusvaatimuksen perusteella tiettyjen palveluiden samanaikaisen 

tarjoamisen tilintarkastusasiakkaille. Suomessa käydyn julkisen keskustelun 

mukaan on usein todettu, että markkinataloudessa elinkeinonharjoittamisen 
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vapautta voidaan rajoittaa vain erityisen painavilla syillä. EU:n 

tilintarkastusdirektiivin tai tilintarkastuslain ei ole todettu rajoittavan merkittävästi 

tilintarkastustoimistojen palveluvalikoimaa. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 

s.534) 

 

Tilintarkastuksella on merkittävä rooli globaalien pääomamarkkinoiden 

luotettavuuden, taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden ja sijoittajien suojan 

toteutumisen varmistamisessa. Tilintarkastuksella on myös keskeinen merkitys 

mm. pienyrittäjän arjen tukena. Tilintarkastuksen toimintakenttä on laaja ja 

tilintarkastajan tehtävät moninaisia. (Alakare & al. 2008, s.13)  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, rajaukset ja rakenne 

 

Tutkimuksen pääongelmana on selvittää tilintarkastajan merkitystä asiakkaan 

toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on selvittää asiaa asiakkaiden eli yritysten 

näkökulmasta sekä lisäksi täydentää näkökulmaa KHT-tilintarkastajien 

ajatuksilla. Tutkimuksen osaongelmien eli alaongelmien tavoitteena on vastata 

muun muassa seuraaviin kysymyksiin:  

 Mihin tilintarkastaja voi vaikuttaa yrityksen toiminnassa ja kehittämisessä 

sekä miten tilintarkastajan työ voi näkyä yrityksen toiminnan 

kehittymisenä. 

 Mitä tilintarkastajalta odotetaan sen lisäksi, että hän varmistaa, että 

tilinpäätös, toimintakertomus ja päätöksenteossa käytettävät taloudelliset 

tiedot ovat olennaisilta osiltaan oikein eli antaa tilintarkastuskertomuksen. 

 Miten tilintarkastajat itse kokevat roolinsa asiakkaan toiminnan 

kehittämisessä. 

 Miten asiakkaat odottavat tilintarkastajan osallistuvat yrityksen toiminnan 

kehittämiseen. 
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 Mitä tilintarkastajien tarjoamia neuvontapalveluita asiakkaat pitävät 

tärkeinä / ovat käyttäneet / haluaisivat käyttää tulevaisuudessa 

kehittäessään yrityksensä toimintaa. 

 Miten tilintarkastajat ovat turvanneet riippumattomuuden tarjotessaan 

asiakkaille muita kuin lakisääteisiä tilintarkastuspalveluita. 

 

Teoriaosuudeltaan tutkimus keskittyy suomalaiseen tilintarkastuskäytäntöön. 

Tutkimuksessa keskitytään osakeyhtiöihin ja niiden joukossa pääosin pk-

yrityksiin. Osakeyhtiöitä ei rajata koon mukaan, koska myös pienemmissä 

osakeyhtiöissä on mahdollista valita KHT-tilintarkastaja. Tutkimuksen 

empiirisessä osuudessa haastateltavat yritykset ja tilintarkastajat rajataan alueelle 

Kouvola-Kotka-Lahti-Lappeenranta.  

 

Tutkimus jakaantuu kahteen osaan. Alun teoriaosuudessa käsitellään 

tilintarkastuksen tavoitetta, roolia, tilintarkastuksen kohdetta ja tilintarkastajan 

kelpoisuusvaatimuksia sekä tilintarkastajan riippumattomuutta. Tämän jälkeen 

käsitellään tilintarkastajan neuvonanto- ja konsultointipalveluita sekä niihin 

liittyen esitellään suurten tilintarkastusyhteisöjen tarjoamaa palveluvalikoimaa. 

Lopun osan muodostaa empiirinen osa työstä. Empiirinen osa perustuu 

yritysjohtajien ja tilintarkastajien haastatteluihin. Tutkimuksen lopussa, 

yhteenveto ja johtopäätökset luvussa, kootaan yhteen tutkimuksen kuluessa 

tehtyjä havaintoja ja päätelmiä.  

 

Ensimmäisessä luvussa eli johdannossa käsitellään tutkimuksen taustaa ja 

määritellään tutkimuksen tavoitteet, rajaukset ja rakenne. Lisäksi ensimmäisessä 

luvussa kuvaillaan tutkimuksen metodologiaa ja kerrotaan käytettävästä 

lähdeaineistosta sekä haastattelumenetelmistä. 
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Tutkimuksen toisessa luvussa määritellään tilintarkastusta tilintarkastuslain 

kannalta. Lain näkökulmasta katsottuna määritellään tilintarkastajan yleistä 

kelpoisuutta, tilintarkastuksen kohdetta sisältäen kirjanpidon, tilinpäätöksen, 

toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastuksen sekä muut tilintarkastustoimet. 

Lisäksi käsitellään tilintarkastajan vastuuta, hyvää tilintarkastustapaa sekä 

tilintarkastuksen tavoitetta ja roolia. Toisessa luvussa tarkastellaan myös 

tilintarkastuksen odotuksia ja tilintarkastajan toimintaympäristöä globaalissa ja 

muuttuvassa yritysmaailmassa.  

 

Tutkimuksen kolmas luku käsittelee riippumattomuutta. Riippumattomuuden 

käsittelyssä keskitytään erityisesti siihen, kuinka paljon ja miten tilintarkastaja voi 

osallistua asiakkaan toiminnan kehittämiseen vaarantamatta riippumattomuuttaan. 

Riippumattomuus on huomioitava erityisesti silloin, kun kyseessä on asiakas, jolle 

suoritetaan myös lakisääteistä tilintarkastusta.  

 

Neljännessä luvussa keskitytään tilintarkastustoimistojen tarjoamiin neuvonanto- 

ja konsultointipalveluihin. Luvun alussa määritellään liikkeenjohdon 

konsultointia, jonka jälkeen käsitellään tilintarkastajan neuvonantoon ja 

konsultointiin liittyviä näkökulmia. Tämän jälkeen neljännessä luvussa 

tarkastellaan tilintarkastuksen tuotteistamista ja esitellään Big Four –

tilintarkastustoimistojen (KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young ja 

Deloitte) palveluvalikoimaa sekä yleisesti tilintarkastusyhteisöjen tarjoamia 

lisäpalveluita. 

 

Viides luku on tutkimuksen empiirinen osa. Empiirinen osa perustuu 

tutkimuksessa tehtyihin yritysjohtajien ja tilintarkastajien haastatteluihin. 

Empiirisessä osassa käsitellään haastateltujen yritysjohtajien ja tilintarkastajien 

ajatuksia liittyen ensimmäisessä luvussa määriteltyihin tutkimusongelmiin.  
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Kuudennessa eli viimeisessä luvussa esitetään tutkimuksen yhteenveto ja 

johtopäätökset. Luvussa kootaan yhteen tutkimuksen kuluessa tehtyjä havaintoja 

ja päätelmiä. Luvussa käsitellään tutkimuksen sekä teoreettisen että empiirisen 

osan havainnot ja johtopäätökset. 

 

1.3 Tutkimuksen metodologia ja aineisto 

 

Tutkimus on luonteeltaan deskriptiivinen eli kuvaileva. Tutkimuksessa vastataan 

pikemminkin kysymykseen ”miten on?” kuin ”miten pitäisi olla?”. 

Tutkimusstrategia eli tutkimusote on kvalitatiivinen eli laadullinen. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä ovat mm. ihmiset tiedon keruun 

instrumenttina, tutkimusaineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu, 

haastatteluiden ja muiden laadullisten metodien käyttö aineiston hankinnassa, 

kohdejoukon valinta tarkoituksenmukaisesti eikä satunnaisotannalla ja 

tutkimussuunnitelman muotoutuminen tutkimuksen edetessä (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, s. 164). Laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan usein varsin 

pientä määrää tapauksia käyttäen harkinnanvaraista otantaa (Eskola & Suoranta 

2008, s. 18). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän 

kuvaaminen, ja tutkimuksessa aihetta pyritään käsittelemään mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. Yleisesti todetaan, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

yritetään ennemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa 

olevia totuusväittämiä. (Hirsjärvi & al. 2009, s. 160)  

 

Tutkimuksessa käytetty kirjallisuus muodostuu tilintarkastukseen liittyvistä 

teoriakirjoista ja lainsäädännöstä sekä kotimaisista artikkeleista. Tilintarkastusta 

säätelevässä normistossa keskeisiä lakeja ovat tilintarkastuslaki, osakeyhtiölaki ja 

kirjanpitolaki. Muita normistoja ovat mm. EY:n direktiivit, Kilan ohjeet, KHT-

yhdistyksen suositukset ja IAS- ja ISA-standardit.  Myös tilintarkastusyhteisöjen 

nettisivuja on käytetty lähdeaineistona.  
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Kirjallisuustarkastelun lisäksi tutkimusmenetelmänä käytetään 

haastattelumenetelmää. Tutkimuksen haastattelutyyppinä on teemahaastattelu. 

Haastattelut on toteutettu yksilöhaastatteluina. Haastattelut on tehty kasvotusten 

paikanpäällä yrityksissä, mutta yksi haastatteluista on suoritettu puhelimessa 

aikataulullisista syistä johtuen. Yritysnäkökulmaa tuovat haastattelut on 

kohdistettu toimitusjohtajien, hallintojohtajien ja 

talousjohtajien/talouspäälliköiden haastatteluihin. Tilintarkastajien ajatuksia esiin 

tuovissa haastatteluissa on keskitytty KHT-tilintarkastajiin eli 

Keskuskauppakamarin hyväksymiin ammattitilintarkastajiin. Haastattelut 

kohdistuvat kahdeksaan yritysjohtajaan ja neljään KHT-tilintarkastajaan. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelu on avointen kysymysten esittämistä 

valituille yksilöille (Metsämuuronen 2006, s. 88). Haastattelu on yleisin tapa 

Suomessa kerätä laadullista aineistoa. Haastattelun tavoitteena on selvittää se, 

mitä haastateltavalla on mielessään. Haastattelu on eräänlaista keskustelua, joka 

tapahtuu tutkijan aloitteesta ja johdattelemana. (Eskola & Suoranta 2008, s. 85) 

Haastattelua tutkimusmetodina on siinä suhteessa ainutlaatuinen 

tiedonkeruumenetelmä, että siinä ollaan suorassa vuorovaikutuksessa tutkittavan 

kanssa, jolloin saadaan joustavuutta aineistoa kerätessä verrattuna esimerkiksi 

lomakekyselyyn. Haastattelun etuina voidaan pitää mm. sitä, että saadaan 

syventäviä ja selventäviä tietoja pyytämällä perusteluja esitetyille mielipiteille ja 

lisäkysymyksiä voidaan käyttää tarpeen mukaan. Teemahaastattelulle on 

tyypillistä, että haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat tiedossa, mutta 

kysymysten tarkka järjestys ja muoto puuttuvat. (Hirsjärvi & al. 2009, s. 204-210) 

Haastattelija varmistaa, että kaikki etukäteen ajatellut teema-alueet  käydään 

haastattelussa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus voivat vaihdella haastattelusta 

toiseen. Teemahaastattelu on muodoltaan avoin, jolloin haastateltava pääsee 

puhumaan varsin vapaamuotoisesti. (Eskola & Suoranta 2008, s. 86-87). 
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2 TILINTARKASTUS  

 

2.1 Tilintarkastuslaki 

 

Tilintarkastus on Suomessa lähtökohtaisesti laillisuusvalvontaa. Suomessa 

tilintarkastus lakiin perustuvana toimintana juontaa juurensa 1800-luvun lopulla 

säädetystä osakeyhtiölaista. Sen perusteella jokaisen osakeyhtiön oli järjestettävä 

tiliensä ja hallintonsa tarkastaminen lain edellyttämällä tavalla. (Sorsa 2005b, s.7) 

Laillisuusvalvonnan lisäksi tilintarkastajalta voidaan perustellusti odottaa myös 

tarkoituksenmukaisuutta koskevia kannanottoja, koska hän joutuu sekä tilejä että 

hallintoa tarkastaessaan viime kädessä huomioimaan tarkastettavaa yhteisöä tai 

säätiötä koskevat lainsäännökset ja yhteisön tai säätiön omat säännöt sekä 

asianomaisten hallintoelinten toimivaltansa puitteissa tekemät päätökset. 

Laillisuusnäkökulman korostuminen ilmenee erityisesti siinä, että tilintarkastusta 

koskevat säännökset ovat sisältyneet yhteisö- ja säätiölainsäädäntöömme. 

Olennaisilta osin nämä säännökset on osakeyhtiölaissa olleiden periaatteiden 

mukaisesti koottu vuoden 1995 alusta voimaan tulleeseen ensimmäiseen 

tilintarkastuslakiin. Tilintarkastuslaki on yleislaki, jota tulee noudattaa, mikäli 

muissa laeissa ei ole muuta säädetty tai viranomaiset eivät ole lain nojalla muita 

määräyksiä antaneet. (Riistama 2000, s.11) 

 

Tilintarkastuslainsäädännön uudistus toteutettiin keväällä 2007. Uusi 

tilintarkastuslaki tuli voimaan 1.7.2007 ja kumosi edellisen, vuoden 1995 alussa 

voimaan tulleen tilintarkastuslain. Uudistuksen ansiosta tilintarkastuslain rakenne 

on entistä selvempi ja johdonmukaisempi. Tilintarkastuslakia soveltavat eniten 

tilintarkastajat ja tilintarkastajien asiakkaat. Tilintarkastuslain taustalla on 

kansainvälinen kehitys. Muutokset perustuvat ensisijaisesti EU-lainsäädännön 

uudistuksiin ja muun kansainvälisen normiston kehitykseen (Riistama 2005, s. 

82). Tilinpäätösskandaalit 2000-luvun alussa muuttivat lainsäädäntöä ja 

tilintarkastusalan valvontaa sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Merkittävä syy 

uuteen tilintarkastuslakiin oli niin sanotun tilintarkastusdirektiivin (Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY tilinpäätösten ja konsolidoitujen 

tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta) säätäminen. Uusi 

tilintarkastusdirektiivi on tullut velvoittavaksi 29.6.2006 ja jäsenvaltioilla oli 24 

kuukautta aikaa panna direktiivin velvoitteet täytäntöön. (Horsmanheimo, 

Kaisanlahti & Steiner 2007, s. 19) 

 

Uudistetulle sääntelylle oli todellista tarvetta, koska vuosien kuluessa moni asia 

tilintarkastuksen toimintakentässä on muuttunut. 1.7.2007 voimaan tulleen 

tilintarkastuslain soveltamisala laajeni kattamaan lakisääteisten tehtävien ohella 

myös tilintarkastajan tuomioistuimelle tai viranomaiselle antamat kirjalliset 

lausunnot. Viime vuosina merkittävimmin ovat kuitenkin lisääntyneet 

tilintarkastajien tarjoamat muut neuvontapalvelut, mikä on johtanut myös 

tilintarkastajan riippumattomuutta koskevan sääntelyn uudistamiseen. (Alakare & 

al. 2008, s.13)  

 

Tilintarkastuslaki (459/2007) soveltuu tilintarkastajan kaikkeen ammattinsa 

puitteissa harjoittamaan toimintaan. Tilintarkastuslain 1 luvun 1 momentin 

mukaan tilintarkastajan tehtävät on jaettu: 

1. lakisääteiseen tilintarkastukseen, eli kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1§:ssä 

tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen; sekä 

2. toimeen, joka muualla laissa tai asetuksessa säädetään tilintarkastajan 

tehtäväksi tai jonka perusteella tilintarkastaja antaa kirjallisen lausunnon 

viranomaisen tai tuomioistuimen käyttöön.  

Kohdassa kaksi mainittuja ovat muun muassa osakeyhtiölaissa säädetyt 

tilintarkastajan todistukset ja lausunnot. 

 

Tilintarkastuslain 1 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan tilintarkastuslakia 

sovelletaan myös tilintarkastajan tässä ominaisuudessaan harjoittamaan muuhun 

kuin 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Soveltaminen on tällöin 
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rajoitetumpaa ja sallii muun muassa vastuunrajoitusten käyttämistä 

toimeksiannoissa. Myöskään riippumattomuusnäkökohdat eivät silloin välttämättä 

ole yhtä keskeisiä. Tilintarkastajan muu toiminta on yleensä käsitetty neuvontana 

tai konsultointina. Niihin voidaan lukea veroneuvonta, due diligence –tehtävät, 

arvonmääritykset, sisäinen tarkastus, it-neuvonta ym. vastaava toiminta. Toisen 

momentin toiminnan alle voi kuulua myös tilintarkastajan sellainen tehtävä, joka 

on laissa mainittu, kuten osakeyhtiölain mukainen erityinen tarkastus. Lisäksi 

voidaan mainita esimerkiksi erityistilintarkastus konkurssipesässä tai 

saneeraustarkastus.  

Tähän tilintarkastajan muuhun toimintaan ei sovelleta 

 laadunvarmistusta koskevaa 23 §:ää 

 riippumattomuutta ja esteellisyyttä koskevia 23-24 §:ää 

 vahingonkorvausvelvollisuutta koskevaa 51 §:ää 

 rikosvastuuta koskevaa 52 §:ää. 

Sen sijaan tilintarkastajan tässä ominaisuudessaan harjoittamaan muuhun 

toimintaan sovelletaan esimerkiksi säännöksiä, jotka koskevat ammattieettisten 

periaatteiden noudattamista, ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä, hyvää 

tilintarkastustapaa, salassapitovelvollisuutta, tilintarkastajan valvontaa sekä 

seuraamuksia ja muutoksenhakua.  

 

Tilintarkastuslaissa ei vastuunrajoituksia ole, vaan tilintarkastajan vastuu 

määräytyy vahingonkorvausoikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti. Mikäli 

tarkastus tai raportointi on puutteellista, voi tilintarkastaja joutua 

vahingonkorvausvelvolliseksi. Korvausvastuu kohdistuu yhtiöön tai se voi lain tai 

yhtiöjärjestyksen rikkomisen seurauksena kohdistua myös kolmansiin osapuoliin. 

Tilintarkastajan muissa toimeksiannoissa, eli sopimusperusteisissa 

toimeksiannoissa, tilintarkastaja yleensä pyrkii rajoittamaan vastuutaan tilanteen 

edellyttämällä tavalla. Yleensä tilintarkastajan vastuu on katettu 

vastuuvakuutuksella, jolloin pääsääntöisesti tilintarkastajan voidaan olettaa 

vastaavan virheistään vakuutusturvansa puitteissa. (Blummé 2005, s. 8)   
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Pääsääntöisesti tilintarkastajat tekevät neuvonta- ja konsultointitehtävistä 

kirjallisen toimeksiantosopimuksen päämiehensä kanssa. Neuvonta- ja 

konsultointipalveluissa on yleistä, että toimeksiantosopimuksiin sisällytetään 

lausekkeita, jotka rajoittavat asiantuntijan vastuuta. Vastuunrajoitusehdot ovat 

lähtökohtaisesti oikeudellisesti tehokkaita, sillä asiantuntijalle ja hänen 

päämiehelleen kuuluu sopimusvapauden periaatteen mukaisesti oikeus järjestää 

keskinäisessä suhteessaan sopimusperusteinen korvausvastuunsa haluamallaan 

tavalla. Tilintarkastaja ei saa kuitenkaan sulkea pois tilintarkastuslain 22 §:n 

hyvän tilintarkastustavan velvoitetta toimeksiantosopimukseen otettavalla ehdolla, 

vaikka kyseessä olisi yksinomaan tilintarkastuslaissa (1.2 §:ssä) tarkoitettu 

neuvonanto- tai konsultointitehtävä. (Horsmanheimo, Kaisanlahti & Steiner 2007, 

s.392-394) 

 

2.2 Hyvä tilintarkastustapa 

 

Hyvä tilintarkastustapa on juridinen ja eettinen termi. Perustansa käsite saa 

tilintarkastuslain (459/2007) 22 §:n määräyksestä, jonka mukaan: Tilintarkastajan 

on noudatettava hyvää tilintarkastustapaa. Hyvä tilintarkastustapa tarkoittaa 

velvollisuutta toimia tilintarkastustehtävissä huolellisten ammattihenkilöiden 

yleisesti noudattaman tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa 

rinnastetaan hyvään asianajotapaan ja hyvään kirjanpitotapaan. Tilintarkastajan 

tulee toiminnassaan noudattaa sekä eettisesti että ammatillisesti hyväksyttäviä 

periaatteita. Hyvä tilintarkastustapa kehittyy jatkuvasti. (Virtanen 2003, s. 29; 

KHT-yhdistys 2009, s. 6, 9, 217) Laskentatoimen moraalin rakentajia ovat 

lainsäädäntö ja siihen sisältyvät sanktiot, laskenta-alan ammattijärjestöt ja 

ammattikunta, veroviranomaiset, tilintarkastajat, yrityskulttuuri ja laskenta-

ammattilainen (Virtanen 2002, s. 153).  

 

Tilintarkastajien oma hiljainen tieto tarkoittaa kokemukseen perustuvaa tietoa, 

jota ei ole ilmaistu sanallisesti. Se tarkoittaa käytännön työssä kertynyttä tietoa ja 

kokemusta, joka ei sisälly lainsäädäntöön, ohjeisiin tai standardeihin. 
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Tilintarkastajien käsitys hyvästä tilintarkastustavasta pitää sisällään myös tällaista 

hiljaista tietoa, näkemyksiä siitä, mitä hyvällä tilintarkastustavalla tarkoitetaan 

käytännön työssä. (Virtanen 2003, s. 29) Tilintarkastajan oma merkitys hyvän 

tilintarkastustavan toteuttajana on oleellinen ja välttämätön (Virtanen 2002, s. 

131). 

 

Tilintarkastuslehden artikkelissa Virtanen (2003, s. 29) kuvaa hyvää 

tilintarkastustapaa kolmen ulottuvuuden kannalta, jotka ovat luottamus, 

uskottavuus ja vastuu. Luottamus tarkoittaa tilintarkastajan ja tarkastuskohteen 

välistä suhdetta. Tilintarkastajan ja tarkastuskohteen yhteistyön perusta on 

molempien osapuolten tuntema luottamus toista kohtaan. Tilintarkastaja saa 

tarkastusta varten tarvitsemansa yritystä koskevan informaation pääasiassa 

yritysjohdolta. Uskottavuus tarkoittaa tilintarkastajan ja sidosryhmien välistä 

suhdetta. Tilintarkastaja täyttää sidosryhmien tiedontarpeen varmentamalla 

informaation oikeellisuuden. Vastuu kuvaa yleensä tilintarkastajan juridista 

vastuuta. Artikkelissa Virtanen kuitenkin käyttää vastuuta toisessa merkityksessä. 

Vastuu on tilintarkastajan moraalia ja työnteon periaatetta kuvaava käsite, joka 

tarkoittaa tilitarkastajan suhdetta omaan työhönsä.  

 

Luottamuksen punnitseminen, uskottavuuden osoittaminen ja vastuun kantaminen 

ovat tilintarkastajan työn perusulottuvuuksia. Ulottuvuuksien välille etsitään 

tasapaino, jossa kaikkiin liittyvät ehdot toteutuvat; asiakkaaseen voidaan luottaa, 

sidosryhmien uskottavuus säilyy ja omatunto pysyy rauhallisena vastuun 

kantamisella. Edellä esitetty Virtasen tulkinta hyvästä tilintarkastustavasta on 

syntynyt ammattitilintarkastajien kanssa käytyjen keskustelujen ja 

tilintarkastuksen teorian pohjalta. (Virtanen 2003, s. 31-32) 

 

Suomessa KHT-yhdistyksellä on keskeinen asema hyvän tilintarkastustavan 

kehittämisessä. KHT-yhdistys on pitkään antanut jäseniään sitovia hyvää 

tilintarkastus- ja tilintarkastajatapaa koskevia standardeja, suosituksia ja ohjeita, 
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joiden lähtökohtana ovat olleet Kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFAC:n 

(International Federation of Accountants) ISA-standardit (International Standards 

of Accounting), muut standardit ja ohjeet. Tilintarkastusalan suositukset ovat 

tilintarkastajan jokapäiväinen työkalu. Sen lisäksi, että niitä tulee noudattaa 

tehtäessä tarkastusta, tulisi niitä noudattaa myös muun informaation 

tarkastuksessa, tilintarkastuksen liitännäispalveluissa ja tilintarkastajan 

erityistehtävissä. KHT-yhdistyksen mukaan tilintarkastajien tulisi noudattaa 

eettisiä perusperiaatteita sekä lakisääteistä tilintarkastusta että tilintarkastajan 

erityistehtäviä suoritettaessa. Nämä perusperiaatteet ovat rehellisyys, 

objektiivisuus, ammatillinen pätevyys ja huolellisuus, salassapitovelvollisuus ja 

ammatillinen käyttäytyminen. (KHT-yhdistys 2009, s. 6, 21-22) 

 

2.3 Tilintarkastajan toimintaympäristö ja odotukset tilintarkastajalta 

 

Kansainvälisiä pääomamarkkinoita kuohuttaneet tapahtumat ovat vaikuttaneet 

lisäävästi tilintarkastajien ammattikuntaan kohdistuvaa sääntelyä. Kansainväliset 

tapahtumat ja kiristynyt sääntely on tuonut tilintarkastusalan entistä näkyvämmin 

esiin ja korostanut tilintarkastuksen merkitystä. Tilintarkastuksen rooli 

taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmentamisessa ja 

pääomamarkkinoiden toiminnan ja luotettavuuden takaamisessa on korostunut 

maailman laajuisesti. (Alakare & al. 2008, s.17) 

 

Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt ovat Suomessa perinteisesti tarjonneet 

asiakkailleen myös kirjanpito- ja veroneuvontaa sekä muita neuvontapalveluita. 

Nämä toimeksiannot ovat tilintarkastuslain mukaan edelleen sallittuja, mutta lain 

riippumattomuus ja esteellisyyssäännösten määräykset esimerkiksi oman työn 

tarkastamisesta tulee kuitenkin huomioida. Koska riippumattomuuskysymykset 

ovat tulleet yhä merkittävämmiksi tilintarkastusdirektiivissä, tilintarkastuslaissa ja 

eettisissä ohjeissa, on näihin kysymyksiin myös kiinnitetty enemmän huomiota 

käytännössä. Etenkin noteerattujen yhtiöiden kohdalla 

riippumattomuusnäkökohdat ovat johtaneet siihen, ettei yhtiön tilintarkastajaa tai 
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tilintarkastusyhteisöä valita suorittamaan tiettyjä asiantuntijatehtäviä. (Blummé 

2008, s. 36-38) 

 

Yritysten kasvaessa ja kansainvälistyessä sekä erikoistuessa ovat 

tilintarkastusmarkkinat muuttuneet voimakkaasti. Suurten, kansainvälisten, 

pääomamarkkinoilla toimivien yritysten tilintarkastukseen ja muihin palveluihin 

ovat erikoistuneet etenkin suuret tilintarkastusyhteisöt. Pienempien yritysten 

tilintarkastus- ja neuvontapalveluita tarjoavat suurten tilintarkastusyhteisöjen 

lisäksi myös pienemmät tilintarkastusyhteisöt tai yksin toimivat tilintarkastajat. 

Toimintaympäristön muutos on vaatinut myös tilintarkastajat erikoistumaan 

esimerkiksi tietyille toimialoille. Toimintaympäristön kasvaneet vaatimukset ovat 

myös lisänneet tilintarkastustiimeihin osallistuvia erityisasiantuntijoita, kuten 

esimerkiksi IT- ja verotuskysymyksiin erikoistuneita asiantuntijoita. (Alakare & 

al. 2008, s.13) 

 

Tilintarkastajien toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti viimeisen 

kymmenen vuoden aikana. Tilintarkastusala on ollut mukana kehittämässä 

osaamistaan ja palvelujaan vastatakseen yrityksien kasvaviin vaatimuksiin. 

Yritykset ovat yhä kansainvälisempiä ja yritystoiminta on kehittynyt aikaisempaa 

monimuotoisemmaksi. Yrityksille tarjottavat asiantuntijapalvelut muodostavat 

nykyisin laajan kirjon erilaisiin vaativiin tarpeisiin kehitettyjä palveluja. Etenkin 

tilintarkastajien lakisääteisten tilintarkastuspalvelujen ohella tarjoamat erilaiset 

neuvontapalvelut ovat lisääntyneet merkittävästi. (Alakare & al. 2008, s.15) 

 

Yhtiön johdolle ja omistajille tilintarkastajan rooli ja asiantuntemus voi olla tärkeä 

informaation välittäjänä mm. lakimuutoksissa, veroasioissa, corporate governance 

–asioissa sekä yhtiöiden myynti- ja ostotilanteissa ja 

uudelleenstrukturointitilanteissa (Rehn 2005, s. 20). KPMG:n KHT tilintarkastaja 

Jari Nurmi pohtii tämän päivän yrittäjän haasteita seuraavasti: ”Muuttuvassa ja 

monipuolistuvassa toimintaympäristössä yritysten tarpeet ja odotukset kasvavat 
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kaiken aikaa, jolloin erityisasiantuntemuksen rooli yrityksen toiminnan 

kehittämisessä korostuu. Erityisesti veropalvelujen tarve on kasvanut 

omistajavetoisissa yrityksissä lainsäädännön alati muuttuessa.” (KPMG 2009h) 

 

Pakkausalan materiaaleja, koneita ja palveluja toimittavan Mercamerin 

pääomistaja ja toimitusjohtaja Mauri Nurmio toteaa Tilintarkastuslehdessä, että 

tilintarkastajan näkemykset ovat arvokkaita liiketoiminnan kehittämisessä. 

Nurmion mukaan on tärkeää, että tilintarkastajista on yritykselle hyötyä 

muutenkin kuin kirjanpidollisten ja verotuksellisten muotoseikkojen 

täyttämisessä. ”Vähintään toinen puoli tulee lisäarvosta, jonka tilintarkastajien 

havainnot tuovat yrityksen kehittämiseen. Ilman ulkopuolisen asiantuntijan 

näkemystä yritys sortuu helposti yksisilmäisyyteen ja voi tehdä isojakin virheitä.” 

Nurmion mukaan tilintarkastajien raporteista on ollut hyötyä esimerkiksi 

varastonkierron tehostamisessa, ja lisäksi tilintarkastajien asiantuntemusta on 

käytetty verosuunnittelussa, yrityskaupoissa ja muissa yritysjärjestelyissä. 

Tilintarkastajilta on myös pyydetty näkemyksiä yrityksen luottopolitiikasta ja 

siihen liittyvästä riskienhallinnasta. (Remes 2009a, s.62) 

 

HTM-tilintarkastajat ry:n entinen puheenjohtaja Ossi A. Saarinen on todennut, 

että hyvä tilintarkastaja tuntee asiakkaansa nousuissa ja laskuissa. Saarisen 

mukaan varsinaisen tilintarkastuksen lisäksi suurin osa asiakkaista kaipaa 

nimenomaan keskustelukumppania ja neuvoja. Pienten ja keskisuurten yritysten 

vetäjät eivät löydä useinkaan omasta yrityksestään asiantuntijaa, joten 

tilintarkastajalta kysytään neuvoa. (Hyvönen 2009, s. 24) Myös KHT-

tilintarkastaja Robert Kajander on sanonut Tilintarkastuslehden haastattelussa, 

että ”yhä useammat haluavat tilintarkastajasta keskustelukumppanin 

liiketoimintansa kehittämiseen” (Remes 2009b, s. 38). 

 

Tilintarkastuslehden haastattelussa Puukeskuksen talousjohtaja Outi Sandelin 

toteaa, että suomalaisen tilintarkastajan kanssa käydään läpi kehittämiskohteita 
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niin kotimaassa kuin Venäjälläkin, jossa Puukeskuksella on myös toimintaa. 

Sandelin mainitsee, että tyypillisiä viimeaikojen kehittämiskohteita ovat olleet 

käyttöpääoman ja varastonkierron tehostaminen. (Remes 2010, s. 24-25) 

 

Kylmälaiteyritys Huurre Groupin talousjohtaja Sari Nordblad arvostaa yhteistyötä 

tilintarkastusyhteisön kanssa hyvin paljon ja puhuu Tilintarkastuslehden 

haastattelussa jopa kumppanuudesta. Varsinaisen tilintarkastuksen lisäksi Huurre 

käyttää hyväkseen paljon tilintarkastusyhteisön neuvontapalveluita, joissa raja 

riippumattoman tilintarkastuksen sekä vero-, yhtiöoikeudellisen ja 

liiketoiminnallisen konsultoinnin välillä on kuitenkin tarkka. Nordbladin mukaan 

tilintarkastajaa kilpailutettaessa määräävänä tekijänä ei ole hinta, vaan yhteistyön 

eri muodot ja tilintarkastusyhteisön ymmärrys yhtiön liiketoiminnasta. 

Tilintarkastusyhteisön on tärkeä ymmärtää toimialaa ja yrityksen bisneslogiikkaa. 

(Forssell 2009, s. 9) 

 

2.4 Tilintarkastuksen tavoite ja rooli 

 

Tilintarkastajaa on totuttu pitämään omistajien edustajana ja omistajien edun 

valvojana, koska omistajat valitsevat tilintarkastajan yhtiökokouksessa ja 

tilintarkastaja osoittaa tilintarkastuskertomuksen omistajille. Omistajien lisäksi 

tilintarkastuksesta hyötyvät monet muutkin sidosryhmät, kuten esimerkiksi 

velkojat, viranomaiset ja tavarantoimittajat. (Alakare & al. 2008, s.17) 

Tilintarkastuksen merkitys yhtiön muille sidosryhmille on korostunut. 

Sidosryhmät ovat yksilöitä tai ryhmiä, jotka haluavat tai tarvitsevat 

päätöksentekoaan varten yhtiöstä tietoa, jonka luotettavuudesta he eivät itse 

kykene varmistumaan. Sidosryhmien näkökulmasta tilintarkastaja on yhtiöstä 

annettavan informaation luotettavuuden varmistaja. Sidosryhmien tarpeet 

huomioon ottaen voidaan todeta, että tilintarkastuksella on yhteiskunnallinen 

tehtävä. (Saarikivi 2000, s. 55) 
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Eräs tilintarkastajan työhön liittyvä huomattava painopisteen siirtymä on, että 

yhtiön tilintarkastaja nähdään yhä enemmän myös muiden sidosryhmien kuin 

osakkeenomistajien luottohenkilönä ja siten myös yleisen edun vartijana. Tästä 

johtuen riippumattomuuskysymykset ovat korostuneet, ja samalla tilintarkastajiin 

kohdistuva valvonta on kasvanut muun muassa siten, että mukaan on tullut 

valvontaviranomainen. Lisäksi muut viranomaiset ja tahot ovat yhä enenevässä 

määrin katsoneet oikeudekseen antaa erinäisiä ohjeita yhtiön tilintarkastajille 

heiltä useimmiten lupaa kysymättä. (Blummé 2008, s. 28) 

 

Tilintarkastus on usein kustannustehokkain tapa varmentaa taloudellisten 

resurssien allokaatiossa tarvittava informaatio. Toisin sanoen, sen sijaan että 

kaikki sidosryhmät varmentaisivat itse yhtiön tuottaman informaation, riittää että 

asiaan erikoistunut tilintarkastaja varmentaa sen. (Niemi 2004, s.55)  

 

Tilintarkastuksen odotuskuilu 

 

Tilintarkastuksen odotuskuilulla tarkoitetaan näkemyseroa, joka vallitsee 

tilintarkastajan työn hyväksikäyttäjien ja suuren yleisön sekä tilintarkastajien 

itsensä välillä siitä, mitä tilintarkastukselta on lupa odottaa ja mitä ei. Suuren 

yleisön ja median käsitys tilintarkastajan roolista ja tehtävistä sekä näkemys 

tilintarkastuksen kaikkivoipaisuudesta on ollut toisinaan kohtuuton, ja se on 

luonut yleisen mielikuvan tilintarkastusinstituutioon kohdistuvista odotuksista. 

Odotuskuilu-ongelma ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, vaan se on globaali ja 

tilintarkastuspiireissä jo pitkään keskusteltu aihe. (Lohi 2004, s. 9-10) KHT-

yhdistyksen puheenjohtaja Koskinen (2005, s. 11) on todennut 

Tilintarkastuslehdessä, että ” odotuskuilun kaventamiseksi ammattikunnan tulee 

rohkeasti viestittää, mitä tilintarkastus on ja mitä se ei ole”. 
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Tilintarkastajan yleinen kelpoisuus 

 

Tilintarkastuslain (459/2007) 3 § määrittelee tilintarkastajan yleistä kelpoisuutta. 

Suomessa tilintarkastajat hyväksyy ja heidän toimintaansa valvoo 

kauppakamarilaitos (Riistama 2000, s. 49). Tilintarkastuslain 2 §:n mukaan KHT-

tilintarkastajalla tarkoitetaan Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan 

hyväksymää tilintarkastajaa tai KHT-yhteisöä ja HTM-tilintarkastajalla 

tarkoitetaan kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymää tilintarkastajaa 

tai HTM-yhteisöä. 

 

Tilintarkastajan yleisten kelpoisuusedellytysten mukaan tilintarkastajan tulee olla 

siviilioikeudellisesti täysivaltainen henkilö. Tilintarkastaja ei saa olla 

vajaavaltainen eli alaikäinen (alle 18-vuotias) tai vajaavaltaiseksi julistettu 18 

vuotta täyttänyt henkilö. Tilintarkastaja ei myöskään saa olla henkilö, joka on 

konkurssissa tai liiketoimintakiellossa. Lisäksi vähintään yhdellä tilintarkastajaksi 

valitulla luonnollisella henkilöllä tulee olla asuinpaikka ETA-valtiossa. (Alakare 

& al. 2008, s.37) 

 

2.5 Tilintarkastuksen kohde  

 

Tilintarkastus on tilintarkastajien kansainvälisen organisaation IFAC:in 

(International Federation of Accountants) määritelmän mukaisesti 

ansaintataloudellisen tai muun talousyksikön tai siihen verrattavan yksikön 

toiminnastaan ja taloudestaan antaman informaation riippumatonta tutkimista, 

jonka tavoitteena on ilmaista käsitys tilinpäätöksestä tai siihen rinnastettavasta 

informaatiosta (Riistama 2005, s. 83).  

 

Saarikiven (2000, s. 25) mukaan lakisääteisellä tilintarkastuksella tarkoitetaan 

tilintarkastajan suorittamaa tarkastuskohteena olevan yhteisön tai säätiön 

tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastusta. Tilintarkastuksen 
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tarkoituksena on aikaansaada riippumaton lausunto tarkastuskohteen kirjanpidon 

ja tilinpäätöksen sekä hallinnon lainmukaisuudesta. Ajallisesti tilintarkastus 

kohdistuu tarkastettavaan tilikauteen ja asiallisesti tarkastuskohteen tileihin ja 

hallintoon. 

 

Tilintarkastuslain (11 §) mukaan tilintarkastuksen kohteena on yhteisön tai 

säätiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus sekä yhteisön tai 

säätiön tilikauden aikainen hallinto. Tilintarkastuksen tavoitteena on, että 

tilintarkastaja voi antaa lausunnon siitä, onko tilinpäätös ja toimintakertomus 

olennaisilta osin laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti ja antaako 

tilinpäätös ja toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot tarkastuskohteen 

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sovellettavan 

tilinpäätösnormiston mukaisesti. (Alakare & al. 2008, s.60) 

 

Seuraavaksi kuvataan tilintarkastuksen kohdetta ja siihen kohdistuvia 

tarkastustoimenpiteitä Alakareen, Koskisen, Reinikaisen, Sedigin ja Simolan 

(2008, s. 61-65) esittämällä jaottelulla. Jaottelun mukaisesti tarkastus kohdistuu 

yrityksen kirjanpitoon, tilinpäätökseen, hallintoon ja muihin mahdollisiin 

tilintarkastustoimiin. 

 

Kirjanpidon tarkastus 

  

Tilinpäätös perustuu yhteisön kirjanpitoon, joten kirjanpidon luotettavuus ja 

hoitotaso sekä tarkastuskohteen omat kontrollijärjestelmät ovat merkittävä 

tilintarkastuksen kohde. Kirjanpidon tarkastuksen tärkeä tavoite on varmistua 

siitä, että kirjanpito perustuu asianmukaisiin tositteisiin ja että kirjausten yhteys 

tositteesta pääkirjanpitoon ja edelleen tuloslaskelmaan ja taseeseen on 

todennettavissa audit trail –periaatteen mukaisesti. Kirjanpidon tarkastusta 

suoritetaan perehtymällä tarkastuskohteen tietojärjestelmiin ja sisäisiin 

kontrolleihin sekä tekemällä aineistotarkastusta.  
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Tilinpäätöksen tarkastus 

 

Tilinpäätöksen tarkastuksen kohteina ovat tuloslaskelman, taseen erien ja 

liitetietojen oikeellisuus. Tilinpäätöksen sisällöstä, tilinpäätöseriin liittyvistä 

määritelmistä sekä arvostus- ja jaksotussäännöksistä säädetään kirjanpitolain 3-5 

luvuissa ja konsernitilinpäätöksestä kirjanpitolain 6 luvussa. Kirjanpitolain (3:1) 

mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää tilinpäätöspäivän 

taloudellista asemaa kuvaavan taseen ja tuloksen muodostumista kuvaavan 

tuloslaskelman. Lisäksi rahoituslaskelma tulee laatia, jos kirjanpitovelvollinen on 

julkinen osakeyhtiö tai se täyttää kirjanpitolain 3:92:ssä tarkoitetut rajat 

rahoituslaskelman laadinnasta. Rahoituslaskelmassa annetaan selvitys varojen 

hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Taseen, tuloslaskelman ja 

rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa.  

 

Tilinpäätöksen tarkastuksessa osa tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen eristä 

sekä liitetiedoista on todennettavissa yksiselitteisesti. Tällaisia eriä ovat 

esimerkiksi pankkisaamiset ja rahalaitoslainat. Osaan tase-eristä, kuten 

esimerkiksi myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden arvostukseen, liittyy 

arvionvaraisuuksia. Tilinpäätöserien oikeellisuuden varmentamiseksi 

tilintarkastuksessa käytetään yhteisön ulkopuolisia varmennuksia mm. 

pankkitilien ja rahalainojen sekä myyntisaamisten ja ostovelkojen saldokyselyjä 

sekä vastuutiedusteluita rahalaitoksilta. Tilinpäätöksen tarkastuksessa käydään 

läpi mm. tuottojen ja kulujen jaksotuksien oikeellisuutta sekä johdon tekemien 

arvioiden perusteet, kuten saamisten arvostus. Rahoituslaskelman tarkastuksessa 

varmistutaan laskelman kuvaavan rahavirtoja, kun muut kuin rahavirtoihin 

perustuvat erät on laskelmassa eliminoitu.  
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Toimintakertomuksen tarkastus 

 

Kirjanpitolain (3:1.4) mukaan tilinpäätökseen on liitettävä toimintakertomus, jos 

kirjanpitovelvollisen liikkeeseen laskemat arvopaperit ovat 

arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan 

kaupankäynnin kohteena ETA-valtion lainsäädännön alaisessa 

arvopaperipörssissä tai kirjanpitovelvollinen täyttää kirjanpitolain 9 §:n 2 

momentissä tarkoitetut rajat toimintakertomuksen laadinnasta. 

Toimintakertomuksen tarkastuksessa varmistutaan mm. siitä, että kirjanpitolaissa 

(3:1:n 5 ja 6 momenteissa) vaaditut tiedot ja mahdolliset yhteisölainsäädännössä 

erikseen mainitut tiedot sisältyvät toimintakertomukseen oikein esitettyinä.  

 

Hallinnon tarkastus 

 

Hallinnon tarkastuksessa selvitetään vastuuvelvollisten toiminnan laillisuutta. 

Hallinnon tarkastus ei ole tarkoituksenmukaisuustarkastusta. Hallinnon 

tarkastuksen tavoitteena on arvioida, ovatko vastuuvelvolliset syyllistyneet tekoon 

tai laiminlyöntiin, josta voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus 

tarkastuskohdetta vastaan. Lisäksi arvioidaan ovatko vastuuvelvolliset rikkoneet 

kohdetta koskevaa lakia tai yhtiöjärjestystä, yhtiösopimusta tai sääntöjä. 

Hallinnon tarkastuksessa käydään läpi mm. yhtiön toimielinten päätökset ja niiden 

toteuttaminen, yhtiöjärjestyksen noudattaminen ja mahdolliset liiketoimet 

lähipiiriin kuuluvien välillä. Hallinnon tarkastukseen liittyy myös johdon yleinen 

huolellisuusvelvollisuuden noudattaminen, jota tarkastetaan mm. yrityksen 

sisäiseen valvontaan ja sisäiseen tarkastukseen perehtymällä.  
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Muut tilintarkastustarkastustoimet 

 

Lainsäädännön mukaan tilintarkastusta vaaditaan myös muutoin kuin tilikaudelta 

tehtävässä tilintarkastuksessa. Tällaisia tilanteita ovat mm. sulautumista, 

jakautumista ja purkautumista koskevien lopputilitysten tarkastaminen. Ko. 

tilanteisiin sovelletaan tilintarkastuslakia (1:1.2) tilikauden tilintarkastuksesta ja 

sen sisällöstä.  

  

Osakeyhtiölain (13:3) mukaan osakeyhtiön varojen jakaminen perustuu viimeksi 

vahvistettuun ja tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Mikäli osakeyhtiö haluaa jakaa 

varoja muulta kuin yhtiöjärjestykseen merkityltä tilinpäätöshetkeltä, sen tulee 

laatia tilinpäätös ja antaa se tilintarkastettavaksi. Tällöin tilintarkastuksessa ja 

tilintarkastuskertomuksen antamisessa noudatetaan soveltuvin osin tarkastusta ja 

kertomusta koskevia säännöksiä.  
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3 RIIPPUMATTOMUUS 

 

3.1 Tilintarkastajan riippumattomuus 

 

Tilintarkastaja saattaa toimia muissakin tehtävissä kuin tilintarkastajana. Koska 

tilintarkastajat ovat laskentatoimen asiantuntijoita, heidän asiantuntemustaan 

hyödynnetään esimerkiksi erityisissä tarkastuksissa, talousrikosten tutkimisessa, 

vahingonkorvausasioissa ja monissa muissa neuvonta- ja asiantuntijatehtävissä. 

Tällöin joudutaan ratkaisemaan, kuinka paljon tilintarkastajan on mahdollista 

riippumattomuuttaan ja puolueettomuuttaan vaarantamatta ottaa vastaan muita 

kuin varsinaisia tilintarkastustehtäviä. (Riistama 1999, s. 38) 

 

Tilintarkastuksen rinnalle on noussut tärkeänä toiminnan haarana konsultointi. 

Tilintarkastajan konsultointitehtävät on tuotu esille usein jopa kyseenalaistaen 

niiden soveltuvuus tilintarkastajalle. Esiin on noussut kysymys siitä, missä kulkee 

raja tilintarkastuksen ja konsultoinnin välillä. Julkisessa keskustelussa on vaadittu 

usein tilintarkastajia keskittymään tiukasti tilintarkastustehtävään ja jättäytymään 

pois riippumattomuutta vaarantavista konsultointitehtävistä. Asia on aivan 

erilainen tarkasteltuna suuren tilintarkastustoimiston näkökulmasta kuin pk-

yritystä tarkastavan yksittäisen tilintarkastajan näkökulmasta, puhumattakaan 

asiakkaan näkökulmasta. Konsultoiva tilintarkastus tuo lisäarvoa asiakkaalle, ja 

yleensä kaikkeen tilintarkastukseen liittyy jonkun verran neuvontaa. 

Tilintarkastuksen kaupallistumisen myötä konsultointi on kasvanut tilintarkastusta 

nopeammin. Ongelmaksi on noussut, milloin konsultointia suorittanut 

tilintarkastaja menettää riippumattomuutensa. (Kosonen 2008, s. 38; Kosonen 

2005, s. 223) 

 

Tilintarkastajan riippumattomuuden näkökulmasta tärkeä kysymys on 

tilintarkastuskohteessa suoritetun neuvonantotoiminnan vaikutus tilintarkastajan 

riippumattomuuteen tilintarkastuksen suorittamisessa. Tilintarkastuksen ja 
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neuvontatoiminnan yhteensopivuus on yleisesti ollut keskustelun kohteena jo 

kauan. Saarikivi määrittelee tilitarkastajan neuvontatoiminnan toiminnaksi, jossa 

hyväksytty tilintarkastaja suorittaa tietyn sopimukseen perustuvan tehtävän 

hyödyntäen teknistä osaamistaan, koulutustaan, havaintojaan ja kokemuksiaan 

sekä tyypillisesti soveltaa toiminnassaan analyyttistä tarkastelutapaa ja 

analyyttisiä menetelmiä. Tyypillisiä neuvonantotehtäviä ovat yrityksen 

laskentatointa ja etenkin kirjanpitoa koskevat tehtävät, yhteisö- ja vero-oikeutta 

koskevat tehtävät, sisäisen valvonnan järjestämistä koskevat tehtävät, 

tietojärjestelmiin liittyvät neuvonta- ja kehittämistehtävät sekä yrityksen talouden 

analysointiin liittyvät tehtävät. Tarkasteltaessa tilintarkastajan neuvonantotehtäviä 

on otettava huomioon, että lakiin perustuvan tilintarkastustehtävän voidaan katsoa 

sisältävän sekä valvonta- että neuvontatehtävän. Tilintarkastuksen 

valvontatehtävä pitää sisällään tarkastuskohteen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja 

hallinnon tarkastamista sekä tilintarkastuskertomuksen antamisen. 

Valvontatehtävää suorittaessaan tilintarkastaja havaitsee tarkastuskohteen 

kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja hallintoon sisältyvät puutteet, virheet ja 

epäkohdat. Hyvän tilintarkastustavan noudattamisvelvollisuuden perusteella 

tilintarkastajalla on velvollisuus neuvoa ja tehdä ehdotuksia tarkastuskohteen 

kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallinnon puutteiden, epäkohtien ja virheiden 

korjaamiseksi. Tilintarkastustehtävän suorittamisen yhteydessä tehty 

neuvonantotoiminta on tilintarkastuksen tarkoituksen kannalta tarpeellista ja jopa 

suotavaa. Tilintarkastustehtävään sisältyvän neuvonantotehtävän toteuttaminen ei 

saa kuitenkaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti merkitä tilintarkastuskohteen 

päätöksentekoon osallistumista tai tilinpäätöksen laatimista. Tilintarkastajan 

riippumattomuuden kannalta merkittävä tarkastelunkohde on neuvonantotoiminta, 

joka ei ole osa tilintarkastustehtävän suorittamista. Tällöin kyseessä on 

lakisääteiseen tilintarkastustehtävään nähden itsenäinen toimeksianto. (Saarikivi 

2000, s. 369-371)  

 

Riistaman (2005, s. 84) mukaan tilintarkastukselle asetettavista vaatimuksista 

tärkeimpinä pidetään tilintarkastajan riippumattomuutta, ammattitaitoa, 

salassapitovelvollisuutta ja tietojen todennettavuutta. Tilintarkastajan työssä 
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korostuu etenkin luottamuksellisuus ja riippumattomuus. Tilintarkastajan 

asiantuntemukseen ja hänen antamiinsa lausuntoihin on voitava luottaa. Tämän 

takia tilintarkastuslaissa on tilintarkastajan riippumattomuutta ja esteellisyyttä 

koskevia säännöksiä. (Riistama 2000, s. 19) Riippumattomuudesta säädetään 

tilintarkastuslain (459/2007) 4 luvun 24 §:ssä ja esteellisyydestä 25 §:ssä. 

 

1.7.2007 voimaan tulleen tilintarkastuslain riippumattomuutta ja esteellisyyttä 

käsittelevät lainkohdat perustuvat Euroopan neuvoston tilintarkastusdirektiiviin ja 

Euroopan komission tilintarkastajan riippumattomuutta koskevaan suositukseen 

(2002/590/EY). Tilintarkastajan riippumattomuudella on tarkoitus varmistaa 

objektiivinen tilintarkastajan lausunto. Euroopan komission suosituksen mukaan 

lakisääteistä tilintarkastusta tekevän tilintarkastajan on oltava 

tilintarkastusasiakkaastaan mieleltään riippumaton sekä lisäksi näytettävä 

riippumattomalta. (Alakare & al. 2008, s.104)  

 

Yleisesti riippumattomuuden käsitteessä on kaksi osaa, jotka ovat mielen 

riippumattomuus ja näkyvä riippumattomuus. Mielen riippumattomuudella 

tarkoitetaan toiminnan perustamista yksinomaan kulloisenkin tehtävän kannalta 

merkityksellisiin seikkoihin. Näkyvällä riippumattomuudella tarkoitetaan 

sellaisten seikkojen ja olosuhteiden välttämistä, jotka ovat merkityksellisiä siten, 

että asiantunteva ulkopuolinen kolmas osapuoli voisi päätellä tilintarkastajan 

riippumattomuuden vaarantuneen. (Alakare & al. 2008, s.105) Riistaman (1999, s. 

43) mukaan tilintarkastajan on oltava hyvin huolellinen, jotta riippumattomuus 

säilyy muiden silmissä. 

 

Tilintarkastuksen uskottavuus nojaa kolmikantaan: luottamus 

tilintarkastusinstituutioon, tilintarkastajien ammattitaito ja riippumattomuus (Lohi 

2004, s. 10). Saarinen (2005, s. 5) on kirjoittanut Tilintarkastus-lehdessä 

seuraavasti: ”Eri tahojen osoittama luottamus tilintarkastajan ammattitaitoon, 

tasapuolisuuteen ja riippumattomuuteen on sellainen vaatimus, joka 
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tilintarkastajan on täytettävä joka hetki. Kysymys on tilintarkastajan ulkoisesta 

uskottavuudesta, mikä on pystyttävä säilyttämään kaikissa olosuhteissa. On 

sanottu, että sosiaalisen luottamuksen määrä vaikuttaa yhteiskunnan 

yritysrakenteeseen ja siten edelleen yhteiskunnan taloudelliseen hyvinvointiin.”  

 

Menneinä vuosina tilintarkastusalan kehittymistä niin alan sisäisessä kuin 

julkisuudessa käydyssä keskustelussa leimasivat tilintarkastajien ammattitaitoon 

sekä tilinpäätös- ja teknisiin tilintarkastusstandardeihin liittyvät kysymykset. 

Viime vuosien tapahtumien myötä etusijalle on nostettu ennen kaikkea 

tilintarkastajien riippumattomuus. Tämä näkyy selvästi esimerkiksi 

tilintarkastajalta yhä useammin vaadittavina kirjallisina riippumattomuuden 

vakuutuksina. (Lohi 2004, s. 11)  

 

Riippumattomuuteen kuuluu, ettei tilintarkastaja saa osallistua tarkastettavan 

yhteisön tai säätiön johdolle kuuluvaan päätöksentekoon suorittaessaan 

lakisääteistä tilintarkastusta (Alakare & al. 2008, s.106-107). Riippumattomuus 

tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että tilintarkastajan toimintaa ei rajoita eikä siihen 

vaikuta mitkään hänen omat etunsa eivätkä taloudelliset tai sosiaaliset 

vaikutussuhteet. Tilintarkastajan tulee voida vapaasti lausua käsityksensä kustakin 

tehtävästä ulkopuolisten seikkojen sitä estämättä, rajoittamatta tai siihen 

vaikuttamatta. (Riistama 2000, s. 20) 

 

Erilaiset uhat voivat vaikuttaa tilintarkastajan riippumattomuuteen. KHT-

yhdistyksen eettisten ohjeiden (100.10) mukaan riippumattomuutta vaarantavat 

uhat voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: 

 Oman intressin uhka, joka voi aiheutua tilintarkastajalla tai hänen 

perheenjäsenellään tai lähisukulaisellaan olevasta taloudellisesta tai 

muusta intressistä. 
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 Oman työn tarkastamisen uhka, joka voi syntyä, kun jostakin aiemmasta 

ratkaisusta vastuussa oleva tilintarkastaja joutuu uudelleen arvioimaan 

kyseistä ratkaisua. 

 Asian ajon uhka, joka voi syntyä, kun tilintarkastaja tukee jotakin 

näkemystä tai kantaa niin pitkälle, että tämä voi myöhemmin vaarantaa 

objektiivisuuden. 

 Läheisyyden uhka, joka voi syntyä, kun tilintarkastaja suhtautuu liian 

läheisen suhteen takia liian myönteisesti toisten osapuolten intresseihin. 

 Painostuksen uhka, joka voi syntyä, kun todelliset tai todellisilta 

vaikuttavat uhat estävät tilintarkastajaa toimimasta objektiivisesti. 

(KHT-yhdistys 2009, s.23) 

 

Riippumattomuuden uhat voivat olla erilaisia erilaisissa tilintarkastajan tehtävissä. 

Riippumattomuuden uhan luonne ja merkitys voivat vaihdella riippuen siitä, 

liittyvätkö ne palvelujen tarjoamiseen tilintarkastusasiakkaalle, 

varmennustoimeksiantoasiakkaalle, joka ei ole tilintarkastusasiakas, tai muulle 

kuin varmennustoimeksiantoasiakkaalle. (Alakare & al. 2008, s.108-109) KHT-

yhdistyksen eettiset ohjeet (290.3) määrittelevät varmennustoimeksiannon 

sellaiseksi toimeksiannoksi, jossa tilintarkastaja esittää johtopäätöksen, jonka 

tarkoituksena on lisätä aiottujen käyttäjien – muiden kuin vastuussa olevan 

osapuolen – luottamusta lopputulokseen, joka on saatu arvioimalla kohdetta 

kriteerien perusteella tai mittaamalla se kriteerejä käyttäen. (KHT-yhdistys 2009, 

s.50) 

 

3.2 Oman työn tarkastamisen uhka 

 

Tilintarkastajan oman työn tarkastamisen uhka voi syntyä, kun tilintarkastajan 

aikaisempi toiminta ja ratkaisut joutuvat uudelleen tarkasteltavaksi uuden 

toimeksiannon yhteydessä. Tällöin tilintarkastaja on voinut suorittaa ennen 
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tilintarkastusta muita toimeksiantoja. Kyseiset toimeksiannot voivat olla muun 

muassa kirjanpidon tai varojen hoito sekä niiden valvonta, tietojärjestelmien 

suunnittelu ja toteutus, arvonmääritys, sisäinen tarkastus tai johdon rekrytointi. 

Oman työn tarkastamisen uhka voi myös syntyä, jos tilintarkastaja on aiemmin 

kuulunut tarkastuksen kohteena olevan yhteisön tai säätiön johtoon tai ollut sen 

palveluksessa. (Alakare & al. 2008, s.111) 

 

Oman työn tarkastamisen uhkaa arvioitaessa huomio tulisi kiinnittää 

neuvontapalvelun luonteeseen. Kuinka paljon neuvontapalvelu on ainoastaan 

tosiseikkojen selvittämistä ja kuinka paljon päätöksentekoa ohjaavaa. Mitä 

enemmän neuvontapalvelun luonne on ohjaavaa, sitä enemmän se liittyy 

päätöksentekoon ja siihen osallistumiseen. Oman työn tarkastamisen uhka voi 

aiheuttaa sen, että tilintarkastaja ei ole enää objektiivinen, mikäli tarkastus 

kohdistuu tilintarkastajan itsensä aikaisempaan toimintaan. (Alakare & al. 2008, 

s.111-112) 

 

KHT-yhdistyksen eettisten ohjeiden (200.5) mukaan oman työn tarkastamisen 

uhka voi syntyä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

 Tilintarkastaja löytää tarkastettavasta aineistosta merkittävän virheen ja 

hän on aiemmin ollut mukana tämän aineiston laatimisessa. 

 Tilintarkastaja raportoi sellaisen taloudellisen järjestelmän toiminnasta, 

jonka suunnitteluun tai käyttöönottoon hän on aiemmin osallistunut. 

 Tilintarkastaja tuottaa sellaista alkuperäistietoa, jota käytetään 

toimeksiannon kohteena olevan aineiston laatimiseen. 

 Varmennustoimeksiantotiimin jäsen toimii tai on äskettäin toiminut 

toimeksiantajan hallituksen jäsenenä tai on kuulunut sen ylimpään 

johtoon. 
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 Varmennustoimeksiantotiimin jäsen on tai on äskettäin ollut 

toimeksiantajan palveluksessa sellaisessa asemassa, että hänellä on tai on 

ollut välitön ja huomattava vaikutusvalta toimeksiannon kohteessa. 

 Tilintarkastaja suorittaa sellaisen palvelun toimeksiantajalle, joka 

välittömästi vaikuttaa varmennustoimeksiannon kohteeseen. 

(KHT-yhdistys 2009, s.34) 

 

Riippumattomuuden laajuuden arvioinnin tulee käsittää kaikki toimeksiannon 

kohteena olevat yhteisöt tai säätiöt sekä kaikki näiden määräysvallassa olet muut 

yhteisöt (Alakare & al. 2008, s.115). Virtanen (2002, s.128) toteaa 

tutkimuksessaan, että riippumattomuuden käsite on tilintarkastajan oman 

subjektiivisen arvion varassa, eikä sitä ole lainsäädännöllä tyhjentävästi rajattu. 

 

3.3 Lisäpalvelut ja riippumattomuus 

 

Lakisääteisen tilintarkastajan tehtävässä toimivan tilintarkastajan mahdollisuuksia 

tarjota palveluja samalle asiakkaalle rajoittaa riippumattomuus. 

Riippumattomuuden vaatimuksen mukaan tilintarkastaja ei voi osallistua 

päätöksentekoon eikä tehdyn päätöksen johtamiseen, valvontaan eikä 

kontrollointiin. Yrityksen lakisääteisen tilintarkastajan on oltava riippumaton 

neuvonantotoimintansa yhteydessä. Tilintarkastajan tarjotessa neuvojaan ja muita 

konsultointipalvelujaan yrityksille, joissa hän ei toimi lakisääteisenä 

tilintarkastajana, riippumattomuusongelmia ei yleensä esiinny. (Horsmanheimo & 

Steiner 2008, s. 30-31) 

 

Tilintarkastustoimistojen palveluvalikoimat ovat laajat ja vastaan voi tulla 

intressiristiriitoja sekä eettisiä ongelmia. Tilintarkastaja ei voi tarjota kaikkia 

palveluja tilintarkastusasiakkaalleen riippumattomuusvaatimuksen takia. Myös 
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salassapitovelvollisuus ja lojaalisuusvelvollisuus toimeksiantajalle voivat rajoittaa 

palvelujen tarjoamista. (Horsmanheimo & Steiner 2008, s. 31)  

 

Heleniuksen (2004, s. 50) mukaan tilintarkastajan tarjoamia konsultointipalveluita 

puoltaa muun muassa se, että tarkastaja tuntee yhtiön ennestään, jolloin tältä osin 

moni konsulttityö on hänelle helpompaa ja sopivaa. Pienissä ja etenkin 

perheyhtiöissä omistajalla on suuri tarve saada ulkopuolisia neutraaleja 

mielipiteitä muun muassa sellaisista asioista, joista keskustelu omien alaisten 

kanssa ei ehkä kaikilta osin ole neutraalia, koska alaiset ajattelevat myös omaa 

asemaansa. Yhtiön tilintarkastajan on helpompi kuin ulkopuolisen todeta yhtiön 

eri toiminnoissa puutteita. Toimissaan tarkastajan on kuitenkin oltava riippumaton 

yritykseen ja sen johtoon. Yleisesti on todettu, että päätöksen teko ei kuulu 

tarkastajalle, eri vaihtoehtojen esittely ja yleinen ”fundeeraus” omistajien ja 

yritysjohdon kanssa kyllä.  

 

Tilintarkastajan palkkiojärjestelyt saattavat aiheuttaa uhkan riippumattomuudelle. 

Tilintarkastustoimeksiannon palkkio ei saa olla ehdollinen eli riippua suoritetun 

työn lopputuloksesta. Tilintarkastusyhteisön tai sen määräysvallassa olevan 

yhteisön tarjoaman oheispalvelun palkkion sopiminen ehdollisina voi aiheuttaa 

uhkan tilintarkastustoimeksiannon kannalta. (Lohi 2004, s. 14) 

 

Vaasan yliopistossa on tutkittu riippumattomuuteen sekä asiakkaan ja 

tilintarkastajan väliseen tasapainoon vaikuttavia tekijöitä. Tehdyn tutkimuksen 

mukaan (Ittonen 2004, s. 76-77) konsultointipalvelun tarjoaminen voi muuttaa 

asiakkaan ja tilintarkastajan asemaa tasapainotilanteessa. Asiakas voi saada lisää 

valtaa tilanteessa, jossa konsultointi on tilintarkastajalle huomattava osa 

tulonmuodostusta. Toisaalta monimuotoinen konsultointi saattaa puolestaan 

vahvistaa tilintarkastajan asemaa, koska konsultoijan vaihtaminen voi olla 

asiakkaalle vaikeampaa. Tutkimuksen mukaan suuret tilintarkastusyhteisöt 

pystyvät pieniä tilintarkastusyhteisöjä paremmin vastustamaan asiakkaan 
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painostusta. Asiakkaan maksamien tilintarkastuspalkkioiden merkitys 

tilintarkastusyhteisölle on nähty yhdeksi merkittävimmistä tekijöistä. Mitä 

suurempi osuus tilintarkastajan tuloista asiakkaan palkkiolla on, sitä 

todennäköisemmin asiakkaalla on enemmän valtaa vaikuttaa päätöksiin.  

 

Saarikiven (2000, s. 387-389) mukaan tilintarkastajan riippumattomuuden 

kannalta neuvontatoiminnan sallittavuus on puollettavaa, koska mahdollisuus 

tilintarkastajan tulopohjan laajentamiseen vähentää tilintarkastajan taloudellista 

riippuvuutta yhdestä tilintarkastusasiakkaasta. Toisaalta Saarikiven mukaan 

argumentti, jonka mukaan neuvontatoiminta vähentää taloudellista riippuvuutta 

yhdestä asiakkaasta, ei ole yksiselitteisesti pitävä. Tarkasteltaessa tilintarkastajan 

palkkioriippuvuutta yhdestä asiakkaasta otetaan yleensä huomioon 

tilintarkastuspalkkioiden lisäksi neuvonantotoiminnasta saadut palkkiot. 

Erityisesti silloin, kun neuvonantotoiminta on luonteeltaan jatkuvaa, 

neuvonantotoimeksiannot saattavat lisätä mahdollisuutta taloudellisen 

riippuvuussuhteen syntymiseen.  

 

3.4 Riippumattomuuden varmistaminen 

 

Lohen (2004, s. 11-13) mukaan tilintarkastajan tulee luoda toimintansa tueksi 

kattava riippumattomuuden hallintaprosessi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

tilintarkastaja tunnistaa ja kartoittaa jokaisessa toimeksiannossaan 

riippumattomuuteensa kohdistuvat uhkat ja määrittelee ne varotoimet, joita 

käyttämällä hän voi varmentaa riippumattomuutensa toimeksiantoa 

suorittaessaan. Riippumattomuuden hallintaprosessissa voidaan tunnistaa ainakin 

seuraavat vaiheet:  

1) uhkatekijöiden kartoitus ja uhkan tunnistaminen 

2) uhkan merkityksen arviointi 

3) varotoimista päättäminen 
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4) johtopäätöksen tekeminen ja dokumentointi sekä 

5) varotoimien toimeenpano ja seuranta 

 

Uhkatekijöiden kartoitus ja uhkan tunnistaminen tarkoittavat kaikkien 

toimeksiantoon liittyvien riippumattomuusnäkökohtien systemaattista punnintaa. 

Näitä ovat mm. oman taloudellisen tai muun intressin uhka, oman tai toimiston 

tekemän työn tarkastamisen uhka, asiakkaan asianajon uhka sekä läheisyyden ja 

painostamisen uhkat.  

 

Seuraavaksi on arvioitava tunnistetun uhkan merkitys riippumattomuuteen. Uhkan 

merkittävyyden arvioinnissa tulisi huomioida yksittäisten tekijöiden ja 

olosuhteiden lisäksi myös yleinen etu. Yleisellä edulla tarkoitetaan esimerkiksi 

yrityksen sidosryhmien ja julkisuuden siihen kohdistama mielenkiinto. Uhka voi 

olla merkittävä tai selvästi merkityksetön. Selvästi merkityksetön uhka on 

kyseessä vain silloin, kun sitä voidaan pitää vähäpätöisenä ja epäolennaisena. 

Selvästi merkityksetön uhka ei edellytä riippumattomuuden kannalta muita 

toimenpiteitä kuin asiantilan noteeraaminen ja seuraaminen toimeksiannon 

aikana.  

 

Merkittävä uhkatekijä tulee poistaa tai uhkatekijä tulee vähentää hyväksyttävälle 

tasolle varotoimenpitein sekä päättää käytettävistä varotoimenpiteistä. 

Mahdollisten varotoimien arvioinnin jälkeen tilitarkastajan tulee tehdä 

dokumentoidut ja perustellut johtopäätökset siitä, ovatko käytettävät 

varotoimenpiteet sellaisia, että ne vähentävät uhkan hyväksyttävälle tasolle. Jos 

näin on, toimeksianto voidaan ottaa vastaan tai suorittaa loppuun. Mikäli 

varotoimenpiteet eivät ole riittävät, tilintarkastajan on kieltäydyttävä tai 

luovuttava toimeksiannosta.  
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Tilintarkastajien laadunvalvonnan kannalta on tärkeää, että edellä kuvattu 

päätöksentekoprosessi ja johtopäätökset on dokumentoitu tilintarkastajan 

työpapereihin. Tilintarkastajien riippumattomuutta arvioidaan mm. KHT-

yhdistyksen suorittamassa laadunvalvonnassa. Dokumentoidut varotoimet on 

otettava käyttöön ja niiden riittävyyttä ja tilintarkastajan riippumattomuutta on 

seurattava koko toimeksiannon ajan. Riippumattomuuteen vaikuttavat 

olosuhteissa tapahtuvat muutokset toimeksiannon aikana on huomioitava. 

Riippumattomuuden osoittaminen siis vaatii oman työpanoksensa tilintarkastajan 

muutoinkin laajassa dokumentointityössä (Sorsa 2005a, s. 7). 

  

Tilintarkastajan on pystyttävä säännöksiä ja hyvää tilintarkastustapaa rikkomatta 

tarjoamaan lisäpalveluita. Riippumattomuuden arvioimiseksi Horsmanheimo ja 

Saarikivi (2008, s.31-32) ovat jakaneet tilintarkastajan asiakkaat kolmeen 

ryhmään, joita koskevat eri periaatteet: 

1) tilintarkastusasiakkaat, joiden kirjanpidon, tilinpäätöksen, 

toimintakertomuksen ja hallinnon tilintarkastaja tarkastaa 

2) muut kuin tilintarkastusasiakkaat (tilintarkastajana toimii joku muu) 

3) julkisesti noteeratut yhtiöt, joita mahdollisesti koskevat erityissäännökset 

(esimerkiksi riippumattomuudesta) 

 

Kohdassa 1 mainitulle tilintarkastusasiakkaalle muita palveluja tarjottaessa on 

huolehdittava etenkin siitä, että muiden palvelujen tarjoaminen ei vaaranna 

tilintarkastajan riippumattomuutta. Riippumattomuutta voidaan pitää 

merkittävimpänä muiden palveluiden tarjoamista rajoittavana vaatimuksena, 

mutta myös muut vaatimukset tulee ottaa huomioon. Yleisesti voidaan todeta, että 

tilintarkastaja muita palveluja tarjotessaan ei saa osallistua sellaiseen 

operatiiviseen toimintaan, joka on lakisääteisen tilintarkastuksen kohteena. 

Neuvojen antaminen ei saa johtaa asioiden tekemiseen. Tilintarkastaja ei voi 

tarkastaa omaa työtään eli sellaista, missä hän on aikaisemmin toiminut tekijänä. 

Kohdassa 2 mainittuihin asiakkaisiin liittyy vähiten muiden palvelujen tarjoamista 
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rajoittavia tekijöitä, koska lakisääteisenä tilintarkastajana toimii joku muu. 

Riippumattomuutta ja konsultoinnin hyväksyttävyyttä arvioitaessa suurin 

merkitys on sillä, onko muita palveluja tarjoava tilintarkastaja tai 

tilintarkastusyhteisö myös yhtiön tilintarkastaja vai ei (Helenius 2004, s. 50). 
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4 NEUVONANTO- JA KONSULTOINTIPALVELUT 

 

4.1 Liikkeenjohdon konsultoinnin määritelmiä 

 

Liikkeenjohdon konsultoinnille löytyy kirjallisuudesta useita erilaisia 

määritelmiä. Seuraavaksi käydään läpi viisi Kyrön (1992) esittämää määritelmää 

liikkeenjohdon konsultoinnista.  

 

”Liikkeenjohdon konsultointi on ammattimainen palvelu, jota toteuttavat 

kokeneet, erikoisesti valmennetut/harjaannutetut (trained) henkilöt ja jossa 

autetaan johtoa tunnistamaan ja ratkaisemaan johtamiseen ja toimintaan liittyviä 

ongelmia yhteiskuntamme erilaisissa instituutioissa, suositellaan käytännöllisiä 

ratkaisuja näihin ongelmiin ja autetaan toteuttamaan niitä tarvittaessa. Tämä 

ammattimainen palvelu keskittyy parantamaan näiden instituutioiden johtamiseen, 

toimintaan ja taloudelliseen menestykseen liittyvää suorituskykyä.” (Kyrö 1992, 

s.104) Kyrö korostaa määritelmässään ammattimaisuutta ja kokemusta. 

Tilintarkastajalla on yleensä laaja kokemus ja ammattitaitoa toimia yritysjohdon 

tukena ja apuna yritysten erilaisissa vaativissa kehityshaasteissa.  

 

Tilintarkastaja on laskentatoimen asiantuntija, jonka asiantuntemusta käytetään 

muissakin kuin lakisääteisissä tilintarkastustehtävissä. Tilintarkastajan on oltava 

riippumaton etenkin tarjotessaan neuvojaan ja muita konsultointipalvelujaan 

yrityksille, joissa hän toimii lakisääteisenä tilintarkastajana. Riippumattomuuden 

vaatimuksen mukaan tilintarkastaja ei voi osallistua yrityksen päätöksentekoon, 

mutta hän voi tuoda esiin erilaisia vaihtoehtoja ja uusia näkökulmia. Kyrö (1992, 

s.104) on ottanut riippumattomuusnäkökulman huomioon seuraavissa kahdessa 

liikkeenjohdon konsultoinnin määritelmässään:  

”Liikkeenjohdon konsultti on riippumaton, pätevä henkilö, joka harjoittaa 

ammattimaista palvelutoimintaa liike-elämälle, julkiselle sektorille ja muille 

toimeksiantajille: 
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 tunnistamalla ja tutkimalla ongelmia, jotka koskettavat strategiaa, 

politiikkaa, markkinoita, organisaatioita, menettelytapoja ja menetelmiä 

 muotoilemalla suosituksia toimenpiteiksi pohjaten tosiasioihin nojaavaan 

tutkimukseen ja analyysiin, jotka huomioivat laajemmin johtamiseen ja 

liiketoimintaan liittyvän kehityksen 

 keskustellen ja sopien asiakkaan kanssa tarkoituksenmukaisimmista 

toimintatavoista 

 hankkimalla apua tarvittaessa suositusten toteuttamiseksi.”  

”Liikkeenjohdon konsultointi on riippumattomien neuvojen ja avun antamista 

johtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tämä tyypillisesti sisältää ongelmien ja/tai 

mahdollisuuksien tunnistamisen ja tutkimisen, sopivien toimenpiteiden 

suosittelemisen ja auttamisen noiden suositusten toteuttamisessa.”  

 

”Liikkeenjohdon konsultointia tarvitaan silloin, kun vastaavaa tietoa ei ole 

rakentunut organisaation sisälle” (Kyrö 1992, s.180). Tilintarkastajan palveluita 

käytetään, kun halutaan asiantuntevia ja luotettavia tietoja taloudellisista ja 

oikeudellisista asioista. Tilintarkastajan neuvontapalveluita tarvitaan yleensä 

erityistapauksissa, joissa yrityksen oman organisaation osaaminen ei riitä.  

Useimmiten yrityksen oma organisaatio on pieni ja siten osaamista ei ole aina 

tarpeeksi omasta takaa. Yleensä ”Liikkeenjohdon konsultointi on uuden tiedon 

siirtämistä organisaatioon tavoitteena auttaa johtoa parantamaan organisaation 

suorituskykyä organisaation jäsenten kautta/avulla.” (Kyrö 1992, s.111) 

 

4.2 Tilintarkastajan neuvonanto ja konsultointi 

 

Tilintarkastajilla on yleensä laaja laskentatoimen ja oikeudellisten asioiden 

tuntemus, jolloin on luonnollista, että he tarjoavat tämän alan palveluja. Usein 

tilintarkastajalle katsotaan kuuluvan valvontatehtävän lisäksi myös 

neuvonantotehtäviä. Tilintarkastajan todetessa virheitä tai puutteita esimerkiksi 
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yrityksen sisäisessä valvonnassa tai verolaskelmissa, seuraa kysymys siitä, kuinka 

virhe tai puute olisi korjattava. Tilintarkastajan antaessa vastauksen tällaiseen 

kysymykseen hän suorittaa neuvonantotoimintaa. Pienissä yrityksissä 

tilintarkastajan neuvonantotoiminnalla on yleensä suurempi merkitys kuin 

suurissa yrityksissä. Suurissa yrityksissä ammatillisia palveluja ostetaan usein 

muualtakin. Pienissä yrityksissä tilintarkastajalta halutaan saada neuvoja muun 

muassa sisäisen valvonnan tai verosuunnittelun kehittämiseksi. Tilintarkastajia 

pidetään usein verotuksen asiantuntijoina, mikä johtuu verotuksen ja 

tilinpäätöksen sidonnaisuudesta Suomessa. Tilintarkastajien tavanomaisia 

konsultoinnin alueita ovat laskentatoimi, kirjanpito, yritysjärjestelyt ja jotkin 

juridiikan osa-alueet sekä tietotekniikka ja rahoitusala. Tilintarkastajien 

erikoistuminen on yleistä. (Horsmanheimo & Steiner 2008, s. 27) 

 

Neuvonantopalveluja tarjoamalla tilintarkastajien on mahdollista hankkia 

lisätuloja kilpailluilla tilintarkastusmarkkinoilla, joissa liiketoiminnan kasvua on 

haettava muualta. Samoin neuvonantotoiminta tarjoaa tilintarkastajalle 

mahdollisuuden toimintaan liittyvän riskin hajauttamiseen. (Saarikivi 2000, s. 

387) Neuvontapalveluiden avulla on myös mahdollista tasata 

tilintarkastuspalveluiden kysynnän kausiluonteisuutta. Neuvonantotoiminnan 

voidaan olettaa myös lisäävän tarkastajan ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnasta 

ja siihen liittyvistä riskeistä. Lisäksi neuvonantopalveluiden voidaan katsoa 

kehittävän tilintarkastajien ammattitaitoa ja mahdollisuutta kehittyä 

tilintarkastusammatissa monipuolisesti sekä lisätä tilintarkastusalan yleistä 

houkuttelevuutta.   

 

4.3 Tilintarkastuksen tuotteistaminen 

 

Nykyisin etenkin suuret tilintarkastustoimistot ovat vieneet tilintarkastuksen 

tuotteistamisen pitkälle tarjoten laajan palveluvalikoiman asiakkailleen. Yleensä 

voidaankin puhua tilintarkastajien konsultoinnista, kun viitataan muihin 

tilintarkastajan tarjoamiin palveluihin kuin lakisääteiseen tilintarkastukseen 
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(statutory audit tai full scope audit) ja yleisluonteiseen tarkastukseen (review). 

Viime vuosina konsultointipalvelut ovat olleet kaikkein nopeimmin kasvava osa-

alue tilintarkastustoimistoille. (Horsmanheimo & Steiner 2008, s. 28) 

 

Yritykset ovat kasvaneet ja kansainvälistyneet, samoin myös 

tilintarkastustoimistot. Tarkasteltavat asiat ja ongelmat ovat monimutkaistuneet. 

Tästä johtuen yksittäinen tarkastaja ei voi mitenkään hallita kaikkea. 

Tilintarkastustoimistot ovatkin perustaneet eri yksiköitä konsultoinnin eri 

toimintasektoreille. (Helenius 2004, s. 50) 

 

Kansainvälisiin ketjuihin kuuluvia suuria tilintarkastustoimistoja kutsutaan Big 

Four -toimistoiksi. Nämä ovat Suomessa kaikki suomalaisia osakeyhtiöitä ja 

KHT-yhteisöjä. Neljä suurinta tilintarkastustoimistoa Suomessa, ja koko 

maailmassa, ovat KPMG Oy Ab, PricewaterhouseCoopers Oy, Ernst & Young Oy 

ja Deloitte & Touche Oy. Big Four –tilintarkastustoimistot tarjoavat Suomessakin 

nykyisin laajan valikoiman ammatillisia palveluja. (Horsmanheimo & Steiner 

2008, s. 28) 

 

4.4 Big Four –tilintarkastustoimistojen palveluvalikoima 

 

Tilintarkastustoimistojen palveluvalikoima on viimeisen vuosikymmenen aikana 

laajentunut merkittävästi. Tilintarkastustoimistot eivät enää tarjoa ainoastaan 

tilintarkastusta, vaan laajan palveluvalikoiman monipuolisia palveluita erilaisten 

yritysten tarpeisiin. Seuraavissa luvuissa esitetään Big Four –

tilintarkastustoimistojen (KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young ja 

Deloitte) palvelut toimistojen internet-sivujen esittämien tietojen pohjalta. 

KPMG:n palvelutarjonta on otettu esimerkiksi ja sitä on tässä yhteydessä 

tarkasteltu laajimmin.  
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4.4.1 KPMG  

 

KPMG on maailman laajuinen asiantuntijaorganisaatio, jonka palvelutarjontaan 

kuuluvat tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalvelut. KPMG kertoo, että se on 

asettanut tarjoamilleen palveluille korkeat riippumattomuus- ja laatuvaatimukset. 

KPMG haluaa tuottaa selkeitä ratkaisuja ja toteuttamiskelpoisia toimenpide-

ehdotuksia. KPMG tarjoaa kattavilla palveluilla liiketaloudellisesti järkeviä 

kokonaisratkaisuja. (KPMG 2009d) 

 

KPMG:n toiminta on organisoitu maailmanlaajuisesti toimialapohjaisesti, minkä 

on tarkoitus parantaa asiakaspalvelua ja työn laatua. KPMG kertoo, että sen 

asiakastuntemuksen lähtökohtana ja perustana on aina asiakkaan liiketoiminnan 

ymmärtäminen ja vankka toimialaosaaminen. Toimialatuntemus ja sen jatkuva 

kehittäminen on KPMG:n lähestymistavan perusta. KPMG:n asiakaskuntaan 

kuuluu pörssiyhtiöitä, pankkeja ja vakuutuslaitoksia, valtionyhtiöitä, 

omistajajohtoisia ja pk-yrityksiä sekä säätiöitä ja julkisyhteisöjä kaikissa koko 

luokissa. KPMG:n toiminta pohjautuu seuraavaan toimialajaotteluun: Consumer 

and Industrial Markets (kaupan ala ja teollisuus), Information, Communications & 

Entertainment (elektroniikka, IT ja telekommunikaatio, media- ja viestintäala, 

terveydenhuolto ja kuljetus), Financial Services (pankit- ja rahoitustoiminta, 

vakuutustoiminta ja omaisuudenhoitoala). Lisäksi KPMG tarjoaa 

kokonaisvaltaisia tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita ja kohdennettua 

erityisosaamista seuraavalla asiakasjaottelulla: omistajajohtoiset ja pk-yritykset, 

julkisyhteisöt, yleishyödyllliset yhteisöt ja säätiöt. (KPMG 2009e) 

 

KPMG kertoo keskittyvänsä tilintarkastuksessa tarkastelemaan asiakkaan 

toimintaympäristöä sekä analysoimaan toiminnan avainprosesseja ja olennaista 

tietoa tuottavia järjestelmiä. Yritysjohdon tueksi analysoidaan myös yrityksen 

toimintaan liittyvät kehitysmahdollisuudet. (KPMG 2009a)  
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KPMG:n mukaan luotettavuus ja korkea ammattietiikka ovat perusarvoja, joista ei 

tingitä. Tuottaessaan tilintarkastusasiakkailleen muita kuin tilintarkastuspalveluja 

KPMG huomioi mahdolliset eturistiriitakysymykset ja varmentaa, etteivät 

riippumattomuus ja objektiivisuus vaarannu. (KPMG 2009a) 

 

”Yrittäjät painivat monenlaisten haasteiden parissa. Päivittäisen toiminnan 

pyörittämisen ohella yrityksen toimintaa pitäisi suunnata myös kohti 

tulevaisuutta. Miten yritystoimintaa olisi tarkoituksenmukaista kehittää? Pitäisikö 

yrityksen omistusrakenteessa tehdä muutoksia? Olisiko yrityskauppa vaihtoehto 

laajentumiselle? Miten selvitä verotukseen liittyvistä kysymyksistä?” KPMG:n 

mukaan tilintarkastaja tai muu jo tutuksi käynyt asiantuntija osaa toiminnassaan 

ottaa huomioon asiakasyrityksen liiketoiminnan ja sen nykytilanteen, 

huolenaiheet ja tulevaisuuden haasteet. (KPMG 2009f) 

 

4.4.2 PricewaterhouseCoopers 

 

PricewaterhouseCoopers Suomen (jäljempänä käytetään lyhennettä PwC) 

palveluita ovat tilintarkastus, neuvontapalvelut ja verokonsultointi. Asiakkaina on 

eri toimialoilla vaikuttavia suomalaisia ja kansainvälisesti toimivia pörssiyhtiöitä, 

pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä säätiöitä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä. PwC 

palvelee niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin toimijoita. Asiakas- ja 

yhteistyösuhteiden perustaksi mainitaan korkealaatuiset ja luotettavat palvelut. 

(PwC 2009a)  

 

4.4.3 Ernst & Young 

 

Ernst & Young (jäljempänä käytetään lyhennettä EY) kertoo neuvovansa useita 

kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä tilintarkastuksessa, verotuksessa ja laki-

asioissa, yritysjärjestelyissä ja liikkeenjohdon konsultoinnissa. EY tukee 

kasvuyrittäjiä ja yrityksiä elinkaaren eri vaiheissa. EY:n mukaan asiakkaat 
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odottavat aktiivisesti esiintuotuja ratkaisuja, jotka tukevat uudistumista, tehostavat 

toimintaa tai tuovat tarvittavaa varmennusta. EY vastaa asiakkaiden odotuksiin 

kehittämällä palveluitaan jatkuvasti. (EY 2009a) 

 

4.4.4 Deloitte 

 

Deloitte kertoo olevansa Suomen johtavia asiantuntijaorganisaatioita, jonka 

monipuolinen palvelutarjonta kattaa tilintarkastuksen, riskienhallinnan, 

verotuksen konsultoinnin ja yritysjärjestelyihin liittyvät palvelut. Deloitten 

tavoitteena on yhdistää eri osaamisalueiden asiantuntemus ratkaisuiksi, jotka 

parantavat asiakkaiden kasvua, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Deloitte 

mainitsee, että heille asiakkaiden kuunteleminen ja heidän tarpeidensa tunteminen 

ovat pitkäjänteisen yhteistyön perusta. Suomen Deloitte on osa maailmanlaajuista 

Deloitte Touche Tohmatsu –ryhmittymää, jonka kautta asiakkaiden käytössä on 

Deloitten koko maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto. (Deloitte 2009a) 

 

Big Four –toimistojen palveluvalikoimat näyttäisivät käytännössä olevan lähes 

yhteneväiset. Palveluvalikoimissa käytettyjä termejä ei ole yleisesti määritelty, 

joten termeillä voi olla hieman erilainen sisältö eri tilintarkastustoimistoilla. 

Palvelut jakaantuvat toimialojen mukaan. 

 

4.5 Tilintarkastusyhteisöjen lisäpalvelut 

 

Tilintarkastajien ja tilintarkastustoimistojen palveluja tulee lisää ja poistuu 

markkinoilta kysynnän perusteella. Tarjottavat palvelut ovat sellaisia, joita 

asiakkaat tarvitsevat tai joita tilintarkastustoimistot uskovat asiakkaidensa 

tarvitsevan tulevaisuudessa. Seuraavassa käydään läpi tiivistetysti suurten Big 

Four –tilintarkastustoimistojen tarjoamia konsultointipalveluja. Big Four –

toimistot tarjoavat laajimmat palveluvalikoimat, vaikka monia palveluista saa 
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pienemmistäkin tilintarkastustoimistoista. (Horsmanheimo & Steiner 2008, s. 32-

33) 

 

Veropalvelut 

 

Yleisin tilintarkastajien tarjoama palvelu on veroneuvonta ja verosuunnittelu. 

Veroneuvonta on perinteisesti kuulunut tilintarkastajan tarjoamiin palveluihin, 

koska verotuksella on keskeinen merkitys yritystoiminnassa ja tilinpäätöksellä on 

tiivis yhteys verotukseen. Veropalvelujen ala on laaja. Veroneuvonta voi olla 

esimerkiksi verosuunnittelua, tilinpäätössuunnittelua, verovalitusten laadintaa, 

yrityskauppojen ja yritysmuotojärjestelyjen yhteydessä tapahtuvien 

verovaikutusten selvittämistä tai arvonlisäverotukseen liittyviä selvityksiä. 

Tilintarkastustoimistoissa veropalvelut on erityistoimiala ja verotuskysymyksiin 

erikoistuvat tietyt asiantuntijat. Verotuksen erityisosaajat eivät usein ole 

tilintarkastajia. Tilintarkastajien veropalveluun kuuluu yrityksen ja yrittäjän 

verotustilanteen selvittäminen ja toimenpiteiden suunnittelu. Etenkin 

pienyrityksissä tilintarkastajan verokonsultoinnilla on suuri merkitys. 

(Horsmanheimo & Steiner 2008, s. 33-34) 

 

KPMG:n veropalvelut 

 

Nettisivuillaan KPMG kertoo, että sen veropalvelut ovat alansa markkinajohtaja 

Suomessa. KPMG tuottaa laadukkaita ja selkeitä ratkaisuja yritysten vero-

ongelmiin. Palvelut perustuvat vankkaan juridiseen ja taloudelliseen osaamiseen. 

Lähtökohtana on lisäarvon tuottaminen asiakkaiden liiketoiminnalle yrityksen 

koosta tai toimialasta riippumatta. Etusijalla on aina asiakkaan liiketaloudellinen 

kokonaisetu. (KPMG 2009b) 
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”Verosäännöksille on ominaista nopea muuttuvuus. Globalisoituminen, kilpailun 

kiristyminen, yritysjärjestelyt, maiden välinen verokilpailu sekä EU:n 

lainsäädäntöuudistukset asettavat jatkuvia muutoshaasteita yritysten 

verosuunnittelulle. Veronäkökohdat joudutaan huomioimaan entistä enemmän 

myös yritysten liiketoimintastrategioissa. Ulkopuolisen asiantuntija-avun rooli 

kasvaa, kun yrityksen verokustannukset pyritään optimoimaan tehokkaasti.” 

(KPMG 2009b) 

 

KPMG:n neuvontapalvelut 

 

KPMG:n neuvontapalveluiden lähtökohtana ovat aina asiakas ja hänen 

tilanteensa. KPMG:n mukaan: ”Asiakkaalle aika on rahaa. KPMG:n jäsennelty 

lähestymistapa ja projektinhallinta yhdistettynä asiantuntijoidemme 

huippuosaamiseen ja monivuotiseen kokemukseen luo edellytykset laadukkaille 

lopputuloksille.” Tavoitteena on tuoda keskusteluun uusia oivalluksia ja 

näkemyksiä. (KPMG 2009c) 

 

KPMG:n neuvontapalveluihin (KPMG 2009c) kuuluvat muun muassa seuraavien 

alueiden kehittäminen, suorituskyvyn parantaminen ja toimenpanon tuki:  

 strateginen ohjaus- ja johtamisjärjestelmät 

 yritys- ja rakennejärjestelyt sekä pääomien hallinta 

 talous-, rahoitus- ja IT-toimintojen organisointi ja prosessit 

 riskienhallinta, valvonta ja sisäinen tarkastus 

 henkilöstön osaaminen ja koulutus 

 

Suomessa KPMG:n neuvontapalveluissa työskentelee jo lähes 200 asiantuntijaa. 

Tämän lisäksi asiakkaiden käytettävissä on tarvittaessa koko kansainvälisen 
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KPMG:n verkoston osaaminen ja laaja joukko asiantuntijoita niissä 144 maassa, 

joissa KPMG:llä on toimintaa. (KPMG 2009c) 

 

KPMG:n (KPMG 2009c) mukaan yritykset ja yhteisöt tarvitsevat eri strategisissa 

ja operatiivisissa tilanteissa erilaisia palveluita:  

 Kasvu – arvon luominen 

KPMG auttaa asiakkaita yritysjärjestelyihin ja orgaaniseen kasvuun liittyvissä 

haasteissa. 

 Suorituskyky – arvon kasvattaminen 

KPMG auttaa asiakkaitaan parantamaan omaa suorituskykyään ja 

mahdollisuuksiaan kasvaa. 

 Riskit ja hallinnointi – arvon säilyttäminen 

KPMG auttaa asiakkaitaan toimintaympäristön riskeihin, säännöksiin ja hyvään 

hallintotapaan liittyvissä haasteissa. 

 

Taloudellinen taantuma on otettu huomioon KPMG:n neuvontapalveluiden 

tarjonnassa. KPMG kertoo haluavansa auttaa kaikenkokoisia organisaatioita 

selviämään menestyksekkäästi tiukemmista ajoista. Talouskriisin negatiiviset 

vaikutukset yritetään pitää mahdollisimman pieninä ja vastaavasti taantuman 

myötä syntyvät mahdollisuudet tulisi hyödyntää. KPMG tarjoaa mm. seuraavia 

palveluita taantuman menestykselliseen ylitykseen:  

 Rahoitus, kassan ja käyttöpääoman hallinta 

 Kustannussäästöt suorituskyky säilyttäen 

 Riskien johtaminen vaikeina aikoina 

 Kasvumahdollisuuksien löytäminen  

(KPMG 2009g) 
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Yritysjärjestelyt 

 

Yritysjärjestelyt otsikon alla tilintarkastustoimistot tarjoavat laajan 

palveluvalikoiman. Tilintarkastajan rooli yritysjärjestelyissä vaihtelee. Rooli 

yritysjärjestelyissä riippuu siitä, tarjoaako hän palvelujaan toimien samalla 

yrityksen lakisääteisenä tilintarkastajana. Rooli riippuu myös siitä, ketä 

yritysjärjestelyjen osapuolta tilintarkastaja konsultoi. Rooli esimerkiksi 

yrityskaupassa eroaa sen mukaan konsultoidaanko myyjää vai ostajaa. 

Yritysjärjestelyihin liittyvät palvelut koskevat esimerkiksi yrityksen ostamista, 

yrityksen myyntiä, due diligence –tutkimusta (yleensä ostettavan yrityksen tilan 

selvittämistä) sekä yrityksen tai yritysomaisuuden arvon määrittämistä. 

(Horsmanheimo & Steiner 2008, s. 35) 

 

Tietotekniset eli IT-neuvontapalvelut 

 

IT-neuvontapalvelut pitävät sisällään tietoteknisten ratkaisujen suunnitteluun ja 

toteutukseen liittyvää palvelua. IT-konsultointi voi mennä päällekkäin muiden 

palvelujen, kuten liikkeenjohdon konsultoinnin kanssa. IT-konsultoinnin rajat 

eivät ole tarkasti määriteltävissä, kuten eivät ole muidenkaan neuvonta- ja 

konsultointipalvelujen rajat. (Horsmanheimo & Steiner 2008, s. 37) 

 

Internet, elektroninen kaupankäynti ja laajat integroidut 

toiminnanohjausjärjestelmät ovat laajasti käytössä. Riippuvuus tietojärjestelmistä 

ja tietojärjestelmiin liittyvät riskit ovat kasvaneet. Tietomurtojen ja 

verkkorikoksien yleistyttyä tieto on suojattava entistä tehokkaammin. 

(Horsmanheimo & Steiner 2008, s. 38) 
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Liikkeenjohdon neuvontapalvelut 

 

Liikkeenjohdon neuvontapalvelut eli konsultointi on laaja-alainen palvelu, ja sen 

tarkkoja rajoja suhteessa muihin neuvontapalveluihin on vaikea määrittää. 

Liikkeenjohdon neuvontapalvelut voivat sisältää lähes kaikki yritystoiminnan osa-

alueet, jolloin voidaankin puhua liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen 

liittyvistä palveluista. Liikkeenjohdon palvelut käsittävät yleisesti kaikki ne osa-

alueet, jotka kuuluvat yritysjohdon vastuulle yrityksessä. Yritysjohto vastaa 

toiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta, joka sisältää tiedonhankintaa, 

tiedonvälitystä, suunnittelua, visiointia ja valvontaa. Yleensä liikkeenjohdon 

konsultointipalvelut liittyvät henkilöstö- ja taloushallinnon sekä tietoteknologian 

kehittämishankkeisiin. (Horsmanheimo & Steiner 2008, s. 38) 

 

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupalvelut 

 

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupalvelut ovat viime vuosina lisääntyneet. Eettiset 

arvot ja yhteiskuntavastuu ovat tulleet yhä merkittävämmiksi osa-alueiksi 

yritystoiminnassa. Yritysten tehtävänä ei ole vain tuottaa lisäarvoa omistajilleen, 

vaan kantaa myös vastuuta laajemmin koko yhteiskunnasta. Yhä useammissa 

yrityksissä on katsottu, että kestävän kehityksen osatekijät on liitettävä entistä 

selvemmin niiden liiketoimintastrategiaan. Ympäristöraportoinnin lisäksi on 

kehitetty sosiaalista ympäristöä, kuten yrityksen yhteiskuntasuhteita ja 

yhteiskuntavastuuta koskevia raportointimuotoja. Raportoinnin esimerkkeinä 

toimivat suurten kansainvälisten yritysten ympäristö- ja yhteiskuntaraportit. 

Ympäristö- ja yhteiskuntaraportointi on yrityksille vapaaehtoista. (Horsmanheimo 

& Steiner 2008, s. 39) 
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Henkilöstöraportointi 

 

Henkilöstöraportointi ja siihen liittyvät tarkastuspalvelut ovat viime vuosien uusi 

ilmiö yritysmaailmassa. Tilinpäätöstietojen lisäksi jotkut yritykset julkaisevat 

henkilöstöraportteja. Henkilöstöraportit erillisinä raportteina ovat vapaaehtoisia. 

Henkilöstöraportit kuvaavat yrityksen henkilöstön toimintaa, henkilöstöä 

koskevia kehitystoimenpiteitä ja muutoksia. Henkilöstöraportointia ovat 

kehittäneet pääasiassa suuret yritykset, joilla henkilöstön kehittäminen on 

merkittävä kilpailutekijä. (Horsmanheimo & Steiner 2008, s. 40) 

 

IFRS-neuvontapalvelut 

 

Kansainvälisten IFRS-standardien käyttöön ottaminen on Suomessa luonut 

kysyntää IFRS-standardeja koskeville neuvontapalveluille. IFRS-standardit ovat 

IASB:n (International Accounting Standards Board) antamia kansainvälisiä 

tilinpäätösstandardeja. Listayritykset ovat Suomessa velvollisia laatimaan 

konsernitilinpäätöksensä IFRS-standardeja noudattaen. Muille 

kirjanpitovelvollisille yrityksille IFRS-standardien käyttö on sallittua, mutta 

vapaaehtoista.  

 

Kaikki Big Four –tilintarkastusyhteisöt tarjoavat palveluita sekä IFRS-raportointia 

jo tekeville yrityksille tai niille, jotka harkitsevat IFRS-raportointiin siirtymistä. 

Asiakkaita autetaan mm. IFRS-raportointiin ja taloushallinnon prosesseihin 

tarvittavien muutosten ja kehityshankkeiden onnistuneessa läpiviennissä. IFRS-

standardit ja niiden tulkinnat uusiutuvat jatkuvasti, jolloin yrityksiä neuvotaan 

myös muutosten seurannassa ja uusien vaatimusten käyttöönotossa. 

(Horsmanheimo & Steiner 2008, s. 40-41) 
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Corporate governance 

 

Corporate governance termi liittyy yrityksen johtamiseen ja hallintoon. Yleisesti 

hyväksyttyä suomenkielistä vastinetta sille ei ole. Näkökulmasta, asiayhteydestä 

ja puhujasta riippuen sillä yleensä tarkoitetaan yrityksen hyvää hallintoa, 

omistajaohjausta tai yrityksen johtamisen sidosryhmävalvontaa. Corporate 

governance -ohjeistusta on annettu ensisijaisesti listattujen yhtiöiden hallintoa 

varten. Corporate governance on tärkeä käsite etenkin listayhtiöille, mutta myös 

muut suuret ja yhteiskunnallisesti merkittävät yritykset pyrkivät seuraamaan 

corporate governance –ohjeistusta. Corporate governance –ohjeistuksen 

tavoitteena on listayhtiöiden toimintatapojen yhtenäistäminen, toiminnan 

läpinäkyvyyden parantaminen, sijoittajille ja osakkeenomistajille annettavan 

tiedot yhtenäistäminen sekä tiedonkulun tehostaminen. Kaikki Big Four –

tilintarkastusyhteisöt Suomessa tarjoavat corporate governance -palveluja, joiden 

tarkoituksena on auttaa asiakasyrityksiä kehittämään hallintoaan ja noudattamaan 

corporate governance –ohjeistusta. (Horsmanheimo & Steiner 2008, s. 41-42) 

 

Sisäinen valvonta 

 

Yritysten sisäinen valvonta on osa johtamista. Sisäinen tarkastus on puolestaan 

yksi valvonnan väline. Osa yrityksistä hoitaa sisäiseen valvontaan liittyvät 

tehtävät itse ja osa on ulkoistanut osan sisäisestä valvonnastaan. Riskienhallinta 

liittyy läheisesti sisäisen valvonnan käsitteeseen. Big Four –tilintarkastusyhteisöt 

tarjoavat sisäiseen valvontaan liittyviä palveluja asiakkailleen. (Horsmanheimo & 

Steiner 2008, s. 43) 

 

Riskienhallinta 

 

Riskienhallinta on osa yrityksen hallintoa ja johtamista. Yritykset voivat 

ulkoistaan riskienhallintaan liittyviä tehtäviä. Riskienhallinta on läheinen käsite 
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sisäisen valvonnan kanssa. Yrityksen toiminnan riskit liittyvät useisiin osa-

alueisiin. Riskienhallinnasta ovat yrityksen omien intressien turvaamisen lisäksi 

kiinnostuneita myös ulkopuoliset, kuten omistajat, rahoittajat ja erilaiset 

yhteistyökumppanit. Ulkopuoliset ovat kiinnostuneita otetuista ja suunnitelluista 

riskeistä, päätösten perusteista sekä keinoista hallita riskejä. Riskienhallinta 

tuottaa tietoa ja helpottaa päätöksentekoa yrityksen organisaation eri tasoilla. Big 

Four –tilintarkastusyhteisöt tarjoavat asiakkailleen kokonaisvaltaisia 

riskienhallinnan palveluja. (Horsmanheimo & Steiner 2008, s. 44) 
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5 YRITYSJOHDON JA TILINTARKASTAJIEN 
HAASTATTELUT 

 

Tutkimuksen empiirinen osa perustuu yritysjohtajien ja tilintarkastajien 

haastatteluihin. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään tilintarkastajan merkitystä 

asiakkaan toiminnan kehittämisessä. Lisäksi haastatteluiden tavoitteena oli 

selvittää muun muassa seuraavia asioita: mihin tilintarkastaja voi vaikuttaa 

yrityksen toiminnassa ja kehittämisessä, miten tilintarkastajan työ voi näkyä 

yrityksen toiminnan kehittymisenä, mitä tilintarkastajalta odotetaan ja toivotaan 

saatavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi, mitkä ovat yleisimmät tilintarkastajien 

tarjoamat neuvontapalvelut, miten riippumattomuusasiat koetaan ja on otettu 

huomioon yrityksissä ja tilintarkastajien keskuudessa. 

 

Yritysnäkökulmaa tuovat haastattelut on kohdistettu toimitusjohtajien, 

hallintojohtajien ja talousjohtajien/talouspäälliköiden haastatteluihin. 

Haastateltavat johtajat ovat yritysten taloudesta vastuussa olevia henkilöitä. 

Haastateltavana on kahdeksan yritysjohtajaa. Haastatellut johtajat työskentelevät 

Suomessa toimivissa keskisuurissa osakeyhtiöissä. Kaksi yhtiöistä on 

kansainvälisen emoyhtiön Suomessa olevia tytäryhtiöitä. Tilintarkastajien 

ajatuksia esiin tuovissa haastatteluissa on keskitytty neljään KHT-

tilintarkastajaan. Haastatellut tilintarkastajat työskentelevät KPMG:llä 

asiakasvastuullisina tilintarkastajina, ja heillä kaikilla on usean vuoden kokemus 

KHT-tilintarkastajan tehtävistä. Tutkimuksessa haastateltavat yritykset ja 

tilintarkastajat ovat Kouvola-Kotka-Lahti-Lappeenranta alueelta. Haastateltujen 

yritysjohtajien ja tilintarkastajien nimet ja yritykset on nähtävissä 

lähdeluettelossa, mutta haastatteluissa esitetyt kommentit on tutkimuksessa 

esitetty nimettöminä. Tutkimuksessa haastatelluista yritysjohtajista ja 

tilintarkastajista käytetään lyhenteitä johtaja A, B, C, jne. ja vastaavasti 

tilintarkastaja A, B, C ja D. Käytetyt kirjaimet haastatelluista henkilöistä ja 

lähdeluettelon järjestys henkilöittäin eivät vastaa toisiaan. 
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Tutkimuksen haastattelutyyppinä on teemahaastattelu. Haastattelut on toteutettu 

yksilöhaastatteluina kasvotusten paikanpäällä yrityksissä, lukuun ottamatta yhtä 

haastattelua, joka on suoritettu puhelimessa aikataulullisista syistä johtuen. 

Haastattelua varten haastateltavat henkilöt saivat etukäteen tutustuttavaksi 

kysymyksiä, jotka toimivat haastattelun runkona. Haastattelun runkona toimineet 

kysymykset on esitetty liitteessä 1. Lisäksi haastateltavat saivat esittää omia 

kommenttejaan ja ajatuksiaan aiheeseen liittyen. Yritysjohdolle ja tilintarkastajille 

esitettiin erilaiset kysymykset. Haastattelukysymykset olivat erilaiset, koska 

yritysjohdon ja tilintarkastajien näkemyksiä oli loogista ja tarkoituksenmukaista 

tutkia eri kysymyksillä.  

 

5.1 Yritysjohdon näkemyksiä  

 

Yritysjohdon kysymyksissä selvitettiin odotuksia tilintarkastuksesta ja 

tilintarkastajan tarjoamista neuvontapalveluista sekä tilintarkastajan merkitystä 

yrityksen toiminnassa ja kehittämisessä sekä sitä, miten tilintarkastajan työ voi 

näkyä yrityksen toiminnan kehittymisenä. Lisäksi yritysjohdolta kysyttiin 

perusteita nykyisen tilintarkastajan valinnalle ja sitä valitsisiko yritys 

tilintarkastajaa, mikäli tilintarkastus ei olisi lakisääteistä. Myös 

riippumattomuusnäkökulmia ja tulevaisuuden odotuksia tilintarkastuspalveluiden 

suhteen kartoitettiin. Seuraavassa on esitetty haastattelussa esitetyt kysymykset ja 

sen jälkeen yritysjohdon vastauksia ja ajatuksia kysymyksiin liittyen.  

 

Mitä odotat tilintarkastajalta? Millaista lisäarvoa odotat tilintarkastuksen 

tuovan yritykselle? Miten näet tilintarkastajan merkityksen yrityksen toiminnan 

kehittämisessä? 

 

Yritysjohtaja A näkee tärkeäksi sen, että tilintarkastaja tuntee bisnestä ja 

asiakkaan toimintaa. Tilintarkastajan ymmärtäessä asiakkaan bisnestä ja toimintaa 

keskustelut tilintarkastajan ja yritysjohdon kesken auttavat asiakasta toiminnan 
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kehittämisessä. Erittäin hyväksi asiaksi on koettu toimintatapa, jossa 

tilintarkastajan kanssa pari kertaa vuodessa istutaan alas keskustelemaan siitä, 

mitä yhtiössä on tehty ja mitä on suunnitteilla. Jutustelu tilintarkastajan kanssa on 

luottamuksellista ja ”kaveritasolla”. Tilintarkastajan kanssa puhutaan melkein 

kaikista yrityksen asioista. Keskusteluissa tilintarkastajan kanssa on noussut esiin 

uusia näkökulmia ja näkemyksiä asioihin. Ulkopuolisena tarkkailijana 

tilintarkastaja tuo uusia näkökulmia asioihin. Yritysjohtaja A:n mukaan 

tilintarkastajan kanssa käydyn keskustelun seurauksena on ”välähtänyt ja 

kirkastunut” mielessä ratkaisu yritystä koskeneeseen ongelmaan tai 

kehitystarpeeseen. Tilintarkastajalla on näkemystä ja kokemusta monenlaisista 

yrityksistä ja usein myös muista vastaavan toimialan yrityksistä. Tilintarkastaja on 

näköalapaikalla useisiin yrityksiin.  

 

Haastateltujen johtajien mukaan tilintarkastajan laajaa kokemusta on voitu 

hyödyntää, ja häneltä on voitu kysyä, kuinka muualla tehdään tai on saatu vinkkiä 

miten muuten asiat voisivat olla. Tilintarkastaja tuo vaihtoehtoja esille ja yritys 

tekee päätöksen. Tilintarkastajalta odotetaan taustatyöhön osallistumista. 

Tilintarkastajalta haetaan varmistusta omalle näkemykselle. Tilintarkastajalta 

halutaan kysyä mielipidettä. Tilintarkastaja on lähellä oleva tuttu henkilö, jolta on 

helppo kysyä. Tilintarkastajaa pidetään lähellä yhtiötä olevana 

keskustelukumppanina ja luottohenkilönä.  

 

Johtaja B:n mukaan keskusteluyhteys tilintarkastajan kanssa on tärkeää. Hyvänä 

asiana pidetään sitä, että tilikauden aikana käydään läpi yrityksen asioita ja 

”jutustellaan”. Tutulta tilintarkastajalta saa nopeasti vastauksia mm. verotusta ja 

osakeyhtiölakia koskeviin kysymyksiin. Yleensä tilanteet vaativat nopeaa 

reagointia ja vastauksia. Pitkäaikaista tilintarkastajasuhdetta pidetään etuna. 

Johtaja C näkee tilintarkastajan konsernitarkastuksessa tytäryhtiön johdon apuna 

asioissa, joita emoyhtiö pääkonttorissa ulkomailla haluaa painottaa. 
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Tilintarkastaja käy monessa yrityksessä ja siten näkee paljon erilaisia yrityksiä. 

Tilintarkastajalta odotetaan, että hän kertoo asiakasyritykselle hyviä 

toimintatapoja ja käytäntöjä, joita on muissa yrityksissä nähnyt. Talousjohtaja D 

totesi, että aina ei välttämättä itse huomaa kysyä tilintarkastajalta neuvoa, koska 

omalle työlleen tulee sokeaksi. Tilintarkastajan odotetaan antavan vinkkiä 

yrityksen toiminnan kehittämiseen, mikäli tilintarkastaja huomaa, että jonkin 

asian voisi tehdä toisin tai tehokkaammin. Talousjohtaja F totesi, että 

tilintarkastajalta on saatu mukavasti vihjeitä asioista, joita yrityksessä tulisi 

kehittää ja käydä läpi. Kehityskohteita, joista yrityksessä on keskusteltu tai käyty 

tarkemmin läpi tilintarkastajan kanssa, on ollut mm. IT-kartoitus, riskienhallinnan 

yleinen kartoitus ja corporate governance -asiat. Yleisesti tilintarkastajalta on 

saatu ”inputteja” huomioitaviin asioihin. Tilintarkastaja näkee kokonaisuuden 

ulkopuolisena ja osaa esittää hyviä kysymyksiä. Miksi jokin asia tehdään näin? 

Oletteko ajatelleet, että asian voisi tehdä toisinkin? Tilintarkastajan kysymykset 

auttavat huomaamaan kehitettävät ja parannettavat asiat.  

 

Johtaja F:n mukaan tilintarkastajan merkitys yrityksen toiminnan kehittämisessä 

näkyy parhaiten siinä, että tilintarkastajan odotetaan peruslähtökohtaisesti 

nostavan esiin havaitsemiaan yrityksen ongelmakohtia. Tilintarkastajan kanssa 

halutaan käydä keskustelua ja konkreettisesti läpi ongelma-asioita. Avoimen 

keskustelun merkitys korostuu, koska tilintarkastajan antamat määrämuotoiset 

lakiin perustuvat lausunnot eivät asiakkaan kannalta ole kovin informatiivisia. 

Keskustelun avulla tilintarkastajan työstä saadaan hyötyä, jota pelkistä 

tilintarkastajan lausunnoista ei saada yrityksen toiminnan kannalta. Johtaja G 

totesi, että tilintarkastaja avustaa yritystä kehityshankkeissa tuomalla esille 

erilaisia vaihtoehtoja ja näkökulmia.  

 

Johtaja B:n mielestä tilintarkastaja ei voi riippumattomuutta vaarantamatta olla 

kovin paljon mukana kehittämässä yhtiötä. Tilintarkastajalta odotetaan johdon 

sparrausta, mutta muu kehittämistoimintaan osallistuminen nähdään kyseisessä 

yhtiössä riippumattomuuden kannalta negatiivisena.   
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Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että asiakkaat odottavat tilintarkastajan 

olevan konsultti, jolta odotetaan aktiivista asennetta, mikäli hän huomaa, että 

yrityksessä tehdään jotain väärin tai asiat voitaisiin tehdä paremmin tai 

järkevämmin. Johtaja B:n mukaan tilintarkastaja voi ottaa kaikkeen kantaa ja 

kehitysehdotukset otetaan mielellään vastaan.  

 

Tilintarkastajalla on uusin tieto mm. lakiuudistuksiin liittyen. Haastatellun johtaja 

A:n mukaan on ollut mukavaa saada vinkki tilintarkastajalta lakiuudistuksista, 

joita sitten on voinut itse opiskella. Johtaja H odottaa, että tilintarkastaja 

muistuttaa asiakasta erilaisista muutoksista tai uudistuksista laki- ja 

säännösasioissa. Tällöin asiakkaan ei niistä erikseen tarvitse kysyä, vaan 

tilintarkastajan odotetaan kertovan juuri kyseistä asiakasta koskevat tärkeät asiat. 

Haastatteluiden perusteella tilintarkastajan odotetaan antavan aktiivisesti 

neuvontaa. Tilintarkastajalta toivotaan apua mm. KILA:n lausuntojen ja lain 

tulkintojen selventämisessä.  

 

Haastatellun pitkän kokemuksen omaavan johtaja A:n mielestä tilintarkastus on 

viime vuosikymmeninä kehittynyt erittäin hyvään suuntaan. Nykyisin 

tilintarkastus ei ole pelkästään numeroiden tarkastamista, vaan tarkastuksessa 

kartoitetaan yrityksen tärkeitä prosesseja ja niissä kriittisiä pisteitä. 

Tilintarkastushavaintojen pohjalta yrityksen prosesseja on kehitetty. Haastatellun 

johtaja A:n sanoin ”konsultoiva tilintarkastajan rooli on asiakkaan kannalta 

hienoa”. Yrityksessä on koettu positiivisena asiana se, että tilintarkastusta on 

kohdennettu yrityksen ”ongelma-asioihin”, joiden kehittämisen kautta toimintaa 

on saatu parannettua. Johtaja D:n mukaan asiat menevät usein paremmin perille 

tilintarkastajan tai muun ulkopuolisen kautta kuin yrityksen oman johdon 

viestittäminä. Johtaja F kertoi, että tilintarkastajaa käytetään pelotteena omassa 

organisaatiossa. Asioihin saadaan vauhtia, kun sanotaan, että tilintarkastaja vaatii. 

Johtaja H sanoo, että talouspäällikkö joutuu usein opastamaan tuotannon ihmisiä 

ja ottamaan kantaa tuotannon asioihin, jolloin tilintarkastajalta saa tukea tähän ja 

asiat on helpompi perustella myös tuotannon ihmisille, kun tilintarkastajan kanssa 
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on käyty eri vaihtoehtoja läpi. Johtaja E:n yrityksessä tilintarkastajan on koettu 

tuovan tärkeää tukea konserniyhtiöiden yhtenäistämisprosessiin, jossa on haettu 

mm. yhtenäisiä toimintatapoja ja raportointiaikatauluja konsernin eri yhtiöissä. 

Johtaja B:n yrityksessä tilintarkastajan tarkastukseen liittyvät kysymykset ja 

havainnot ovat toimineet impulssina kehittää ja laittaa asioita kuntoon, jolloin 

tilintarkastusta on pystytty hyödyntämään muuhunkin yrityksen toimintaan kuin 

pelkästään taloushallintoon. 

 

Millä perusteella yrityksenne tilintarkastaja on valittu? 

 

Useassa haastatellussa yrityksessä sama tilintarkastusyhteisö on toiminut pitkään, 

mutta päävastuullinen tilintarkastaja on saattanut vaihtua. Pääsääntöisesti 

tilintarkastajan vaihtamista ei ole harkittu, koska nykyiseen tilintarkastajaan 

ollaan oltu erittäin tyytyväisiä. Kahdessa haastatellussa yrityksessä tilintarkastaja 

on konsernin valinta. Kyseiset yritykset kuuluvat kansainväliseen konserniin, 

jonka emoyhtiö sijaitsee muualla EU:ssa. Johtaja E:n yrityksessä tilintarkastajan 

haluttiin kuuluvan isoon kansainväliseen tilintarkastusketjuun, ja tilintarkastajalla 

haluttiin olevan näyttöä suurten konsernien tarkastamisesta ja monimutkaisista 

konsernirakenteista. Tilintarkastajan ammattitaidon lisäksi tärkeää oli 

tilintarkastajan paikallisuus eli se, että tilintarkastajan toimisto sijaitsee lähellä 

asiakasyritystä.  

 

Haastatteluiden perusteella tilintarkastajalta tai tilintarkastustoimistolta halutaan 

monipuolista asiantuntemusta, jota on saatavissa yhtä kanavaa pitkin. Ratkaisevaa 

on palveluntaso. Tärkeää on tuttu tilintarkastaja, joka ei vaihdu liian usein. 

Tärkeänä pidetään myös luottamusta tilintarkastajaan. 
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Miksi valitset tai et valitse tilintarkastajaan suorittamaan 

lisäpalvelutoimeksiantoja? 

 

Yleisesti haastateltujen yritysten tarve tilintarkastajan lisäpalveluille vaihtelee 

vuosittain. Tilintarkastajalta toivotaan apua erityistapauksiin, joissa oma 

osaaminen ei riitä.  

 

Johtaja E:n mukaan lisäpalveluita ostetaan omalta yrityksen tuntevalta 

tilintarkastajalta. Tällöin neuvonta saadaan samasta lähteestä kuin tarkastus, 

jolloin neuvonta ja tarkastus eivät ole ristiriidassa keskenään. Johtaja B totesi, että 

mikäli oman tilintarkastajan tai tilintarkastustoimiston osaaminen ei riitä, haetaan 

palvelu muualta. Toisaalta mikäli toimeksianto on erillinen tapaus, jossa yrityksen 

tuntemuksesta ei ole apua, voidaan palvelu helpommin ostaa oman 

tilintarkastustoimiston ulkopuolelta. Palveluiden ostoja mietitään 

tapauskohtaisesti.  

 

Johtaja A:n yrityksessä oman tilintarkastajan lisäksi palveluita ostetaan 

lakimiehiltä. Tilintarkastajaa ja lakimiestä käytetään tilanteen mukaan, riippuen 

minkä tyyppisen neuvontapalvelun tarve on kyseessä. Lakimiestä on käytetty 

esimerkiksi hankalissa sopimusteknisissä asioissa. Tilintarkastajan 

asiantuntemusta puolestaan on hyödynnetty esimerkiksi poikkeuksellisten 

liiketapahtumien ja ennakkomaksujen kirjauskäytäntöjen selvittämisessä sekä 

arvonlisäverokysymysten selvittämisessä. Erityisesti arvonlisäverokysymykset 

ovat olleet asioita, joissa yrityksen oma tietämys ei ole riittänyt.  

 

Johtaja H:n yrityksessä tilintarkastajan lisäpalveluita ostetaan, koska oma 

organisaatio on pieni ja siten osaamista ei ole aina tarpeeksi omasta takaa. 

Tilintarkastajan osaamista on hyödynnetty mm. Venäjän vientiin liittyen ja 

verotuksen erityiskysymyksissä, mm. siirtohinnoittelussa ja 

arvonlisäverokysymyksissä. Yleisesti ottaen arvonlisäverokysymykset ovat 
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aihealue, jossa tilintarkastajan lisäpalveluille on tarvetta haastatelluissa 

yrityksissä. Myös veroasioihin halutaan saada varmistusta. Tilintarkastajan 

lisäpalveluita ostetaan, koska pienissä organisaatioissa oma osaaminen ei aina 

riitä. 

 

Tilintarkastajan tarjoamat lisäpalvelut on koettu positiiviseksi asiaksi. Johtaja F:n 

yrityksessä lisäpalveluita on ostettu tarpeeseen perustuen. Ensin on mietitty 

tehdäänkö itse vai tarvitaanko syväosaamista. Tarve riippuu asiasta ja sen 

erityislaatuisuudesta. Johtaja F:n yrityksessä lisäpalveluita hankittaessa on oltu 

avoimin mielin joka suuntaan. Haastatteluiden perusteella johtajat yrityksissä 

kokevat, että oman tilintarkastajan etuna on se, että tuttu tilintarkastaja tuntee jo 

yhtiön. Yhtiön tuntemus tuo tehokkuutta työhön. Tilintarkastusyhteisöjen 

tarjoamat lisäpalvelut on koettu kilpailukykyisiksi muihin konsulttiyrityksiin 

nähden niin hinnassa kuin ammattitaidossakin.  

 

Johtaja A:n yrityksessä tilintarkastajan rooli on ollut suuri mm. yrityskaupoissa. 

Yrityskaupoissa (sekä yritysten myynneissä että ostoissa) ja fuusioissa 

tilintarkastaja on ollut ammattilainen, jonka asiantuntemusta on tarvittu. 

Tilintarkastajan suorittaman due diligence – arvonmääritysprosessin kanssa ollaan 

oltu tekemisissä yrityskauppaneuvotteluiden yhteydessä. Yleisesti tilintarkastajan 

asiantuntemusta käytetään harvoin tapahtuvissa liiketoimissa tai uusissa asioissa. 

Tilintarkastajan lisäpalveluita ostetaan, koska halutaan varmistua asioista eikä 

tehdä turhia virheitä. Mieluummin kysytään liikaa neuvoa kuin liian vähän.  

 

Haastateltu johtaja G kertoi, että neuvontapalveluita käytetään, kun eteen tulee 

erityistapauksia. Neuvontapalveluita on käytetty muun muassa liittyen 

siirtohinnoitteluun, erityisverokysymyksissä, arvonmääritysprojektissa, johdon 

raportoinnin kehittämisessä ja taloushallinnon prosessien 

yhtenäistämisprojektissa. Oman tilintarkastajan ja tilintarkastustoimiston etuna on 

asiakasyrityksen tunteminen. Tilintarkastajalla on kattavasti pohjatietoa, jolloin ei 
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tarvitse lähteä alusta alkaen kaikkea selvittämään. Tuttuun henkilöön/henkilöihin 

on helppo ottaa tarvittaessa yhteyttä. Lähdettäessä hankkimaan neuvontapalvelua 

voidaan tarjousta kysyä muualtakin. Hinta ei ole ratkaisevin tekijä 

hankintapäätöksessä.  

 

Haastatteluiden perusteella yrityksissä on pidetty hyvänä asiana sitä, että isosta 

tilintarkastustoimistosta löytyy asiantuntemusta monipuolisesti. Vaikeisiinkin 

kysymyksiin ja asioihin on aina löytynyt asiantuntija. Erityisesti 

arvonlisäveroasioissa on saatu hyvää ja asiantuntevaa palvelua. Yleisesti voidaan 

todeta, että haastatellut johtajat kokevat, että tilintarkastajalta on saatu sitä, mitä 

on haettu ja tilintarkastajaan on oltu tyytyväisiä. 

 

Liittyykö tilintarkastajan toimintaan / oheispalveluiden tarjoamiseen 

riippumattomuusongelmia? Mitä palveluita ei mielestäsi voida tarjota 

tilintarkastusasiakkaalle riippumattomuutta vaarantamatta? 

 

Tilintarkastajan riippumattomuusnäkökulmia ei ole pidetty haastatelluissa 

yrityksissä ongelmana. Johtaja A:n yrityksessä riippumattomuusasia on tullut 

esille esimerkiksi siinä, että TEKES:ltä tuotekehitystyöhön saatu rahoitus on 

edellyttänyt tilintarkastajan antamaa lausuntoa. Tässä tapauksessa lausunnon 

antaneen tilintarkastajan on ollut oltava muu kuin yhtiön päävastuullinen 

tilintarkastaja. Tällöin riippumattomuusnäkökulma on TEKES:n rahoitusohjeiden 

mukaisesti huomioitu. Eräs haastateltu talousjohtaja sanoo, että 

riippumattomuusasioita tulee katsoa ja harkita tapauskohtaisesti. Kyseissä 

yrityksessä riippumattomuus ei ole ollut ongelma. Ainoastaan kerran on jouduttu 

harkitsemaan riippumattomuutta, ja tällöinkin päädyttiin siihen, ettei 

riippumattomuus vaarannu. 

 

Talousjohtaja F:n mielestä riippumattomuus korostuu tänä päivänä hieman liikaa. 

Riippumattomuus ehkä jopa hieman haittaa rakentavaa yhteistyötä. 
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Riippumattomuuden korostuminen lisää byrokratiaa ja ajaa asiakkaan etujen ohi. 

Johtaja B totesi, että ”loistavaa visionääriä kannattaa käyttää konsulttina ja valita 

uusi tilintarkastaja”, jolloin riippumattomuus ei muodostu ongelmaksi. 

 

Mihin suuntaan toivot tilintarkastuspalveluiden kehittyvän tulevaisuudessa? 

 

Yritysjohtaja A uskoo jatkossakin veroasioiden korostuvan ja verosuunnittelun 

olevan tärkeä osa-alue, jossa neuvontapalveluita tullaan tarvitsemaan. 

Tilintarkastuksen toivotaan jatkuvan ”kaveripohjalla” molemmin puolista 

osaamista kunnioittaen ja hyödyntäen. Yritysjohtaja B toivoo, että 

tilintarkastuksessa keskitytään myös tulevaisuudessa olennaisiin eli vaikeimpiin 

asioihin tarkoittaen asioita, missä isoimmat ja merkittävimmät kömmähdykset 

voisivat tapahtua. Johtaja G:n yrityksessä tilintarkastuksen toivotaan 

tulevaisuudessa olevan konsultointia. Tilintarkastajan halutaan haarukoivan 

yrityksen ongelma-alueita. Johtaja D toivoo tilintarkastukseen kuuluvan avointa 

keskustelua, jossa pitkin tilikautta käydään läpi etukäteen suunniteltuja 

tarkastuskohteita. Johtaja D toivoo, että tilintarkastettavat yrityksen osa-alueet 

määriteltäisiin ja aikataulutettaisiin hyvissä ajoin etukäteen, jolloin asiakkaan 

talousjohdossa voitaisiin hyödyntää tilintarkastusta yrityksen työssä entistä 

paremmin. Tilintarkastuksen odotetaan keskittyvän olennaisiin asioihin.  

 

Johtajista C totesi, että neuvontapalvelut ja asiantuntemus niissä tulevat olemaan 

tärkeitä myös tulevaisuudessa. Erityisesti yrityksen toimiminen kansainvälisillä 

markkinoilla tuo eteen erityiskysymyksiä, joihin tarvitaan asiantuntijan neuvoja. 

Yrityksessä pidetään tärkeänä, että tilintarkastustoimisto on kansainvälinen ja sen 

sisällä eri maiden toimistojen välillä kontaktit toimivat. 

 

Yleisesti tilintarkastajalta odotetaan avointa keskustelua ja palautetta yrityksessä 

tilintarkastajan mielestä kunnossa olevista ja parannettavista asioista. 

Tilintarkastajan kanssa halutaan keskustella, ja tilintarkastajalta odotetaan 

 



59 
 

palautetta, myös muista kuin taloushallinnon asioista. Tilintarkastajalla on 

kokemusta useasta yrityksestä. Kokemusta toivotaan voivan hyödyntää siten, että 

tilintarkastajalta saataisiin toimintatapoihin ”bench-markkausta”. 

Tilintarkastajalta halutaan saada konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka yrityksen 

toimintaa voisi kehittää. Tilintarkastukselta toivotaan mahdollisimman vähän 

muodollisuuksia ja byrokratiaa, vaikka asiakkaalla ymmärretään, että tietyt asiat 

täytyy käydä läpi, jotta tarkastus on tehty lain ja suositusten mukaisesti. 

Tilintarkastuksen toivotaan olevan jatkossakin yhtiön toimintoja kehittävää. 

Tilintarkastus palvelee myös useita ulkoisia sidosryhmiä kuten mm. rahoittajia, 

sijoittajia, asiakkaita ja tavarantoimittajia. Ennen kaikkea toivotaan yritystä 

palvelevaa ja tarpeeksi suppeaa tilintarkastusta pk-yrityksen tarpeisiin nähden. 

Tilintarkastuksen toivotaan olevan muutakin kuin ”pakollisten blankettien 

täyttämistä”. Tärkeää ja antoisinta tilintarkastuksessa myös tulevaisuudessa olisi 

keskustelut. Johtaja C:n mukaan hyvänä lisänä olisi tilintarkastajan kokemuksen 

tuoma lisätieto mahdollisista tärkeistä poikkeuksista tai tunnusluvuista, joita olisi 

syytä seurata. Tulevaisuudessa sähköisen arkistoinnin uskotaan näkyvän 

tilintarkastuksessa papereiden vähenemisenä. 

 

Valitsisitko tilintarkastajaa, jos tilintarkastus ei olisi lakisääteistä ja pakollista? 

 

Mikäli tilintarkastus olisi tulevaisuudessa vapaaehtoista eikä perustuisi lakiin, 

haastatellut yritykset pääsääntöisesti valitsisivat edelleen tilintarkastajan.  

Haastatteluiden mukaan tilintarkastajalta saadaan tukea ja lisäksi varmuutta siitä, 

että yrityksen taloutta ja hallintoa on hoidettu oikein. Tilintarkastaja valittaisiin, 

koska tilintarkastajan neuvoja pidetään tarpeellisina ja asiat yrityksissä halutaan 

tehdä oikein.  

 

Tilintarkastajan valintaa puoltaa myös se, että tilintarkastus antaa tukea hyvään 

hallintotapaan. Riippumattoman ulkopuolisen tilintarkastuksen koetaan lisäävän 

yrityksen uskottavuutta. Johtaja D totesi, että hän voi nukkua yönsä rauhassa, kun 

 



60 
 

yrityksessä on tilintarkastaja. Haastatellun johtaja D:n mukaan tilintarkastus 

parantaa uskottavuutta yrityksestä ulospäin ja johdolle sisäänpäin. Ilman 

tilintarkastajaa paljon neuvoja jäisi saamatta. 

 

Tilintarkastusta pidetään oletusarvoisena juttuna. Ulkopuolisen arvioitsijan 

näkemystä asioihin pidetään tärkeänä. Tilintarkastus tuo luotettavuutta ja 

uskottavuutta taloudelliseen raportointiin. Talousjohtaja B ei keksi syytä, miksi 

tilintarkastus voitaisiin tai kannattaisi jättää pois. Rahoittajan suuntaan 

tilintarkastajalla on iso merkitys. Esimerkiksi yrityksen myyntitilanteessa yritys 

on oltava tilintarkastettu, jos ostaja halutaan löytää. Tilintarkastajan 

asiantuntemuksen avulla myös verotusasioiden uskotaan pysyvän paremmin 

hallinnassa. Johtaja C:n mukaan, jos yritys olisi heikossa taloudellisessa 

tilanteessa, voisi tilintarkastus tällöin olla helppo säästökohde. Johtaja C:n 

mukaan tilintarkastuksen pois jättäminen olisi väärä paikka säästää. Johtaja H:n 

mielestä jonkinlaista tarkastusta tulisi olla, jos varsinaista tilintarkastusta ei olisi, 

koska tekijöitä ja yrittäjiä on monenlaisia. Toisaalta omistajajohtaja ei itse 

välttämättä tilintarkastuskertomusta tarvitse. Yleisesti tilintarkastajaa pidetään 

arvokkaana lisäarvona yrityksille. Tilintarkastus ulkopuolisen riippumattoman 

tahon suorittamana tuo varmuutta siihen, että yrityksessä on toimittu lain 

mukaisesti ja oikein.  

 

5.2 Tilintarkastajien näkemyksiä  

 

Tilintarkastajien haastatteluissa selvitettiin tilintarkastajien kokemuksia ja 

näkemyksiä liittyen neuvontapalveluihin, asiakkaiden odotuksiin tilintarkastajalta 

ja riippumattomuuteen. Haastattelussa kartoitettiin myös tilintarkastajien 

käsityksiä tilintarkastuksen kehitystrendeistä. Seuraavassa on esitetty 

haastattelussa esitetyt kysymykset ja sen jälkeen tilintarkastajien vastauksia ja 

ajatuksia kysymykseen liittyen. 
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Millaisia etuja ja vastaavasti rajoitteita näet konsultointipalveluiden / 

lisäpalveluiden tarjoamisessa tilintarkastusasiakkaille? 

 

Haastateltujen tilintarkastajien mukaan on tilintarkastusyhtiön tavoitteiden 

mukaista myydä asiakkaalle lisäpalveluita. Yhtiön strategian mukaisesti asiakkaan 

tulee saada kaikki palvelut yhden oven takaa. Ennen kaikkea asiakas hyötyy 

yhden oven periaatteesta, koska tuttu yrityksen tunteva tilintarkastaja voi tarjota 

palveluja asiakkaalle tehokkaammin ja halvemmalla kuin vieras yhtiötä 

tuntematon palveluntarjoaja. Mitä paremmin asiakkaan tuntee, sitä helpompi 

asiakkaalle on tarjota palveluja. Tutun asiakasyrityksen historia, nykyisyys ja 

suunnitelmat tunnetaan, jolloin on helppo tarjota palveluita, joissa painopiste on 

tulevaisuuteen orientoitunutta. Lisäksi etuna on, että tilintarkastajalla on 

asiantuntemus kirjanpito-, yhteisö- ja verolainsäädännöstä. Yleisjuristit eivät 

välttämättä ole yhtä hyvin perillä näistä kaikista lainsäädännöistä. Kaikki 

haastatellut tilintarkastajat olivat sitä mieltä, että palveluiden tarjoamista rajoittaa 

riippumattomuus joissain tehtävissä. Riippumattomuuden osalta neutraliteetti 

suhteessa oman työn tarkastamiseen on pidettävä mielessä. 

 

Miten työaikasi jakaantuu lakisääteisen tilintarkastuksen ja neuvon-

/konsultointipalveluiden välille? 

 

Tilintarkastaja A:n työajan jakaantuminen lakisääteisen tilintarkastuksen ja 

neuvonta/konsultointipalveluiden kesken vaihtelee hyvin paljon. Yhden asiakkaan 

kohdalla heilahtelut ovat suuria ja yksittäiset toimeksiannot vaikuttavat 

tilanteeseen paljon hetkellisesti. Keskimäärin työajasta noin 70 % kuluu 

lakisääteisen tilintarkastuksen parissa ja 30 % työajasta 

neuvonta/konsultointityössä.  

 

Tilintarkastaja B:n työaika jakaantuu suunnilleen 85 % toimeksiannot liittyen 

lakisääteiseen tilintarkastukseen ja 15 % muuta. Kyseisellä tilintarkastajalla muu 
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pitää sisällään mm. sisäistä tarkastusta ja julkishallinnon puolella 

tarkastuslautakunnan sihteerin työtä ja tarkastuslautakunnan avustamista.  

 

Tilintarkastaja C käyttää työajastaan pääosin 95 % tilintarkastukseen ja 5 % 

neuvontapalveluihin. Hänen mukaansa tilintarkastus itsessään jo sisältää 

neuvontapalveluita. Raja tilintarkastuksen ja neuvontapalveluiden välillä ei ole 

selkeästi eroteltavissa.  

 

Tilintarkastaja D omaa 30 vuoden kokemuksen tilintarkastajan ammatista. Hänen 

kokemuksensa mukaan vuosien myötä konsultointi on kasvattanut osuuttaan. 

Tällä hetkellä noin 80 % työajasta on tilintarkastusta ja 20 % konsultointia. 

Itsensä haastateltu tilintarkastaja D kokee selvästi tilintarkastajaksi, ei konsultiksi. 

Hänen asiakaskunnassaan on paljon pieniä asiakkaita, joissa tarkastus suoritetaan 

kerran vuodessa. Raportointi tilinpäätösasioista tapahtuu muistiolla, jossa 

korostuvat merkittävät ja olennaiset tarkastuksessa havaitut puutteet. 

Tilinpäätöstarkastuksen jälkeen tilintarkastaja D käy yrityksen johdon kanssa 

keskustelun, jossa tulevaisuuden suunnitelmat ja kehitystarpeet ovat etusijalla. 

Kyseiset keskustelut tilintarkastajalla sisältyvät edellä mainittuun 80 % työaikaan, 

joka kuuluu tilintarkastuksen piiriin, mutta käytännössä keskustelut ovat yrityksen 

kehittämistoimia. Asiakkaat ovat pääosin pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Pk-

yrityksillä ei ole itsellään useinkaan suunniteltuihin investointeihin liittyen tehty 

esimerkiksi laskelmia rahoituksen riittävyydestä. ”Haalari-johtajilla” suunnitelmat 

eivät useinkaan ole paperilla, vaan korvien välissä. Yritysjohdon kanssa käytyjen 

kehittämiskeskustelujen yhteydessä haastateltu tilintarkastaja syöttää asiakkaan 

tiedot ja taloudelliset luvut laskentamalliin, jonka jälkeen mm. rahoituksen 

riittävyys suhteessa investointisuunnitelmaan tulee esille. Yleisimpiä yrityksen 

kehittämiseen liittyviä asioita ovat rahoitukseen liittyvät asiat. Tilintarkastaja D:n 

mukaan vuosittaiset keskustelut ovat asiakkaan puolelta hyvin odotettuja.  

 

 



63 
 

Millaisia neuvontapalveluita olet tarjonnut asiakkaille, mitkä ovat yleisimmät 

tarjoamasi neuvontapalvelut? 

 

Tilintarkastaja A:n tarjoamat yleisimmät neuvontapalvelut ovat veropalvelut ja 

yritysjärjestelyt. Erityisesti arvonlisä- ja tuloveroasiat ovat kysyttyjä palveluita. 

Yritysjärjestelyissä mm. fuusioiden suunnittelu ja dokumenttien laadinta työllistää 

tilintarkastajaa.  

 

Tilintarkastaja B:n eniten tarjoamat neuvontapalvelut ovat olleet veropalvelut, 

sisältäen välillisen ja välittömän verotuksen, yritysjärjestelyt, arvonmääritykset ja 

muut erityistoimeksiannot liittyen esimerkiksi yritysrakenteisiin. Itse 

tilintarkastaja B ei useinkaan yksin toteuta tarjottavaa neuvontapalvelua, vaan 

palvelukokonaisuuden toteutuksesta vastaa tilintarkastusyhteisön 

asiantuntijatiimi, johon tarpeen mukaan kuuluu mm. veroasiantuntija.  

 

Tilintarkastaja C:n osalta useimmin tarjottuja lisäpalveluita ovat olleet veroihin 

liittyvät palvelut, yritysjärjestelyt ja arvonmääritykset. Osittain veropalvelut 

sisältyvät jo lakisääteiseen tilintarkastukseen kuuluvaksi palveluksi. 

Tilintarkastaja C:n mukaan veropalvelu muuttuu lisäpalveluksi silloin, jos 

toimeksianto on erillinen tapaus, johon otetaan mukaan myös vero-osaston 

erityisasiantuntija.  

 

Tilintarkastaja D:n osalta tyypillinen asiakkaalle tarjottu neuvontapalvelu liittyy 

ennustetestaukseen eli esimerkiksi investointisuunnitelman rahoitukseen liittyviin 

asioihin. Myös verotukseen liittyvät kysymykset ovat melkein aina esillä. 

Yrityksen verotuksen suunnittelun lisäksi omistajien henkilökohtaiseen 

verotukseen liittyvää suunnittelua haastateltu tilintarkastaja tekee usein. Esillä 

ovat kysymykset jaettavan osingon suuruudesta liittyen yrityksen tasetestiin ja 

maksukykyisyyteen sekä verotukseen. Lisäksi haastatellulla tilintarkastaja D:llä 

on erilaisia budjetointiin liittyviä laskentamalleja Excel-muodossa, joita asiakkaat 
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voivat vuodesta toiseen käyttää ja hyödyntää pitkältä ajanjaksolta 

vertailukelpoista tietoa yrityksestään. Kyseinen tilintarkastaja tekee laskelmia 

myös muille kuin omille tilintarkastusasiakkailleen. Usein esimerkiksi 

investoinnin rahoittavalta pankilta tulee pyyntö asiakkaalle, että 

inventointisuunnitelmasta olisi hyvä olla esimerkiksi haastatellun tilintarkastaja 

D:n tekemät laskelmat. Edellä mainittujen neuvontapalveluiden lisäksi 

tilintarkastaja D mainitsee yritysjärjestelyt jatkuvasti meneillään oleviksi töiksi. 

Lisäksi hän tekee arvonmäärityksiä ja avustaa asiakasta erilaisia laskelmia tehden.  

 

Millaisia ylimääräisiä odotuksia asiakkailla on lakisääteisen tilintarkastuksen 

lisäksi tilintarkastajalta? Miten tilintarkastajan odotetaan osallistuvan yrityksen 

toiminnan kehittämiseen? 

 

Asiakkailla on erilaisia ylimääräisiä odotuksia tilintarkastajalle lakisääteisen 

tilintarkastuksen lisäksi. Odotukset riippuvat asiakkaasta. Pienemmät ja isommat 

asiakkaat eroavat odotustensa suhteen toisistaan. Omistajayrittäjä-asiakkaat 

odottavat erityisesti verotuksen minimointia ja osingonjakomahdollisuuksien 

optimointia. Isommat asiakkaat puolestaan odottavat erityisesti viestintää 

lakimuutoksiin liittyen. Pääosin kaikki yritykset odottavat tilintarkastajan 

osallistuvan yrityksen toiminnan kehittämiseen mm. vinkkaamalla, jos yrityksessä 

jotain asiaa tehdään tehottomasti tai yrityksessä tehdään turhaa työtä. 

Tilintarkastajalta odotetaan ”best-practise”-käytäntöjen viestimistä. 

Riskienhallinnassa tilintarkastajan rooli keskustelukumppanina korostuu. 

Asiakkaat odottavat tilintarkastajalta aktiivista otettava kommunikoinnissa 

asiakkaan kanssa. Tilintarkastajalta odotetaan uusia ideoita, koska 

tilintarkastajalla koetaan olevan laaja-alaisuutta ja erilaisia näkökulmia 

liikkuessaan muissakin saman toimiala ja muiden toimialojen yrityksissä. 

Asiakkaat odottavat keskusteluja, joissa käsitellään yrityksen tulevaisuuden 

suunnitelmia. Aiemmin menneinä vuosikymmeninä tilintarkastajaa kohtaa ei 

juurikaan ollut ylimääräisiä odotuksia. Nykyisin asiakkaat tietävät paremmin, 

mitä tilintarkastus on ja mitä muutakin tilintarkastajalta voi odottaa. Odotukset 
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tilintarkastajaa kohtaan ovat kasvaneet sen myötä, kun tilintarkastajasta on tullut 

asiakkaan keskustelukumppani. Asiakkaat ovat huomanneet hyödyt 

tilintarkastajan kanssa käytyjen keskustelujen saldona. Yhteistyö toimii, kun 

asiakas toteaa, että tilintarkastaja tuo yritykseen enemmän kuin tilintarkastajasta 

aiheutunut kustannus on.  

 

Tilintarkastaja D:n mukaan tilintarkastajan odotetaan varoittavan etukäteen 

yritystä havaituista uhkista, jos hän niitä tilintarkastuksen yhteydessä havaitsee. 

Tilintarkastajan odotetaan olevan ”vahingontorjuja”. Mikäli yritykselle tapahtuu 

jotain ei toivottua, syytetään tilintarkastajaa helposti siitä, että hän ei ole sanonut 

mitään etukäteen. Keskustelut johdon kanssa ovat keskeinen osa 

tilintarkastusprosessia. Tilintarkastajalta odotetaan kommentteja johdon ideoihin 

ja vastaavasti tilintarkastajalta odotetaan ideoita ja parannusehdotuksia yrityksen 

toimintaan. Tilintarkastajalta odotetaan vertailua toimialan sisällä esimerkiksi 

varastonkiertoon liittyen tai ennusteversioita investointeihin liittyen.  

 

Näkyykö odotuskuilu työssäsi? Ja miten odotuskuilua voitaisiin kaventaa? 

 

Pääosin haastateltujen tilintarkastajien mukaan odotuskuilun näkyminen työssä on 

asiakaskohtaista. Jotkut asiakkaat luulevat, että tilintarkastuksen jälkeen kaikki on 

yrityksessä oikein. Odotuskuilua voidaan kaventaa avoimella tiedottamisella, 

raportoinnilla ja keskustelulla. Asiakkaille tulee korostaa mitä tilintarkastus on. 

Toimeksiantokirje on myös hyvä dokumentti, jonka avulla odotuskuilua voidaan 

pienentää.  

 

Tilintarkastaja D:n mukaan odotuskuilua ei näy, jos ”kuilu on lapioitu täyteen”. 

Asiakkaan odotukset täytetään työtä tekemällä.  Odotuskuilua voi kaventaa 

varaamalla asiakkaalle enemmän aikaa ja tekemällä ”extraa” ja ”pikana” eli 

asiakkaan tarpeisiin vastaamalla viivytyksettä. Asiakas on tunnettava 

henkilökohtaisesti, kasvoton tilintarkastaja ei ole hyvä asia.  
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Miten olennaisena ja tärkeänä pidät sitä, että tilintarkastaja tuottaa lisäarvoa 

asiakkaalle osana tilintarkastuspalvelua? 

 

Kaikkien haastateltujen tilintarkastajien mukaan on erittäin tärkeää ja olennaista, 

että tilintarkastaja tuottaa lisäarvoa asiakkaalle osana tilintarkastuspalvelua. 

Lisäarvon tuottaminen on kyky erottautua kilpailijoista. Osa asiakkaista myös 

odottaa tilintarkastajan tuovan lisäarvoa tilintarkastustyönsä ohessa yritykselle. 

Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle on lähtökohta asiakaspalvelutyössä, jota 

tilintarkastus on. Lisäarvon tuottaminen on erittäin olennaista. Tilintarkastaja D:n 

sanoin ”lisäarvon tuottaminen asiakkaalle on huiman tärkeää ja kivijalka koko 

hommalle”. Lisäarvon tuottaminen sitouttaa asiakasta ja tekee tilintarkastajasta 

hyvän kumppanina. Lisäarvon tuottaminen edistää sekä asiakkaan että 

tilintarkastajan hyvää.  

 

Miten koet riippumattomuuden vaikuttavan lisäpalveluiden 

tarjoamismahdollisuuksiin, ja miten riippumattomuuden varmistamisesta on 

huolehdittu? 

 

Riippumattomuuskysymykset on aina arvioitava tapauskohtaisesti lisäpalveluita 

tarjottaessa tilintarkastusasiakkaalle. Riippumattomuus on mietittävä jo 

tarjousvaiheessa. Riippumattomuuden rajanvedon tunnistaminen on tärkeää. 

Oman työn tarkastamiseen ei saa joutua. Tilintarkastaja voi laskelmillaan tuoda 

eri vaihtoehtoja, mutta yritys tekee aina päätöksen itse. Tilintarkastaja voi tehdä 

erilaisia vaihtoehtolaskelmia riippumattomuuttaan vaarantamatta, koska 

laskelmissa käytetään yrityksestä annettuja lukuja eikä tilintarkastajan keksimiä 

tai olettamia lukuja. Keskustelut tilintarkastajakollegan kanssa auttavat, jos itse on 

epävarma liittyen riippumattomuusasioihin.  

 

 Haastateltujen tilintarkastajien yhtiössä riippumattomuusasiat on varmistettu 

tilintarkastusyhtiön sisäisellä varmistusprosessilla, joka on pakko tehdä jokaisen 
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asiakkaan osalta. Lisäksi yhtiössä on riskienhallintayksikkö, josta voi kysyä apua 

ja saada lopullisen varmistuksen riippumattomuuskysymyksiin.  

 

Mitä palveluita ei mielestäsi voida tarjota tilintarkastusasiakkaalle 

riippumattomuutta vaarantamatta? Ja oletko joutunut joskus kieltäytymään 

jostain toimeksiannosta riippumattomuuden takia? 

 

Haastatteluissa tuli esille, että asiakkaalle ei voida suorittaa riippumattomuutta 

vaarantamatta palvelua, jossa ollaan johdon määräysvallan alaisena. Myöskään 

omaa työtä ei voida tarkastaa. Haastatteluiden perusteella on todettavissa, että 

harvoissa tapauksissa riippumattomuuden takia on jouduttu kieltäytymään 

toimeksiannoista. Esimerkiksi joitain lausuntoja on jättäydytty antamasta, koska 

ollaan myös yhtiön tilintarkastajia. Myös konkurssipesän tarkastuksesta on 

kieltäydytty riippumattomuussyistä tapauksessa, jossa konkurssiin menneen 

yhtiön hallintoelimiin kuuluvien henkilöiden yhtiöitä on tilintarkastusasiakkaana.  

 

Suuressa tilintarkastustoimistossa riippumattomuusasiat on helpommin 

hallittavissa, koska vero- ja neuvontapalveluita tarjoavat osastot ovat erikseen ja 

usein palveluita tarjoavat eri ihmiset kuin vastuullinen tilintarkastaja. 

Lisäpalveluita voidaan yleensä tarjota, kunhan palvelun toteuttaa joku muu kuin 

vastuullinen tilintarkastaja. Tietyt palvelut haastateltujen tilintarkastajien yhtiössä 

on kokonaan jätetty pois palveluvalikoimasta. Yhtiön juristit eivät mm. lähde 

asianajajiksi, mutta asiakkaan avustajana voidaan toimia. 

Tilintarkastusasiakkaalle ei voida tarjota palkanlaskentaa, kirjanpitoa, 

kustannuslaskentaa ja budjetointia. Myöskään käyttöomaisuus- tai 

varastokirjanpitoa ei voida tehdä, eikä yleensä mitään osakirjanpitoa. 

Veroilmoituksen täytössä sen sijaan voidaan avustaa, koska silloin ei tehdä 

kirjanpitoa, vaan ainoastaan poimitaan kirjanpidosta tietoja. Myös 

avustustilityshakemuksia voidaan täyttää ja vertailulaskelmia voidaan tehdä sekä 
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tasekirja voitaisiin teknisesti koota olemassa olevien yrityksen kirjanpidon 

lukujen perusteella.  

 

Mitkä uskot olevan kehitystrendit tilintarkastusalalla? Miten näet 

neuvontapalveluiden tulevaisuuden? 

 

Tulevaisuuden kehitystrendit tilintarkastusalalla tulevat olemaan lakisääteisen 

tilintarkastuksen poistuminen pieniltä yhtiöiltä, joka johtaa muiden 

varmennuspalveluiden kasvamiseen esimerkiksi rahoittajan toimesta. 

Taloushallinnon sähköistyminen tulee myös vaikuttamaan tilintarkastukseen. 

Tulevaisuudessa neuvontapalvelut menevät yhä enemmän ”avaimet käteen” 

palveluun, jossa yhdistyy taloustietämys, veroasiat ja juridiikka. Asiakkaille ei 

enää anneta vain yksittäisiä neuvoja vaan koko paketti. Tulevaisuuden 

suuntauksena on asiakkaiden globalisoituminen, jota kautta myös tilintarkastajien 

on oltava globaalisti toimivia yhteisöjä, joilla on yhteistyötä ulkomaisten 

ketjujensa toimistojen kanssa. Etenkin isompien asiakasyritysten kohdalla 

kansainvälisyys korostuu.  

 

Neuvontapalveluiden kysyntä kasvaa tulevaisuudessa, koska yritykset ulkoistavat 

taloushallintoa ja muita toimintoja. Palveluiden ostot, etenkin tilintarkastusta 

lähellä olevat palvelut, kasvavat. Neuvontapalveluiden merkittävän kasvun myötä 

työaika asiakasta kohti lisääntyy. Keskustelevan ja analysoivan tilintarkastuksen 

merkitys korostuu. Neuvontapalvelut nähdään tulevaisuudessa 

tilintarkastustoimistoissa mahdollisuudeksi luoda kasvua liikevaihtoon 

tilintarkastuksen kasvun ollessa hitaampaa. 

 

Tilintarkastaja D:n mukaan nykymuodossaan tilintarkastukselle on ladattu 

valtavasti vaatimuksia ja tilintarkastus on julkisuudessa esitetty ”syyllistävänä”, 

jonka seurauksena tilintarkastajat tekevät paljon työpapereita oman selustansa 

turvaamiseksi mahdollisissa yritysten talousrikos- ja väärinkäytöstilanteissa, jotta 
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ollaan oikeudessa vahvoilla. Tilintarkastaja D:n mukaan tilintarkastuksen 

fokuksen toivottaisiin kohdistuvan tulevaisuudessa enemmän asiakkaaseen 

poispäin työpapereiden tekemisestä. Tietty tarkastusevidenssi täytyy kuitenkin 

saada ja dokumentoida, mutta ajan ollessa rajoittava tekijä olennaiseen 

keskittyminen on tärkeää. Tällä hetkellä tilintarkastuksessa näkyy liiaksi 

amerikkalainen toimintatapa liittyen viime vuosina esiin tulleisiin 

väärinkäytöstapauksiin.  

 

Onko eroa isompien ja pienempien yritysten välillä edellä mainituissa asioissa? 

 

Yleisesti ottaen asiakkaat ovat aina tapauskohtaisia juttuja, ja siitä suurin haaste 

syntyykin haastateltujen tilintarkastajien mukaan. Palveluvalikoimaa on 

tuotteistettu, mutta käytännössä asiakkaan kanssa pohditaan tapauskohtaisesti 

juuri kyseiseen tapaukseen sopiva ratkaisu ja siihen sopivat asiantuntijat. 

Asiakkaissa on jonkin verran eroja suurten ja pienten yritysten välillä. Isot 

yritykset ovat ammattimaisempia palveluiden ostajia, jotka kilpailuttavat 

enemmän ja osaavat vaatia moninaisia palveluita. Pienet ja keskisuuret yritykset 

ostavat enemmän palveluita ulkoa, kun taas isoilla on enemmän itsellä osaamista. 

Isommilla yrityksillä on itsellään resurssia ja osaamista sekä parempi asioiden 

valmistelukyky. Pienet yrityksen tarvitsevat enemmän neuvontapalveluita. 

Pienten yritysten osalta tilintarkastajat uskoivat neuvontapalveluiden tarpeen 

kasvavan yhä enemmän tulevaisuudessa. Pk-sektorin asiakkaiden osalta hinta ei 

ole tärkein asia, vaan yritykset ovat valmiita maksamaan hyvästä ja 

asiantuntevasta palvelusta neuvontapalveluissa ja tilintarkastuspalveluissa. 

Yrityksille on tärkeää hyödyn ja kustannusten tasapaino.  
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6  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksessa selvitettiin tilintarkastajan merkitystä asiakkaan toiminnan 

kehittämiseen. Tutkimus käsitteli asiaa asiakkaiden eli yritysten näkökulmasta 

sekä lisäksi täydensi näkökulmaa KHT-tilintarkastajien ajatuksilla. Tutkimuksella 

selvitettiin muun muassa seuraavia kysymyksiä:  

 Mihin tilintarkastaja voi vaikuttaa yrityksen toiminnassa ja kehittämisessä 

sekä miten tilintarkastajan työ voi näkyä yrityksen toiminnan 

kehittymisenä. 

 Mitä tilintarkastajalta odotetaan sen lisäksi, että hän varmistaa, että 

tilinpäätös, toimintakertomus ja päätöksenteossa käytettävät taloudelliset 

tiedot ovat olennaisilta osiltaan oikein eli antaa tilintarkastuskertomuksen. 

 Miten tilintarkastajat itse kokevat roolinsa asiakkaan toiminnan 

kehittämisessä. 

 Miten asiakkaat odottavat tilintarkastajan osallistuvan yrityksen toiminnan 

kehittämiseen. 

 Mitä tilintarkastajien tarjoamia neuvontapalveluita asiakkaat pitävät 

tärkeinä / ovat käyttäneet / haluaisivat käyttää tulevaisuudessa 

kehittäessään yrityksensä toimintaa. 

 Miten tilintarkastajat ovat turvanneet riippumattomuuden tarjotessaan 

asiakkaille muita kuin lakisääteisiä tilintarkastuspalveluita. 

 

Teoriaosuudeltaan tutkimus keskittyi suomalaiseen tilintarkastuskäytäntöön. 

Tutkimuksessa keskityttiin osakeyhtiöihin ja niiden joukossa pääosin pk-

yrityksiin. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa haastateltavat yritykset ja 

tilintarkastajat rajattiin alueelle Kouvola-Kotka-Lahti-Lappeenranta.  

 

Tutkimus jakaantui kahteen osaan. Alun teoriaosuudessa käsiteltiin 

tilintarkastuksen tavoitetta, roolia, tilintarkastuksen kohdetta ja tilintarkastajan 
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kelpoisuusvaatimuksia sekä tilintarkastajan riippumattomuutta. Tämän jälkeen 

käsiteltiin tilintarkastajan neuvonanto- ja konsultointipalveluita sekä niihin 

liittyen esiteltiin suurten tilintarkastusyhteisöjen tarjoamaa palveluvalikoimaa. 

Lopun osan muodosti empiirinen osa työstä. Empiirinen osa perustui 

yritysjohtajien ja tilintarkastajien haastatteluihin. Haastattelut kohdistuivat 

kahdeksaan yritysjohtajaan ja neljään KHT-tilintarkastajaan. 

 

Tilintarkastajan merkittävin tehtävä on yleensä varmistaa, että tilinpäätös, 

toimintakertomus ja päätöksenteossa käytettävät taloudelliset tiedot ovat 

olennaisilta osiltaan oikein. Tilintarkastukseen liittyy paljon muutakin kuin 

ainoastaan numeroita. Kaikki tilintarkastajan tuottamat palvelut eivät perustu 

lakiin. Tilintarkastuksen toimintakenttä on laaja ja tilintarkastajan tehtävät 

moninaisia. Tilintarkastajat tarjoavat esimerkiksi veroneuvoja, opastavat 

monenlaisissa yritysten toimintaan liittyvissä seikoissa ja laativat selvityksiä sekä 

lausuntoja. Tilintarkastuksella on keskeinen merkitys mm. pienyrittäjän arjen 

tukena. Yhtiön johdolle ja omistajille tilintarkastajan rooli ja asiantuntemus voi 

olla tärkeä informaation välittäjä mm. lakimuutoksissa, veroasioissa, corporate 

governance –asioissa sekä yhtiöiden myynti- ja ostotilanteissa. Muuttuvassa ja 

kansainvälistyvässä toimintaympäristössä yritysten tarpeet kasvavat kaiken aikaa, 

jolloin erityisasiantuntemuksen rooli yrityksen toiminnan kehittämisessä 

korostuu.   

 

Viime vuosina merkittävimmin ovat lisääntyneet tilintarkastajien tarjoamat muut 

neuvontapalvelut, mikä on johtanut myös tilintarkastajan riippumattomuutta 

koskevan sääntelyn korostumiseen. Tilintarkastajat ovat laskentatoimen 

asiantuntijoita, ja heidän asiantuntemustaan hyödynnetään monenlaisissa 

neuvonta- ja asiantuntijatehtävissä. Tällöin joudutaan ratkaisemaan, kuinka paljon 

tilintarkastajan on mahdollista riippumattomuuttaan ja puolueettomuuttaan 

vaarantamatta ottaa vastaan muita kuin varsinaisia tilintarkastustehtäviä. 

Konsultoiva tilintarkastus tuo lisäarvoa asiakkaalle, ja yleensä kaikkeen 

tilintarkastukseen liittyy jonkun verran neuvontaa.  
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Nykyisin etenkin suuret tilintarkastustoimistot ovat vieneet tilintarkastuksen 

tuotteistamisen pitkälle tarjoten laajan palveluvalikoiman asiakkailleen. 

Tilintarkastustoimistojen palveluvalikoimasta löytyy mm. seuraavia palveluita: 

veropalvelut, yritysjärjestelyt, IT-neuvontapalvelut, liikkeenjohdon 

neuvontapalvelut, ympäristö- ja yhteiskuntavastuupalvelut, henkilöstöraportointi, 

IFRS-neuvontapalvelut, corporate governance, sisäinen valvonta ja 

riskienhallinta. 

 

Tutkimuksessa tehtyjen haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että 

tilintarkastajan palveluita käytetään, kun halutaan asiantuntevia ja luotettavia 

tietoja taloudellisista ja oikeudellisista asioista. Neuvontapalveluiden muodossa 

tilintarkastajalta toivotaan apua erityistapauksiin, joissa oma osaaminen ei riitä.  

Useimmiten yrityksen oma organisaatio on pieni ja siten osaamista ei ole aina 

tarpeeksi omasta takaa. Haastateltujen tilintarkastajien kysytyimmät 

neuvontapalvelut ovat veropalvelut, yritysjärjestelyt ja arvonmääritykset. Osittain 

veropalvelut katsotaan kuuluvan osaksi lakisääteistä tilintarkastusta. Tutkimuksen 

mukaan asiakkailla on erilaisia ylimääräisiä odotuksia tilintarkastajalle 

lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi. Odotukset vaihtelevat asiakkaittain. 

Yleisesti voidaan todeta, että verotukseen liittyvät asiat korostuvat selkeästi, ja 

verotuksen optimointiin odotetaan tilintarkastajan apua. 

 

Tutkimuksessa tuli selvästi esille, että yritysjohtajat arvostavat tilintarkastajien 

näkemyksiä. Tilintarkastajilla koetaan olevan näkemystä ja kokemusta 

monenlaisista yrityksistä ja usein myös muista vastaavan toimialan yrityksistä. 

Tilintarkastaja on näköalapaikalla useisiin yrityksiin. Haastateltujen johtajien 

mukaan tilintarkastajan laajaa kokemusta on voitu hyödyntää, ja häneltä on voitu 

kysyä, kuinka muualla tehdään tai on saatu vinkkejä, miten muuten asiat voisivat 

olla. Tilintarkastaja tuo vaihtoehtoja esille ja yritys tekee päätöksen. 

Tilintarkastajalta odotetaan taustatyöhön osallistumista. Tilintarkastajalta haetaan 

varmistusta omalle näkemykselle. Ulkopuolisena tarkkailijana tilintarkastaja tuo 

uusia näkökulmia asioihin. Tilintarkastaja on lähellä oleva tuttu henkilö, jolta on 
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helppo kysyä. Tilintarkastajaa pidetään lähellä yhtiötä olevana 

keskustelukumppanina ja luottohenkilönä. Yrityksen tilintarkastajaa ei lähdetä 

vaihtamaan helposti eikä usein. Pitkää tilintarkastussuhdetta pidetään tärkeänä, ja 

tuttu tilintarkastaja koetaan helposti lähestyttäväksi kumppaniksi. Etenkin 

neuvontapalveluissa oman tilintarkastajan etuna on, että tuttu tilintarkastaja tuntee 

jo yhtiön, jolloin saadaan tehokkuutta työhön. Myös tilintarkastajien 

haastatteluissa tuli esille edut liittyen pitkään tilintarkastussuhteeseen. 

Tilintarkastajien mukaan tuttu yrityksen tunteva tilintarkastaja voi tarjota 

palveluja asiakkaalle tehokkaammin ja halvemmalla kuin vieras yhtiötä 

tuntematon palveluntarjoaja. Mitä paremmin asiakkaan tuntee, sitä helpompi 

asiakkaalle on tarjota palveluja. 

 

Tilintarkastajan merkitys yrityksen toiminnan kehittämisessä näkyy parhaiten 

siinä, että tilintarkastajan odotetaan peruslähtökohtaisesti nostavan esiin 

havaitsemiaan yrityksen ongelmakohtia. Tilintarkastajan kanssa halutaan käydä 

keskustelua ja konkreettisesti läpi yrityksen ongelma-asioita. Keskusteluissa 

tilintarkastajan kanssa on noussut esiin uusia näkökulmia ja näkemyksiä asioihin. 

Tutkimuksessa tuli esille, että yrityksissä ei aina välttämättä huomata itse kysyä 

tilintarkastajalta neuvoa, koska omalle työlleen tulee sokeaksi. Tilintarkastajan 

odotetaan antavan vinkkiä yrityksen toiminnan kehittämiseen, mikäli 

tilintarkastaja huomaa, että jonkin asian voisi tehdä toisin tai tehokkaammin. 

Lisäksi tilintarkastajalta toivotaan informaatiota mm. lakimuutoksista. 

Tutkimuksen perusteella tilintarkastajalta odotetaan aktiivisesti neuvontaa 

yrityksen kaikilla osa-alueilla.  

 

Tutkimuksen perusteella tilintarkastajan riippumattomuusnäkökulmia ei ole 

koettu ongelmallisena asiana yrityksissä eikä tilitarkastajien keskuudessa. 

Haastatteluissa tuli esille, että asiakkaalle ei voida suorittaa riippumattomuutta 

vaarantamatta palvelua, jossa ollaan johdon määräysvallan alaisena. Myöskään 

omaa työtä ei voida tarkastaa. Riippumattomuuskysymykset on aina 

tilintarkastajan arvioitava tapauskohtaisesti lisäpalveluita tarjottaessa 
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tilintarkastusasiakkaalle. Haastatteluiden perusteella on todettavissa, että 

harvoissa tapauksissa riippumattomuuden takia on jouduttu kieltäytymään 

toimeksiannoista.  

 

Yrityksissä tilintarkastajalta odotetaan myös tulevaisuudessa avointa keskustelua 

ja palautetta yrityksessä tilintarkastajan mielestä kunnossa olevista ja 

parannettavista asioista. Tilintarkastajan kanssa halutaan keskustella ja 

tilintarkastajalta odotetaan palautetta myös muista kuin taloushallinnon asioista. 

Tilintarkastuksen toivotaan olevan jatkossakin yhtiön toimintoja kehittävää. 

Keskustelevan ja analysoivan tilintarkastuksen merkitys korostuu. Tutkimuksen 

perusteella sekä yritysjohto että tilintarkastajat uskovat neuvontapalveluiden 

kysynnän kasvavan tulevaisuudessa. Neuvontapalveluissa mennään yhä enemmän 

”avaimet käteen” palveluun, jossa yhdistyy taloustietämys, veroasiat ja juridiikka. 

Asiakkaille ei enää anneta vain yksittäisiä neuvoja vaan koko paketti.  

 

Tutkimuksen mukaan tilintarkastajista on yritykselle hyötyä muutenkin kuin 

kirjanpidollisten ja verotuksellisten muotoseikkojen täyttämisessä. Yritykset 

hyötyvät lisäarvosta, jonka tilintarkastajien havainnot tuovat yrityksen 

kehittämiseen. Ulkopuolisen asiantuntijan näkemys tuo yritykseen uusia 

näkökulmia ja laaja-alaisuutta. Tilintarkastajien raporteista on todettu olleen 

hyötyä esimerkiksi varastonkierron tehostamisessa ja lisäksi tilintarkastajien 

asiantuntemusta on käytetty verosuunnittelussa, yrityskaupoissa ja muissa 

yritysjärjestelyissä. Tilintarkastajilta on myös pyydetty näkemyksiä yrityksen 

luottopolitiikasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta. Tutkimuksen perusteella 

voidaan todeta, että tilintarkastajien näkemykset ovat arvokkaita yrityksen 

liiketoiminnan kehittämisessä.  
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LIITE 1. Kysymykset haastatteluiden rungoksi 

 

Kysymyksiä tilintarkastajien asiakkaiden eli yritysjohdon haastatteluun 

 Mitä odotat enemmän tilintarkastajalta? 

 Millaista lisäarvoa odotat tilintarkastuksen tuovan yritykselle? 

 Mitä odotat tilintarkastajalta tai miten näet tilintarkastajan merkityksen 

yrityksen toiminnan kehittämisessä? 

 Millä perusteella yrityksenne tilintarkastaja on valittu? 

 Miksi valitset tai et valitse tilintarkastajaan suorittamaan 

lisäpalvelutoimeksiantoja? 

 Liittyykö tilintarkastajan toimintaan / oheispalveluiden tarjoamiseen 

riippumattomuusongelmia? Mitä palveluita ei mielestäsi voida tarjota 

tilintarkastusasiakkaalle riippumattomuutta vaarantamatta? 

 Mihin suuntaan toivot tilintarkastuspalveluiden kehittyvän 

tulevaisuudessa? 

 

Kysymyksiä tilintarkastajien haastatteluun 

 Millaisia etuja ja vastaavasti rajoitteita näet konsultointipalveluiden / 

lisäpalveluiden tarjoamisessa tilintarkastusasiakkaille? 

 Miten työaikasi jakaantuu lakisääteisen tilintarkastuksen ja neuvon-

/konsultointipalveluiden välille? 

 Millaisia neuvontapalveluita olet tarjonnut asiakkaille, mitkä ovat 

yleisimmät tarjoamasi neuvontapalvelut? 

 Millaisia ylimääräisiä odotuksia asiakkaille on lakisääteisen 

tilintarkastuksen lisäksi tilintarkastajalta? Miten tilintarkastajan odotetaan 

osallistuvan yrityksen toiminnan kehittämiseen? 

           (jatkuu) 

 



  

 

         (liite 1 jatkoa)  

 Näkyykö odotuskuilu työssäsi? Ja miten odotuskuilua voitaisiin kaventaa? 

 Miten olennaisena ja tärkeänä pidät sitä, että tilintarkastaja tuottaa 

lisäarvoa asiakkaalle osana tilintarkastuspalvelua? 

 Miten koet riippumattomuuden vaikuttavan lisäpalveluiden 

tarjoamismahdollisuuksiin, ja miten riippumattomuuden varmistamisesta 

on huolehdittu? 

 Mitä palveluita ei mielestäsi voida tarjota tilintarkastusasiakkaalle 

riippumattomuutta vaarantamatta? Ja oletko joutunut joskus kieltäytymään 

jostain toimeksiannosta riippumattomuuden takia? 

 Mitkä uskot olevan kehitystrendit tilintarkastusalalla? Miten näet 

neuvontapalveluiden tulevaisuuden? 

 Onko eroa isompien ja pienempien yritysten välillä edellä mainituissa 

asioissa? 
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