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1. Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

500 suurimman suomalaisen yrityksen talousjohtajille tehdyn kyselyn mukaan, tilintarkastuk-

sen tasoon ollaan tyytyväisiä Suomessa. Tutkimuksen mukaan suurin osa talousjohtajista oli 

sitä mieltä, että tilintarkastus tuo lisäarvoa yrityksen liiketoiminnalle ja sitä tehdään riittävässä 

laajuudessa. (Sviili 2010) Tilintarkastuksen laatua ei suoranaisesti tutkimustulosten perusteel-

la kuitenkaan kyselyssä käsitelty. Tilintarkastuksen laatu onkin käsite mitä on vaikea yksiselit-

teisesti määrittää. Voimassa oleva tilintarkastuslaki asettaa tilintarkastukselle omat vaatimuk-

sensa, mutta varsinaista laadunkäsitettä siinäkään ei määritellä. 

 

Laadukkaan tilintarkastuksen on tutkimusten avulla osoitettu tuovan yritykselle erinäisiä hyö-

tyjä. Esimerkiksi Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan laadukkaampi tilintarkastus johtaa 

edullisempiin vieraan pääoman kustannuksiin (Karjalainen 2011). Erään toisen, ruotsalaisen, 

tutkimuksen mukaan laadukkaampi tilintarkastus puolestaan vähentää velkojien herkkyyttä 

asettaa yrityksiä selvitystilaan. Tätä kautta myös konkurssin todennäköisyys pienenee laa-

dukkaamman tilintarkastuksen yrityksissä. (Sundgren 2009). Lisäksi Miettisen (2008) väitös-

kirjan mukaan tilintarkastuksen laatu on positiivisessa vaikutussuhteessa yrityksen taloudelli-

sen raportoinnin laatuun. Tilintarkastuksen laadun vaikutuksia yritysten liiketoimintaan on siis 

tutkittu, ja tuloksia on saatu. Mielenkiintoa herättävätkin ne tekijät, jotka vaikuttavat itse tilin-

tarkastuksen laatuun. Tilintarkastuksen laadusta ja sen osatekijöistä on kuitenkin selvästi niu-

kemmin tutkimuksia saatavilla, kuin mitä esimerkiksi tilintarkastuksen laadun vaikutuksista 

yritysten liiketoimintaan.  

 

Tilintarkastus on lakeihin ja asetuksiin perustuva toimi, mutta silti sen laadussa esiintyy mitä 

ilmeisimmin eroja. Lakisääteisyytensä vuoksi tilintarkastusta voidaan yleisesti ajatella laaduk-

kaana instituutiona, joten tätä seikkaa vasten on mielenkiintoista raottaa tilintarkastuksen laa-

dun verhoa.  

 



2 
 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

 

Tämä tutkimus sijoittuu ulkoisen laskentatoimen maailmaan ja tarkemmin tilintarkastukseen. 

Tutkimuksen tavoitteena on saada vastauksia siinä esitettyihin tutkimusongelmiin, ja näin sel-

vittää tilintarkastuksen laadun käsitettä sekä tilintarkastuksen laatuun vaikuttavia tekijöitä. 

 

Kuten tämän luvun ensimmäisessä kappaleessa todetaan, niin tilintarkastuksen laatu vaikut-

taa yritysten liiketoimintaan eri tavoin. Tilintarkastuksen laatuunkin voisi näin ollen olettaa vai-

kuttavan eri tekijöitä. Tämän tutkimuksen pääongelmana on tutkia miten tilintarkastuksen 

laatua voidaan parantaa. Jotta voisimme saada vastauksia pääongelmaamme, on syytä 

asettaa tutkimukselle alaongelmia, mitkä toimivat ikään kuin siltana mentäessä kohti pääon-

gelmaa. 

 

Koska tutkimuksen tarkastelun kohteena on tilintarkastuksen laatu, niin ensimmäisenä alaon-

gelmana on syytä määrittää tilintarkastuksen laadun käsite ja selvittää mitä sillä tarkoitetaan. 

Tilintarkastuksen laadun määrittämisen jälkeen voidaan siirtyä tutkimuksen toiseen alaongel-

maan. Toisena alaongelmana on selvittää mistä tilintarkastuksen laatu muodostuu. Kun tiede-

tään mistä tilintarkastuksen laatu muodostuu, voidaan alkaa etsiä vastauksia tutkimuksen 

pääongelmaan, eli siihen miten tilintarkastuksen laatua voidaan parantaa. Seuraavassa on 

tutkimuksen alaongelmat vielä erillään selvitettynä: 

 

Mitä on tilintarkastuksen laatu? 

Mistä tilintarkastuksen laatu muodostuu? 

 

 

1.3 Rajaukset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on tutkia ensisijaisesti niitä ulkoisia tekijöitä, mitkä vaikuttavat 

tilintarkastuksen laatuun. Toisin sanoen tilintarkastukseen kohdistuvat sisäiset vaikutukset 

eivät kuulu tutkimuksen piiriin. Tällaisena tekijänä voidaan pitää esimerkiksi tilintarkastusyh-

teisöjen sisäistä laadunvalvontaa. 
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Vaikka tilintarkastus tehdäänkin tilintarkastuksen pohjalta, niin tämä tutkimus ei käsittele tilin-

päätökseen vaikuttavia tekijöitä sen syvällisemmin. Tutkimus keskittyy siis pelkästään tilintar-

kastuksen kenttään. 

 

Tutkimuksen aineisto koostuu eri maissa tehdyistä tutkimuksista, mutta lainsäädännön ja 

suositusten osalta keskitytään käsittelemään kuitenkin Suomen ja osittain EU:n (Euroopan 

Unioni) asetuksia sekä standardeja. Aikaisempien tutkimusten osalta pyritään suodattamaan 

tiedot tähän tutkimukseen siten, että ne olisivat mahdollisimman päteviä yleisellä tasolla. Toi-

sin sanoen tässä tutkimuksessa vältetään sellaisten tulosten käyttämistä, mihin ovat vaikutta-

neet eri maiden kansalliset, Suomen ja EU:n lainsäädännöstä eroavat, lait sekä asetukset.  

 

Tilintarkastajan näkökulma tulee tutkimuksessa osittain pakostakin esiin, sillä monet vaati-

mukset kohdistetaan juuri tilintarkastajaan.  Kuten mainittu, tilintarkastusyhtiöiden omaan laa-

dunvalvontaan tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan perehdytä. Tilintarkastus palvelee monia eri 

sidosryhmiä. Koska kaikkien sidosryhmien intressit ovat tilintarkastusta kohtaan kuitenkin 

melko samansuuntaiset, eli saada mahdollisimman luotettavaa informaatiota mahdollisimman 

kattavasti, niin tutkimustuloksetkin soveltuvat monen eri näkökulman tarkasteltavaksi. Toimi-

alakohtaista tai yrityskohtaista rajausta ei tehdä, sillä tämä tutkimus käsittelee tilintarkastuk-

sen laatua yleisellä tasolla.  

 

Tilintarkastuksen laatuun vaikuttaa monet eri tekijät. Tässä tutkimuksessa laatua tarkastellaan 

kolmen eri tekijän osalta. Nämä osatekijät ovat tilintarkastuksen valvonta ja laadunvalvonta, 

tilintarkastuspalkkiot sekä tilintarkastajien rotaatio. 

 

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja – aineisto  

 

Kyseessä on teoreettinen tutkimus, joten empiriaosaa ei tässä tutkimuksessa ole. Tämä tut-

kimus tutkii jo aikaisemmin tehtyjen tutkimusten avulla tilintarkastuksen laadun ja sen osateki-

jöiden ympärille nivoutuvia kysymyksiä. Aineistona käytetään eri menetelmin tehtyjä tutkimuk-
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sia. Näiden joukossa on esimerkiksi tutkimuksia tilintarkastuspalkkioiden sekä tilintarkastajien 

rotaation suhteista tilintarkastuksen laatuun. Tutkimukset on tehty muun muassa Yhdysval-

loissa, Australiassa sekä myös EU: n alueella.  

 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielma koostuu neljästä pääluvusta. Pääluvut linkittyvät toisiinsa seuraavan kuvion (1) mu-

kaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Tutkielman rakenne. 

Tutkimuksen tausta, tutkimusongelmat, rakenne ja menetelmät sekä aineisto 

 

Luku 1 

 

Tilintarkastuksen määritelmä, normisto, tilintarkastajiin kohdistuvat vaatimukset ja tilintarkas-

tus prosessina 

 

Luku 2 

 

Tilintarkastuksen laatu, laadun turvaaminen juridisella vastuulla, valvonta ja laadunvalvonta, 

tilintarkastuspalkkiot sekä tilintarkastajien rotaatio 

 

Luku 3 

 

Johtopäätökset ja yhteenveto 

 

Luku 4 
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Johdantoluvussa on tarkoitus esitellä tutkielman yleiset lähtökohdat ja menetelmät. Toisessa 

luvussa käsitellään tilintarkastukselle asetettuja vaatimuksia, sekä määritellään tilintarkastuk-

sen käsitettä. Tarkoituksena on johdattaa lukija tilintarkastuksen maailmaan ja samalla poh-

justaa tilintarkastuksen laatua käsittelevää lukua. Tilintarkastukselle asetetuista vaatimuksista 

käsitellään olennaisimpia nimenomaan tilintarkastuksen laadun kannalta. Tilintarkastuksen 

laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä käsittelevässä luvussa pyritään määrittelemään laadun 

käsite sekä tutkitaan mitä laatu tilintarkastuksessa tarkoittaa ja mistä se syntyy. Tässä luvus-

sa tutustutaan myös tarkemmin niihin seikkoihin, millä oletetaan olevan vaikutuksia tilintarkas-

tuksen laatuun. Johtopäätökset – luvussa kootaan aikaansaadut havainnot yhteen ja pyritään 

kokoamaan vastauksia tutkielman pääongelmaan. 
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2. Tilintarkastukselle asetetut vaatimukset 

 

2.1 Tilintarkastuksen määritelmä ja tarkoitus 

 

Tilintarkastus perustuu tilintekovelvollisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että joku on velvoitettu 

tekemään tiliä, tai toimimaan toisen osapuolen hyväksymällä tavalla joko lain tai sopimuksen 

perusteella. (Tomperi 2009, 7). Tilintarkastuslaissa ei määritetä tilintarkastukselle erillistä 

määritelmää, eikä se olekaan yksiselitteisesti selitettävissä oleva käsite. Kansainvälisen tilin-

tarkastusjärjestön IFAC: n (International Federation of Accountants) IAASB (International Au-

diting and Assurance Board) – komitean laatimassa ISA 200 (International Standard of Audi-

ting) tilintarkastusstandardissa kerrotaan tilintarkastuksen tarkoituksena olevan lisätä tilinpää-

töksen luotettavuutta sen käyttäjille (Halonen & Steiner, 2010, 13). Tilintarkastus on pääosin 

lakisääteinen prosessi, mikä on tehty palvelemaan tilinpäätöksen käyttäjiä. Tavoitteena on, 

että tilintarkastaja voi antaa tilinpäätöksestä lausunnon todetakseen sen olevan kaikilta olen-

naisilta osiltaan laadittu voimassa olevien tilinpäätösnormistojen mukaisesti (Halonen & Stei-

ner 2010, 42). 

 

 

2.2 Tilintarkastusta säätelevä normisto 

 

Suomessa tilintarkastusta säätelee tilintarkastuslaki. Tilintarkastusasetuksessa puolestaan 

säännellään tarkemmat säännökset Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan (TILA) 

ylläpitämästä tilintarkastajarekisteristä (Halonen & Steiner 2010, 29). Myös KHT – yhdistys on 

antanut tilintarkastajille soveltamisohjeita tilintarkastusalan standardien ja suositusten muo-

dossa. Tilintarkastuslakia tarkennetaan ja täydennetään useissa muissa eri laeissa kuten 

osakeyhtiölaissa (OYL) ja asunto-osakeyhtiölaissa (AOYL). 

 

Nykyinen voimassa oleva tilintarkastuslaki otettiin käyttöön 1.7.2007. Tavoitteenaan sillä on 

lisätä tilinpäätösten ja – tarkastusten luotettavuutta sekä uskottavuutta ilman, että siitä aiheu-

tuisi yhteisöille tarpeettomia rasitteita (Mähönen 2009, 89). Se on tilintarkastuksen sääntelyyn 

tarkoitettu yleislaki. Tämä tarkoittaa sitä, että jos muualla lainsäädännössä säädetään toisin 
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(esim. OYL ja AOYL), tilintarkastuslaki väistyy (Halonen & Steiner 2010, 30). Tilintarkastuslaki 

sisältää tilintarkastusta, tilintarkastajaa, tarkastajan valintaa sekä tarkastajien valvonta- ja hy-

väksymisorganisaatiota koskevia säännöksiä. Sen mukaan tilintarkastusvelvollisuus koskee 

kaikkia niitä yhteisöjä, jos ei toisin muualla laissa säädetä, jotka täyttävät vähintään kaksi seu-

raavista ehdoista: 

 

1) taseen loppusumma on yli 100 000 euroa; 

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on yli 200 000 euroa; tai 

3) yhteisöllä on keksimäärin yli kolme työntekijä (TilintL, 4§). 

 

Niillä yhtiöillä, joiden kohdalla yllämainitut ehdot eivät toteudu, on kuitenkin oikeus tilintarkas-

tukseen. Tilintarkastusvelvollisuus ei koske maatalousyrittäjiä eikä yksityisiä elinkeinonharjoit-

tajia (Halonen & Steiner 2010, 29). 

 

KHT – yhdistyksen tilintarkastajille antamat soveltamisohjeet perustuvat IFAC: n standardei-

hin. Niitä on kuitenkin mukautettu soveltumaan paremmin Suomen kansalliseen lainsäädän-

töön ja olosuhteisiin. Soveltamisohjeet löytyvät KHT – yhdistyksen julkaisusta Tilintarkas-

tusalan standardit ja suositukset. Tilintarkastusalan standardit ja suositukset antavat perustan 

hyvälle tilintarkastustavalle. Niitä voidaankin käyttää apuna hyvää tilintarkastustapaa tulkitta-

essa. (Halonen & Steiner 2010, 31) Tilintarkastusalansuositukset ja standardit sisältävät myös 

tilintarkastusta koskevat eettiset ohjeet.  Myös EU:lla on antaa omat suosituksensa liittyen 

tilintarkastukseen. Pyrkimys on, että kansainväliset sekä kansalliset standardit olisivat keske-

nään mahdollisimman harmoniset. 

 

 

2.3 Tilintarkastajiin kohdistuvat vaatimukset 

 

Tilintarkastajalla tarkoitetaan joko KHT (keskuskauppakamarin hyväksymä) – tai HTM - 

(kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä) tilintarkastajaa tai yhteisöä. Niin sanot-

tu maallikkotilintarkastus poistuu tilintarkastuslain siirtymäsäännösten perusteella 31.12.2011 

(TilintL, 57§). Tilintarkastuslain 3§:ssä määritetään tilintarkastajan yleisestä kelpoisuudesta 
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niin, että tilintarkastajana ei voi toimia henkilö, joka on vajaavaltainen, konkurssissa tai liike-

toimintakiellossa taikka jonka liiketoimintakelpoisuutta on muutoin rajoitettu. Tilintarkastuslain 

22§ puolestaan velvoittaa tilintarkastajaa noudattamaan hyvää tilintarkastustapaa. Hyvä tilin-

tarkastustapa on keskeinen normisto tilintarkastuksen toiminnan ohjauksessa. Hyvää tilintar-

kastustapaa tulee noudattaa kaikissa tilintarkastuslakia soveltavissa tehtävissä. Se on tapaoi-

keutta, ja näin ollen tilintarkastajan on toiminnassaan noudatettava niin ammatillisia kuin eet-

tisiäkin periaatteita. (Halonen & Steiner 2010, 31) Hyvän tilintarkastustavan käsite määrittyy 

pitkälti kansainvälisten ammattitilintarkastajien ja heidän ammatillisten yhteenliittymien toi-

mesta (KHT – yhdistys 2008, 5). 

 

Tilintarkastajan on oltava riippumaton tarkastettavan kohteen suhteen ja järjestettävä toimin-

tansa niin, että riippumattomuus on turvattu (TilintL, 24§). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että tilintarkastajan on toimittava itsenäisesti, eikä hän saa osallistua toimeksiantoasiakkaan-

sa päätöksentekoon missään muodossa. Riippumattomuuden voivat vaarantaa eri uhat, jotka 

on esitetty kuvassa 2. Jos tilintarkastajan riippumattomuus vaarantuu, on silloin arvioitava 

tämän mahdollista esteellisyyttä ottaa vastaan toimeksianto. Esteellisyydestä määritetään 

tilintarkastuslain 25§:ssä. 

 

 

 

Läheisyyden uhka   

     Painostuksen uhka 

Oman edun uhka 

 

 

 

 

Oman työn tarkastamisen uhka   Asianajon uhka 

 

Kuva 2. Riippumattomuuden uhat. (Tomperi 2009, 22 – 23) 

 

Riippumattomuus 
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Tilintarkastajille on tilintarkastuslaissa asetettu vaatimuksia myös koskien tämän ammattiaitoa 

ja huolellisuutta. Tilintarkastuslain 21§ velvoittaa tilintarkastajan pitämään yllä ja kehittämään 

ammattitaitoaan. Ammattieettisiä periaatteita koskevassa pykälässä sanotaan tilintarkastajan 

oltavan toimessaan ammattitaidon lisäksi rehellinen, objektiivinen sekä huolellinen (TilintL, 

20§). Tilintarkastajan on myös huolehdittava itse työnsä laadusta (TilintL, 23§). Tilintarkastus-

lain lisäksi ammattieettisiä periaatteita normitetaan Suomessa KHT – yhdistyksen eettisillä 

ohjeilla. Ne puolestaan perustuvat IFAC: in vastaaviin. Eettisten ohjeiden ammattieettiset pe-

riaatteet poikkeavat hieman tilintarkastuslain ammattieettisistä periaatteista. Molempien nor-

mistojen periaatteet ovat kuitenkin merkitykseltään samanlaisia, joten suurta ristiriitaa niiden 

välillä ei ole. Lisäksi tilintarkastuslain eroavaisuuksia eettisiin ohjeisiin täydennetään muualla 

tilintarkastuslain pykälissä. (Halonen & Steiner 2010, 33) 

 

Tilintarkastajan salassapitovelvollisuudella tarkoitetaan tilintarkastajan vaitiolovelvollisuutta 

seikoista, jotka ovat tulleet ilmi suoritettaessa tehtävää. Tilintarkastaja tai hänen apulaisensa 

ei saa ilmaista ulkopuoliselle tällaista seikkaa. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske 

tapauksia, jolloin: 

 

1) tilintarkastajan on ilmoitettava asiasta tai annettava lausunto lain nojalla; 

2) se, jonka hyväksi toimitaan, antaa suostumuksensa tietojen ilmaisemiseen; 

3) jokin viranomainen, tuomioistuin tai valvontaelin on oikeutettu lain nojalla saamaan 

asiasta tiedon; 

4) asia on jo tullut yleiseen tietoon (TilintL 26§). 

 

Salassapitovelvollisuus on osa tilintarkastuksen luottamuksellisuutta. Tämän vuoksi tilintar-

kastajan on aina noudatettava pidättyvyyttä tietojen paljastamisessa, jotka koskevat asiakas-

ta. Tämä myös silloin, vaikka tiedot eivät olisi salaisia eivätkä ne aiheuttaisi paljastuessaan 

suoranaista vahinkoa asiakkaalle. Tilintarkastuslain salassapitovelvollisuuspykälää laajemmin 

tilintarkastajaa velvoitetaan eettisissä ohjeissa. (Tomperi 2009, 24). 
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2.4 Tilintarkastus prosessina 

 

Tilintarkastuslaki ei anna erillisiä tilintarkastuksen toteutusta koskevia määräyksiä. Varsinai-

sessa tarkastusprosessissa on kuitenkin otettava huomioon monia tilintarkastuslain, jo ihan 

yleisiä periaatteita koskevia, säännöksiä ja suosituksia. Tällaisia ovat esimerkiksi hyvä tilintar-

kastustapa, esteellisyys - ja riippumattomuussäännökset sekä tilintarkastajan ammatillisuutta 

koskevat määräykset. Lisäksi tilintarkastuslaissa on määrätty tiettyjä raportointiin liittyviä seik-

koja. 

 

Tilintarkastustoimeksiannon saatuaan tilintarkastajan on aloitettava tulevan tilintarkastuspro-

sessin suunnittelu. Suunnitteluvaihe on pitkälti riskien arvioimista. Näihin riskien arviointeihin 

sisältyy muun muassa toimeksiannon hyväksymistä koskevat toimenpiteet, arvioinnit olennai-

sen virheellisyyden riskeistä sekä sellaisten muiden riskien tunnistamista, joiden osalta tilin-

tarkastustyötä ei voida tarvittavassa laajuudessa suorittaa, esimerkiksi tilintarkastusevidens-

sin puuttuessa.  Tilintarkastustyön suunnitteluvaiheessa määritellyt toimenpiteet suoritetaan 

toteutusvaiheessa. Tilintarkastajan on suoritettava tarkastus ammatillista skeptisyyttä sekä 

hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. (Halonen & Steiner 2010, 53 – 57) 

 

Tilintarkastuksen dokumentointi on yksi tilintarkastuksen laatua parantavista tekijöistä. Sen 

avulla tilintarkastajan on pystyttävä osoittamaan, että tilintarkastus on suoritettu vallitsevien 

standardien ja normien mukaan. Dokumentaatio auttaa tilintarkastajaa tilintarkastuksen rapor-

tointivaiheessa. Dokumentaatiolla on myös merkittävä osa myöhemmissä tilintarkastuksissa 

sekä laadunvalvonnassa. Tilintarkastusdokumentaation laajuudesta ei ole mitään suoria 

säännöksiä, vaan se riippuu esimerkiksi tilintarkastustyön luonteesta, riskeistä, tilintarkas-

tusevidenssistä sekä käytetyistä järjestelmistä ja työkaluista. Dokumentaatio on kuitenkin laa-

dittava siten, että myös toinen kokenut tilintarkastaja pystyy saamaan siitä käsityksen. Se on 

laadittava oikea – aikaisesti, eli sitä on tehtävä tilintarkastuksen kuluessa koko ajan. (Tomperi 

2009, 39 – 40) 

 

Tilintarkastuslain pykälissä 14 - 16 on määrätty tilintarkastajan raportoinnista. Lakisääteisiä, 

tilintarkastusta koskevia, raportteja on kolme: tilinpäätösmerkintä, tilintarkastuskertomus ja 
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tilintarkastuspöytäkirja. Tilinpäätösmerkintä on merkintä, minkä tilintarkastaja tekee tilinpää-

töksen suoritettuaan tarkastustehtävänsä (TilintL 14§). Se on pituudeltaan lyhin tilintarkastuk-

sesta annettava raportti (Halonen & Steiner 2010, 454). Tilintarkastuskertomuksessa puoles-

taan tilintarkastaja antaa lausunnon tarkastettavan tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta 

sekä niiden ja toimintakertomuksen ristiriidattomuudesta (TilintL 15§). Se on raportti tilintar-

kastuksen tuloksista, ja se annetaan vakiomuotoisena, kun tarkastus on voitu suorittaa kan-

sainvälisten standardien mukaisesti sekä hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Muutoin tilin-

tarkastusraportti voidaan antaa joko mukautettuna tai ehdollisena taikka kielteisenä. (Halonen 

& Steiner 2010, 450 – 451) Tilintarkastajalla on vielä mahdollisuus esittää tilintarkastuspöytä-

kirjan muodossa tarkastettavan yhteisön vastuuvelvollisille huomautuksia, joita ei tilintarkas-

tuskertomuksessa kuitenkaan mainita (TilintL 16§). Tilintarkastuspöytäkirjan luonne poikkeaa 

muista lakisääteisistä tilintarkastusraporteista, sillä se on nimenomaan tarkoitettu yhteisölle 

itselleen, eikä julkisuuteen. KHT – yhdistyksen tilintarkastusalan standardeissa ja suosituksis-

sa ei ole raportointiin liittyviä kohtia. Tilintarkastukseen liittyvien havaintojen kirjaamiseen olisi 

syytä kiinnittää erityistä huomiota tilintarkastajan oman oikeusturvan kannalta (Koponen 

2008). Tilintarkastajan oikeudellisista vastuista kerrotaan jäljempänä luvussa kolme. 
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3. Tilintarkastuksen laatu ja siihen vaikuttavat tekijät 

 

3.1 Tilintarkastuksen laatu 

 

Tilintarkastuslaissa ei määritellä tilintarkastuksen laatua, kuten ei myöskään tilintarkastusalan 

standardeissa ja suosituksissa. Tilintarkastuslaissa ainoastaan todetaan, että tilintarkastajan 

on huolehdittava työnsä laadusta (TilintL 23§). Tilintarkastusalaa säätelevä normisto ei anna 

selkeää laadunmääritelmää, vaikka laadunvalvontaa ja – varmistukseen koskevia säännöksiä 

löytyy. Tästä syystä voimme olettaa, että tilintarkastuksen laatu muodostuu kaikista tilintar-

kastukselle asetetuista vaatimuksista, jotka on esitelty tämän tutkimuksen toisessa luvussa. 

Olennaisinta tilintarkastuksen laadun näkökulmasta lienee se, että tilinpäätöksen käyttäjä saa 

tarpeensa tyydytettyä, ja voi luottaa saamaansa informaatioon. Tässä luvussa on tarkoitus 

käsitellä tilintarkastuksen laatuun vaikuttavia, mahdollisesti tilintarkastuslain ulkopuolisiakin, 

tekijöitä. 

 

 

3.2 Laadun turvaaminen juridisella vastuulla 

 

Tilintarkastuksen laadun turvaamiseksi tilintarkastaja on juridisessa vastuussa omasta työs-

tään. Toisin sanoen tilintarkastaja vastaa itse työnsä laadusta. Tämä tarkoittaa sitä, että tilin-

tarkastajan on vastattava tekemistään ja aiheuttamistaan vahingoista; olkoon se sitten tahal-

lista tai huolimattomuudesta johtuvaa. Tilintarkastuslaissa tilintarkastajan juridisesta vastuusta 

säädetään pykälissä 51 ja 52. Seuraavaksi käsitellään tilintarkastajan juridista vastuuta tar-

kastelemalla vahingonkorvaus – ja rikosoikeudellisen vastuun käsitteitä. 

 

Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuuta käsitellään tilintarkastuslain 51§:ssä. Tilintarkastus-

laki kulkee rinnakkain vahingonkorvauslain kanssa, mutta vahingonkorvausvastuusta määrite-

tään myös muissa laissa kuten esimerkiksi osakeyhtiölaissa. Jotta vahingonkorvausvastuu 

syntyy, on tilintarkastajan syyllistyttävä vähintään lievään tuottamukseen (Savela 2006, 142). 

Yleisenä edellytyksenä vahingonkorvausvastuulle on, että on aiheutunut jokin korvattavissa ja 

ennalta arvattavissa oleva vahinko, joka on vahingonaiheuttajan, tässä tapauksessa tilintar-
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kastajan, toimintaan syy – seuraussuhteessa. (Kaisanlahti & Horsmanheimo & Steiner 2007, 

328 – 329) Suomessa tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu on rajaton (Riistama 2007). 

Tämä tarkoittaa sitä, että tilintarkastajan vahingonkorvauksen määrälle ei ole asetettu euro-

määräistä ylärajaa. 

 

Tilintarkastuksen asema on rikosoikeudellisesti merkittävä kirjanpidon lainmukaisuuden ylläpi-

tämiseksi (Koponen 2008).  Talousrikosten ehkäiseminen on tilintarkastuksen yksi tärkeim-

mistä tehtävistä, ja näin ollen tilintarkastajat ovat myös rikosoikeudellisessa vastuussa teke-

misistään toimessaan. Tilintarkastuslaissa tilintarkastajan rikosoikeudellista vastuuta käsitel-

lään pykälässä 52. Sen mukaan rikosoikeudelliseen vastuuseen joutuminen edellyttää tahalli-

suutta tai törkeää huolimattomuutta tilintarkastuskertomuksen laatimisessa. Myös tilintarkas-

taja – nimikkeen väärinkäyttö on rikosoikeudellisesti rangaistava teko. (TilintL 52§) Tilintarkas-

tajaan kohdistuvasta rikosoikeudellisesta vastuusta säädetään tilintarkastuslain lisäksi rikos-

laissa sekä osakeyhtiölaissa. 

 

Edellä esitellyt vastuut ovat vahvasti kytköksissä toisessa luvussa esiteltyihin hyvään tilintar-

kastustapaan, ammattitaitoon ja huolellisuusvelvoitteeseen. Nämä puolestaan ovat raportoin-

nin lisäksi merkittävässä asemassa tilintarkastuksen laatua arvioitaessa. 

 

 

3.3 Tilintarkastuksen valvonta ja laadunvalvonta 

 

Tilintarkastusta ja sen laatua valvotaan sekä varmistetaan. Näillä toimilla vaikutetaan, tai ai-

nakin yritetään vaikuttaa, tilintarkastuksen laatuun. Tilintarkastuksen valvonnan ja laadunval-

vonnan käsitteet kuitenkin saavat eri julkaisuissa eri merkityksiä. Vastaan tulee termejä kuten 

laadunvalvonta, laadunvarmistus ja laaduntarkastus. Tässä tutkimuksessa tilintarkastuksen 

valvonnalla tarkoitetaan tilintarkastuslakiin ja muihin alan normeihin perustuvaa kurinpidollista 

valvontaa. Termillä laadunvalvonta puolestaan tarkoitetaan tässä työssä ulkoa päin tulevaa 

laadunvarmistusta. Laadunvalvonnan käsitteeseen sisältyy myös sisäinen laadunvarmistus, 

mutta se ei kuitenkaan kuulu tämän tutkimuksen piiriin. 
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Tilintarkastusta ja tilintarkastajia valvotaan muutamien eri valvontaelinten toimesta. Valtion 

tilintarkastuslautakunnan (VALA) vastuulla on huolehtia tilintarkastuksen ohjauksesta, kehit-

tämisestä ja valvonnasta (TilintL 39§). VALA on työ – ja elinkeinoministeriön yhteydessä toi-

miva lautakunta (Halonen & Steiner 2010, 22). Sekä keskuskauppakamarin hyväksymien tilin-

tarkastajien (KHT), että kauppakamarin hyväksymien tilintarkastajien (HTM) hyväksyminen 

tapahtuu eri organisaatioiden toimesta. KHT - tilintarkastajat hyväksyy keskuskauppakamarin 

tilintarkastuslautakunta (TILA) ja HTM - tilintarkastajien hyväksymisestä päättää kauppakama-

rin tilintarkastusvaliokunta (TIVA). (TilintL 30 – 31§) Ylimpänä tilintarkastusjärjestelmän eli-

menä toimii korkein hallinto – oikeus (KHO), johon voidaan muun muassa tehdä valituksia 

VALA: n tekemiin päätöksiin (Halonen & Steiner 2010, 22). Kuvassa 3 selvennetään tilintar-

kastuksen valvontajärjestelmän rakennetta. 

 

      KHO 

 

      VALA 

 

     TILA        TIVA 

 

     KHT – tilintarkastajat  HTM – tilintarkastajat  

 

Kuva 3. Tilintarkastusjärjestelmän valvontaelimet. 

 

 

Tilintarkastajien valvonnasta ja laaduntarkastuksista määritetään tilintarkastuslain 40. pykä-

lässä. Sen mukaan tilintarkastajat tulee määrätä laadun tarkastuksiin vähintään kuuden vuo-

den välein. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajat puolestaan tulee 

määrätä laaduntarkastuksin vähintään kolmen vuoden välein. Määräykset laaduntarkastuksiin 

antavat TILA KHT – tilintarkastajille ja TIVA HTM – tilintarkastajille (TilintL 40§). Tilintarkastus-

lain 40§ pohjautuu Euroopan komission suosituksiin lakisääteisen tilintarkastuksen laadun-

varmistuksen vähimmäisvaatimuksista. Suosituksissa todetaan, että tilintarkastajiin on sovel-

lettava laadunvarmistusjärjestelmää, joka on julkisen valvonnan alainen sekä riippumaton 
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valvottavista kohteista. (Mähönen 2009, 91) Kyseinen laadunvarmistus on luonteeltaan ennal-

taehkäisevää ja ohjaavaa toimintaa (Keskuskauppakamari 2011). 

 

Vuoden 2009 keväällä TILA: n yhteyteen perustettiin kolmihenkinen laadunvarmistustiimi 

(Sviili 2009). Laadunvarmistustiimi teki 88 hyväksytylle tilintarkastajalle pistokokein laaduntar-

kastuksia, joiden keskeiseksi teemaksi nousi tilintarkastajan työn dokumentointi. Ennen kaik-

kea dokumentoinnin selkeydessä sekä yksityiskohtaisuudessa jäi parantamisen varaa. (Vai-

nio 2010) Kuten edellä luvussa kaksi todettiin, niin dokumentoinnista ei ole tilintarkastusalan 

normistoissa mitään sen laajuutta koskevia säännöksiä. Tilintarkastustyö on dokumentoitava, 

ja se on dokumentoitava siten, että myös toinen kokenut tilintarkastaja pystyy saamaan siitä 

käsityksen. (Tomperi 2009, 40) 

 

Keväällä 2009 IFAC sai päätökseen tilintarkastusstandardien uudistamisprojektin. Tämän pro-

jektin myötä myös ”tilitarkastuksen dokumentointimalli” päivitettiin KHT – yhdistyksen toimes-

ta. ”Tilintarkastuksen dokumentointimalli” on eräänlainen ohjelma, mikä auttaa tilintarkastajaa 

suorittamaan tarkastustyönsä ja dokumentoimaan jokaisen toimeksiannon noudattaen hyvää 

tilintarkastustapaa. Kyseinen malli on toteutettu siten, että se huomio kaikki dokumentoinnille 

relevantit tilintarkastusalanstandardit. Se on tarkoitettu nimenomaan pienten ja keskisuurten 

yhteisöjen lakisääteisen tilintarkastuksen dokumentoinnin tukemiseen. (Juusela et al., 2011) 

 

 

3.4 Tilintarkastuspalkkioiden suhde tilintarkastuksen laatuun 

 

Tilintarkastajille työstään maksettavista korvauksista ei ole olemassa mitään lakisääteistä 

korvaustaulukkoa tai muitakaan lakiin perustuvia suosituksia korvauksien suuruuksista. Tilin-

tarkastuslaki ainoastaan kieltää tilintarkastuksesta maksettavan palkkion määräytyvän siten, 

että se vaarantaisi tilintarkastajan riippumattomuuden (TilintL 17§). KHT – yhdistyksen eetti-

sissä ohjeissa on lisäksi kerrottu tilanteista, jolloin tilintarkastuksesta maksettavat palkkiot 

saattavat aiheuttaa oman intressin uhkaa. Esimerkkinä tällaisesta tapauksesta mainittakoon 

tilanne, jossa yhdeltä toimeksiantoasiakkaalta saatavat palkkiot muodostavat suuren osan 
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tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön kaikista saamistaan palkkioista. (KHT – yhdistys 

2009, 84) 

 

Yhdysvalloissa vuonna 2007 julkaistu tutkimus tutkii tilintarkastuksen laadun ja tilintarkastajille 

maksettujen palkkioiden suhdetta. Tutkimuksen aineisto on kerätty vuosilta 2000 – 2003. Tut-

kimuksen mukaan tilintarkastuspalkkiot voivat vaikuttaa tilintarkastuksen laatuun kahdella ta-

valla. Ensinnäkin suuret tilintarkastajille maksettavat palkkiot ohjaavat tilintarkastajia teke-

mään enemmän ponnisteluja tilintarkastuksen laadun parantamiseksi. Toiseksi tutkimuksessa 

mainitaan samankaltaisesta ilmiöstä, mitä myös edellä KHT – yhdistyksen eettisissä ohjeis-

sakin kerrotaan. Yhdestä toimeksiantoasiakkaasta taloudellisesti riippuvaiset tilintarkastajat 

voivat helposti jättää tekemättä tarkentavia tiedusteluja tarkastuskohteestaan, ja näin sulkea 

silmänsä tarkastuksen kannalta olennaisilta seikoilta, mitkä heikentävät tilintarkastuksen laa-

tua. Varsinaisina tutkimustuloksina huomattiin, että tilintarkastuksen laadun ja tilintarkastus-

palkkioiden välillä on korrelaatiota. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä suurempia tilintarkastus-

palkkioita tilintarkastajille maksetaan, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä myös tilintar-

kastuksen laatu paranee. Tämä siis siksi, koska tilintarkastuspalkkioiden noustessa myös ti-

lintarkastajan ammattitaito on todennäköisemmin korkeammalla tasolla. (Hoitash et al., 2007) 

 

Myös Zerni (2009) on tilintarkastuksen laatua käsitelevässä väitöskirjassaan tutkinut tilintar-

kastuspalkkioiden suhdetta tilintarkastuksen laatuun. Tämänkin tutkimuksen eräänä havain-

tona oli tilintarkastuspalkkioiden suuruuden vaikuttavan tilintarkastuksen laatuun. Eli mitä suu-

remmat tilintarkastuspalkkiot, niin sitä laadukkaampana tilintarkastusta voidaan pitää. Samas-

sa yhteydessä myös mainitaan, että tilintarkastuspalkkiot puolestaan määräytyvät pitkälti tilin-

tarkastajien ammattitaidosta ja ennen kaikkea toimialoihin kohdistuvasta erityisosaamisesta. 

Toisin sanoen tilintarkastajan erikoistumisella tietyille toimialoille on suora, positiivinen, yhteys 

tilintarkastuksen laatuun. 

 

Floridalaisista tilintarkastusyhteisöistä vuonna 2007 julkaistu tutkimus osoittaa, että tilintarkas-

tusyhteisön erikoistuminen, tilintarkastuksesta saadut palkkiot ja tilintarkastuksen laatu eivät 

aina kulje käsi kädessä. Vaikka erikoistuminen yleensä viittaakin korkeampaan tilintarkastuk-

sen laatuun, niin se ei välttämättä näy tilintarkastuspalkkioiden suuruudessa. Lisäksi suurim-
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pia tilintarkastusyhteisöjä pidetään keskimääräistä laadukkaampina, vaikka näin ei välttämättä 

ole. Tilintarkastuspalkkiot ovat kuitenkin yleensä linjassa tilintarkastusyhteisön koon kanssa 

riippumatta tarkastustyön laadusta. (Lowensohn et al., 2007) Huomion arvoista kyseisen tut-

kimuksen kohdalla on se, että siinä on tutkittu nimenomaan floridalaisia tilintarkastusyhteisöjä. 

Tämän takia tulosten yleistettävyys ilman lisätutkimuksia on hieman kyseenalaista, sillä ky-

seiset havainnot voivat olla tyypillisiä vain Floridan tilintarkastusmarkkinoilla.  

 

Tilintarkastusyhteisön koko on eräs ilmeinen selittävä tekijä tilintarkastuspalkkioiden suuruu-

delle ja sitä kautta laadulle. Yhdysvaltalaisista tilintarkastusyhteisöistä vuosina 2000 – 2005 

kerätyn aineiston pohjalta tehty tutkimus osoittaakin, että tilintarkastusyhteisön koko on yksi 

suurimmista tilintarkastuspalkkioiden suuruuteen vaikuttavista tekijöistä. Tämänkin tutkimuk-

sen mukaan nimenomaan taloudellinen riippuvaisuus toimeksiantoasiakkaasta on merkittä-

vässä asemassa. Mitä suurempi tilintarkastusyhteisö on, niin sitä todennäköisemmin tilintar-

kastus toteutetaan laadukkaasti ilman, että siihen vaikuttaa ulkopuoliset, taloudelliset paineet. 

(Chansog et al., 2010) 

 

 

3.5 Tilintarkastajien rotaation suhde tilintarkastuksen laatuun 

 

Riippumattomuuden turvaamiseksi tilintarkastuslaissa on myös ns. rotaatiosäännös. Sen mu-

kaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastaja voi toimia tehtävässään 

enintään seitsemän vuotta, minkä jälkeen tilintarkastaja on vaihdettava. Tilintarkastusyhteisön 

kohdalla säännös koskee sen päävastuullista tilintarkastajaa, eikä koko yhteisöä. (TilintL 27§) 

 

Arel et al., (2005) mainitsee artikkelissaan kolme tekijää, mitkä vaikuttavat kysymyksiin tilin-

tarkastuksen laadusta ja tilintarkastajan rotaatiosta: 

 

1) tilintarkastajan ja toimeksiantoasiakkaan johdon läheisyys 

2) vanhentuneen ja tarpeettoman tiedon huomioiminen sekä yksilöiminen suoritettaessa 

toimeksiantotehtävää 

3) tilintarkastajan into miellyttää toimeksiantoasiakastaan 
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Kyseisessä artikkelissa pohditaan, miksi tilintarkastajan rotaatio olisi, ja miksi se ei olisi, rat-

kaisu yllä esitettyihin ongelmiin. Eräänä argumenttina tilintarkastajan rotaation puolesta puhuu 

tilintarkastajan riippumattomuuden vaarantuminen ja sitä myötä kasvava läheisyyden uhka. 

Mitä kauemmin tilintarkastaja toimii saman toimeksiantoasiakkaan lukuun, sitä suuremmalla 

todennäköisyydellä hänen ammatillinen skeptisyys tarkastettavaa kohdetta kohtaan kärsii. 

Toisaalta tilintarkastaja joutuu olemaan läheisissä tekemisissä toimeksiantoasiakkaansa 

kanssa riippumatta asiakkuussuhteen kestosta, joten ammatillinen skeptisyys voi yhtälailla 

vaarantua lyhyemmissäkin asiakkuussuhteissa. Lisäksi tilintarkastajan on tunnettava toimek-

siantoasiakkaansa riittävän hyvin, jotta hän voi toimeksiantotehtäväänsä suorittaessaan ottaa 

kaikki tarkastustyön kannalta relevantit seikat huomioon mahdollisimman kattavasti. Tämä 

seikka puhuu tilintarkastajan ja hänen toimeksiantoasiakkaan asiakkuussuhteen pituuden 

puolesta. (Arel et al., 2005) Australiassa vuonna 2008 julkaistu tutkimus puhuu myös asiak-

kuussuhteen pituuden puolesta, sillä tutkimuksen mukaan asiakkuussuhteen pituudella ei ole 

negatiivisia, vaikutuksia tilintarkastuksen laatuun. Itse asiassa tilintarkastajien rotaation vaiku-

tukset tilintarkastuksen laatuun ovat tutkimuksen mukaan hyvin minimaaliset molempiin suun-

tiin. (Jackson et al., 2008) 

 

Tilintarkastaja saattaa pitkässä asiakkuussuhteessa turtua työhönsä, eikä ole tällöin riittävän 

valpas reagoimaan muutoksiin. Näin ollen tarkastustyössä saattaa jäädä huomioimatta seik-

koja, mitkä eivät ole enää niin oleellisia kuin mitä ne ovat aikaisemmin olleet, tai seikkoja, mit-

kä vaativat päivitystä vastaamaan paremmin nykyhetkeä. Uusi tilintarkastaja joutuu paneutu-

maan työhönsä ensimmäisellä kerralla tavallista perusteellisemmin, jolloin myös tilintarkastus 

on mitä todennäköisimmin ajantasaisempaa. Pidempikestoisessa asiakkuussuhteessa tilin-

tarkastajalla on kuitenkin yleensä parempi ymmärrys tilintarkastuskohteensa tilasta. (Arel et 

al., 2005) Tilintarkastuksen asiakkuussuhteen kesto lisää myös jatkuvuuden periaatteen to-

teutumista, joten pidemmän asiakkuussuhteen vaikutukset ovat tätä seikkaa vasten tilintar-

kastuksen laadun kannalta positiiviset. Lisäksi tilintarkastajan tiheä vaihtaminen saattaa luon-

nollisesti tuoda mukanaan ylimääräisiä ja tarpeettomiakin lisäkustannuksia. (Jackson et al., 

2008)  
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Cameran et al., tutkimus erottelee tilintarkastajien rotaation pakolliseen ja vapaaehtoiseen. 

Tutkimuksen mukaan tilintarkastajien pakollinen rotaatio ei välttämättä paranna tilintarkastuk-

sen laatua, mutta sen sijaan vapaaehtoisella rotaatiolla on havaittu olevan laatua parantavia 

vaikutuksia. Erääksi selittäväksi tekijäksi tälle kyseiselle ilmiölle on tutkimuksessa annettu se, 

että oma – aloitteisesti suoritettu tilintarkastajan vaihto yleensä kertoo siitä, että tilintarkastuk-

sen tasoon ei olla oltu tyytyväisiä. Toisin sanoen tilintarkastajaa on vaihdettu nimenomaan 

sen takia, että tilintarkastuksen laatu paranisi. Pakollinen tilintarkastajien rotaatio puolestaan 

tapahtuu vain pakon vuoksi, eikä se täten anna signaalia tilintarkastuksen tasosta toisin kuin 

vapaaehtoinen tilintarkastajan vaihtaminen saattaa antaa. Tutkimus ei siis tue väitteitä pakol-

lisen tilintarkastajan rotaation puolesta. (Cameron et al., 2009) 

 

Chee – Yeow & Hun – Tong vuonna 2010 julkaistu tutkimus vetää yhteen tilintarkastajan ja 

asiakkaan välisen asiakkuussuhteen suhteen tilintarkastuksen laatuun sekä tilintarkastajien 

erikoistumisen suhteen tilintarkastuspalkkioihin. Kuten odotettua, tilintarkastajien erikoistumi-

nen lisää myös tämän tutkimuksen mukaan tilintarkastuksen laatua. Kyseisissä tapauksissa 

tilintarkastajan ja asiakkaan välinen asiakkuussuhde on yleensä keskimääräistä pidempi ver-

rattuna tapauksiin, missä tilintarkastajalla ei ole esimerkiksi erityisosaamista tietystä toimialas-

ta. Erikoistuneet tilintarkastajat ovat myös vähemmän riippuvaisia yksittäisestä asiakkuussuh-

teesta saadusta palkkiosta. Tutkimuksessa ei osattu kuitenkaan ehdottomasti sanoa paran-

taako vai heikentääkö tilintarkastajan ja asiakkaan välinen asiakkuussuhteen pituus tilintar-

kastuksen laatua. Vaikka tilintarkastajien pakollisessa rotaatiossa on omat etunsa, niin silti 

tilintarkastuksen laadun kannalta huomionarvoisempia seikkoja on nimenomaan tilintarkasta-

jien toimialaerikoistuminen sekä tilintarkastajien riippumattomuus tilintarkastuspalkkioista. 

(Chee – Yeow & Hun – Tong 2010) 

 

Daniels & Booker ovat tutkimuksessaan tutkineet kuinka luotonantajat suhtautuvat tilintarkas-

tajien riippumattomuuteen ja tilintarkastuksen laatuun tilintarkastajien rotaation näkökulmasta. 

Tutkimus on julkaistu vuonna 2011. Sen keskeisin sanoma on se, että tilintarkastajien rotaatio 

ei itsessään ole luotonantajien mielestä tilintarkastuksen laatua lisäävä tekijä. Luotonantajien 

käsitykseen tilintarkastajien riippumattomuudesta tilintarkastajien rotaatiolla oli vaikutusta, 

mutta senkään vaikutukset eivät olleet erityisen merkittäviä. (Daniels & Booker 2011) Tutki-
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muksesta voidaan siis päätellä, että yrityksen vieraan pääoman hankintaan tilintarkastajien 

rotaatiolla ei ole suurta vaikutusta. 
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4. Johtopäätökset ja yhteenveto 

 

Tutkielman päätavoitteena oli löytää keinoja, joilla tilintarkastuksen laatua voisi parantaa. Ta-

voitteen saavuttamiseksi käsiteltiin tilintarkastukseen kohdistuvia asetuksia sekä suosituksia, 

minkä jälkeen tutkittiin tilintarkastuksen laadun käsitettä. Laatuun vaikuttavista tekijöistä tut-

kielmassa keskityttiin tarkemmin kolmeen eri tekijään, jotka ovat esitetty kuvassa neljä. 

 

 

   Tilintarkastuksen laatu 

 

 

 

Ulkoinen laadunvalvonta Tilintarkastuspalkkiot              Tilintarkastajien rotaatio 

 

 

Riippumattomuus 

 

Kuva 4. Tilintarkastuksen laatuun vaikuttavat tekijät. 

 

 

Laadunvalvonnan osalta tutkielmassa keskityttiin nimenomaan ulkoiseen laadunvarmistuk-

seen. Tilintarkastuspalkkioiden kohdalla esiin nousi lisäksi seikkoja koskien tilintarkastusyh-

teisön kokoa sekä tilintarkastajien erityisosaamista. Tilintarkastajien rotaatio puolestaan voi 

myös tämän tutkielman perusteella vaikuttaa tilintarkastuksen laatuun. Tilintarkastajien riip-

pumattomuus oli yhteinen seikka, mikä nousi esiin tarkasteltaessa kaikkia näitä kolmea eri 

tilintarkastuksen laatuun vaikuttavaa tekijää.  

 

Tilintarkastus on hyvin pitkälti lakien ja asetusten ohjaama toimi. Sen tehtävänä on antaa 

varmuus siitä, että julkaistu taloudellinen informaatio on luotettavaa ja paikkansa pitävää. Ti-

lintarkastuslaki säätelee Suomessa tilintarkastusta. Lisäsäännöksiä ja suosituksia tilintarkas-
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tukselle antaa KHT – yhdistyksen tilintarkastusalan standardit ja suositukset. Lisäksi EU:lta 

tulee omat suosituksensa tilintarkastusta kohtaan. 

 

Lakisääteisyytensä vuoksi tilintarkastusta voidaan yleisesti pitää laadukkaana toimena. Tilin-

tarkastuksen laadun käsite on kuitenkin monimuotoinen ja laatuun vaikuttaa monet eri tekijät. 

Laatua voidaan tarkastella eri näkökulmista; toiselle laadukas tilintarkastus voi olla toiselle 

heikkolaatuista. Tilintarkastuksen laatua tarkasteltaessa luotettavuus nousee tärkeäksi teki-

jäksi. Tilintarkastusalan normisto varmistaa omalta osaltaan luotettavuuden toteutumista. Ti-

lintarkastusta säätelevä normisto kuitenkin muuttuu jatkuvasti. Laadun kannalta jatkuva myl-

lerrys tilintarkastuksen kentässä ei varmasti ole hyvä asia. Eri suunnista ja eri tahoilta tulevat 

asetukset ja suositukset voivat myös omalta osaltaan vaikuttaa tilintarkastuksen laatuun ne-

gatiivisesti. Niinpä alan normiston keskinäinen harmonisointi, sekä tietynlainen vakiinnuttami-

nen voisi edesauttaa tilintarkastuksen laadun parantamista.  

 

Suuri osa tilintarkastusalan normistosta koskee tilintarkastajia. Tilintarkastajat joutuva noudat-

tamaan hyvää tilintarkastustapaa, heitä koskee salassapitovelvollisuus, ja he ovat juridisessa 

vastuussa tehdystä työstään. Tilintarkastajat ovat viimekädessä siis itse vastuussa tarkastus-

työnsä laadusta sekä he joutuvat pitämään ammattitaitoaan yllä koko ajan. Voidaankin ajatel-

la, että tilintarkastuksen laadun kannalta juuri itse tilintarkastajat ovat erittäin merkittävässä 

asemassa. Tilinpäätösten tarkastamisen lomassa tilintarkastajat joutuvat myös tarkastele-

maan omaa suhdettaan tarkastuskohteeseensa, jotta esimerkiksi riippumattomuuden uhat 

eivät kävisi toteen. Juuri tilintarkastajien riippumattomuus nouseekin usein esiin puhuttaessa 

tilintarkastuksen laadusta. Tilintarkastajilla on täten suuri vastuu tilintarkastuksen laadusta, 

ehkäpä liiankin suuri. Tilintarkastajien vastuiden helpottaminen voisi olla harkinnanvarainen 

seikka. Tämä jo ihan senkin takia, että tilintarkastajan ammattia saataisiin houkuttelevam-

maksi, jolloin uusien alalle tulijoiden myötä saataisiin alalle lisää kilpailua. Tämä taas puoles-

taan lisäisi myös tilintarkastuksen laatua. 

 

Tilintarkastajia ja heidän työtään valvotaan muutenkin kuin pelkästään heidän itsensä toimes-

ta. Lakisääteinen ulkoinen laadunvarmistus on myös tärkeässä asemassa tilintarkastuksen 

korkean laadun turvaamiseksi. Sen tavoitteena onkin tilintarkastuksen laadun parantaminen. 
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Lakisääteisen ulkoisen laadunvarmistuksen myötä julkaistujen taloudellisten raporttien uskot-

tavuus lisääntyy, jolloin myös muun muassa osakkaiden, sijoittajien ja velkojien asemat para-

nevat. (Keskuskauppakamari 2011). Ulkoinen laadunvalvonta on hyväksi tilintarkastukselle, 

sillä liikaa vastuuta tilintarkastuksen laadusta ei kannata jättää pelkästään itsenä tilintarkasta-

jien harteille. Laadunvalvontaa voisikin toteuttaa vielä tiheämmin sekä systemaattisemmin. 

Tilintarkastajille suoritetuissa laaduntarkastuksissa tilintarkastustyön dokumentoinnin puutteet 

nousivat esille (Vainio 2010). Eräänlaisia dokumentointimallejakin on kehitelty, mutta lait ja 

asetukset eivät kuitenkaan sellaisten käyttämistä vaadi. Laadun parantamiseksi voisi ollakin 

harkinnan arvoista säätää lakeja siten, että jokainen tilintarkastaja joutuisi dokumentoides-

saan käyttämään jotain tiettyä, samanlaista, dokumentointimallia. Ongelmaksi voi tosin muo-

dostua kaikkiin tarkastustöihin sopivan mallin kehittäminen. 

 

Tutkimusten mukaan tilintarkastajille maksettavat palkkiot kulkevat käsi kädessä tilintarkas-

tuksen laadun kanssa. Palkkioiden suuruus on yleensä seurausta jonkin tietyn alan erityis-

osaamisesta. Erityisosaamista tarjoavat tilintarkastajayhteisöt ovat yleensä puolestaan kook-

kaampia kuin sellaiset yhteisöt, mitkä eivät ole erikoistuneet. Tietenkään näin ei aina ole, mut-

ta aikaisempien tutkimusten perusteella tämän kaltaisia johtopäätöksiä voidaan yleisesti ve-

tää. Pelkästään tilintarkastusyhteisön kokoa tuijottamalla ei voida myöskään ehdottomasti 

saada viitteitä paremmasta tilintarkastuksen laadusta, vaikka tilintarkastuspalkkiotkin olisivat 

suuret. Erikoistumisen ollessa tilintarkastuksen laatua parantava tekijä, voisi erikoistumiseen 

esimerkiksi asettaa jonkinlaisia kannusteita. Erikoistumisen lisääntyessä tarvittaisiin alalle 

tietenkin lisää toimijoita, mutta kuten todettu, niin tähän ongelmaan ratkaisu saattaisi löytyä 

vähentämällä tilintarkastajien vastuuta. 

 

Tilintarkastajien rotaatiota ja sen vaikutuksia tilintarkastuksen laatuun on myös tutkittu. Tulok-

set kuitenkin osoittivat, että rotaation vaikutukset laatuun ovat vähäisiä. Avainsana tässäkin 

tapauksessa on tilintarkastajan riippumattomuus tarkastuskohteestaan. Tilintarkastajien rotaa-

tio on eräs keino muiden joukossa ehkäistä riippumattomuutta vaarantavien uhkien toteutu-

mista. Pörssinoteerattuja yhtiöitä koskeva seitsemän vuoden rotaatiosäännös on riittävä, mut-

ta vastaavaa säännöstä voisi harkita myös sellaisten yhtiöiden kohdalla, jotka eivät ole julki-

sen kaupankäynnin kohteena. 
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Tilintarkastuksen laadun kannalta olennaisimpina seikkoina voidaan tämän tutkielman pohjal-

ta pitää ennen kaikkea tilintarkastajia itseään, varsinkin tarkasteltaessa riippumattomuuden-

näkökulmaa. Laadunvalvonta on myös olennainen osa tilintarkastuksen laadun varmistamis-

ta. Erikoistuminen, tilintarkastuspalkkiot ja tilintarkastusyhteisön koko antavat kaikki viitteitä 

tilintarkastuksen laadun tasosta. Tämän tutkielman tarkastelemista tilintarkastuksen laatuun 

vaikuttavista osatekijöistä ainoastaan tilintarkastajien rotaatio ei antanut selkeää vastausta 

puolesta tai vastaan. Rotaation edut tai haitat tilintarkastuksen laadun näkökulmasta tulevat 

esiin riippuen siitä, mitä seikkoja halutaan tarkastella, ja ennen kaikkea missä valossa tilintar-

kastajien rotaatiota halutaan tarkastella. 

 

Tätä tutkielmaa hieman rajoittaa aikaisempien tutkimusten määrällinen niukkuus, joten lisätut-

kimukset aihealueesta olisivat tutkimustulosten luotettavuuden kannalta aiheellisia. Aikaisem-

pien tutkimusten tutkimustulokset ovat kuitenkin samassa linjassa niille asetettujen alkuodo-

tusten sekä yleisten käsitysten kanssa, joten tätä seikkaa vasten tuloksia voidaan pitää luotet-

tavina sekä yleistettävinä. Yleistettävyyttä lisää myös tämän tutkielman luonne, sillä tutkiel-

man tarkoituksena on nimenomaan koota yhteen juuri aikaisempien tutkimusten yleistettävis-

sä olevia havaintoja. Tutkimusten välillä ei ollut havaittavissa suuria ristiriitoja ainakaan siinä 

määrin, että jokin tutkimus olisi päin vastaisilla tuloksillaan kumonnut jonkin toisen tutkimuk-

sen. Pieniä eroavaisuuksia kuitenkin löytyi. Varsinkin tilintarkastajien rotaation kohdalla ei löy-

tynyt yhtä selkeää sekä oikeaa vastausta.  

 

Tilintarkastuksen laadun tutkimista on syytä jatkaa myös tulevaisuudessa. Muun muassa laa-

dunvalvontaa voisi tutkia tarkemmin ja sen myötä edes auttaa laadunvalvonnan kehittymistä. 

Siinä missä tämä tutkielma etsi tilintarkastuksen laatua parantavia tekijöitä, niin vastaavasti 

voisi tutkia niitä tekijöitä, mitkä oleellisesti heikentävät tilintarkastuksen laatua. Tilintarkastaji-

en vastuun rajoittamisen mahdollisuuksia olisi myös mielenkiintoista tutkia. Tätä kautta voisi 

lisäksi tutkia miten tilintarkastusalaa saataisiin houkuttelevammaksi. Kuten todettu, niin alan 

houkuttelevuudella voitaisiin mahdollisesti ratkaista jopa tilintarkastuksen laatuun kohdistuvia 

ongelmia. Tilintarkastusalan tutkiminen on joka tapauksessa tärkeää, sillä kuten tilintarkas-

tuksen ja alan huippuasiantuntija professori W. Robert Knechel toteaa Niemen artikkelissa, 
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niin tilintarkastusalan tutkimuksen perimmäinen tarkoitus on parantaa tilintarkastuksen laatua 

(Niemi 2010). 
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