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1 JOHDANTO 

Johdannon aluksi esitellään tutkimuksen taustoja. Johdannossa käydään läpi myös 

tutkimuksen tavoitteet, rajaukset ja tutkimusongelmat. Lisäksi johdannossa esitellään 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja aineisto sekä lopuksi 

tutkimuksen rakenne. 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Vuosien varrella maailmalla tapahtuneiden suurten organisationaalisten romahdusten 

ja kirjanpitoskandaalien on nähty johtuvan pääosin tilintarkastuksen heikosta 

laadusta ja puutteellisuuksista tilintarkastajan riippumattomuudessa. 

Tilintarkastuksen on uskottu epäonnistuneen sen takia, että tilintarkastaja on 

epäonnistunut tilinpäätöksessä olevien virheiden ja puutteellisuuksien 

havaitsemisessa tai raportoinnissa. Näin ollen pakollista rotaatiota eli tilintarkastajan 

vaihtamista on pidetty eräänä tärkeänä keinona, jonka avulla vahvistetaan 

tilintarkastajan riippumattomuutta ja vähennetään tilintarkastuksen epäonnistumisen 

mahdollisuutta. (Catanach Jr. & Walker 1999, 46; Daniels & Booker 2011, 78-82) 

Vaikka Euroopan unionin komissio on pyrkinyt yhdenmukaistamaan tilintarkastusta 

koskevaa sääntelyä direktiivien, suositusten ja kannanottojen avulla, löytyy EU-

maiden väliltä eroavaisuuksia muun muassa tilintarkastajan riippumattomuutta ja 

pakollista rotaatiota koskevasta sääntelystä. (Vanstraelen 2000, 422-423) 

Tilintarkastajan riippumattomuussäädökset ovat tiukentuneet Suomessa vuonna 

2007 voimaan tulleen uuden tilintarkastuslain myötä. Listayhtiöiden sekä pankki- ja 

vakuutusyhtiöiden tilintarkastajiin kohdistuu muita yhtiöitä tiukempia 

riippumattomuuteen ja avoimmuuteen liittyviä vaatimuksia. Tällaisia ovat 

tilintarkastuslain 29 §:n ja tilintarkastusasetuksen 9 §:n mukaisesti se, että 

tilintarkastajan on julkistettava vuosittain tietoja tilintarkastuskohteensa 

oikeudellisesta rakenteesta, omistussuhteista, taloudesta ja tilintarkastusasiakkaista 

sekä tarkastuskohteensa hallinnosta, laadunvarmistusjärjestelmästä ja 

riippumattomuusohjeista. Lisäksi listayhtiöiden on vaihdettava päävastuullista 

tilintarkastajaa seitsemän vuoden välein. Lisäksi tilintarkastajan on annettava 
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vuosittain kirjallinen todistus riippumattomuudestaan. (Horsmanheimo & Steiner 

2008, 18) 

Tilintarkastusalalla on käyty vuosikymmenten ajan vilkasta keskustelua pakollisen 

rotaatiokäytännön tarpeellisuudesta sekä sen hyödyllisyydestä tilintarkastusta 

ajatellen. Monet tutkijat ja tilintarkastajat (Mm. Arel et al. 2006; Catanach Jr. et al. 

2009; Carrera 2007; Hoyle 1978, Ruiz-Barbadillo, Goméz-Aguilar & Carrera 2009) 

ovat esittäneet mielipiteitään ja näkemyksiään pakolliseen rotaatioon liittyen. 

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että pakollinen rotaatio on yhteydessä 

erityisesti tilintarkastuksen laatuun ja tilintarkastajan riippumattomuuteen. Muun 

muassa Ghosh & Moon (2005, 585-600) ovat tutkineet tarkastussuhteen pituuden ja 

tilintarkastuksen laadun yhteyttä. Chi, Huang Liao & Xie (2005, 359-390) ovat 

havainneet tutkimuksessaan, että sekä tilintarkastajan että tilintarkastusyhteisön 

kohdalla tarkastussuhteen kestolla on positiivinen vaikutus tilintarkastuksen laatuun. 

Cameran, Prencipe, & Trombetta (2009, 2-61) tutkimus jakaa rotaation pakolliseen ja 

vapaaehtoiseen. Tutkijat ovat sitä mieltä, että pakollinen rotaatio ei välttämättä 

paranna tilintarkastuksen laatua, mutta sen sijaan vapaaehtoisella rotaatiolla on 

laatua parantavia vaikutuksia. 

Wang & Tuttle (2009, 222-243) ovat puolestaan tutkineet, millainen vaikutus 

pakollisella rotaatiolla on tilintarkastajan ja asiakkaan väliseen neuvottelusuhteeseen, 

jolla on puolestaan vaikutusta tilintarkastajan riippumattomuuteen. Tutkimuksen 

mukaan tilintarkastajat saattavat myötäillä asiakasta enemmän ilman rotaatiota. Sen 

sijaan vaihdon lähestyessä ollaan neutraalimpia, joten objektiivisuus voi lisääntyä. 

Arel, Brody & Pany (2006, 21) ovat havainneet tutkimuksessaan 

tilintarkastusyhteisön rotaatiolla olevan positiivisia vaikutuksia riippumattomuuteen. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että ainakin rotaatiota edeltävänä vuonna yhteisö on 

keskimääräisesti riippumattomampi ja tilintarkastajat riippumattomampia 

kannustimista säilyttää asiakas ja sitä kautta pystyvät antamaan objektiivisempia 

tilintarkastusraportteja. Dopuch, King & Schwartz (2001, 93) ovat tutkineet 

kokeellisilla menetelmillä, lisääkö pakollinen rotaatio tilintarkastajan 

riippumattomuutta. Lisäksi Kaplan et al. (2008, 177-190) ovat tutkineet ei-

ammattimaisten sijoittajien näkemyksiä tilintarkastajan riippumattomuudesta 

Yhdysvalloissa, jossa tällä hetkellä päävastuullisen tilintarkastajan rotaatiosäännös 
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on voimassa. Asiakkaiden tunteminen on erittäin tärkeää, jotta tilintarkastaja voi 

ymmärtää asiakasta sekä tunnistaa ja arvioida riskejä. Rotaation on pelätty kuitenkin 

rajoittavan tätä kehitystä, sillä asiakassuhde katkeaa rotaation vaikutuksesta ja sitä 

myötä myös jo vakiintunutta tietoa saattaa kadota. (Chi 2011, 380-390) Aiemman 

tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että yleisesti tilintarkastusalan ammattilaiset 

ovat olleet yleisesti vastahakoisia rotaatiokäytännön suhteen. He ovat 

kyseenalaistaneet rotaation tarpeellisuuden, sillä he ovat nähneet vaihtamisesta 

aiheutuvan vain ylimääräisiä kuluja ja tilintarkastuksen laadun heikentymistä. 

(Dopuch et al. 2001, 94; Gates, Lowe & Reckers 2007, 8; Hoyle 1978, 70)  

Catanach Jr. et al. (1999, 43-66) tarkastelevat tutkimuksessaan pakollisesta 

rotaatiosta käytyä kansainvälistä keskustelua sekä sitä millaisia eri rotaatiokäytäntöjä 

on Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja havainneet eri maiden välisistä käytännöistä 

löytyvän eroavaisuuksia. Raiborn, Schorg & Massoud (2006, 37-49) puolestaan 

tutkivat pakollisen rotaation hyviä ja huonoja puolia tilintarkastuksen kannalta. 

Taiwanilaistutkimuksessa Chi et al. (2009, 359-390) tarkastelevat päävastuullisen 

tilintarkastajan pakollisen rotaation vaikutusta siihen, millaisia käsityksiä sijoittajilla on 

tilintarkastuksen laadusta. Ruiz-Barbadillo et al. (2009, 113-135) ovat tarkastelleet 

tilintarkastusyhteisöjen pakollisen rotaation vaikutuksia tilintarkastajan 

riippumattomuuteen ja havainneet, että tilintarkastajalla voi olla korkeampi taipumus 

myöntää vakiomuotoinen lausunto perusteetta, mikäli tilintarkastaja on jossain 

määrin riippuvainen asiakkaasta. Gates et al. (2007, 5-17) esittävät tutkimuksessaan, 

että pakollisen tilintarkastusyhteisön rotaatiokäytännön avulla on mahdollista lisätä 

ihmisten luottamusta tilintarkastajan tarkastamien tilinpäätösten laatuun. 

Keskustelua pakollisesta rotaatiosta käydään tällä hetkellä lähinnä tieteellisten 

tutkimusten ja artikkeleiden välityksellä, koska kirjallisuutta aiheesta on vähän 

saatavilla. Tämän tutkimuksen aiheen tekee mielenkiintoiseksi ja ajankohtaiseksi se, 

miten rotaatiokäytännöt eroavat toisistaan maailmalla vai ovatko ne täysin yhtenäiset, 

sillä kirjallisuudessa on entuudestaan hyvin vähän tätä aihetta käsittelevää 

materiaalia On myös kiinnostavaa nähdä millaisilla asioilla tai tapahtumilla on ollut 

merkittävää taustavaikutusta siihen, minkälaiseksi rotaatiokäytäntö on Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa muodostunut ja mikä on ollut tämän vaikutus tilintarkastuksen laatuun 

ja tilintarkastajan riippumattomuuteen. 
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1.2 Tutkimusongelmat, rajaukset ja tutkimuksen tavoitteet  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten rotaatiokäytännöt Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa eroavat toisistaan. Lisäksi on tarkoitus etsiä syitä siihen, miksi 

rotaatiokäytäntö on eri maissa otettu käyttöön, se on jätetty huomioimatta tai sen 

käyttöönottoa on vasta harkittu. Tutkimuksessa tarkastellaan myös millaisia hyötyjä 

ja haittoja rotaatiokäytännöllä on tilintarkastuksen laadun kannalta.  

Päätutkimusongelma: 

 Millä tavoin rotaatioon liittyvät käytännöt yhtenevät ja eroavat Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa? 

Alatutkimusongelmat: 

 Mitkä syyt ovat johtaneet rotaatiokäytännön käyttöönotolle tai miksi 

rotaatiokäytäntöä ei ole otettu käyttöön? 

 Millaisia hyötyjä ja haittoja rotaatiokäytännöllä saattaa olla tilintarkastuksen 

laadun kannalta? 

Tutkimuksen lähtökohtana on Suomen laissa määritelty rotaatiosäännös, jota 

käytetään vertailukohtana muiden maiden käytäntöjä tarkasteltaessa. Tutkimusalue 

on rajattu koskemaan Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Tutkimukseen on otettu mukaan 

kuusi EU-maata: Suomi, Iso-Britannia, Italia, Espanja, Belgia ja Saksa. Kuviossa 1 

on sinisellä värillä kuvattu tutkimuksessa mukana olevat maat. 
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Kuvio 1. Tutkimuksessa mukana olevat maat 

Nämä Euroopan maat on valittu mukaan, koska otoksessa on tällä tavoin mukana 

maita eri puolilta Eurooppaa niin Etelä-, Länsi- ja Keski-Euroopasta kuin 

Pohjoismaistakin. Kyseisissä maissa rotaatiokäytäntöjä on myös tutkittu paljon ja 

maat edustavat erityyppistä säännöstöä rotaatiokäytännön osalta. Euroopassa EU:n 

komissio on pyrkinyt yhdenmukaistamaan tilinpäätössääntelyä ja tilintarkastusta 

koskevaa sääntelyä direktiivien, suositusten ja kannanottojen avulla. (Horsmanheimo 

et al. 2008, 91) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/43/EY, eli 

tilintarkastusdirektiivissä, kohdassa 26, säädetään, että listayhtiöiden tilintarkastajien 

riippumattomuuden vahvistamiseksi kyseisten yhteisöjen tilintarkastajana toimivaa 

päävastuullista tilintarkastajaa, olisi vaihdettava säännöllisin väliajoin. Näin ollen on 

mielenkiintoista tutkia, miten eri maissa käytännössä toteutetaan tilintarkastajan 

vaihtaminen. EU-maiden lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan Yhdysvaltoja, jossa 

vuonna 2002 voimaantulleen Sarbanes-Oxley -lain (SOX) myötä pakollinen rotaatio 

on saanut paljon huomiota osakseen. 

Yritysmuodon osalta ei ole tehty tarkkaa rajausta, vaikka esimerkiksi Suomessa 

pakollinen rotaatio koskeekin vain listayhtiöitä. Tutkimuksessa keskitytään 

tarkastelemaan vain pakollisesta rotaatiosta johtuvaa tilintarkastajan vaihtumista. 

Tarkastelun ulkopuolelle jätetään tilintarkastajan vaihtumiseen liittyvät muut syyt 

kuten tilintarkastajan erottaminen tai tilintarkastajan oma-aloitteinen eroaminen. 

Suomi

Iso-Britannia
Saksa

Espanja Italia

Belgia

Yhdysvallat

Amerikka Eurooppa

=tutkimuksen maat

Yhdysvallat

Belgia
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Tilintarkastajan rotaatio voi toteutua joko vaihtamalla tilintarkastusyhteisöä (audit 

firm) tai päävastuullista tilintarkastajaa (audit partner). Suomessa ja Yhdysvalloissa 

rotaatiolla tarkoitetaan päävastuullisen tilintarkastuksen vaihtamista, mutta muissa 

maissa kyseessä on yleisesti tilintarkastusyhteisön vaihtaminen. (Bamber & Bamber 

2009, 394) Näin ollen tutkimuksessa tarkastellaan sekä tilintarkastusyhtiötä että 

päävastuullista tilintarkastajaa koskevaa rotaatiokäytäntöä. 

1.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä (Kuvio 2) havainnollistetaan, mihin 

suurempiin osakokonaisuuksiin tutkimuksen aihe, pakollinen rotaatio, linkittyy.  

 

Kuvio 2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
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Tilintarkastajan vaihtamiseen liittyvät syyt voidaan karkeasti jaotella tilintarkastajan 

erottamiseen, tilintarkastajan eroamiseen ja rotaatioon. Tilintarkastajan erottaminen 

tulee kyseeseen silloin, kun yritys erottaa tilintarkastajan perustelluista syistä kesken 

toimeksiannon. Tilintarkastaja saattaa myös itse erota tehtävästään tilanteessa, jossa 

hän havaitsee esimerkiksi oman riippumattomuutensa vaarantuneen. Rotaatio tulee 

puolestaan kyseeseen silloin, kun tilintarkastajaa vaihdetaan tietyin määräajoin. 

Rotaatio voi tapahtua vapaaehtoisesti tai se voi olla määrätty lain nojalla pakolliseksi.  

Tässä tutkimuksessa keskitytään nimenomaan pakolliseen rotaatiokäytäntöön sekä 

sen yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien tutkimiseen Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 

Pakollinen rotaatio nähdään myös eräänä keskeisenä keinona, jonka avulla pyritään 

parantamaan tilintarkastuksen laatua ja tilintarkastajan riippumattomuutta. Näin ollen 

tässä tutkimuksessa tarkastellaan myös pakollisen rotaatiokäytännön vaikutuksia 

tilintarkastuksen laadun kannalta. Tilintarkastuksen laatua on mahdollista parantaa 

myös muun muassa sisäisten laadunvarmistusjärjestelmien, lakisääteisten 

laaduntarkastusten sekä kansainvälisten valvontaelimien avulla. 

1.4 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

Tutkimus on kvalitatiivinen ja pyrkii kuvailemaan kyseistä aihealuetta 

kokonaisvaltaisesti useista näkökulmista tarkasteltuna. Tutkimusaineisto koostuu 

sekundaariaineistosta eli aiheen aiemmasta, muiden keräämästä aineistosta 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 139,186). Empiria on tällä tavoin mukana jo 

tehtyjen tutkimusten kautta.  

Tutkimusotteena on kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastellaan, mitä aikaisemmat tutkijat 

ovat kirjoittaneet aiheesta. Tämän tutkimuksen aineistona on pääasiassa 1990-2000 

-luvulla ulkomailla tehtyjä, rotaatiota koskevia tieteellisiä artikkeleita. Niiden 

tarkoituksena on tuoda tuoreita näkökulmia aiheeseen, mutta myös valottaa 

rotaatiokäytännön taustalla vaikuttavia syitä. Valitut artikkelit sisältävät survey-

tutkimuksia, kannanottoja aiheeseen liittyen sekä kvantitatiivista analyysia.  

Tilintarkastuksen käsitettä, hyvää tilintarkastustapaa ja tilintarkastuksen laadun 

parantamista sekä rotaation käsitettä pohditaan lakeihin ja kirjallisuuteen 

perehtymällä. Rotaatiokäytäntöjä ja niiden eroavaisuuksia sekä vaikutusta 

tilintarkastuksen laatuun tarkastellaan lähinnä tieteellisiin artikkeleihin syventymällä. 
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1.5 Työn rakenne 

Tutkimus muodostuu viidestä pääluvusta. Ensimmäinen luku on johdanto, jossa 

käydään läpi tutkimuksen tausta, tavoitteet, tutkimusongelma, rajaukset sekä 

käytettävät tutkimusmenetelmät ja aineisto. Toisessa luvussa tarkastellaan yleisesti 

tilintarkastus-käsitteen sisältöä ja mitä hyvä tilintarkastustapa pitää sisällään sekä 

kerrotaan keinoista, joilla tilintarkastuksen laatua pyritään parantamaan.   

Kolmannessa luvussa perehdytään rotaatioon käsitteenä ja kerrotaan Euroopan ja 

Yhdysvaltojen rotaatiokäytännöistä yleisellä tasolla. Neljännessä luvussa esitellään 

tutkimuksen kohteena olevien Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen rotaatiokäytäntöä 

tarkemmin sekä tarkastellaan havaittuja yhtäläisyyksiä ja eroja maiden välillä. Lisäksi 

tässä luvussa pohditaan pakollisen rotaatiokäytännön mukanaan tuomia mahdollisia 

hyötyjä ja haittoja tilintarkastuksen laadun kannalta. Viides ja samalla viimeinen luku 

sisältää yhteenvedon ja johtopäätökset tehdystä tutkimuksesta sisältäen 

tutkimukseen liittyvät ongelmat ja luotettavuuden arvioinnin sekä mahdolliset 

jatkotutkimusaiheet. 
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2 TILINTARKASTUS 

Tässä luvussa esitellään tilintarkastuksen teoriaa. Kappaleessa tarkastellaan 

tilintarkastusta ja sille asetettuja vaatimuksia tilintarkastuslain näkökulmasta. 

Kappaleessa esitellään myös hyvää tilintarkastustapaa ja tilintarkastuksen 

laadunparantamista.  

2.1 Tilintarkastuksen käsite 

Tilintarkastus-käsitteellä tarkoitetaan Kansainvälisen Tilintarkastajaliiton (The 

International Federation of Accountants, IFAC) mukaan jonkin talousyksikön 

toiminnastaan ja taloudestaan antaman tiedon riippumatonta tutkimista, jonka 

tavoitteena on ilmaista käsitys tilinpäätöksestä tai siihen rinnastettavasta 

informaatiosta (Tomperi 2009, 8). Tilintarkastuslaissa määritellään, että tilintarkastus 

pitää sisällään yhteisön ja säätiön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, 

toimintakertomuksen sekä hallinnon tarkastuksen (TTL 11§). 

Suomessa tilintarkastus on lähtökohtaisesti laillisuusvalvontaa (Riistama 2000, 65) ja 

siitä säädetään erityisesti tilintarkastuslaissa. Tilintarkastuslaissa määritellään muun 

muassa tilintarkastuksen kohteet, tilintarkastusvelvollisuus, tilintarkastajan raportointi 

ja annetaan muita tilintarkastajan tehtäviä koskevista säännöksiä. Tilintarkastuslain 

ensimmäisen luvun 1 §:n mukaan tilintarkastuslakia sovelletaan kirjanpitovelvollisen 

yhteisön ja säätiön tilintarkastukseen sekä muuhun toimintaan, joka laissa tai 

asetuksessa määritellään tilintarkastajan tehtäväksi. Tilintarkastajalla tarkoitetaan 

henkilöä, joka suorittaa edellä mainittua tehtävää. Tilintarkastuslain ensimmäisen 

luvun 2 §:n mukaan tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin tai 

Kauppakamarin hyväksymä luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisö. 

2.2 Hyvä tilintarkastustapa 

Hyvä tilintarkastustapa nähdään tilintarkastusalalla usein tilintarkastajan työtä ja 

toimintaa ohjaavana yleisenä tapanormistona. Tilintarkastuslaissa määritellään, että 

tilintarkastajan on suoriuduttava tehtävistään ammattitaitoisesti, rehellisesti, 

objektiivisesti ja huolellisesti ottaen samalla huomioon kaikessa toiminnassaan 
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yleisen edun toteutumisen. Tilintarkastajaa koskee myös salassapitovelvollisuus 

tilintarkastuksen aikana esiin tulleista asioista, ellei kyseessä ole julkisesti saatavilla 

olevat tiedot. Suomessa Keskuskauppakamarin hyväksymien tilintarkastajien 

yhdistys (KHT-yhdistys) valvoo hyvän tilintarkastustavan toteutumista. (Deloitte 2012) 

Tilintarkastajan ammatillisuus perustuu tilintarkastusta ja tilinpäätösraportointia 

koskevien lakien, ohjeiden ja suositusten tuntemiseen sekä kykyyn tulkita näitä 

määräyksiä tilannekohtaisesti (Tilintarkastus Revision 3/2009, 49). 

Tilintarkastajien ammattietiikkaa pidetään lainsäädännön ja valvonnan lisäksi 

olennaisena osana tilintarkastajan riippumattomuuden turvaamisessa. KHT-

yhdistyksellä on pitkät perinteet hyvän tilintarkastuksen kehittämistyöstä Suomessa. 

KHT-yhdistys on antanut suosituksia, jotka koskevat hyvää tilintarkastus- ja 

tilintarkastajatapaa. Suositukset noudattavat pitkälti IFAC:in tilintarkastusta koskevia 

standardeja. KHT-yhdistyksessä aloitettiin vuonna 1998 projekti IFAC:in eettisten 

ohjeiden (Code of Ethics for Professional Accountants) kääntämiseksi ja 

muokkaamiseksi Suomeen sopiviksi. Uudet eettiset ohjeet hyväksyttiin yhdistyksen 

vuosikokouksessa vuonna 2000. Eettisiä ohjeita täydennettiin vuonna 2002 KHT 

yhdistyksen vuosikokouksessa vuonna 2002 koekäyttöön hyväksytyllä uudella 

riippumattomuutta koskevalla luvulla, joka pohjautuu IFAC:in vuonna 2001 

hyväksymään riippumattomuusohjeistukseen. Nämä IFAC:lta parin vuoden hiomista 

vaatineet riippumattomuutta koskevat eettiset ohjeet hyväksyttiin lopullisesti KHT-

yhdistyksen vuosikokouksessa vuonna 2003. Tilintarkastuslain uudistuksen 

yhteydessä KHT-yhdistys julkaisi myös uuden, täsmällisemmän käännöksen IFAC:n 

eettisistä ohjeista, joka tuli voimaan vuonna 2007. (KHT-yhdistys 2009, 5) 

Yritysten ja yksityishenkilöiden, jotka käyttävät tilinpäätösinformaatiota hyväkseen, on 

pystyttävä luottamaan siihen, että tilintarkastaja suorittaa tehtävänsä objektiivisesti. 

(Saarikivi 1999, 48-49). Näin ollen tilintarkastuksen oletetaan olevan riippumatonta. 

Saarikivi (1999, 46) määrittelee riippumattomuuden olevan vapautta sellaisista 

riippuvuussuhteista, joiden uskotaan vaikuttavan tilintarkastajan kykyyn toimia 

objektiivisesti. Myös tilintarkastuslaissa pyritään turvaamaan vaatimus tilintarkastajan 

riippumattomuudesta. Tilintarkastuslain neljännen luvun 24 §:ssä säädetään, että 

tilintarkastajan on oltava riippumaton tilintarkastusta suorittaessaan ja järjestettävä 

toiminta riippumattomuuden turvaavalla tavalla.  
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Tilintarkastuksen objektiivisuuden ja uskottavuuden vaatimus on korostunut 

entisestään 2000-luvun alkupuolella yhdysvaltalaisissa isoissa listayrityksissä 

tapahtuneiden laajojen talousskandaalien myötä, esimerkkinä sähköyhtiö Enronin 

tapaus. Tämän seurauksena vuonna 2002 voimaan tulleessa SOX -laissa vaatimus 

riippumattomuudesta huomioidaan luettelona tilintarkastajalta kielletyistä palveluista 

ja EU:n tilintarkastusdirektiivissä tilintarkastajalta edellytetään jopa ehdotonta 

riippuvuutta, jolloin tilintarkastajalta kielletään lisäpalvelujen tarjoaminen kuten 

esimerkiksi liikkeenjohdon konsultointi (Lohi 2004, 11). Lisäksi KHT-yhdistys (2009, 

50) on antanut ohjeita riippumattomuudesta eettisissä ohjeissaan (luku 290). Erona 

SOX-lakiin, eettisissä ohjeissa riippumattomuuden vaatimus ei ole ehdoton, vaan 

riippumattomuus tulee arvioida sen perusteella, mitä ulkopuolinen ei kohtuudella 

pitäisi hyväksyttävänä. 

Saarikivi (1999, 46-47) toteaa, että riippumattomuus ilmenee kahdessa eri 

muodossa, jotka ovat tosiasiallinen riippumattomuus ja riippumattomuuden ulkoinen 

kuva. Tosiasiallisella riippumattomuudella tarkoitetaan yleensä sitä, että 

tilintarkastaja muodostaa käsityksensä itsenäisesti kiinnittäen huomiota kaikkiin niihin 

asioihin, joilla on tarkastuksen kannalta merkitystä. Tosiasiallinen riippumattomuus 

yhdistetään tilintarkastajan mielentilaan ja henkiseen asennoitumistapaan 

tarkastustilanteessa. Näkyvällä riippumattomuudella tarkoitetaan puolestaan sitä, että 

tilintarkastaja välttää sellaisia seikkoja ja olosuhteita, joiden johdosta ulkopuolinen 

tarkastelija voisi kaikkeen olennaiseen tietoon perehdyttyään todeta, että 

tilintarkastajan rehellisyys, objektiivisuus tai ammatillinen varovaisuus on 

vaarantunut. Näkyvässä riippumattomuudessa on kysymys riippumattomuuden 

ulkoisesta kuvasta. 

2.3 Tilintarkastuksen laadun parantaminen 

Tilintarkastuksen laatua pyritään valvomaan ja parantamaan niin sisäisesti kuin 

ulkoisestikin. Tilintarkastusdirektiivissä määrätään, että kussakin jäsenvaltiossa on 

oltava riippumaton ja julkisen valvonnan alla oleva laadunvarmistusjärjestelmä. 

Isoimmilla tilintarkastusyhteisöillä on yleensä omat sisäiset 

laadunvarmistusjärjestelmät ja ne ovat yleensä hyvin mittavat. 

(Laadunvarmistustyöryhmä 2008) Tilintarkastusyhteisöjen sisäisten 
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laadunvarmistusjärjestelmien tulisi olla ISQC 1 -laadunvalvontastandardin mukaiset. 

ISQC 1 on kansainvälinen laadunvalvontastandardi, joka koskee laadunvalvontaa 

”tilintarkastusyhteisöissä,   jotka   suorittavat   tilinpäätöksiin   kohdistuvia   tilintarkastuksia  

ja yleisluonteisia tarkastuksia sekä muita varmennus- ja 
liitännäispalvelutoimeksiantoja” (IFAC 2010b, 45). Standardin tavoitteena on, että 

tilintarkastusyhteisössä on sisäinen laadunvalvontajärjestelmä, jonka avulla saadaan 

kohtuullinen varmuus siitä, että yhteisössä noudatetaan tilintarkastusalan 

standardeja sekä muita vaatimuksia. Pyrkimyksenä on myös, että yhteisön ja 

toimeksiannosta vastuullisten henkilöiden antamat raportit olisivat olosuhteet 

huomioon ottaen asialliset.  

Lisäksi edellytetään, että tilintarkastusyhteisöt dokumentoivat laadunvalvontaa 

koskevat toimintaperiaatteet ja menettelytavat sekä tiedottavat myös henkilöstölle 

näistä asioista. Laadunvalvontajärjestelmää rakennettaessa täytyy ottaa huomioon 

eettiset ohjeet, ammatilliset standardit, tilintarkastuslaki sekä muut määräykset, 

esimerkiksi asetukset tai valvontaviranomaisten päätökset. (IFAC 2010b, 46; 

Lähdekorpi 2010, 53) Tilintarkastuslaissa määritetään keskeisimmät ammattieettiset 

periaatteet, joiden mukaan tilintarkastajan on suoritettava tilintarkastuslaissa 

määrätyt tehtävät ammattitaitoisesti, rehellisesti, objektiivisesti ja huolellisesti yleinen 

etu huomioiden (Tilintarkastuslaki 20 §). Yleisellä edulla tarkoitetaan sitä, että 

tilintarkastaja ottaa työssään huomioon asiakkaan lisäksi yhteiskunnallisen aspektin. 

Lisäksi tilintarkastajan on noudatettava tilintarkastuslaissa säädettyä 

salassapitovelvollisuutta (Tilintarkastuslaki 26 §). KHT-yhdistyksen eettiset ohjeet 

sisältävät edellä mainittujen edellytyksien lisäksi vaatimuksen ammatillisesta 

käyttäytymisestä. Ammatillisella käyttäytymisellä tarkoitetaan voimassaolevien lakien 

ja määräysten noudattamista sekä ohjeistetaan tilintarkastajia vaalimaan 

ammattikunnan hyvää mainetta (KHT-yhdistys 2009, 24-25). 

Ulkoisen laadunvarmistusjärjestelmän kehittämiseen ovat vaikuttaneet huomattavasti 

2000-luvulla tapahtuneet tilinpäätös- ja tilintarkastusskandaalit, jotka johtivat 

sijoittajien luottamuksen heikkenemiseen. Tavoitteena on ollut vahvistaa 

viranomaisvalvontaa ja palauttaa sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamus 

tilintarkastusinformaatioon. Viime vuosina toimivasta ja vahvasta 

laadunvarmistusjärjestelmästä Euroopassa on tullut tärkeä osa toimivia 

arvopaperimarkkinoita. (Laadunvarmistustyöryhmä 2008) Tilintarkastajien 
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laadunvarmistus on uuden tilintarkastuslain voimaantulon myötä siirtynyt yhä 

enenevissä määrin julkisen valvonnan piiriin. Julkisen valvonnan avulla pyritään 

varmistamaan se, että tilintarkastajien valvonta on riittävän laajaa ja että 

tilintarkastaja on mahdollisimman riippumaton tarkastuskohteestaan (Alakare et al. 

2008, 173-175). Lakisääteinen ulkoinen laadunvarmistus on myös tärkeässä 

asemassa tilintarkastuksen korkean laadun turvaamiseksi. Sen tavoitteena onkin 

tilintarkastuksen laadun parantaminen. Lakisääteisen ulkoisen laadunvarmistuksen 

myötä julkaistujen taloudellisten raporttien uskottavuus lisääntyy, jolloin myös muun 

muassa osakkaiden, sijoittajien ja velkojien asemat paranevat. (Keskuskauppakamari 

2011) 

Tilintarkastusta ja sen laatua valvotaan sekä varmistetaan säännöllisesti. Näillä 

toimilla vaikutetaan, tai ainakin pyritään vaikuttamaan siihen, että tilintarkastuksen 

laatu säilyisi mahdollisimman hyvänä. Tilintarkastuslain 40§ 2 momentin 1. kohdan 

mukaisesti tilintarkastajat mukaan lukien myös tilintarkastusyhteisöt ovat velvollisia 

osallistumaan laaduntarkastukseen vähintään kuuden vuoden välein. Julkisen 

kaupankäynnin kohteena olevat listayhtiöt ovat puolestaan määrätty osallistumaan 

laaduntarkastukseen vähintään kolmen vuoden välein. Lisäksi tilintarkastaja voidaan 

määrätä laaduntarkastukseen riskiperusteisesti (TilintL 40§). Tilintarkastuslain 40§ 

pohjautuu Euroopan komission suosituksiin lakisääteisen tilintarkastuksen 

laadunvarmistuksen vähimmäisvaatimuksista. Suosituksissa todetaan, että 

tilintarkastajiin on sovellettava laadunvarmistusjärjestelmää, joka on julkisen 

valvonnan alainen sekä riippumaton valvottavista kohteista. (Mähönen 2009, 91) 

Kyseinen laadunvarmistus on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja ohjaavaa toimintaa 

(Keskuskauppakamari 2011). 

Tilintarkastuksen laadunvalvonnan kannalta tärkeitä kansainvälisiä tahoja ovat ETA-

valtioiden (Euroopan talousalue) valvontaelimet. EU-tasolla on pyritty vuosien 

kuluessa kehittämään ja parantamaan valvontayhteistyötä. Valvonnan 

tehostamiseksi perustettiin jäsenvaltioiden valvontaelimistä koostuvat neuvoa-antava 

yhteistyöelin,   European   Group   of   Auditors’   Oversight Bodies (EGAOB). 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta on vastuussa Suomen osalta 

kansainvälisestä valvontayhteistyöstä. Euroopan rajojen ulkopuolelle ylettyvää 

valvonnan yhtenäistämistä ja organisointia helpottamaan perustettiin vuonna 2006 

International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR).  
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Sen jäseniä ovat EU-maiden lisäksi muun muassa Yhdysvallat, Kanada ja Japani. 

(Alakare et al. 2008, 191-194) 

Lisäksi pakollisella rotaatiokäytännöllä pyritään parantamaan tilintarkastuksen laatua. 

Rotaatiosta ja sen sääntelystä Euroopassa ja Yhdysvalloissa kerrotaan tarkemmin 

seuraavassa luvussa. 
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3 ROTAATIO 

Tässä luvussa käsitellään aluksi rotaation käsitettä, jonka jälkeen tarkastellaan 

rotaatiokäytäntöjä Euroopassa ja Yhdysvalloissa yleisellä tasolla.  

3.1 Rotaation määritelmä 

Rotaatio eli tilintarkastajan määräaikainen vaihtaminen määrittelee sen, kuinka pitkän 

ajan tilintarkastaja voi yhtäjaksoisesti toimia saman tarkastuskohteen 

tilintarkastajana. Pakollisessa rotaatiossa on tarkoituksena, että yhteisö saa käyttää 

samaa tilintarkastajaa maksimissaan vain ennalta määrätyn ajan vuosissa, jonka 

jälkeen tilintarkastaja on vaihdettava. Tilintarkastajaa koskee myös ennalta määrätty 

karenssiaika enimmäisajan jälkeen. Näiden vuosien aikana tilintarkastaja ei saa 

osallistua kyseenomaisen tarkastuskohteen tarkastukseen, eikä myöskään ottaa 

osaa tarkastustoimeksiannon toteuttamiseen muussa ominaisuudessa. 

(Horsmanheimo et al. 2008, 288) 

Päävastuullisen tilintarkastajan rotaatiossa vaihtuu yleensä vain päävastuullinen 

tilintarkastaja. Näin ollen tilintarkastusyhteisö, tilintarkastusmenetelmät ja yrityksen 

yhteinen historia tilintarkastustahon kanssa säilyvät ennallaan. Tilintarkastusyhteisön 

rotaatiossa puolestaan vaihtuu koko tilintarkastustiimi, joka soveltaa omia 

tarkastuskäytäntöjään. (Bamber et al. 2009, 395) 

3.2 Rotaatiosääntely Euroopassa 

Tilintarkastustoimialalla ja tilintarkastusmarkkinoiden toimivuudella on tärkeä merkitys 

Euroopan sisämarkkinoiden kehittymisen kannalta. 2000-luvun alkupuolella 

tapahtuneiden tilinpäätösskandaalien jälkeen EU:n komissio on pyrkinyt 

yhdenmukaistamaan tilinpäätössääntelyä sekä tilintarkastusta koskevaa sääntelyä 

direktiivien, suositusten ja kannanottojen avulla. (Horsmanheimo et al. 2008, 91) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/43/EY, eli 

tilintarkastusdirektiivissä, kohdassa 26, säädetään, että listayhtiöiden tilintarkastajien 

riippumattomuuden vahvistamiseksi kyseisten yhteisöjen tilintarkastajana toimivaa 

päävastuullista tilintarkastajaa, olisi vaihdettava säännöllisin väliajoin. 
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Jäsenvaltioiden olisi valvottava edellä mainittujen partnereiden vaihtamista, mutta 

sallittava kyseisen tilintarkastusyhteisön jatkaa kyseisen listayhtiön lakisääteisenä 

tilintarkastajana. Vaihtoehtoisesti jäsenvaltiot voivat vaatia myös 

tilintarkastusyhteisön vaihtamista, mikäli katsovat sen tarpeelliseksi (Fontelles et al. 

2006, 90). Tilintarkastajan pakollinen rotaatio onkin otettu käyttöön monissa maissa, 

jotta sen avulla voitaisiin edesauttaa tilintarkastajan riippumattomuutta ja 

tilintarkastuksen laatua (Chi et al. 2009, 362). 

3.3 Rotaatiosääntely Yhdysvalloissa 

Tilintarkastuslainsäädännön kehitys on alkanut Yhdysvalloissa 1920-luvulla. Tuolloin 

laskentatoimen standardit kehitettiin yksityisesti ja yleensä ne oli määritelty väljästi. 

Niiden noudattamista ei myöskään valvottu kovin tarkasti. Tästä johtuen 

talousinformaatiota oli houkutus manipuloida esimerkiksi uusien sijoittajien 

houkuttelemiseksi, lainaehtojen eli kovenanttien rikkoutumisen välttämiseksi ja 

osakkeen arvon maksimoimiseksi. Arvopaperimarkkinoiden alhainen valvontataso 

johti lyhyeksimyynnin suosion nousuun. Vuosien 1933 ja 1934 

arvopaperimarkkinalait olivat julkisen vallan ratkaisu näihin epäkohtiin ja yritysten, 

arvopaperimarkkinoiden ja tilintarkastusammattilaisten toimintaa säänneltiin 

ensimmäistä kertaa eettisestä näkökulmasta. Samassa yhteydessä perustettiin myös 

US Securities Exchange Commission (SEC), joka säänteli arvopaperikauppaa ja 

vaati julkisesti noteerattujen yhtiöiden tilintarkastajaksi hyväksytyn tilintarkastajan. 

Nämä muutokset eivät kuitenkaan ratkaisseet kaikkia ilmenneitä ongelmia. 

Vuosikymmen toisensa perään tästä eteenpäinkin ilmeni uusia laajoja 

väärinkäytöksiä. Ongelma kulminoitui Enronin tilinpäätösskandaaliin vuonna 2001. 

(Rockness & Rockness 2005, 32)   

Yhdysvalloissa tilintarkastusta ja tilintarkastusammattia säännellään vuonna 2002 

voimaan tulleella SOX -lailla. Lain avulla pyritään torjumaan väärinkäytöksiä ja 

parantamaan yritysten hallintotapoja. SOX koskee kaikkia yrityksiä, joiden osakkeet 

on listattu Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan SEC:n alaisuudessa 

toimivassa pörssissä. Rotaatiosta säädetään lain 203 §:ssä, jonka mukaan 

päävastuullinen tilintarkastaja on vaihdettava viiden vuoden välein julkisesti 

noteeratuissa yhtiöissä. Lain kohdalla täydennetään arvopaperimarkkinoita koskevaa 
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lakia, joka on tullut voimaan vuonna 1934. (Sarbanes-Oxley Act of 2002, Section 

203) 
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4 ROTAATIOKÄYTÄNNÖT 

Tässä luvussa tarkastellaan millaisia rotaatiokäytäntöjä tutkittavissa maissa on 

käytössä sekä sitä millaiset asiat ovat vaikuttaneet tietynlaisen rotaatiokäytännön 

syntymiseen. Kappaleessa vertaillaan rotaatiokäytäntöjen yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia eri maiden välillä. Lisäksi kappaleessa pohditaan, minkälaisia hyötyjä 

ja haittoja pakollisella rotaatiolla saattaa olla tilintarkastuksen laadun kannalta. 

4.1 Rotaatio Euroopassa 

4.1.1 Suomi 

Suomen tilintarkastuslaki (2007/459) uudistui keväällä 2007. Uudistuksen taustalla oli 

kansainvälinen kehitys, johon vaikuttivat maailmalla tapahtuneet tilinpäätösskandaalit 

2000-luvun alussa. Uusi tilintarkastuslaki toi mukanaan uudistuksia, joiden 

seurauksena muun muassa tilintarkastajan riippumattomuussäännöt ovat kiristyneet. 

Listayhtiöiden, sekä pankki- ja vakuutusyhtiöiden tilintarkastajilla on muita tiukemmat 

riippumattomuus- ja avoimuusvaatimukset. (Horsmanheimo et al.  2008, 18-19) 

Rotaatiovelvollisuus on määritelty Suomen tilintarkastuslain 27 §:ssä. Lisäksi 

Suomen pörssiyhtiöitä koskevassa hallinnointikoodissa on määräyksiä tilintarkastajan 

rotaatiosta (Arvopaperimarkkinayhdistys ry 2010). Tilintarkastajaa koskee 

Tilintarkastuslain 27§:n ensimmäisen momentin mukaan kahden vuoden 

karenssiaika seitsemän vuoden enimmäisajan jälkeen. Näiden kahden vuoden 

aikana tilintarkastaja ei saa osallistua kyseisen tarkastuskohteen tilintarkastukseen 

eikä myöskään tarkastustoimeksiannon toteuttamiseen missään muussa 

ominaisuudessa. (Horsmanheimo et al. 2008, 288) 

4.1.2 Espanja 

Espanjan tilintarkastuslakiin rekisteröitiin vuonna 1988 säädös tilintarkastajan 

pakollisesta rotaatiosta. Rotaatiosäädöksessä edellytettiin tilintarkastusyhteisön 

vaihtamista joka kolmas, kuudes tai yhdeksäs vuosi. Kokonaistoimikauden pituus 

rajattiin yhdeksään vuoteen. (Carrera 2007, 672; Catanach Jr. et al. 1999, 48) 
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Rotaatiosäädös poistettiin laista kuitenkin jo vuonna 1995 ja lainsäätäjät perustelivat 

tekemäänsä ratkaisua sillä, että pakollisen rotaation ei voitu osoittaa toimivan 

käytännössä kunnolla. Näin ollen pakollinen rotaatio ei myöskään saavuttanut 

säädökselle asetettuja julkisen politiikan tavoitteita (Carrera 2007, 672). 

Sen sijaan, että pakollinen rotaatiosäädös nähtäisiin Espanjassa kansainvälisen 

tilintarkastusalan epäonnistuneena kokeiluna, on säädöstä pidetty ennemminkin 

säädöksenä, jolle ei koskaan annettu kunnon mahdollisuutta toimia käytännössä. 

(Carrera 2007, 672) Pakollisen rotaatiosäädöksen poistamista pidettiin melko 

politisoituna prosessina ja lainsäädännöllisillä muutoksilla nähtiinkin olevan vain 

hyvin löyhä yhteys ammattimaiseen tilintarkastuskäytäntöön. (Carrera 2007, 672) 

Toisaalta jotkut ovat pitäneet Espanjan päätöstä hylätä pakollinen rotaatiosäädös 

vahvana osoituksena siitä, että pakollista rotaatiokäytäntöä ei ole järkevää ottaa 

käyttöön muissakaan maissa. (Catanach Jr. et al. 1999, 48) 

Arvellaan, että Espanja ei alun perin ottanut käyttöön pakollista rotaatiota 

vastatakseen sen avulla kasvaneisiin huolenaiheisiin tilintarkastajan 

riippumattomuudesta. Pikemminkin rotaatio toteutettiin lähinnä sen takia, jotta 

paikalliset yritykset saivat kasvattaa markkinaosuuttaan, voittamalla toimeksiantoja 

suurilta kansainvälisiltä yrityksiltä (Catanach Jr. et al.1999, 48)  

4.1.3 Saksa 

Saksassa on käytössä kaksiportainen tilintarkastusjärjestelmä. Lakisääteisiä 

tilintarkastuksia voivat tehdä Wirtschaftsprüfer (WP) -tilintarkastajat ja Vereidigter 

Buchprüfer (vBP) - tilintarkastajat. WP-tilintarkastajat eli auktorisoidut tilintarkastajat 

vastaavat Suomen KHT-tilintarkastajia ja vBP-tilintarkastajat eli hyväksytyt 

tilintarkastajat vastaavat Suomen HTM-tilintarkastajia. Saksassa vBP-tilintarkastajat 

eivät voi toimia tilintarkastajina suurissa yrityksissä eivätkä pörssiyhtiöissä. 

(Horsmanheimo et al. 2008, 95) Suurimpia yrityksiä tarkastavat vain Institut der 

Wirtschaftsprüferin jäsenet, joiden tulee läpäistä haastavimpia kokeita ja joiden 

työkokemusvaatimukset ovat ankarampia. Voidaan todeta, että Saksassa 

tilintarkastusala on hyvin kontrolloitua. Tämä näkyy käytännössä siten, että Saksassa 

on asetettu tiukat säädökset tilintarkastusperiaatteista, tilintarkastajan ammatin 
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vaatimuksia koskevista laeista ja eettisistä periaatteista koskien 

salassapitovelvollisuutta, puolueettomuutta ja riippumattomuutta. (Lawrence 1996, 

24) 

Saksassa on käyty keskustelua tilintarkastajan rotaatiosta jo vuosikausien ajan, 

mutta vuonna 1994 pakollinen rotaatio kohosi varsinaisesti julkisen keskustelun 

kohteeksi. Tähän oli syynä Metallgesellschaft-konserniin liitetyt kyseenalaiset 

öljyjohdannaisten sopimukset, joiden seurauksena konserni oli lähellä konkurssia. 

Tämän jälkeen Saksan osakkeenomistajien yhdistyksen puheenjohtaja esitti 

kannanoton pakollisen rotaatiokäytännön tarpeellisuudesta Saksassa ja vaati 

samalla, että tilintarkastajaa tulisi vaihtaa viiden vuoden välein. Kuten monissa 

muissakin maissa saksalainen tilintarkastusammattikunta on yleisesti vastustanut 

pakollista rotaatiosäädöstä. Näin ollen Saksan Keskuspankki, Bundes pankki, otti itse 

käyttöön esimerkinomaisesti pakollisen viiden vuoden rotaatiokäytännön 

rohkaistakseen myös muita saksalaisia yrityksiä harkitsemaan rotaation 

käyttöönottamista. (Catanach Jr. et al. 1999, 46) 

4.1.4 Iso-Britannia 

Isossa-Britanniassa on pitkälle kehittynyt tilintarkastusalan itsesääntely ja 

tilintarkastusyhteisöillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa tilintarkastusalan 

normitukseen. APB (Auditing Practices Board) on useiden yhdistysten yhteinen 

toimielin, jonka tehtävänä on valmistella tilintarkastusstandardeja. Tämän lisäksi APB 

johtaa tilintarkastustoiminnan kehittämistä Iso-Britanniassa ja Irlannissa. Tavoitteena 

on, että APB vahvistaa tilintarkastusstandardeja, vastaa taloudellista tietoa käyttävien 

tahojen kehittämistarpeisiin ja varmistaa toiminnallaan yleisen luottamuksen 

säilymisen tilintarkastustoimintaa kohtaan. Jotta nämä tavoitteet saavutetaan, APB 

kehittää tilintarkastustoimintaan vaikuttavia sääntöjä, määräyksiä ja standardeja. 

APB yrittää lisätä myös tilintarkastuksen merkitystä ja parantaa sen taloudellista 

tehokkuutta olemalla yhteydessä niihin tahoihin, jotka käyttävät taloudellista tietoa. 

APB:n toiminnassa on mukana tilintarkastusammatissa toimivia ja heidän lisäkseen 

toimintaan osallistuu liike-elämässä ja akateemisten maailmassa toimivia 

ammattihenkilöitä. (Horsmanheimo et al.2008, 92-93) 

1980-luvulla Iso-Britanniassa sattuneiden useiden merkittävien väärinkäytösten 
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epäiltiin johtuvan puutteista tilintarkastuskäytännöissä. Hallitus ehdotti ratkaisuksi 

säädöksiä, joiden avulla vähennettäisiin tilintarkastajien suorittamia oheispalveluja 

sekä vaadittaisiin samalla pakollista rotaatiota. Kuitenkin Iso-Britannian 

tilintarkastusalan ammattikunnan ja sen yritysasiakkaiden suorittama lobbaus 

onnistui lykkäämään valtiollisen väliintulon. Tilintarkastuskäytännöt nousivat 

kuitenkin uudelleen tarkastelun kohteeksi 1990-luvun alkupuolella muun muassa 

Polly Peck, Maxwell, Bank of Credit and Commerce International (BCCI) oli 

Luxemburgiin rekisteröitynyt pankki, joka toimi lähinnä Lontoosta käsin ja kaatui 

petosvyyhdin seurauksena) ja Levitt yritysskandaalien yhteydessä. Tällä kertaa 

tilintarkastusalan ammattikunta teetti kaksi tutkimusta (Cadbury komitea ja 

McFarlane raportti) tutkiakseen tilintarkastuksen osuutta näissä skandaaleissa sekä 

selvittääkseen, onko itsesääntelylle todella tarvetta. Cadbury-komitean tavoitteena 

oli koota yhteen käytännönläheisiä keinoja, joilla yritykset voisivat nostaa 

taloudentilaansa koskevan raportoinnin ja valvontamekanismien tasoa ilman 

pakollista turvautumista lainsäädännöllisiin muutoksiin. Pääpaino Cadbury-

raportissa oli yrityksen hallituksen toimintatapojen määrittelyssä ja näihin 

toimintatapoihin kohdistuvissa muutossuosituksissa. McFarlane-raportti puolestaan 

oli katsaus tilintarkastusalan tulevaisuuden kehityssuunnista Iso-Britanniassa ja 

Irlannissa. Vaikka Cadbury komiteassa vastustettiin tilintarkastuksen pakollista 

rotaatiota, McFarlane raportissa puolestaan ehdotettiin, että tilintarkastajat 

nimitettäisiin tehtäväänsä kiinteäksi viiden vuoden ajanjaksoksi. (Catanach Jr. et al. 

1999, 46)  

Nykyään Iso-Britanniassa noudatetaan viiden vuoden rotaatiosääntöä eli sama 

tilintarkastaja voi toimia yrityksessä viiden vuoden ajan, jonka jälkeen hänet tulee 

vaihtaa. Tilintarkastajaa koskee myös viiden vuoden karenssiaika. Rotaatiosäädös 

koskee tällä hetkellä vain pörssiyhtiöitä. (Daugherty, Dickins, Hatfield & Higgs 2012, 

98) 

4.1.5 Italia 

Nykyään Italia edellyttää pakollista rotaatiokäytäntöä listayhtiöiltä. Näillä yhtiöillä voi 

olla käytössään sama tilintarkastaja enintään kolmen peräkkäisen vuoden ajan ja 

sama tilintarkastusyhteisö yhteensä yhdeksän vuoden ajan, jonka jälkeen 
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tilintarkastajaa/tilintarkastusyhteisöä tulee vaihtaa. (Arruñada & Paz-Ares 1997, 31-

32; Catanach Jr. et al. 1999, 47; Raiborn et al. 2006, 38) Sama tilintarkastaja voidaan 

valita uudelleen vasta, kun määräajan umpeutumisesta on kulunut vähintään viisi 

vuotta (Gietzmann & Sen 2002, 184). 

Italian arvopapereita sääntelevällä virastolla, Consob:lla, on myös valtuudet säädellä 

tilintarkastajien valintaa ja asettaa palkkioita. Consobin valvontaa saattaa vähentää 

mahdollinen pakollisesta rotaatiosta aiheutuva liiallinen kilpailu, joka voi johtaa 

tarkastusmenettelyjen vähentymiseen ja tilintarkastuksen laadun heikkenemiseen. 

Vaikka jatkuvat yritysskandaalit Italiassa, muun muassa monikansallisen meijeriyhtiö 

Parmalat SpA:s tapaus, antavatkin viitteitä pakollisen rotaatiokäytännön 

tehottomuudesta yritysskandaalien ehkäisyssä, ei kuitenkaan ole vahvaa 

tutkimuksellista näyttöä rotaatiokäytännön todellisista vaikutuksista. (Catanach Jr. et 

al. 1999, 47; Ianniello 2010, 20; Raiborn et al. 2006, 38) 

4.1.6 Belgia 

Belgia eroaa Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan verrattuna monilla tavoin 

kirjanpitosäännösten, tilintarkastusmarkkinoiden, yritysrahoituksen ja muiden 

lainsäädäntöön liittyvien asioiden osalta. Toisin kuin Yhdysvalloissa ja Iso-

Britanniassa, taloudellinen raportointi on ottanut Belgiassa paljon vaikutteita 

osakeyhtiölaista ja verotuksesta, ja sitä voidaan luonnehtia velkojakeskeiseksi. 

Belgia eroaa Yhdysvalloista myös siinä, että Belgiassa on vähemmän 

oikeudenkäyntejä tilintarkastajia vastaan. Sitä vastoin Yhdysvalloissa tilintarkastaja 

saattaa saada ison rangaistuksen, mikäli hän antaa virheellisen hyväksyvän 

lausunnon ja yritys pian tämän jälkeen ajautuu kuitenkin konkurssiin. (Gietzmann et 

al. 2002, 185-187) Lisäksi pankeilla, muilla taloudellisilla instituutioilla ja hallituksella 

on keskeinen rooli yritysrahoituksessa. Belgiaa voidaan luonnehtia 

sisäpiiritaloudeksi, jolla on melko kehittymättömät osakemarkkinat, keskittynyt 

omistajuus, heikot sijoittajien oikeudet ja vahva lainsäädäntö. Belgiassa pakollinen 

rotaatio koskee pankkeja ja tilintarkastaja valitaan kolmen vuoden ajaksi, jonka 

jälkeen sama tilintarkastaja voidaan valita vielä uudelleen kolmeksi lisävuodeksi. 

(Gietzmann et al. 2002, 185-187; Knechel & Vanstraelen 2007, 115-118)   
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4.2 Rotaatio Yhdysvalloissa 

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Yhdysvaltojen kongressi on järjestänyt 

laajoja kuulemistilaisuuksia liittyen tilintarkastusalan julkiseen vastuuseen ja 

tilintarkastusalan kykyyn säädellä itseään. Erityisesti 1970-luvulla tilintarkastajat 

epäonnistuivat torjumaan rikollista toimintaa Yhdysvaltojen suurissa yrityksissä. 

Tarkastusvaliokunta toimii foorumina, jossa tilintarkastajat ja riippumattomat johtajat 

voivat keskustella taloudellista raportointia koskevista asioista. Tämän seurauksena 

tarkastusvaliokunnan olemassaolon katsotaan lisäävän tilintarkastajan 

riippumattomuutta. Tilintarkastajan riippumattomuuden lisääminen johtaa 

tehokkaampaan tarkastukseen ja täten luotettavampaan taloudelliseen raportointiin. 

(Wolnizer 1995, 48, 54) 

SEC:n suorittamat Moss-Metcalf tutkimukset pyrkivät selvittämään ammattikunnan 

kykyä havaita yritysjohdon petoksia ja tehokkuutta paljastaa lahjusten antamista 

ulkomaisille virkamiehille. SEC:n antamassa Moss-Metcalf-raportissa todettiin, että 

edellä mainitut asiat voivat toteutua todennäköisimmin silloin, jos tilintarkastaja ei ole 

riippumaton tarkastuskohteestaan. Näin ollen SEC ehdottikin pakollista 

rotaatiokäytäntöä ratkaisuksi tilintarkastajan riippumattomuusongelmaan. Vuonna 

1974 Yhdysvaltojen julkisten tilintarkastajien yhdistyksen (AICPA) muodostama 

tilintarkastajien vastuita tutkiva Cohen-valiokunta suositteli, että 

tilintarkastuskertomuksiin liitettäisiin lausunto yrityksen sisäisen valvonnan tilasta. 

Vuonna 1978 Cohen-valiokunta totesi kuitenkin, että pakollista rotaatiokäytäntöä ei 

pitäisi vaatia, koska rotaatiosta koituvat mahdolliset hyödyt eivät vastaisi siitä 

aiheutuvia kustannuksia. (Catanach Jr. et al. 1999, 46-47; Moeller 2009, 29)  

1980-luvulla pankkien säästökriiseistä aiheutuneet tilintarkastusvirheet toivat 

uudelleen keskusteltavaksi Yhdysvaltojen tilintarkastusalan itsesäätelyohjelman 

tehokkuuden. Erityisesti tällöin muodostettu Dingell-komitea tutki mahdollisen 

eturistiriidan mahdollisuutta tilintarkastaja-asiakassuhteessa. Tilintarkastusalan 

ammattikunta vastasi tähän toteuttamalla useita organisationaalisia muutoksia 

edistääkseen itsesäätelyä, esimerkiksi vertaisarviointiohjelman hyväksyminen. Tästä 

huolimatta tilintarkastusalan ammattikuntaan kuuluvat arvostelijat vaativat edelleen 

pakollista rotaatiokäytäntöä, palkkioiden yhdenmukaistamista ja muita tilintarkastaja-

asiakas-suhteeseen liittyviä rajoituksia. (Catanach Jr. et al. 1999, 44,46-47) 
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Vuonna 1991 U.S. Comptroller General keskusteli kuuden suurimman 

tilintarkastusyhtiön kanssa mahdollisuudesta vaatia pankkeja vaihtamaan heidän 

tilintarkastajiaan tietyin määräajoin. Pian tämän jälkeen vuonna 1992 AICPA yritti 

hillitä ammattikunnan kritisointia ottamalla julkisesti kantaa pakolliseen 

rotaatiokäytäntöön. Vuotta myöhemmin SEC:n pääkirjanpitäjä Walter Schuetze 

ehdotti pakollista rotaatiota ratkaisuksi tilintarkastusalan kyvyttömyyteen säädellä 

itseään. Kuitenkin SEC ja AICPA eivät ole kumpikaan vahvistaneet pakollisen 

rotaation käyttöönottamista. Vuonna 1994 SEC käsitteli pakollista rotaatiota 

tilintarkastajan riippumattomuutta käsittelevässä luonnosraportissa, josta 

Yhdysvaltojen senaatti myöhemmin luonnosteli säädöksen, jossa edellytettiin 

pakollista rotaatiota kaikilta tietoliikenneyhtiöiltä. (Catanach Jr. et al. 1999, 44, 46-47) 

Vuonna 2002 samaan aikaan, kun SOX-laki tuli voimaan, Yhdysvallat siirtyi 

seitsemän vuoden rotaatiosta viiden vuoden rotaatioon. Myös aikaisempi kahden 

vuoden karenssiaika muuttui viiden vuoden karenssiajaksi. (Carey & Simnett 2006, 

655) Tutkimus ei kuitenkaan kerro tarkkaa syytä, miksi Yhdysvalloissa vaihdettiin 

rotaatioaikaa, mutta tämän voidaan arvella johtuneen halusta tehostaa 

tilintarkastuksen valvontaa sekä edesauttaa siten tilintarkastuksen luotettavuutta.  

4.3 Rotaatiokäytäntöjen vertailua 

Tutkimukseen valittujen maiden rotaatiokäytäntöjä tarkasteltaessa voidaan havaita 

paljon yhtäläisyyksiä varsinkin taustasyiden osalta, mutta myös joitakin 

eroavaisuuksia ilmenee. 

4.3.1 Yhtäläisyydet ja eroavaisuudet 

Tilintarkastajan pakollinen rotaatiokäytäntö on käytössä tutkituista maista Suomessa, 

Saksassa, Italiassa, Belgiassa ja Iso-Britanniassa sekä Yhdysvalloissa. Espanjassa 

rotaatiokäytäntöä on kokeiltu, mutta siitä on myöhemmin luovuttu. Tutkittaville maille 

on yhteistä, että rotaatiokäytäntö koskee päävastuullisen tilintarkastajan vaihtamista 

eli sama tilintarkastusyhteisö voi kuitenkin jatkaa tarkastamista. Tällöin 

tilintarkastusyhteisön sisältä tulee valita uusi tilintarkastaja.  
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Kuviossa 3. havainnollistetaan rotaatioaikojen pituuksia tutkimuksessa mukana 

olevien maiden osalta. 

 

Kuvio 3. Vertailu pakollisen rotaation enimmäisajoista eri maissa 

Kuten kuviosta 3 nähdään, enimmäisaika, jonka sama tilintarkastaja voi toimia tietyn 

yhtiön tilintarkastajana yhtäjaksoisesti vaihtelee tutkittavien maiden osalta kolmen ja 

yhdeksän vuoden välillä. Pisin aika eli yhdeksän vuotta on käytössä Italiassa ja lyhin 

aika eli kolme vuotta on puolestaan Belgiassa. Espanjassa ei ole käytössä pakollista 

rotaatiokäytäntöä, joten kuviossa on maan kohdalle merkitty nolla. Yleisin 

enimmäisaika vaikuttaa eri maiden välillä olevan viisi vuotta, joka on käytössä Iso-

Britanniassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Muun muassa Chi et al. (2005, 90) ovat 

havainneet sekä tilintarkastajan että tilintarkastusyhteisön kohdalla, että 

tarkastussuhteen kestolla on positiivinen yhteys tilintarkastuksen laatuun. Toisaalta 

he ovat myös löytäneet todisteita, että pitkän tarkastussuhteen aiheuttama liiallinen 

läheisyys alentaa tilintarkastuksen laatua. Heidän mukaansa laatu alkaa heikentyä 

toimikausien ylittäessä viisi vuotta. Mikäli pitää paikkaansa, että tilintarkastuksen 

laatu alkaa heiketä viiden vuoden jälkeen, vaikuttaa siltä, että viiden vuoden rotaatio 

olisi kestoltaan kaikista optimaalisin, eikä välttämättä haittaisi tilintarkastuksen laatua.  

Näin ollen voidaan todeta, että kolmessa seitsemästä tutkimuksessa mukana olevista 

maissa on käytössä tämä ihanteelliseksi havaittu rotaatioaika.   

Daughertyn et al. (2012, 111) mukaan tilintarkastajalla kuluu keskimäärin 2-3 vuotta 
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siihen, että hän tutustuu uuteen asiakkaaseen, joka on tietyssä mielessä ”tehotonta” 

aikaa. Tilintarkastajien kokemuksen mukaan rotaation myötä myös viimeinen sallittu 

toimikausi on tehoton, koska tilintarkastajat valmistautuvat tällöin jo luopumaan 

asiakkaasta (Daugherty et al. 2009, 100). Näin ollen tilintarkastajilla saattaa olla jopa 

neljä tehotonta vuotta tarkastuskohteen vaihtuessa. Yksi vuosi kuluu vanhasta 

asiakkaasta luopuessa ja kolme seuraavaa vuotta vierähtää uuteen asiakkaaseen 

tutustuessa. Tehokasta tarkastusaikaa jää kussakin asiakassuhteessa siis jäljelle 

vain muutama vuosi riippuen rotaatiovälistä. Esimerkiksi Suomessa on käytössä 

seitsemän vuoden rotaatio, josta tehokasta tarkastusaikaa voidaan todeta jäävän 3-4 

vuotta. Näin ollen reilusti yli puolet sallituista toimikausista on tehottomia 

tilintarkastuksen kannalta, mikä saattaa heijastua tilintarkastuksen laatuun 

kohonneena tilintarkastusriskinä ja heikompilaatuisena raportointina. 

Enimmäisaika ei ole kuitenkaan pysynyt kaikissa maissa samanlaisena vuodesta 

toiseen, esimerkkinä Yhdysvallat, jossa SOX-lain myötä, vuonna 2002, enimmäisaika 

vaihtui seitsemästä vuodesta viiteen vuoteen. Myös karenssiajan pituus vaihtelee 

maiden välillä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Italiassa karenssiaika on kaikista pisin 

eli viisi vuotta. Vastaavasti Suomessa karenssiaika on kestoltaan vain kaksi vuotta. 

Yhdysvalloissa karenssiaikaa pidennettiin SOX-lain voimaantullessa kahdesta 

vuodesta viiteen vuoteen. Tämä tehtiin luultavasti siksi, että haluttiin turvata entistä 

tarkemmin tilintarkastajan riippumattomuuden toteutumista.  

Eroa tutkittujen maiden välillä on havaittavissa siinä, minkälaisia yrityksiä pakollinen 

rotaatiosäädös koskee. Belgiassa rotaatio koskee vain pankkeja ja Italiassa, 

Suomessa ja Yhdysvalloissa pakollinen rotaatiosäädös on asetettu pörssilistatuille 

yrityksille. 

Yhteistä tutkituille maille, jotka ovat ottaneet pakollisen rotaation käyttöön on, että 

taustalla on vaikuttanut oleellisesti tutkittavissa maissa tapahtuneet yritysskandaalit 

kuten Italiassa meijeriyhtiö Parmalat SpA ja Suomessa Töölön matkatoimisto 

(Dellaportas 2006, 291; Taloussanomat 23.4.2009). Myös Yhdysvalloissa sattuneet 

talousrikokset, joista tunnetuimpana energiayhtiö Enron sekä Belgiassa 

puheentunnistukseen erikoistunut teknologiayritys Lernout & Hauspie. (Comunale, 

Sexton & Gara 2006, 637-638; Seife 2006, 926-931) Tapahtumien jälkeen maissa on 
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alettu korostaa pakollisen rotaation merkitystä vastaavien skandaalien ja 

yritysromahdusten estämiseksi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa SOX-lain säätäminen ja 

siihen liittyvä pakollinen rotaatiosäädös oli nimenomaan seurausta Yhdysvalloissa 

tapahtuneista tunnetuista yritysskandaaleista. Saksassa ja Iso-Britanniassa 

puolestaan pakollisen rotaation käyttöönotto on nähty ratkaisuksi tilintarkastajan 

riippumattomuudesta aiheutuvaan huoleen (Catanach Jr. 1999, 43). 

Tutkittavien maiden osalta on havaittavissa samanlaisia piirteitä siinä, mitkä asiat 

ovat estäneet ja vaikeuttaneet pakollisen rotaation käyttöönottamista. Erityisesti 

Saksan ja Iso-Britannian osalta korostuu se, että kyseisissä maissa toimivat 

tilintarkastusalan ammattikunnat ovat vastustaneet pakollisen rotaation 

käyttöönottoa, koska he ovat pelänneet sen heikentävän tilintarkastuksen laatua. 

Tilintarkastajan tulee tuntea asiakaskohteensa riittävän hyvin, joka ei 

tilintarkastusammattikuntien mielestä toteutuisi riittävän hyvin rotaatiokäytännön 

ollessa käytössä. Heidän mukaan pakollinen rotaatio voi heikentää tilintarkastajien 

ammattitaitoa, koska tilintarkastajien perehtymistä asiakkaan taloudelliseen 

tilanteeseen rajoitetaan rotaatiosääntelyllä. Tämä saattaa vaikuttaa myös 

tilintarkastajien motivaatioon saavuttaa syvällinen ja riittävä ymmärrys asiakkaasta ja 

hänen liiketoimestaan, koska tilintarkastaja tietää joutuvansa muutaman vuoden 

jälkeen vaihtamaan asiakasta.  Ammattikunnat ovatkin sitä vastoin korostaneet 

pakollisen rotaation käyttöönoton sijaan muiden suojakeinojen kuten tilintarkastajien 

ja tilintarkastusyhteisöjen hyvän maineen sekä oikeudellisen vastuun merkitystä 

sijoittajien luottamuksen säilyttämisessä. 

Tutkittavien maiden käytäntöjä tarkasteltaessa voidaan huomata, että usein 

erityisesti lainsäätäjät, jotka pyrkivät edistämään sijoittajien luottamusta 

pääomamarkkinoihin ja sitä kautta edistämään taloutta, ovat vaatineet pakollisen 

rotaation käyttöönottoa. Lainsäätäjät ovat todenneet pakollisen rotaatiokäytännön 

turvaavan tilintarkastajan riippumattomuutta tarkastuskohteesta sekä parantavan 

tilintarkastuksen laatua.  

Tutkittavien maiden osalta voidaan havaita, että yleisimmät argumentit rotaation 

puolesta ja sitä vastaan koskevat nimenomaan tilintarkastajan riippumattomuutta, 

tilintarkastuksen laatua ja kohonneita kustannuksia. Eräs suurimmista syistä 

pakollisen rotaation käyttöönotolle tutkittavissa maissa on ollut tarkoitus parantaa 
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tilintarkastuksen laatua ja edesauttaa tilintarkastajan riippumattomuutta. 

Rotaatiomenettelyllä estetään se, että tarkastajasta ja tarkastettavasta ei tule liian 

läheisiä. Tällöin tilintarkastaja ei myöskään tule taloudellisesti riippuvaiseksi 

tarkastuskohteesta. Tilintarkastajan riippumattomuusvaatimus on Suomessa 

lakiperusteinen. Myös muiden tutkittavien maiden osalta muun muassa Saksassa ja 

Iso-Britanniassa on lakeja ja säännöksiä, jotka pyrkivät rajaamaan tilintarkastajan 

riippuvaisuutta tarkastuksen kohteeseen. Samoin Yhdysvalloissa riippumattomuus on 

kulmakivenä tilintarkastusta koskevassa sääntelyssä. 

Yhdysvaltojen osalta pakollisen rotaation voidaankin nähdä muotoutuneen pääosin 

SOX-lain säätämisen yhteydessä. Lakiin sisällytettiin uudistuksia, joiden 

tarkoituksena oli vahvistaa tilintarkastajan riippumattomuutta ja samalla parantaa 

tilintarkastuksen laatua. Espanja eroaa tutkittavista maista siinä, että siellä rotaatiota 

ei otettu käyttöön sen takia, että parannettaisiin tilintarkastajan riippumattomuutta, 

vaan päämääränä oli enemminkin se, että paikalliset yritykset saivat mahdollisuuden 

kasvattaa markkinaosuuttaan. 

Tutkittavissa maissa pakollisen rotaatiokäytännön on pelätty heikentävän 

tilintarkastuksen tehokkuutta erityisesti taitekohdassa, jossa tilintarkastaja vaihtuu ja 

uusi tilintarkastaja aloittaa tehtävässään. Merkittävänä haittana pidetään myös 

vaihdosta aiheutuneita suoria ja epäsuoria kustannuksia. Uuden tilintarkastajan on 

hankittava riittävät perustiedot asiakasyrityksestä, ja varsinkin konserniyrityksissä 

tämä on usein aikaavievä prosessi. Myös tietojen antaminen sekä uuden 

tilintarkastajan avustaminen ja perehdyttäminen vie oman aikansa yrityksen 

henkilöstöltä, jolloin kustannuksia aiheutuu yritykselle niin henkilöstökuluina kuin 

lisääntyneinä tilintarkastajan palkkioina.  

4.3.2 Yhteenvetoa yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista 

Taulukossa 1 on vielä kerätty yhteen rotaatiokäytäntöjen yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia maiden välillä.  
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 Eurooppa 
Yhdysvallat 

 Suomi Belgia Italia Espanja Iso-

Britannia 
Saksa 

Pakollinen rotaatio 

käytössä 

X X X  X X X 

Rotaatioaika (vuotta) 7 3 9 0 5 5 5 
Karenssiaika (vuotta) 2 ? 5 ? 5 ? 5 

Rotaatio koskee 

pörssiyrityksiä 

X  X ? 5 ? X 

Rotaatio koskee pankkeja  X      
Rotaation käyttöönoton 

taustalla yritysskandaalit 

 

X X X ? X X X 

Rotaation tarkoituksena 

riippumattomuuden 

parantaminen 

? ? ? ? X X X 

Ammattikunnat 

vastustaneet pakollista 

rotaatiota 

X ? ? ? X X X 

Lainsäätäjät olleet 

rotaation kannattajia 
X X X ? X X X 

 

Taulukko 1. Rotaatiokäytäntöjen vertailua maiden välillä  

Ruksi maan kohdalla tarkoittaa sitä, että tarkasteltava asia pitää paikkaansa kyseisen 

maan kohdalla. Tyhjä kohta kertoo, ettei asia pidä paikkaansa. Kysymysmerkki 

puolestaan havainnollistaa sitä, että asiasta ei ole täyttä varmuutta kyseisen maan 

kohdalla tutkitun kirjallisuuden perusteella. 

Taulukosta 1. käy ilmi, etteivät rotaatiokäytännöt ole täysin yhtenäisiä eri maiden 

välillä, vaan eroavaisuuksia ja epävarmuutta niistä esiintyy. Espanja erottuu muista 

maista selvästi, koska siellä pakollista rotaatiota ei ole käytössä. Kaikkien maiden, 

Espanjaa lukuun ottamatta, osalta korostuu, että pakollisen rotaation käyttöönoton 

taustalla ovat vahvasti vaikuttaneet yritysskandaalit ja –romahdukset. Lisäksi 

erityisesti Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Saksan osalta käy ilmi, että pakollisen 

rotaation käyttöönotossa on ollut myös ajatus tilintarkastajan riippumattomuuden 

parantamisesta. 

Suomessa, Italiassa ja Yhdysvalloissa rotaatioon liittyvät käytännöt vaikuttavat 

olevan samanlaisia lukuun ottamatta rotaatioaikaa, jossa maiden välillä on eroa 
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(Suomi 7v <-> Yhdysvallat 5v) Iso-Britanniassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa 

rotaatioaika on sama eli viisi vuotta. Karenssiaika puolestaan on sama eli viisi vuotta 

Italiassa, Yhdysvalloissa, ja Iso-Britanniassa. Suomessa on karenssiajan suhteen 

löyhempi käytäntö, koska Suomessa noudatetaan kahden vuoden karenssiaikaa. 

Vaikuttaisi siltä, että pakollinen rotaatio on asetettu nimenomaan koskemaan 

pörssiyrityksiä. Tämä toteutuu Suomessa, Italiassa, Iso-Britannia ja Yhdysvalloissa. 

Belgia eroaa muista maista siinä, että siellä pakollinen rotaatio on asetettu 

koskemaan ainoastaan pankkeja. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että pakollisen rotaation käyttöön ovat johtaneet 

samanlaiset syyt ja tilintarkastusalan ammattikunnat ovat monissa maissa 

vastustaneet pakollisen rotaation käyttöönottamista. Maiden osalta löytyy kuitenkin 

pieniä eroja pakollisen rotaatioon liittyvissä käytännöissä, lähinnä rotaatio- ja 

karenssiaikojen sekä sen osalta, minkälaisia tahoja rotaatiosäädös koskee. 

4.4 Rotaatiokäytännön vaikutus tilintarkastuksen laatuun 

4.4.1 Hyödyt 

Pakollisen rotaatiokäytännön puolustajat viittaavat sen mukanaan tuomiin hyötyihin 

erityisesti tilintarkastuksen laadun ja tilintarkastajan riippumattomuuden turvaamisen 

kannalta. Rotaatiokäytännön avulla pystytään kontrolloimaan yrityksen johdon ja 

tilintarkastajan liiallisen läheisyyden syntymistä, joka voi syntyä pitkäaikaisen 

yhteistyön lopputuloksena. (Arel et al. 2006, 36-37; Brody et al. 1998, 33-34) 

Tilintarkastajan riippumattomuus voi vaarantua liiallisen läheisyyden takia, jolloin 

tilintarkastajan asennoituminen tutun asiakaskohteen tarkastamiseen voi häiriintyä. 

Näin ollen vaarana on, että tilintarkastaja saattaa alkaa pitkän yhteistyön myötä 

luottamaan   “sokeasti”   yrityksen   johtoon.   Pakollisen   rotaatiokäytäntö   voidaan   nähdä  

eräänä keinona vähentää tästä aiheutuvaa riskiä. Pakollisen rotaatiokäytännön 

ansiosta myös taloudellisen riippuvuuden synty tilintarkastajan ja yrityksen välillä 

pystytään estämään. Tilintarkastajan saamat merkittävät palkkiot kohdeyrityksestä 

voivat vaikuttaa tilintarkastajan intresseihin saada toimeksianto jatkumaan. Toisaalta 

vaikka pitkä toimeksiantosuhde on tilintarkastajalle tärkeä taloudellisesti ja suhteen 

säilyttämisen turvaamiseksi, saattaa riippumattomuus vaarantua pitkässä 

asiakassuhteessa. Rotaatiomenettelyn vaatiman määräaikaisuuden voidaan katsoa 
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motivoivan tilintarkastajaa säilyttämään riippumattomuutensa ja huolellisuutensa sillä 

uhalla, että hänen huolimattomuutensa ja muut laiminlyöntinsä tulisivat myöhemmin 

julki, kun tilintarkastaja vaihtuu. (Saarikivi 2000, 192-193) 

Vaikka usein pidetään hyvänä asiana ja korostetaan sitä, että tilintarkastaja tuntee 

asiakkaansa sekä hänen liiketoimintansa perusteellisesti ja usean vuoden ajalta, voi 

liiallinen asiakasyrityksen tunteminen aiheuttaa ongelmia ja tilintarkastajan 

objektiivisuus voi vaarantua. Näin ollen pakollinen rotaatio voidaan nähdä 

pikemminkin edesauttavan kuin olevan haittana tilintarkastajan objektiivisuudelle. 

(Brody & Moscove 1998, 33) Tilintarkastaja saattaa myös pitkässä 

asiakkuussuhteessa turtua työhönsä, eikä ole tällöin riittävän valpas reagoimaan 

muutoksiin. Näin ollen tarkastustyössä saattaa jäädä huomioimatta seikkoja, mitkä 

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

vaativat   päivitystä   vastaamaan   paremmin   nykyhetkeä.   Tällaisen   “rutiininomaisen”  

tarkastuksen vaarana on myös, että laatu voi heikentyä. Rotaatiokäytännön myötä 

uusi tilintarkastaja joutuu paneutumaan työhönsä ensimmäisellä kerralla tavallista 

perusteellisemmin, koska asiakas ei ole tilintarkastajalle entuudestaan tuttu. Tällöin 

tilintarkastus on todennäköisesti myös ajantasaisempaa. (Arel et al. 2006, 21; Dao, 

Mishra & Raghunandan 2008, 298-299)  

Rotaation eräänä hyvänä puolena on, että tilintarkastajan vaihtuessa säännöllisesti, 

voidaan virheitä löytää helpommin, koska uusi tilintarkastaja aloittaa työnsä niin 

sanotusti puhtaalta pöydältä ja saattaa havaita aikaisempien virheiden toistumisen. 

Pitkissä tilintarkastussuhteissa saman asiakkaan kanssa, voi tilintarkastuksesta 

muodostua helposti rutiininomainen prosessi, jossa tilintarkastajan huomio keskittyy 

vain siihen, mikä on muuttunut edellisestä kerrasta. Näin ollen mikäli aikaisemmat 

tarkastukset eivät ole paljastaneet kirjanpitovirheitä, niin tilintarkastaja elää 

vääränlaisessa turvallisuuden tunteessa. (Wolf, Tackett & Claypool 1999, 475)  

Tilintarkastusyhteisön koko on eräs ilmeinen selittävä tekijä tilintarkastuspalkkioiden 

suuruudelle ja sitä kautta tilintarkastuksen laadulle. Vuosina 2000-2005 

Yhdysvaltalaisista tilintarkastusyhteisöistä kerätyn aineiston pohjalta tehty tutkimus 

osoittaakin, että tilintarkastusyhteisön kokoa voidaan pitää eräänä suurimmista 

tilintarkastuspalkkioiden suuruuteen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksen mukaan 
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nimenomaan taloudellinen riippuvaisuus toimeksiantoasiakkaasta on merkittävässä 

asemassa. Mitä suurempi tilintarkastusyhteisö on, niin sitä todennäköisemmin 

tilintarkastus toteutetaan laadukkaasti ilman, että siihen vaikuttaa ulkopuoliset, 

taloudelliset paineet. (Jong-Hag, Chansog, Jeong-Bon & Yoonseok 2010, 73-97) 
Lisäksi suuret tilintarkastusyhteisöt koetaan myös usein itsenäisimmiksi ja niiden 

ajatellaan tarjoavan laadukkaampaa tilintarkastusta kuin pienemmät 

tilintarkastusyritykset. Koska isot tilintarkastustoimistot ovat kooltaan suurempia, 

eivät asiakaskunta ja tulot riipu tietystä asiakkaasta tai asiakasryhmästä, vaan 

tilintarkastustoimistot ovat todennäköisesti riippumattomia ja tarjoavat 

luotettavampaa tietoa asiakkaiden tilinpäätöksistä. (Ebrahim, 2010, 118) 

Pakollisen rotaatiokäytännön vaikutusta tilintarkastukseen on tutkittu myös 

lainanmyöntäjien näkökulmasta ja todettu monen heistä näkevän pakollisen 

rotaatiokäytännön myönteisenä asiana. Daniels et al. (2009, 36-39) tekivät kyselyn 

1000 lainanmyöntäjälle Yhdysvalloissa (bank loan officers) heidän näkemyksistään 

tilintarkastusyhteisön pakollisesta rotaatiosta. Lainanmyöntäjät ovat 

osakkeenomistajien ohella tärkeä tilinpäätösinformaation käyttäjäryhmä ja he myös 

osallistuvat taloudelliseen raportointiin. Tutkimukseen valitut pankit myöntävät lainaa 

listatuille yhtiöille. Lainanmyöntäjistä noin 67 % uskoo tilintarkastusyhteisöjen 

rotaatiokäytännön parantavan tilintarkastajan riippumattomuutta. Lainanmyöntäjistä 

puolestaan noin 62 % uskoo rotaation myös vähentävän johdon vaikutusvaltaa 

tilintarkastajaan.  

4.4.2 Haitat 

Pakollisessa rotaatiokäytännössä nähdään myös huonoja puolia tilintarkastuksen 

laadun kannalta. Tehokkaan tilintarkastuksen edellytyksenä pidetään asiakkaan 

liiketoiminnan ja toimintojen perusteellista läpikäyntiä ja syvällisen ymmärryksen 

saavuttamista tilintarkastuskohteesta. Tämän nähdään muodostuvan vasta vuosien 

kuluessa ja tilintarkastuksen laadun uskotaan olevan matalampi tilintarkastuksen 

alkuvuosina, kun tilintarkastaja ei tunne tarkastuskohdettaan vielä riittävästi. Tästä 

johtuen pakollinen rotaatio voi haitata tilintarkastajan perehtymistä 

tarkastuskohteeseensa. (Tanyi, Raghunandan & Barua 2010, 674) Esimerkiksi 

Ghosh ja Moon (2005, 585-612) ovat tutkineet tarkastussuhteen pituuden ja havaitun 
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laadun yhteyttä ja tarkastelevat, millainen merkitys rotaatiolla olisi kyseisissä 

olosuhteissa. Havaittua laatua tutkitaan erityisesti sijoittajien ja muiden 

tilintarkastusinformaation hyväksikäyttäjien näkökulmasta. Laadun mittarina 

käytetään havaintoja yritysten taloudellisesta raportoinnista ja erityisesti tulosten 

laadusta (earnings quality). Tutkimuksen mukaan sijoittajat mieltävät tilintarkastuksen 

laadun paranevan toimikausien jatkuessa. Tutkimus viittaa siihen, että tilintarkastajan 

ja asiakkaan toimikausien määrää rajoitettaessa rotaation avulla, 

pääomamarkkinoihin osallistuville saattaa aiheutua tarkoituksettomia kuluja. (Ghosh 

et al. 2005, 609-610) 

Cameran et al. (2009, 2-61) tutkimus jaottelee tilintarkastajan rotaation pakolliseen ja 

vapaaehtoiseen. Tutkimuksen mukaan tilintarkastajien pakollinen rotaatio ei 

välttämättä paranna tilintarkastuksen laatua, mutta sen sijaan vapaaehtoisella 

rotaatiolla on havaittu olevan laatua parantavia vaikutuksia. Tutkimuksessa selitetään 

tätä ilmiötä sillä, että tilintarkastajan vaihto, joka tapahtuu vapaaehtoisesti, voi johtua 

tyytymättömyydestä tilintarkastuksen laatuun. Toisin sanoen tilintarkastajaa on 

vaihdettu nimenomaan sen takia, että tilintarkastuksen laatu paranisi. Pakollinen 

tilintarkastajan rotaatio puolestaan tapahtuu vain pakon sanelemana, eikä se näin 

ollen kerro tarkemmin tilintarkastuksen laadusta toisin kuin vapaaehtoinen 

tilintarkastajan rotaatio. Tutkimus ei siis tue väitteitä tilintarkastajan pakollisen 

rotaation hyvistä puolista.  

Tilintarkastaja voi saavuttaa kuitenkin yleensä paremman ymmärryksen 

tilintarkastuskohteensa tilasta ajallisesti kestoltaan pidemmissä asiakkuussuhteissa. 

(Arel et al. 2006, 21; Dao et al. 2008, 299) Tilintarkastuksen asiakkuussuhteen kesto 

turvaa myös jatkuvuuden periaatteen toteutumista. Näin ollen pidemmällä 

asiakkuussuhteella on positiivinen vaikutus tilintarkastuksen laadun kannalta. Lisäksi 

tilintarkastajan tiheä vaihtaminen saattaa luonnollisesti tuoda mukanaan ylimääräisiä 

ja tarpeettomiakin lisäkustannuksia. (Jackson, Moldrich & Roebuck, 2008, 422)  

Muun muassa Chi et al. (2005, 90) ovat havainneet, että sekä tilintarkastajan että 

tilintarkastusyhteisön kohdalla tarkastussuhteen kestolla on positiivinen yhteys 

tilintarkastuksen laatuun. Toisaalta he ovat myös löytäneet todisteita, että pitkän 

tarkastussuhteen aiheuttama liiallinen läheisyys alentaa tilintarkastuksen laatua. He 
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ovat havainnoineet, että laatu alkaa heikentyä toimikausien ylittäessä viisi vuotta. 

Mikäli pitää paikkaansa, että tilintarkastuksen laatu alkaa heiketä viiden vuoden 

jälkeen, vaikuttaa siltä, että viiden vuoden rotaatio olisi kestoltaan kaikista 

optimaalisin, eikä välttämättä haittaisi tilintarkastuksen laatua. 

Comunale & Sexton (2005, 246-247) tuovat esille näkökulman, jonka mukaan 

tilintarkastuksen laatu voi heikentyä rotaation takia. Tutkimuksen mukaan rotaatio 

vaikuttaa tuntuvasti tilintarkastusyhteisöjen markkinaosuuksiin riippumatta 

rotaatiojaksosta. Rotaation aikana yhtiöiden markkinaosuudet riippuvat vahvemmin 

yrityksen kyvystä hankkia uusia asiakkaita, kuin ylläpitää vanhoja asiakassuhteita. 

Tästä voidaan edelleen päätellä, että tilintarkastusyhteisöt kohdentavat resurssejaan, 

jotta he lisäisivät houkuttelevuuttaan uusien asiakasyritysten keskuudessa. Toisin 

sanoen tilintarkastusyhteisöt käyttävät enemmän resursseja uusasiakashankintaan ja 

puolestaan vähemmän resursseja säilyttääkseen vanhoja asiakkaita. Tämä voi 

johtaa siihen, että yritys vähentää tilintarkastuskuluja ja sitä kautta myös 

tilintarkastuksen laatu voi heikentyä. Näin ollen voidaan havaita, että sääntelyllä, 

jonka tarkoituksena alun perin oli parantaa tilintarkastuksen laatua vahvistamalla 

tilintarkastajan riippumattomuutta, saattaakin olla täysin päinvastainen vaikutus 

tilintarkastuksen laadun kannalta.  

Kaplan et al. (2008, 189-190) tutkivat ei-ammattimaisten sijoittajien näkemyksiä 

tilintarkastajan riippumattomuudesta Yhdysvaltojen lähtökohdasta, jossa tällä hetkellä 

päävastuullisen tilintarkastajan rotaatiosäännös on voimassa. Tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää, vahvistaako tilintarkastusyhteisöjen pakollinen rotaatio 

havaittua riippumattomuutta verrattuna päävastuullisen tilintarkastajan pakolliseen 

rotaatioon. Tutkimuksessa testattiin erikseen sijoittajien näkemyksiä kahdella eri 

asetelmalla: viiden vuoden rotaatiosäännöksellä sekä 26 vuoden 

tilintarkastussuhteella. Molempien asetelmien kohdalla tulokset ovat yhteneviä. 

Tilintarkastusyhteisöjen pakollinen rotaatio ei juuri vahvista sijoittajien näkemyksiä 

riippumattomuudesta.  

Tutkijat eivät kuitenkaan ole päässeet yksimielisyyteen siitä, onko asiakassuhteen 

pituudella olennaista vaikutusta tilintarkastuksen laadun kannalta. Toisaalta on 

kuitenkin väitetty, että uusi tilintarkastaja saattaa tilintarkastuksen alussa epäonnistua 

juuri sen takia, että häneltä puuttuu syvempi ymmärrys ja tuntemus asiakkaasta, joka 
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yleensä saavutetaan pitkissä tarkastussuhteissa. (Vanstraelen 2000, 422) Myös 

mahdollisen kilpailun lisääntyessä rotaatiokäytännön myötä, rotaation kannattajien 

mukaan rotaatio saattaa johtaa parempaan tilintarkastuksen laatuun. Näin ollen, kun 

yritykset vaihtavat tilintarkastajaa säännöllisesti, tilintarkastajat joutuvat 

erottautumaan kilpailijoistaan paremman laadun avulla, jotta pärjäisivät kovenevassa 

kilpailussa. Tämä voi johtaa siihen, että markkinoille rantautuu rotaation käyttöönoton 

myötä enemmän laadukkaita ja päteviä tilintarkastusyhteisöjä. Tämä saattaa olla 

seurausta siitä, että huonoa työtä tekevät tilintarkastajat todennäköisesti joutuvat 

lopettamaan liiketoimintansa, koska he eivät pärjää kovenevassa kilpailussa, jossa 

yritykset hakeutuvat korkean laadun perusteella tiettyjen tilintarkastusyhteisöjen 

asiakkaiksi. Nämä oletukset ovat kuitenkin erittäin kiisteltyjä sekä tutkimusten 

tulokset ristiriitaisia ja kyseenalaisia. (Hoyle 1978, 72; Catanach & Walker 1999, 45) 

Tämän perusteella ei siis voida vetää johtopäätöksiä siitä, että kilpailun lisääntyminen 

olisi tilintarkastuksen laadun kannalta välttämättä hyvä asia.  

4.4.3 Yhteenvetoa hyödyistä ja haitoista 

Kuviossa 4. tehdään yhteenvetoa tutkimusten kautta esille tulleista pakollisen 

rotaatiokäytännön keskeisemmistä hyödyistä ja haitoista tilintarkastuksen laadun 

kannalta. 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Tilintarkastajan riippumattomuus  + 
Tilintarkastajan objektiivisuus + 
Virheiden löytäminen + 
Asiakkaan tunteminen - 
Tilintarkastusalan kilpailu + - 
Tilintarkastajan huolellisuus  + - 
Tilintarkastajan motivaatio + - 
Tilintarkastuksen tehokkuus  + - 
   
Tilintarkastuksen laatu + - 
 

Kuvio 4. Pakollisen rotaation keskeisimmät hyödyt ja haitat tilintarkastuksen laadun 

kannalta 

Kuten kuviosta nähdään, pakollisen rotaatiokäytännön etuja ovat tilintarkastajan 

riippumattomuuden ja objektiivisuuden parantuminen sekä virheiden löytämisen 

tehostuminen. Merkillepantavaa on, että riippumattomuuden ja objektiivisuuden 

noudattamisen vaatimus on mainittu myös tilintarkastuslaissa tilintarkastajan työtä 

keskeisesti ohjaavina periaatteina. Laissa on määritelty, että tilintarkastajan tulisi 

noudattaa edellä mainittuja periaatteita ja tällä tavoin toimia hyvän tilintarkastustavan 

mukaisesti. Näin ollen pakollisen rotaatiokäytännön voidaan nähdä edesauttavan 

myös hyvän tilintarkastustavan toteutumista. Kuten kuviosta havaitaan, monet siinä 

esitetyistä keskeisimmistä tutkimuksissa esiin tulleista asioista voidaan nähdä sekä 

hyvinä että huonoina puolina tilintarkastuksen laadun kannalta. Ainoastaan 

asiakkaan tunteminen erottuu selkeästi haittapuoleksi. Jotkut tutkijat ovat olleet sitä 

mieltä, että tilintarkastuksen laatu voi heiketä pakollisen rotaation myötä. Esimerkiksi 
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Arruñada ja Paz-Aresin (1997) sekä Rainbornin et al. (2006) mukaan pakollinen 

rotaatio saattaa heikentää tilintarkastajan asiakaskohtaista asiantuntijuutta. Se, että 

tilintarkastaja tuntee tarkastuskohteensa hyvin ja on ollut pitkään saman asiakkaan 

palveluksessa, vaikuttaa todennäköisesti positiivisesti niin tilintarkastuksen 

tosiasialliseen kuin koettuun laatuunkin. Näin ollen asiantuntijuuden menettäminen 

saattaa heikentää tämän tutkimuksen valossa tilintarkastuksen laatua. Lisäksi 

tilintarkastuksen laatu voi heiketä pakollisen rotaation takia myös siksi, että 

tilintarkastuksista tulee tehottomampia asiantuntijuuden puuttumisen vuoksi. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että pakollisen rotaatiokäytännön mukaan tuomat 

hyödyt ja haitat eivät välttämättä ole yksiselitteisiä. Aiemman tutkimuksen perusteella 

ei olekaan voitu osoittaa, onko pakollinen rotaatio tilintarkastuksen laadun kannalta 

hyvä vai huono asia. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Tämän tutkimuksen päätutkimusongelmana ja näin ollen päätavoitteena oli selvittää 

pakollisen rotaatiokäytännön yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa. Alatavoitteena oli tarkastella millaiset syyt ovat johtaneet 

rotaatiokäytännön käyttöönotolle tai miksi sitä ei ole otettu käyttöön. Lisäksi 

tutkimuksessa oli toisena alatavoitteena tarkastella sitä, millaisia hyötyjä ja haittoja 

rotaatiokäytännöllä voi olla tilintarkastuksen laadun kannalta. Tutkimuksen rajaus 

tehtiin maantieteellisesti ja tutkimukseen otettiin mukaan Yhdysvallat ja kuusi EU-

maata: Suomi, Italia, Espanja, Belgia, Saksa ja Iso-Britannia.   

5.1 Tutkimuksen keskeiset tulokset ja loppupäätelmät 

Tulokset osoittavat, että tutkittavien maiden eräänä keskeisenä yhtäläisyytenä on se, 

että pakollisen rotaation käyttöönottamiseen on vaikuttanut tutkittavissa maissa 

tapahtuneet yritysskandaalit, joiden seurauksena on haluttu tiukentaa ja tehostaa 

tilintarkastajien toimintaa ja tilintarkastuksen valvontaa. SOX-lain voimaantulolla 

vaikuttaa olevan Yhdysvalloissa keskeinen merkitys rotaatiosääntelylle. 

Kuitenkin myös eroavaisuuksia rotaatiokäytännöissä on jonkin verran maiden välillä. 

Esimerkiksi enimmäisaika, jonka sama tilintarkastaja voi toimia tehtävässään ennen 

rotaatiota, vaihtelee maiden välillä huomattavasti. Viisi vuotta näyttäisi kuitenkin 

olevan tässä tutkimuksessa tutkittujen maiden osalta käytetyin aika, jonka sama 

tilintarkastaja voi toimia yhtäjaksoisesti tarkastuskohteessa. 

Ajatus parantaa tilintarkastajan riippumattomuutta pakollisen rotaatiokäytännön 

käyttöönoton avulla vetoaa päällisin puolin moniin päättäjiin ja muihin tahoihin, mutta 

pakollisen rotaation mukanaan tuomat todelliset hyödyt ovat kuitenkin vielä 

epävarmoja, joten lisätutkimusta tarvitaan. (Arel et al. 2005, 39) Tutkijat eivät ole 

yksimielisiä siitä, onko pakollinen rotaatiokäytäntö lopulta hyvä vai huono asia, vaikka 

sillä voidaan nähdä olevan positiivisia vaikutuksia tilintarkastukseen. Tutkittavien 

maiden osalta voidaan todeta, että yleisimmät argumentit rotaation puolesta ja sitä 

vastaan koskevat nimenomaan tilintarkastajan riippumattomuutta, tilintarkastuksen 

laatua ja kohonneita kustannuksia. Eräs suurimmista syistä pakollisen rotaation 
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käyttöönotolle tutkittavissa maissa on ollut tarkoitus parantaa tilintarkastuksen laatua 

ja edesauttaa tilintarkastajan riippumattomuutta.  

Tuloksista käy ilmi, että aiemman tutkimuksen perusteella ei voida yksiselitteisesti 

päätellä sitä, onko pakollinen rotaatio lopulta tilintarkastuksen laadun kannalta hyvä 

vai huono asia. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että eräänä 

keskeisenä hyötynä tilintarkastuksen laatua ajatellen on se, että pakollisen 

rotaatiokäytännön avulla voidaan edesauttaa tilintarkastajan riippumattomuuden ja 

objektiivisuuden sekä virheiden havaitsemisen toteutumista. Pakollisen 

rotaatiokäytännön eräänä heikkona puolena tilintarkastuksen laadun kannalta 

voidaan puolestaan nähdä olevan se, että tilintarkastaja ei välttämättä ehdi tutustua 

ja saavuttaa syvällistä ymmärrystä tilintarkastuskohteesta, koska hän joutuu 

vaihtamaan tarkastuskohdetta säännöllisin väliajoin. Tulokset kuitenkin osoittavat, 

että pakollisen rotaation todelliset vaikutukset laatuun ovat vähäisiä, koska 

tilintarkastajan pakollinen rotaatio on eräs keino muiden joukossa ehkäistä 

riippumattomuutta vaarantavien uhkien toteutumista.  

Tilintarkastuksella voidaan katsoa olevan merkitystä kaikille yrityksen sidosryhmille, 

kuten ulkopuolisille rahoittajille ja yhteiskunnalle. Tilintarkastusta voidaan yleisesti 

luonnehtia toimeksi, jota hyvin pitkälti lait ja asetukset ohjaavat ja määrittävät. 

Tilintarkastuksen keskeisenä tehtävänä on antaa varmuus siitä, että julkaistu 

taloudellinen informaatio on luotettavaa ja paikkansa pitävää. Tilintarkastuslaki 

säätelee tilintarkastusta Suomessa. Lisäsäännöksiä ja suosituksia tilintarkastukselle 

antaa KHT-yhdistyksen tilintarkastusalan standardit ja suositukset. Lisäksi EU:lta 

tulee omat suosituksensa tilintarkastusta kohtaan. Tulokset osoittivat, että pakollisen 

rotaation puolustajia ovat olleet Euroopassa ja Yhdysvalloissa useimmiten 

lainsäätäjät, jotka pyrkivät edistämään sijoittajien luottamusta pääomamarkkinoihin ja 

sitä kautta edistämään talouden kehitystä. Luonnollisesti myös osakkeenomistajat 

pitävät sijoitustensa turvaamista tärkeänä ja haluavat varmistaa, että tilintarkastajan 

tarkastamaan taloudelliseen raportointiin voi luottaa täysin. Pakollista 

rotaatiokäytäntöä ovat vastustaneet puolestaan tilintarkastajat ja listayhtiöt, joille 

tilintarkastajan vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset näyttäytyvät ensisijaisesti. 

Lisäksi he ovat pelänneet, että tilintarkastajan vaihtamisen takia tilintarkastuksen 

laatu saattaisi heikentyä, mikä on todennäköistä varsinkin tarkastussuhteen alussa, 
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kun tilintarkastaja tutustuu uuteen tarkastuskohteeseen. Tällöin eräänä keskeisenä 

vaarana on, että tilintarkastaja saattaa jättää huomioimatta virheitä. 

Suomessa käytössä oleva seitsemän vuoden rotaatioaika vaikuttaa melko löyhältä 

ajalta moniin muihin Euroopan maihin verrattuna, esimerkiksi Yhdysvallat viisi vuotta, 

Saksa viisi vuotta ja Belgia kolme vuotta. Suomessa rotaatiosäännös koskee 

pelkästään pörssiyhtiöitä. Rotaatiosäännöstä pörssiyhtiöiden osalta voidaan pitää 

perusteltuna, koska niillä on muita yhtiöitä näkyvämpi asema ja myös niiden merkitys 

talouselämän kannalta on suurempi, joten niiden tuottamien tilinpäätösraporttien tulisi 

olla ehdottoman luotettavia. Suomessa rotaatiosäännös koskee vain päävastuullisen 

tilintarkastajan vaihtamista. Näin ollen sama tilintarkastusyhtiö voi kuitenkin jatkaa 

tarkastusta. Tästä voi seurata, että uusien tilintarkastusyhteisöjen pääsy 

tilintarkastusmarkkinoille saattaa olla haastavaa, koska yritykset käyttävät samoja 

tilintarkastusyhtiöitä vuosikaudet. Näin ollen olisi järkevää, että rotaatiosäännöstä 

laajennettaisiin siten, että se edellyttäisi koko tilintarkastusyhteisön vaihtamista. 

Voidaan myös pohtia, onko rotaatiota tehty ollenkaan, jos vaihdetaan vain 

päävastuullista tilintarkastajaa, eikä koko tilintarkastusryhmää. Jotkut yritykset 

haluavat käyttää vain tunnettuja ja nimekkäitä tilintarkastusyhteisöjä, jolloin kilpailu 

tilintarkastusmarkkinoilla estyy. Jos koko tilintarkastusyhteisö jouduttaisiin 

vaihtamaan, myös pienille ei-nimekkäille tilintarkastusyhteisöille, avautuisi 

todennäköisesti enemmän mahdollisuuksia toimeksiantojen tarjonnan suhteen.  EU:n 

alueella on pyritty harmonisoimaan  tilinpäätössääntelyä ja tilintarkastusta koskevaa 

sääntelyä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta kuitenkin, että 

rotaatiokäytännöistä ei ole onnistuttu ainakaan vielä saamaan täysin yhdenmukaisia, 

vaan eroavaisuuksia löytyy. Rotaatiokäytäntöjen yhtenäistämisen kautta saatettaisiin 

parantaa eri EU:n jäsenvaltioissa laadittujen ja tarkastettujen tilinpäätösten 

vertailtavuutta. Lisäksi voitaisiin edesauttaa tilintarkastuksen uskottavuuden ja 

luotettavuuden toteutumista, kun EU-alueella olisi yhtenäiset pelisäännöt 

rotaatiosääntelystä. 

Tilintarkastajan vaihtamisella voi olla muitakin positiivisia vaikutuksia. Uusi 

tilintarkastaja tuo aina oman, uuden näkökulmansa yrityksen laskentatoimen ja 

taloudellisen raportoinnin järjestämiseen. Lisäksi uudella tilintarkastajalla voi olla 

ideoita sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisestä. Yrityksen valvonnan ja 

toiminnan kehittyessä tilintarkastajan vaihtumisesta hyötyvät niin yrityksen johto kuin 
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sijoittajatkin. (Grothe & Weirich 2007,14-23) Rotaatio olisi järkevää aloittaa vasta, kun 

henkilöstä tulee päävastuullinen tilintarkastaja. Jos tilintarkastajana on yhteisö, voisi 

riittää, että tarkastajaa vaihdetaan vain yhteisön kesken. Kun yksittäinen henkilö on 

ollut tilintarkastustiimissä kauan mukana, on hän päässyt hyvin mukaan 

tarkastukseen ja tuntee todennäköisesti tarkastuskohteensa myös hyvin. Voi olla, 

että hänellä silti on jotain uusiakin ideoita  ”takataskussa”.  Rotaatio  pitäisi  tällä  tavoin  

tilintarkastajan mielen virkeänä. Hän saisi samalla myös kokemusta monista eri 

yrityksistä. Tämä auttaisi todennäköisesti tilintarkastajaa olemaan tarkempi työssään 

sekä havaitsemaan mahdollisia virheitä ja väärinkäytöksiä tehokkaammin. Kuitenkin 

pakollisen rotaation eräänä haittana voidaan nähdä se, että pitkään samaa yritystä 

tarkastaneella tilintarkastajalla saattaa olla arvokasta hiljaista tietoa, jota ei ole 

kirjoissa ja papereissa ja se ei välttämättä siirry uudelle tilintarkastajalle. 

Nykyään keskustellaan paljon myös siitä, pitäisikö asiakassuhteen pituutta rajoittaa, 

jotta estettäisiin tilintarkastajan riippumattomuuden vaarantavien tilintarkastajan ja 

vastuuvelvollisten riippuvuussuhteiden syntyminen. Mikä sitten olisi sopiva pituus 

asiakassuhteen, on hankalasti määriteltävä asia. Kuten tutkittavien maiden 

käytäntöjä tarkasteltaessa voi havaita, asiakassuhteen optimaalisesta kestosta on 

monenlaisia tulkintoja. Toisaalta uuteen asiakassuhteeseen liittyy aina 

toimeksiantoon perehtymisestä syntyviä kustannuksia – oppiessaan tuntemaan 

asiakkaansa tilintarkastajan tehokkuus tehtävässä saattaa kasvaa. 

Nähtäväksi jää, saadaanko pakollista rotaatiokäytäntöä koskaan täysin yhtenäiseksi 

Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen välillä sekä lisääntyykö pakollisen rotaation 

käyttöönotto vuosien saatossa. Pakollisen rotaatiokäytännön laajentaminen lisää 

todennäköisesti kilpailua tilintarkastusmarkkinoilla, mutta antaa varmasti samalla 

raikkaan ilmeen tilintarkastukselle. 

5.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

Tähän tutkimukseen on pyritty etsimään mahdollisimman paljon aiheeseen liittyviä 

tieteellisiä artikkeleita, jotta aihetta voitaisiin tarkastella monesta eri näkökulmasta ja 

tutkimusongelmiin löydettäisiin vastauksia. Tutkimukseen mukaan otetut artikkelit 

ovat valittu sen mukaan, sisältävätkö ne tutkimusongelmien kannalta relevanttia 

tietoainesta. Tutkimuksen kannalta relevantit artikkelit on etsitty käyttämällä apuna 
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erilaisia tietokantoja, jotka sisältävät tieteellisiä julkaisuja. Rotaatiosta löytyy yleisellä 

tasolla tieteellisiä artikkeleita, mutta eri maiden käytäntöjä pakolliseen rotaatioon 

liittyen käsitellään artikkeleissa harvemmin, joten tämän tutkimuksen aiheeseen 

liittyvien artikkelien etsiminen oli välillä haastavaa, koska tiedonjyväsiä saattoi joutua 

etsimään monen mutkan kautta. Näin ollen lisätutkimukset aihealueesta olisivat 

tutkimustulosten luotettavuuden kannalta aiheellisia. Kuitenkin tähän tutkimukseen 

löydettyjen aikaisempien tutkimusten tulokset ovat samassa linjassa niille asetettujen 

alkuodotusten sekä yleisten käsitysten kanssa, joten tätä vasten tuloksia voidaan 

pitää luotettavina sekä yleistettävinä.  
Tämän tutkimuksen yleistettävyyttä lisää tutkimuksen luonne, sillä tarkoituksena on 

nimenomaan koota yhteen kirjallisuuskatsauksen avulla juuri aikaisempien 

tutkimusten yleistettävissä olevia havaintoja. Tarkasteltavien tutkimusten välillä ei ole 

havaittavissa suuria ristiriitoja ainakaan siinä määrin, että jokin tutkimus kumoaisi 

päinvastaisilla tuloksillaan jonkin toisen tutkimuksen. Jonkin verran eroavaisuuksia 

kuitenkin löytyy eri tutkijoiden väliltä, esimerkiksi käsityksissä liittyen siihen, miten 

usein tilintarkastajaa kannattaisi vaihtaa, jotta tilintarkastajan riippumattomuus ja 

tilintarkastuksen laatu eivät kärsisi. Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää myös 

lähteenä käytetyt tieteelliset artikkelit, jotka on valittu tähän tutkimukseen mukaan 

sillä perusteella, että ne edustavat aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia tämän 

tutkimuksen aiheeseen liittyen. Artikkelit on myös julkaistu tilintarkastus- ja 

kirjanpitoalan tieteellisissä julkaisuissa, eivätkä perustu esimerkiksi päivittäin 

ilmestyvien sanomalehtien artikkeleiden pohjalta muodostettuun tietoon. 

Kuitenkin aikaisempien tutkimusten tuloksia tulkittaessa täytyy huomioida, onko 

tarkasteltavassa tutkimuksessa ollut kyseessä päävastuullisen tilintarkastajan vai 

tilintarkastusyhteisön rotaatio. Tämän tutkimuksen heikkoutena voidaankin pitää sitä, 

että samoja vaikutuksia edellä mainittujen rotaatiotyyppien välillä ei voida selkeästi 

vertailla. Tämä johtuu siitä, että monissa tutkimuksissa on tutkittu vain toista 

rotaatiotyyppiä tai tutkimuksessa ei ole eritelty tarkemmin kummasta rotaatiotyypistä 

on kyse.  

5.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

Tilintarkastuksen rotaation tutkimista on syytä jatkaa myös tulevaisuudessa. Tämä 
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tutkimus keskittyi pieneen otokseen Euroopan maita ja Yhdysvaltoihin. Tutkimusta 

voitaisiin jatkossa laajentaa ottamalla otokseen mukaan useampia Euroopan maita. 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin pelkästään pakolliseen rotaatioon. Jatkossa 

voitaisiin tutkia myös sitä, minkälaisia eroavaisuuksia havaitaan vapaaehtoisen ja 

pakollisen rotaatiokäytännön välillä sekä miten näiden vaikutukset tilintarkastuksen 

laatuun eroavat. Tutkimusta voitaisiin laajentaa myös ottamalla mukaan erilaisten 

tahojen näkemyksiä pakollisen rotaation hyödyllisyydestä ja toimivuudesta, 

esimerkiksi haastattelemalla tilintarkastajia. 
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