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Tilintarkastuksen laatua on alettu arvioida entistä tarkemmin 2000-luvun alun
kirjanpitoskandaalien ja niistä seuranneiden konkurssien jälkeen. Tilintarkastusyhtiöt
tarjoavat yleensä samanlaisia tuotteita, jolloin kilpailijoista voidaan erottua
laatutekijöillä. Vaikka tilintarkastuksen laatua on selitetty tutkimuksissa useiden eri
tekijöiden avulla, tutkimukset eivät ole ottaneet kuitenkaan kantaa latuun
tilintarkastusasiakkaan näkökulmasta. Sitä selvitetään tässä tutkimuksessa yrittäjien
näkemysten ja kokemusten pohjalta. Tutkimukseni rajoittuu käsittelemään pienten ja
keskisuurten yrittäjien näkökulmaa.
Olen kiinnostunut yrittäjien omista näkemyksistä, jolloin lähestymistavaksi soveltuu
luontevasti laadullinen teemahaastatteluun perustuva tutkimus. Opinnäytetyössä
selvitettiin yrittäjien kokemuksia ja näkemyksiä tilintarkastuksen laadusta.
Haastattelin neljää kokenutta pk-yrittäjää, jotka edustivat eri toimialoja. Aineisto
analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla, jossa keskeisimmäksi teemaksi
muodostui tilintarkastajan ammattitaito. Muut teemat olivat: näkemys
tilintarkastuksesta, tilintarkastusyhteisön koko ja maine, tilintarkastusprosessi ja
tilintarkastuksen lisäarvo.
Tulosten perusteella voidaan päätellä yritysjohdon kokevan tilintarkastuksen laadun
kokonaisuutena hyväksi. Yrittäjien mielestä tilintarkastuksen tärkein tehtävä on antaa
varmistus sille, että yrityksessä asiat on tehty rehellisesti ja lainmukaisesti.
Osallistujien mielestä tilintarkastajan ammattitaidolla on merkittävä vaikutus
tilintarkastuksen lopputulokseen. Tilintarkastajan ammattitaito korostui kaikissa
tilintarkastusprosessin vaiheissa, mutta etenkin niissä tilanteissa, joissa
tilintarkastajalta kaivataan konkreettisia vihjeitä yritystoimintaan. Tutkimustulosten
mukaan myös tilintarkastajien ammattikunnan olisi syytä miettiä omia
toimintaperiaatteitaan pystyäkseen paremmin ottamaan pk-yritysten erityspiirteet
huomioon.
Yrittäjien näkemykset ovat samansuuntaisia tilintarkastuksen laadusta kuin on
aikaisemmin havaittu muissa tilintarkastuksen laatua käsitelleissä tutkimuksissa.
Asiasanat
Muita tietoja

tilintarkastaja, asiakas, laadullinen tutkimus, teemahaastattelu,
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1
1.1

JOHDANTO
Yleistä

Tilintarkastuksen laatua on alettu arvioida entistä tarkemmin 2000-luvun alun
kirjanpitoskandaalien ja niistä seuranneiden konkurssien jälkeen. Tilintarkastusyhtiöt
tarjoavat yleensä samanlaisia tuotteita, jolloin laadulla voidaan erottua kilpailijoista.
Tutkimalla tilintarkastuksen laatua pystyn yhdistämään kaksi minua kiinnostavaa
asiaa: Tilintarkastajan työ kiinnostaa minua ammattina. Tutkielmaa tehdessäni voin
oppia tulevaisuutta varten tärkeitä asioita. Puhumme päivittäisessä elämässäkin
paljon laadusta ja arvioimme eri asioiden laatua, mutta harvoin pysähdymme
pohtimaan mitä laadulla itse asiassa tarkoitetaan.
Yritysten vuosittain julkaisemat tilinpäätöstiedot ovat tärkeitä tiedonlähteitä yritysten
sidosryhmille. Esimerkiksi omistajat ja sijoittajat haluavat saada tietoa yrityksen
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastukseen sisältyvän taloudellisen
informaation tarkoituksena on kommunikoida näiden sidosryhmien kanssa.
Ulkoisilla sidosryhmillä ei välttämättä kuitenkaan ole mahdollisuutta tarkistaa
tilinpäätösten informaation paikkansapitävyyttä.

Tähän tarvitaan ulkopuolinen

riippumaton taho. Sopivaksi valvontamekanismiksi on vakiintunut ulkoinen
tilintarkastus.
Tilintarkastuksen laatua on tutkimuksissa selitetty useiden eri tekijöiden avulla. Näitä
ovat olleet esimerkiksi tilintarkastusyhteisön koko ja maine, tilintarkastajan toimialaasiantuntemus sekä tilintarkastuksen yhteydessä tarjottava konsultointipalvelu.
Tutkimuksissa tilintarkastusasiakkaan näkökulmaa on tarkasteltu hyvin vähän. Pyrin
tutkimuksessani valottamaan tätä näkökulmaa. Tällä tutkimuksella osallistun
keskusteluun tilintarkastuksen laadusta yrittäjien näkemysten ja kokemusten
pohjalta. Uusimmissa suomalaisissa lisensiaatti- ja väitöskirjatutkimuksissa on tosin
nostettu esiin myös tilintarkastusasiakkaiden näkökulmaa. Seuraavassa esittelen näitä
tutkimuksia, jotka ovat lähellä omaa tutkimusaluettani.
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1.2

Aikaisempia tutkimuksia

Tutkimuskirjallisuudessa tilintarkastuksen laatua on tutkittu erittäin paljon erityisesti
Yhdysvaltalaisissa pörssiyhtiöissä. Niiden avulla tilintarkastuksen laatua on tutkittu
monesta eri näkökulmasta.(Francis & Yu 2009, Big 4 Office Size and Quality; Choi
ym. 2010, Audit Office Size, Audit Quality and Audit Pricing) Nämä tutkimukset
ovat kuitenkin pääasiassa tehty suuriin kansainvälisiin yrityksiin, jonka takia jätän ne
vähemmälle huomiolle, koska oma tutkimukseni keskittyy pieniin ja keskisuuriin
(pk) yrityksiin.
Tutkimukseni kannalta merkittävimmät tutkimukset ovat Karjalaisen (2011) tekemä
väitöskirjatutkimus ja Ahjoksen (2012) tekemä lisensiaattitutkimus. Karjalainen tutki
tilintarkastuksen laatua suomalaisissa yksityisissä yrityksissä. Hänen tulostensa
perusteella olemassa olevaa tutkimustietoa tilintarkastuksen laadusta ei voida
välttämättä soveltaa sellaisiin ympäristöihin, joissa tilinpäätösinformaation laadun
kysyntä on alhaisempaa. Tutkimuksen tavoite on lähellä omaa tutkimustani.
Tutkimuksessa tutkittiin tilintarkastuksen laadun merkitystä, minkä voidaan ajatella
olevan hyvin sidoksissa kokemukseen ja näkemykseen, joita tutkin omassa
tutkimuksessani.

Karjalaisen

tutkimuksen

mukaan

eri

omistajaryhmät

ja

luotonantajat ovat kiinnostuneita laadukkaista tilintarkastuspalveluista. Karjalaisen
tutkimuksen perusteella yksityisissä yrityksissä tilintarkastuksen laadun ero johtuu
hyvin pitkälle yksittäisten tilintarkastajien toimialaerikoistumisesta.
Ahjos (2012) tutki lisensiaattitutkimuksessaan tilintarkastuksen hyötyä pk-yritykselle
päätöksentekijän

näkökulmasta.

Tutkimuksessa

tarkasteltiin

yrityksen

päätöksentekijää, joka on usein myös omistaja ja henkilö jonka kanssa tilintarkastaja
toimii yhteistyössä. Ahjos osoitti, että tilintarkastuksesta on hyötyä pk-yritysten
päätöksentekijöille ja se myös edesauttaa yrityksen menestymistä. Pk-yritysten
saama hyöty jaoteltiin kolmeen komponenttiin: ulkoinen luottamus, sisäinen
luottamus ja tieto. Ulkoisella luottamuksella yrittäjä haluaa näyttää ulkopuolisille
sidosryhmille luotettavan kuvan yrityksestä. Sisäisellä luottamuksella tarkoitetaan
tietoa siitä, että asiat on hoidettu asianmukaisesti. Tämä lisää luottamuksen tunnetta.
Tieto koostuu yrityksen päätöksentekijän lisääntyneestä tiedosta taloudellisesta
osaamisesta. Tutkimuksessa korostettiin sitä, että myös päätöksentekijän hyötyy
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tilintarkastuspalvelusta.

Tutkimuksessa

todettiin

vuorovaikutuksen

tärkeys

tilintarkastuskokemusten hyödyntämiseksi.
Zerni (2009) tutki väitöskirjassaan, mitkä tekijät erityisesti vaikuttavat siihen, että
tilintarkastustuotteen käyttäjät uskovat tarkastuksen olevan laadukas. Toisaalta
tutkimuksessa selvitettiin myös millaisilla keinoilla yritykset pyrkivät viestittämään
markkinoille, että heidän tilintarkastuksensa on luotettavaa ja informatiivista.
Markkinoita edistettiin esimerkiksi kahden erillisen tilintarkastuksen yhdessä
tekemällä tilintarkastuksella, rajoittamalla tilintarkastajien konsultointipalveluja sekä
palkkaamalla maineikas päävastuullinen tilintarkastaja. Mikäli ulkoisen valovannan
tarve on tavallista suurempaa, yritykset käyttävät näitä keinoja ahkerasti. Zernin
tutkimuksen mukaan tällaiset yritykset antava itsestään markkinoille kuvan
päävastuullisen tilintarkastajan ammattitaidosta ja riippumattomuudesta. Tähän
pyritään julkaisemalla vuosikertomuksissa tietoja myös tarkastajan pitkästä
kokemuksesta ja muista asiakkaista. Tutkimuksessa havaittiin myös, että
tilintarkastajilla, joilla oli omaa kokemusta suurista listatuista yrityksistä veloittavat
työstään suurempia palkkioita. Näiden tilintarkastajien antamilla lausunnoilla
katsottiin olevan tavallista suurempaa vakuusarvoa.
Tapani Torpo on kehittänyt väitöskirjassaan (2012) tilintarkastusverokostoa ja sen
muodostumista. Hänen tutki tilintarkastusnormistoa ja käytännön tapauksia pyrkien
lisäämään tilintarkastuskäytännön ymmärrystä. Samalla luotiin toimintamalli, jolla
pystyttäisiin selittämään miten tilintarkastus tapahtuu, kun toimiva johto on myös
omistajana osakeyhtiömuotoisissa yrityksissä. Tutkimuksessa havaittiin käytännön
eroavan merkittävästi normiperusteista tilintarkastuksesta. Käytännössä vain
tilintarkastuksen perustarkoitus eli tilinpäätöksen luotettavuus ja toiminnan
lainmukaisuus

olivat

pysyneet

normiperustaisena.

Tarkastuksen

havaittiin

laajentuneen normiperustan ulkopuolelle koskemaan neuvontaa, turvaamista ja
hyötyä. Myös sisäistä valvontaa korostettiin.
1.3

Tutkimuksen tarkoitus

Aikaisemmat tutkimukset on tehty etupäässä tilintarkastajien näkökulmasta. Aihetta
on tutkittu paljon. Opiskeluni ja kiinnostukseni myötä olen perehtynyt erilaisiin
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tilintarkastusta

koskeviin

tutkimuksiin.

Tutkimuksissa

on

keskitytty

joko

tilintarkastuksesta julkaistuihin tietoihin tai tilintarkastajien näkökulmaan. Opintojeni
loppuvaiheessa kävin kurssin, jossa syvennyttiin sekä tilintarkastukseen että sitä
koskeviin tutkimuksiin. Tällöin hämmästyin, kun esitellyissä tutkimuksissa ei ollut
selvitetty yrittäjien/omistajien näkemystä tilintarkastuksesta.
Syvensin tietämystäni aiheesta keskustelemalla kohtaamieni yrittäjien kanssa. Näissä
keskusteluissa minulle selvisi, että yrittäjien näkökulmasta tilintarkastus ei olekaan
sellainen miksi olin sen kuvitellut tai miten asiaa oli käsitelty luennoilla. Kohtasin
esimerkiksi viisi yrittäjää, jotka pitävät tilintarkastusta lain velvoittamana
ylimääräisenä kustannuksena. Harva yrittäjistä edes tiesi, millä edellytyksillä
tilintarkastajat voivat myöntää yrittäjille vastuuvapauden.
Näiden havaintojeni pohjalta näytti siltä, että asiakkaan näkemys tilintarkastuksesta
puuttuu tai se ei ole ainakaan tullut riittävästi esille. Niinpä päädyin pohtimaan miten
voisin tutkia tilintarkastustoimintaa valottaakseni asiakkaan eli yritysjohdon
näkökulmaa. Heille tilintarkastus on maksettava palvelutuote, jotta saadaan
tilintarkastuskertomus.
Minua kiinnosti erityisesti se, mitä yrittäjän näkökulmasta tapahtuu ennen
tilintarkastuskertomusta. Miten yrittäjille oli muodostunut näkemys pelkkänä
pakollisena pahana. Voisiko se johtua tilintarkastuksen laadullisesta erosta vai mikä
sen

taustalla

on,

että

yrittäjillä

on

ylipäätänsä

niin

vähän

näkemystä

tilintarkastuksesta. Siksi saadakseni tietoa tästä minua kiinnostavasta näkemyksestä
lähdin haastattelemaan yrittäjiä heidän kokemuksistaan tilintarkastuksen laadusta ja
siitä, mitkä tekijät olivat vaikuttaneet heidän tilintarkastuskokemukseensa.
1.4

Tutkimuskysymys ja tutkimuksen rakenne

Tutkimuskysymykseni on; Millaisia näkemyksiä ja kokemuksia yrittäjillä on
tilintarkastuksen laadusta? Rajasin tutkimukseni koskemaan vain pienten ja
keskisuurten yrittäjien (pk-yrittäjien) näkökulmaa. Jätin tietoisesti pois ulkopuoliset
sidosryhmät, jotka hyödyntävät tilintarkastuksen lopputulosta. Tutkimukseen
osallistuneet yrittäjät olivat samalla myös yrityksen toimitusjohtajia.

10
Tutkielma alkaa johdannosta, jossa käsittelen yleisellä tasolla tilintarkastusta ja sen
laatua. Esittelen myös aikaisempia tutkimuksia tilintarkastuksen laadusta. Luvun
lopussa käyn läpi tutkimuksen tarkoituksen ja työn rakenteen. Toisessa luvussa
esittelen tilintarkastuksen yleisiä periaatteita. Tämä osa pohjautuu kandidaatin
tutkielmaani, jossa olen tarkastellut tilintarkastuksen laadun osa-alueita. Esittelen
myös tilintarkastukseen liittyvät määritelmät, tilintarkastajien tehtävät, ja mitä ovat
sisäinen ja erityinen tarkastus. Kuvaan myös agenttiteorian ja sen merkitystä
tilintarkastuksessa. Toisessa luvussa määrittelen vielä tilintarkastuksen odotuskuilut,
rotaation ja tilintarkastuksen lisäarvon.
Kolmannessa luvussa syvennyn tilintarkastajien toimintaa ohjaaviin tekijöihin.
Esittelen luvussa tilintarkastuksen olennaiset säädökset ja lait. Kolmannessa luvussa
käyn myös läpi toimintaan merkittävästi vaikuttavat kansainväliset tilintarkastusalan
standardit. Luvussa käy vielä ilmi, että eettisillä säännöillä on merkittävä asema
tilintarkastajan päivittäisessä työssä. Erityisesti nostan esiin tilintarkastajan
riippumattomuuden ja vastuun.
Neljännessä luvussa määrittelen laatua ensin yleisellä tasolla ja sen jälkeen perehdyn
tilintarkastuksen laatukysymyksiin. Siihen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi
tilintarkastusyhteisön koko, maine sekä toimiala-asiantuntemus. Neljännessä luvussa
esittelen myös ne säädökset, jotka vaikuttavat tilintarkastuksen laatuun.
Viidennessä luvussa käsittelen konsultointia ja sen vaikutusta tilintarkastuksen
laatuun. Määrittelen mitä tarkoitetaan konsultoinnilla ja minkälainen rooli voi
tilintarkastajalla olla konsulttina. Luvun lopussa käydään läpi konsultoinnin sisältöä
ja

konsultointipalveluun

tutkimusmenetelmät

ja

liittyviä

ongelmia.

tutkimuksen

Kuudennessa

toteuttamisen.

luvussa

esittelen

Seitsemännessä

luvussa

tarkastelen tutkimuksen tuloksia ja pohdin tutkimuksen luotettavuutta.
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2

TILINTARKASTUS

Tilintarkastuksen lähtökohta on tilintekovelvollisuus, jolla tarkoitetaan Tomperin
(2009) mukaan sitä, että joko lain tai jonkin sopimuksen perusteella joku on
velvollinen toimimaan toisen osapuolen hyväksymällä tavalla ja tekemään tälle tiliä
toimistaan.

Esimerkiksi Tomperi ottaa osakeyhtiön, jonka hallitus on lain ja

yhtiöjärjestyksen mukaisesti velvollinen esittämään tiedot tilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta yhtiön jäsenille. American Accounting Associationin (1973)
määritelmän mukaan tilintarkastus voidaan nähdä järjestelmällisenä prosessina, jossa
sekä hankitaan, että arvioidaan objektiivisesti evidenssiä. Se hankitaan taloudellisista
toimista ja tapahtumia koskevista kannanotoista. Näin varmistetaan, että missä
määrin nämä kannanotot vastaavat annettuja vaatimustasoja ja kerrotaan tuloksista
niistä kiinnostuneille.
Tilintekovelvollisuuden asianmukaista täyttymistä on yleensä erittäin vaikea valvoa.
Tätä estää toisaalta laki ja toisaalta osakkaiden tietämättömyys. Laki kieltää
osakkaita perehtymistä yrityksen hallituksen pöytäkirjoihin tai konserniyhtiöiden
tekemiin sopimuksiin. Tästä syystä yritykset valitsevat yhden tai useamman
tilintarkastajan

tarkastamaan

toimintakertomusta. Tarkastus

yritysten
kohdistuu

kirjanpitoa,
myös

tilinpäätöstä

ja

hallintoelimien toimintoihin.

Hallinnon tarkastuksessa käydään läpi hallinnon tekemiä kokouspöytäkirjoja,
hallintoelimien tekemiä päätöksiä ja tehtyjä sopimuksia. Hallinnon tarkastuksessa
arvioidaan myös niitä menettelyitä, joilla hallitus ja toimiva johto valvovat toiminnan
ja tehtyjen päätösten laillisuutta. Tilintarkastajat raportoivat näistä toimistaan ja
havainnoistaan tilintarkastuskertomuksella osakkaille. (Tomperi 2009: 7.)
Tilintarkastusstandardien mukaan tilintarkastuksen tarkoitus on lisätä tilinpäätösten
käyttäjien luottamusta tilinpäätökseen. Tämä saavutetaan siten, että tilintarkastaja
antaa lausunnon siitä, onko tilinpäätös kaikilta olennaisilta osiltaan laadittu oikein.
International Standards on Auditing (ISA) -standardien mukainen tilintarkastus
suoritetaan siitä lähtökohdasta, että toimiva johto ja tietyissä tilanteissa myös
hallintoelimet ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä tilintarkastuksen suorittamiseen
liittyvät

perustavanlaatuiset

velvollisuudet.

Tilintarkastuksella ei

kuitenkaan
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vähennetä toimivan johdon eikä hallintoelinten velvollisuuksia. (Kansainväliset
tilintarkastusalan standardit 2012: 221.)
2.1
2.1.1

Tilitarkastukseen liittyvät määritelmät
Tilitarkastajan tehtävät

Tilintarkastajan

tehtävänä

on

suorittaa

asiakkailleen

tilintarkastus

hyvien

tilintarkastustapojen mukaisesti ja antaa tästä tarkastuksesta lausunto. Tilintarkastuslausunto on vuosittainen vakuutus asiakkaan toiminnan ja tilien oikeellisuudesta.
Lausunnossa annetaan selvitys siitä, onko tilinpäätös olennaisilta osin laadittu
voimassaolevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaako se kirjanpitolaissa
tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot. (Tilitarkastusalan suositukset 2000: 18.)
Hyvällä

tilintarkastustavalla

toimittaessa

huolellisesti,

viitataan

velvollisuuteen

objektiivisesti

ja

toimia

yleisesti

tilintarkastusta
noudatettujen

tilintarkastuskäytäntöjen mukaisesti. (Tilintarkastusalan suositukset 2000: 11).
Riistamaan (1995) mukaan hyvä tilintarkastustapa muodostuu tilintarkastusalan
standardeista,

tuomioistuinten

päätöksistä,

keskuskauppakamarin

tilintarkastuslautakunnan ja valtion tilintarkastuslautakunnan ratkaisuista sekä
tilintarkastusalan ammattikirjallisuudessa hyväksytyistä tulkinnoista. (Riistamaa
1995: 25.)
Tilintarkastajan tehtävä voidaan Sarjan (1999) mukaan määritellä informaation
välittämiseksi

erilaisia

tilintarkastuspöytäkirja

kanavia
ja

pitkin.

suullinen

Näitä

raportointi.

ovat

tilintarkastuskertomus,

Tilintarkastajan

välittämän

informaation tulee olla puolueetonta. Tämän vuoksi tulee pysyä riippumattomana.
Amerikkalaisissa pörssiyhteisöissä on ollut jo 1980-luvulta saakka käytössä
tarkastusvaliokunta, jolla voidaan edistää tilintarkastuksen riippumattomuutta.
Tarkastusvaliokunnan tavoitteena on edistää tilintarkastajan riippumattomuutta
toimivasta johdosta. Yrityksissä, joissa ei ole tarkastusvaliokuntaa, toimiva johto
valitsee yleensä käytännöllisistä syistä tilintarkastajan, jonka valinta hyväksytetään
yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja toimii tehtävissä yhteistyössä toimivan johdon
kanssa, mikä heikentää tilintarkastajan riippumattomuutta. Tilanteissa joissa
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tilintarkastajalla ja toimivalla johdolla on erimielisyyksiä tai jopa konflikteja,
tilintarkastajan asema ja tehtävät vaikeutuvat entisestään, mutta tarkastusvaliokunnan
avulla näitä tilanteita pystytään ehkäisemään ennalta. (Troberg 2003: 181–182.)
Tarkastusvaliokunta koostuu yrityksen hallituksen ulkopuolisista jäsenistä, joiden
tulee olla riippumattomia. Valiokunnan minimikoko on vähintään kolme henkilöä.
Jäsenten tulee ymmärtää talousasioita ja vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan
jäsenellä tulee olla laskentatoimen tuntemusta tai vastaava tietämys talousasioista.
Tarkastusvaliokunnan yleisimpiä tehtäviä ovat tilintarkastajan nimittäminen ja hänen
palkkioiden

määrittäminen

sekä

tilintarkastuksen

yleinen

valvonta.

Tarkastusvaliokunta ei valvo yrityksen toimintaa ainoastaan tilintarkastuksen osalta,
vaan se valvoo myös yrityksessä tilinpäätöksen oikeellisuutta, lakien ja sääntöjen
noudattamista sekä sisäistä tarkastusta. Se osallistuu tilintarkastusprosessiin ja se on
mukana, kuin käsitellään osavuosikatsausta ja vuositilinpäätöstä. (Troberg 2003:
182–183.)
2.1.2

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on olennainen osa organisaation toimintaa. Siinä toimitaan
ylimmän johdon ja hallituksen määrittelemien toimintaperiaatteiden mukaisesti
(Sisäiset tarkastajat Ry 1997: 11). Sisäisen tarkastuksen keskeisimmät tehtävät
yrityksessä ovat tutkia ja arvioida, onko yrityksen johdon järjestämä sisäinen
tarkastus kaikilta osin toimiva ja luotettava. Toimintatapojen ja sisäisen kontrollin
oikeellisuuden ja tehokkuuden arviointi kuuluu myös sisäisen tarkastuksen tehtäviin.
Edelleen selvitetään onko voimavarojen käyttö taloudellista ja saako yritysjohto
riittävästi luotettavaa tietoa yrityksen toiminnasta. (Marttila 1999: 13.)
Sisäisen tarkastuksen tehtävä on johdon ja hallituksen auttaminen tuottamalla
informaatiota valvontajärjestelmien riittävyydestä ja tehokkuudesta sekä suoritettujen
tehtävien laadusta. Johdon ja hallituksen tarpeet ja toivomukset määrittävät
informaatiota. Toimintaohjeessa määritellään sisäisen tarkastuksen tarkoitus,
toimivalta ja vastuu. Lisäksi toimintaohjeessa tulee osoittaa selvästi sisäisen
tarkastuksen

toiminta-alue

sekä

varmistaa

se,

ettei

tarkastajilla

ole

riippuvuussuhdetta tarkastettaviin toimintoihin. Sisäisen tarkastuksen tulee olla
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riippumatonta niistä toiminnoista, joita se tarkastaa. Riippumattomuus takaa
tarkastajalle

vapaan

ja

objektiivisen

tarkastuksen.

Sisäisen

tarkastuksen

riippumattomuudella varmistetaan, että se voi toteuttaa sille kohdistetut vaatimukset
ja saavuttaa odotetut tulokset. (Sisäiset tarkastajat ry 1997: 11–13.)
Kun yritys toteuttaa sille kohdennettujen vaatimusten sisäisen tarkastuksen hyvin ja
toimivasti,

ulkoinen

tilintarkastaja

voi

varmistua

osittain

tilinpäätöksen

oikeellisuudesta tarkastamalla jo tilivuoden aikana tehtyjä sisäisiä kontrolleja.
Yrityksen kannalta virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisy on paljon tärkeämpää
kuin niiden havaitseminen jälkikäteen. (Waris 1997: 415.)
2.1.3

Erityistarkastus

Erityinen tarkastus on lakiin perustuva tarkastustehtävä, jonka tekemiseen tarvitaan
erityinen syy. Erityistarkastuksesta päätetään yleensä yhtiökokouksessa, jos joku
osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja tai osuuskunnan jäsen on
vaatinut sitä. Erityistarkastus voidaan tehdä yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta
tietyltä ajanjaksolta taikka tietyistä toimenpiteistä ja seikoista. Erityistarkastus
voidaan tehdä myös muissa yhteisömuodoissa, esimerkiksi vakuutusyhtiössä ja
luottolaitoksissa. Laki ei säädä sitä, milloin erityistarkastusta pitää hakea ja kuinka
vanhoihin

tilikausiin

erityistarkastus

voidaan

kohdistaa.

Lain

perusteella

erityistarkastuksen kohde voidaan tulkita hyvin väljästi ja se voi käytännössä
suuntautua mihin tahansa, mikä voidaan tarkistaa. (Horsmanheimo & Steiner 2008:
395.)
Erityistarkastuksen voi suorittaa luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisö.
Osakeyhtiölain mukaan (OYL 7:8) erityistarkastajalla tulee olla asiantuntemusta
taloudellista ja oikeudellisista asioista siinä määrin kuin tarkastustehtävän laatuun ja
laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän suorittamiseksi. Erityistarkastus ei ole
tilintarkastusta, mutta siihen sovelletaan tiettyjä tilintarkastusta koskevia säännöksiä.
Tilintarkastusyhteisön on ilmoitettava siitä, kenellä on päävastuu erityisessä
tarkastuksessa. Erityisen tarkastuksen kohteena olevan yhtiön hallituksella ja
ylimmällä johdolla on velvollisuus varata tarkastajalle mahdollisuus toimittaa
tarkastus ja antaa sellaista apua ja selvitystä, jota erityinen tarkastaja pyytää.
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(Horsmanheimo

&

Steiner

2008:

397–398.)

Käsittelen

jäljempänä

riippumattomuutta, salassapitoa ja objektiivisuutta käsittelen tilintarkastajan eettisten
sääntöjen yhteydessä jäljempänä.
Erityistarkastuksen tarkoituksena on tuoda esille sellaista tietoa tarkastuksen
kohteena olevasta yrityksestä, jonka perusteella päättäjät, yleensä pesänhoitajat tai
selvitysmiehet voivat tehdä päätöksiä jatkotoimista (Laine & Tuokko 2000: 11).
Riistamaan (1999) mukaan erityistarkastuksen tarkoituksena on selvittää mm.
mahdolliset takaisinsaantiperusteet sekä tutkia, onko syytä syyttää tarkastuksen
kohteena olevaa rikoksesta tai onko tehty muita rangaistavia tekoja velkojien
vahingoksi.
2.2

Agenttiteoria

Tilintarkastusta voidaan selittää agenttiteorian avulla. Jensenin ja Mecklingen (1976)
mukaan agenttisuhteessa tehdään sopimus, jonka mukaan yksi tai useampi
päämies/päämiehet palkkaavat toisen henkilön eli agentin suorittamaan jonkin
tehtävän heidän puolestaan siirtäen samalla myös päätöksentekovallan agentille.
Mikäli yhteisössä olevat osapuolet toimivat pelkästään oman edun maksimoimiseksi,
on syytä olettaa, ettei agentti aina toimi päämiehensä toivomalla tavalla. Päämiehen
tulee ymmärtää tämä ongelma ja luoda agentille kannustinjärjestelmä sekä valvoa
tämän toimintaa. Varmistaakseen, että agentti toimii päämiehensä toivomalla tavalla,
hän joutuu joissakin tilanteissa maksamaan agentille resurssien käytöstä. Tällaiset
valvonta- ja sitoutumiskulut ovat yhtiölle kalliita ja näistä kuluista huolimatta
päämies ei voi olla varma, että agentti toimii aina toivottavalla tavalla. Jensenin ja
Mecklingen

mukaan

agenttikustannukset

koostuvat

valvontakuluista,

sitouttamiskuluista ja jäännöskuluista.
Perinteisen näkökulman mukaan agenttisuhteen olennainen osa muodostuu yhtiön
osakkeenomistajien ja johdon välille. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhtiön
osakkeenomistajat toimivat päämiehinä ja yrityksen johto toimii agenttina. Päämiesagenttimalli on hyvin tyypillinen modernille yritykselle, jossa omistuksen ja
valvonnan erillisyys on luonteenomaista. Tämä johtaa myös siihen, että yritysten

16
tärkeitä päätöksiä tekevät agentit eivät ota olennaista vastuuta tekemiensä päätösten
seurauksista. (Fama 1980: 288–298.)
Kun omistus ja päätösvalta ovat erillään henkisesti, seuraa kaksi merkittävää
ongelmaa, jotka ovat seurausta epätasaisesti eli asymmetrisesta jakautuneesta
informaatiosta. Yritysten omistajilla on vähemmän tietoa yrityksen toiminnasta kuin
sen hallituksella, joka hoitaa yrityksen hallintoa päivittäin. Omistajat puolestaan
haluavat saada mahdollisimman paljon tätä informaatiota valvoakseen hallitusta
tehokkaasti. Tämä johtaa niin sanottuun moraalikatoon, jolloin agentilla on enemmän
tietoa ja hän voi käyttää sitä hyödykseen päämiehensä kustannuksella (Fama 1980:
288–307.) Tällöin agentti voi välttää toimia, jotka ovat hänelle itselleen haitallisia
väittäen näiden olevan seurausta ulkoisista tekijöistä. Moraalikato muodostuu agentin
ja päämiehen välisistä intressiristiriidoista ja erilaisesta suhtautumisesta riskiin.
(Arrow 1985, Tiessen & Waterhouse 1983.)
2.3

Odotuskuilu

Tilintarkastuksen

tehtävänä

on

valvoa,

että

yritys

toimii

lainmukaisesti.

Tilintarkastajan tehtävänä on myös neuvoa tarvittaessa, miten asiat lain mukaan
tehdään. Tilintarkastuslaki määrittelee tilintarkastajan keskeiset tehtävät kohtuullisen
selvästi, mutta silti tulee vastaan tilanteita joissa tilintarkastajalta odotetaan liikoja.
Tilintarkastajan

roolina

on

toimia

yrityksen

omistajien

ulkopuolisena

luottohenkilönä. Henkilöt, jotka eivät tiedä, tai jotka eivät ole perehtyneet asiaan
tarpeeksi hyvin, odottavat tilintarkastukselta enemmän kuin laki vaatii tai sallii. Tästä
odotuksesta muodostuu tilintarkastuksen odotuskuilu. (Horsmanheimo 1998: 38.)
Sekä tilintarkastajalla, että sidosryhmillä on oma käsitys tilintarkastuksesta. Näistä
tehtävien poikkeavasta odotuksesta muodostuu tilintarkastajan ja sidosryhmien
välinen odotuskuilu. Sen kaventaminen on suhteellisen haastavaa ja vaikeaa, koska
tilintarkastajatkin

ovat

keskenään

erimielisiä

esimerkiksi

tilintarkastuksen

määrittelystä ja tehtävistä. Koska tilintarkastus tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, sen
yksiselitteinen määritteleminen on hankalaa. (Humphrey 1997: 23.)
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Sidosryhmät odottavat ja tilintarkastuslaki edellyttää tilintarkastajien suorittavan
tehtävänsä riippumattomasti ja objektiivisesti. Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu
varsinaisen tilintarkastuksen lisäksi mm. mahdollisten väärinkäytösten paljastaminen
sekä harhaanjohtavien tilinpäätösten julkaisemisen estäminen. (Kell & Boynton
1992: 86–87.) Tilintarkastuksen vastaanottajat näyttävät odottavan sitä, että
tilintarkastajat huomaavat petokset ja raportoivat niistä. Toisaalta taas tilintarkastajat
eivät hyväksy petosten etsimistä päätehtäväkseen. (Papadakis 2003: 6.) Myös
tilintarkastajien ensisijaisen tehtävän eli tilipäätöksen tarkastamisen toteuttamisessa
tulee vastaan välillä tahallisia tai tahattomia puutteita tai virheitä. Kun virhe on
tahallinen, kyseessä on väärinkäytös. Tilintarkastajien ensisijaisena tehtävänä ei ole
etsiä näitä virheitä ja väärinkäytöksiä. Sen sijaan niiden etsiminen kuuluu johdon
tehtäviin. (Saarinen 2005: 5.)
Troberg ja Viitanen (2001) määrittelevät odotuskuilun Porteria (1993) mukaillen
kahteen tekijään. Nämä ovat suorituskuilu ja kohtuullisuuskuilu. Suorituskuilu
jaotellaan säännöskuiluun sekä puutteelliseen suorituskuiluun. Puutteellisella
suorituskuilulla tarkoitetaan sitä, että tilintarkastaja on suorittanut tarkastuksen
olemassa olevien säännösten mukaisesti, mutta puutteellisesti. Puutteellinen
säännöskuilu tarkoittaa puutteita olemassa olevassa tilintarkastuslaissa, säännöksissä
ja

suosituksissa.

(Porter

1993:

50,

Troberg

&

Viitanen

2001:

11.)

Kohtuullisuuskuilulla puolestaan tarkoitetaan yleisön kohtuuttomia tilintarkastusten
odotuksia, jolloin saatu hyöty on pienempi kuin kustannukset (Troberg & Viitanen
2001: 90).
Kansainväliset artikkelit antavat tilintarkastuksen odotuskuilun kaventamiseen monia
eri vaihtoehtoja. Giacominon (1994) mukaan tilintarkastajien roolin tulisi olla
laajempi, joka pienentäisi odotuskuilua. Sweeney (1997) jakaa odotuskuilun
kaventamisen kahteen osaan. Tilintarkastusammattikunnan pitäisi valistaa yleisöä
siitä, mitä nykyinen tilintarkastus sisältää.

Toinen odotuskuilun kaventamisen

tähtäävä toiminta olisi muuttaa tilintarkastuksen luonnetta vastaamaan yleisön
odotuksia. Kumpi vaihtoehto valitaan riippuu sekä yleisöstä että sen odotuksista.
Vaihtoehdot eivät sulje toisiaan pois, silti tilintarkastusammattikunta on selkeästi
keskittynyt tiedon jakamiseen.
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2.4

Rotaatio

Tilintarkastajan määräajoin tapahtuva vaihtaminen eli rotaatio tarkoittaa sitä, miten
kauan

tilintarkastaja

tilintarkastajana.

voi

yhtäjaksoisesti

(Saarikivi

1999:

191).

toimia

saman

tarkastuskohteen

Tilintarkastuslaki

määrittää,

että

tilintarkastaja voi toimia julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön
tilintarkastajana enintään seitsemän vuotta yhdellä kerralla. Tilintarkastuslaki kieltää
myös vastuullisen tilintarkastajan osallistumisesta kyseisen määräajan täytyttyä myös
seuraavana kahtena vuotena tarkastettavaan yhteisöön liittyviin toimeksiantoihin.
Rotaation

tarkoituksena

on

poistaa

tilintarkastajalta

kannustin

toimia

opportunistisesti asiakasta kohtaan tulevaisuutta ajatellen. Rotaatiolla pyritään
estämään se, että tilintarkastaja ei anna puolueellista lausuntoa vain miellyttääkseen
opportunistisesti tarkastettavan yhtiön johtoa. (Comunale & Sexton 2005: 235–236.)
Tilintarkastuksen rotaatio voidaan toteuttaa joko vaihtamalla päävastuullinen
tilintarkastaja tai vaihtamalla koko tilintarkastusyhteisö. Rotaation hyödyt ja haitat
vaihtelevat sen mukaan miten rotaatio toteutetaan. (Bamber & Bamber 2009: 395.)
Rotaation hyödyistä ja haitoista ei olla yksimielisiä. Tutkimuksissa on saatu
ristiriitaisia tuloksia sekä myönteisiä että kielteisiä. Yhtenä rotaation hyötynä on
pidetty sitä, että se estää tilintarkastajan ja tarkastettavan yhteisön johdon välisen
liiallisen läheisyyden syntymisen. Tilintarkastajan ja tarkastettavan yhteisön
pitkäaikaisella

yhteistyöllä

voi

olla

haitallisia

vaikutuksia

tilintarkastajan

asennoitumiseen suorittaessaan omaa tarkastustaan. Pitkäaikainen yhteistyö haittaa
erityisesti myös riippumattomuuden ulkoista kuvaa. Liiallinen läheisyyden vuoksi
tilintarkastaja saattaa luottaa liikaa tarkastuskohteen johtoon. (Saarikivi 2000: 192–
193.)
Rotaatio eli määräaikaisuus itse asiassa motivoi tilintarkastajaa toimimaan
huolellisesti ja riippumattomuuden säilyttäen. Tämä johtuu siitä, että mikäli
tilintarkastaja toimii huolimattomasti, hänen laiminlyöntinsä tulisivat esille hänen
seuraajansa suorittamassa tilintarkastuksessa. Toisaalta tilintarkastajalla ei katsota
myöskään

olevan

intressejä

joustaa

tilintarkastuksessa,

mikäli

toimeksiantonsa päättyvän joka tapauksessa. (Saarikivi 2000: 192.)

hän

tietää
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Rotaatiomenettelyn haittavaikutuksia voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta.
Haittavaikutuksia voidaan arvioida tarkastuskohteen ja tilintarkastajan kannalta.
Tarkastuskohteen kannalta ensimmäinen tilintarkastajan suorittama tilintarkastus on
tehottomin.

Rotaatiosta

aiheutuu

suuremmat

tilintarkastuskustannukset

kuin

jatkuvasta tarkastustoimeksiannosta. Ensimmäisen tilintarkastuksen tehottomuus
johtuu siitä, että tilintarkastaja joutuu perehtymään tarkasti yhtiön liiketoimintaan ja
toimintatapoihin. Tämä edellyttää tilintarkastajalta runsasta ajan käyttöä, joka
puolestaan lisää kustannuksia. (Saarikivi 2000: 194–195.)
2.5

Tilintarkastuksen lisäarvo

Tilintarkastuksen lisäarvolla tarkoitetaan arvonlisäystä, mikä syntyy tilintarkastuksen
positiivisen ja negatiivisen vaikutusten summana. Tilintarkastuksesta johtuva
lisäarvo voidaan erotella potentiaaliseen lisäarvoon, toteutuneeseen lisäarvoon ja
näiden erotukseen eli toteutumattomaan lisäarvoon. Tilintarkastuksen lisäarvo
muodostuu siis tarkastettavan yhtiön kokemista myönteisistä vaikutuksista eli
hyödyistä, josta vähennetään tarkastettavan yhtiön kokemat kielteiset vaikutukset eli
haitat. (Martikainen ym. 2002: 20–23.)
Potentiaalisen lisäarvon voidaan ajatella kytkeytyvän kahteen eri asiaan. Ensinnäkin
sen voidaan ajatella sen kuvaavan teoreettista tilannetta, jossa tilintarkastus toteutuisi
täydellisesti. Tällöin tilintarkastajan raportointi ja neuvot otettaisiin myös huomioon
yrityksen päätöksenteossa. Toisaalta sitä voidaan ajatella myös niin, että mikä hyöty
jää saavuttamatta, kun tarkastettava yhtiö ei ole kuunnellut tilintarkastajan havaintoja
ja neuvoja. Tällöin yritysjohdon päätöksen seurauksena, on jäänyt käyttämättä
toteutumaton lisäarvo. (Martikainen ym. 2002: 22.)
Tilintarkastajilla on laaja-alainen osaaminen, minkä avulla he pystyvät tuottamaan
arvoa

asiakkailleen.

Tilintarkastajat

toimivat

työssään

erilaisissa

toimintaympäristöissä ja eri toimialoilla. Niinpä heillä on hyvät mahdollisuudet
hankkia laaja näkemys esimerkiksi liiketoiminnallisista riskeistä. Tilintarkastajilla on
myös mahdollisuus hankkia yritysjohtoa laajempi näkemys toiminnoista, koska he
työskentelevät useiden yritysten kanssa. Sen sijaan yritysjohto on yleensä keskittynyt
vain

omaan

yritykseensä.

Koska

tilintarkastajat

ovat

riippumattomia
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tarkastuskohteistaan he pystyvät arvioimaan tarkastuskohdetta objektiivisemmin kuin
yrityksessä työskentelevät. (Hay & Knechel, 2003: 18–19.)
Tilintarkastuksen hyötynä nähdään esimerkiksi perheyrityksissä yritysjohdon
kontrollin paranevan. Kun tilintarkastaja toimii tarkastustehtävässään, hän pystyy
heti havaittuaan puutteita antamaan neuvoja ja parannusehdotuksia esimerkiksi
kirjanpito- tai laskentajärjestelmissä. Nämä saattavat Hayn & Knechelin (2003)
mukaan tuottaa eniten hyötyä yritysjohdolle. Tilintarkastaja voi tarjota hyödyllisiä
välineitä johdolle myös erilaisten riskien hallintaan. Toimivaa johtoa kiinnostavat
erilaiset riskit ja sellaiset toimintatavat, joilla he voivat varautua riskeihin. Tällöin
mahdollisten riskien toteutumisen aiheuttama vahinko jäisi mahdollisimman
vähäiseksi.
Perinteisesti tilintarkastuksen yhtenä hyötynä mainitaan myös luotettavuus, jota
tilintarkastus lisää yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille. Näiden luotettavuuden
lisääntymisen

seurauksena

yritys

saa

esimerkiksi

lainaa

rahoituslaitoksilta

pienemmällä korolla ja toisaalta tilintarkastus voi myös lisätä houkuttelevuutta
sijoituskohteena. (Hay & Knechel 2003: 17–18.)
Tutkimuksessaan

Tabonen

&

Baldacchino

(2003)

selvittivät

pienyritysten

omistajajohtajien mielipiteitä pakollisesta tilintarkastuksesta. Pienyritysten johtajien
mielestä

tilintarkastuksesta

on

hyötyä

erityisesti

yritysten

ulkopuolisille

sidosryhmille kuten verottajalle ja rahoittajille. Pienyritysten johtajien mielestä
tilintarkastuksesta on hyötyä, koska se lisää tilinpäätöksen luotettavuutta.
Tilintarkastuksella on myös pienyritysten johtajien mielestä positiivinen vaikutus,
sekä

työntekijöihin

tilintarkastuksen

että

omistajiin.

myönteinen

väärinkäytösten ennaltaehkäisyä.

vaikutus

Tabosen

&

Baldacchinon

tarkoittaa

käytännössä

mukaan

virheiden

ja
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3

TILINTARKASTAJIEN TOIMINTAA OHJAAVAT TEKIJÄT

3.1

Euroopan unionin säännökset ja tilintarkastuslaki

Tilintarkastuslaki edellyttää, että suomalainen kirjanpitovelvollinen yhteisö ja säätiö
noudattavat tilintarkastuksessa Euroopan yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä
tilintarkastusstandardeja.

Suomessa

viimeisimmän

isomman

tilintarkastus,

lakiuudistuksen yhteydessä tilintarkastajien toimintaan keskeisesti vaikuttavat
säännökset koskivat kansainvälisten tilintarkastusstandardien eli ISA-standardien
muuttumista velvoittaviksi tilintarkastuksessa. Kansainvälinen tilintarkastajaliitto
IFAC teki suuren uudistuksen ISA-standardeihin. Tässä uudistuksessa standardeja
selkeytettiin ja niiden luettavuutta sekä ymmärrettävyyttä parannettiin. Standardien
rakenne uudistettiin siten, että tilintarkastajalta vaaditut asiat ja niitä koskevat
soveltamisohjeet ovat erikseen omina kohtina standardissa. (Halonen & Steiner
2010: 11.)
EU:n

tilintarkastusdirektiivi

(2006/43/EY)

sääntelee

yhteisöjen

lakisääteistä

tilintarkastusta. Direktiivi koskee yhteisöjen tilinpäätösten ja konsernitilinpäätösten
lakisääteistä tilintarkastusta. Direktiivin tarkoituksena on muun muassa taata
tilinpäätösten luotettavuus, pitää yllä sijoittajien luottamusta pääomamarkkinoiden
toimintaan ja ennalta ehkäistä tilinpäätösskandaaleja. Direktiivi on laaja-alainen
säädös, joka sisältää tilintarkastushyväksymisvaatimuksien lisäksi tilintarkastusta ja
tilintarkastajaa koskevia vaatimuksia. Näitä ovat muun muassa riippumattomuus,
jatkuva koulutus, tilintarkastajan ja yhteisön hyvä maine, tilintarkastuksessa
sovellettavat standardit ja ammattieettiset periaatteet. Tilintarkastusdirektiivi sisältää
paljon tilintarkastusalaa koskevaa valvontaa ja viranomaistoimintaan liittyviä
vaatimuksia. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön myös direktiivejä tiukentavia
vaatimuksia kansallisessa lainsäädännössä, ellei direktiivin yksityiskohtaisissa
säännöksissä tätä estetä. (Horsmanheimo & Steiner 2008: 133.)
Tilintarkastuslaki

on

yleislaki,

joka

säätelee

tilintarkastusta.

Nykyinen

tilitarkastuslaki tuli voimaan heinäkuun alussa 2007. Tilitarkastuslakia sovelletaan,
mikäli muualla laissa ei toisin säädetä. Tilitarkastukseen liittyviä säädöksiä on myös
annettu tilintarkastusasetuksessa.
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Tilintarkastuslaki sääntelee tilintarkastajan oikeutta ammatin harjoittamiseen.
Tilintarkastuslaki perustuu yhteisöoikeudellisiin säännöksiin, joihin voidaan lukea
tilintarkastusta ja tilintarkastajaa yhteisöoikeudellisena toimielimenä koskevat
säännökset. Toisaalta tilintarkastuslaissa on myös hallinto-oikeudellisia säännöksiä,
joihin kuuluvat kaikki tilintarkastajan hyväksymiseen ja valvontaan liittyvät
säännökset. Tilintarkastajan hyväksyviä ja valvovia elimiä koskevat säännökset ovat
niin ikään hallinto-oikeudellisia. (Halonen & Steiner 2010: 28.)
Tilintarkastuslaki sisältää myös rangaistussäännöksiä, minkä vuoksi sillä on myös
rikosoikeudellista sisältöä. Tilintarkastuslaissa on myös vahingonkorvaussäännös.
Tilintarkastuslain

sisältö

vastaa

pääasiallisesti

kirjanpitolain

(1336/1997)

soveltamisalaa. (Halonen & Steiner 2010: 28.)
Suomessa on ollut varsin pitkälle historiaan ulottuva tilintarkastusvelvollisuus.
Lähestulkoon

kaikki

oikeushenkilöt

ovat

olleet

velvollisia

valitsemaan

tilintarkastajan. Viimeisimmässä tilintarkastuslaissa tähän tuli selkeä muutos, koska
voimassa olevan tilintarkastuslain mukaan kaikkein pienimmät kirjanpitovelvolliset
yhteisöt eli niin sanotut mikroyritykset saavat jättää tietyin edellytyksin
tilintarkastajan valitsematta. (Halonen & Steiner 2010: 28–29.) Tilintarkastuslain
mukaan kaikkien kirjanpitovelvollisten yhteisöjen ja säätiöiden tulisi valita
tilintarkastaja. Vaikka tilintarkastuslaki jättää mikroyrityksille mahdollisuuden olla
valitsematta

tilintarkastaja,

tilintarkastus

yhdistyksen

tulisi

niiden

suosituksen

keskuskauppakamarin

mukaan

valita

hyväksymän

tilintarkastaja.

KHT-

yhdistyksen mukaan pienten yhtiöiden tarkastuksella ehkäistään ennalta harmaata
taloutta.
3.2

Eettiset säännöt tilintarkastajalle

Tilintarkastajan tehtävänä ei ole yksinomaan yksittäisen asiakkaan tai työnantajan
odotusten tyydyttäminen, vaan hänen velvollisuutenaan on toimia yleisen edun
mukaisesti. Tällöin hänen on otettava huomioon kansainväliset tilintarkastusalan
standardit ja noudatettava niitä. Tilintarkastajan on noudatettava ammattietiikan
perusperiaatteita ja sovellettava sääntöjä tunnistaakseen niitä vaarantavat uhat. Hänen
on arvioitava tunnistamiensa uhkien merkitystä voidakseen tarvittaessa käyttää
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varatoimia uhkien poistamiseksi tai niiden vähentämiseksi hyväksytylle tasolle.
(Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2012: 13.)
Tilintarkastusammattilaisten eettisten ohjeiden perusperiaatteessa on määritelty, että
tilintarkastajan tulee olla rehellinen, objektiivinen, ammatillisesti pätevä ja
huolellinen,

noudattaa

salassapitovelvollisuutta

ja

käyttäytyä

ammatillisesti.

(Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2012: 14.)
Rehellisyyden periaate velvoittaa tilintarkastajan toimimaan ammattiin liittyvissä
suhteissaan suorasti ja vilpittömästi sekä tasapuolisesti ja totuudenmukaisesti.
Objektiivisuuden periaate käsittelee tilintarkastajan ammattiin tai liiketoimintaan
liittyviä asioita. Tämän periaatteen mukaan tilintarkastajan harkinta ei saa vaarantua
missään tilanteessa. Harkinta ei saa myöskään vaarantua intressiristiriitojen
seurauksena eikä toisten osapuolten vaikutuksesta. Objektiivisuuden periaatteen
mukaisia tilanteita ei ole erikseen määritelty, koska tällaisia tilanteita on liian paljon
yksityiskohtaisesti määriteltäväksi. Tämän vuoksi on annettu vain yleinen ohjeistus
siitä, että tilintarkastajan tulee säilyttää oma harkintakyky kaikissa tilanteissa.
(Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2012: 18–20.)
Ammatillisen pätevyyden ja huolellisuuden periaate määrittelee tilintarkastajan
ammatillisia ominaisuuksia. Tilintarkastajan tulee pitää ammatilliset tiedot ja taidot
vaadittavalla tasolla, jotta hän pystyy tilintarkastajana toimiessaan varmistamaan sen,
että

kaikki

asiakkaat

ja

työnantajat

saavat

pätevää

asiantuntijapalvelua.

Suorittaessaan asiantuntijapalveluja tilintarkastajan tulee toimia tunnollisesti
noudattaen ajankohtaisia sovellettavia teknisiä ja ammatillisia standardeja.
(Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2012: 21.)
Ammatillinen pätevyys voidaan erotella kahteen eri vaiheeseen. Ensimmäiseksi
saavutetaan ammatillinen pätevyys ja sen jälkeen ammatillista pätevyyttä
ylläpidetään. Jälkimmäiseen liittyen hänen pitää pysyä ajan tasalla ammattiin tai
muuhun työhön liittyvissä teknisissä asioissa ja ymmärtää näiden kehittyminen.
Jatkuvalla ammatillisella kehittymisellä tilintarkastaja parantaa ja ylläpitää kykyjä,
joiden

avulla

hän

pystyy

suoriutumaan

pätevästi

ammatillisessa

toimintaympäristössään. Tunnollisuudella tarkoitetaan tilintarkastajan toimimista
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tehtäviin liittyvien velvoitteiden mukaisesti. Hänen tulee toimia tehtävissään
huolellisesti, perusteellisesti ja oikea-aikaisesti. Tilintarkastajan tulee myös
varmistua siitä, että hänen valvonnassaan asiantuntijatehtävissä toimivilla henkilöillä
on asianmukainen koulutus ja heitä valvotaan riittävästi. (Tilintarkastuslaki –
Kommentaari 2007: 134–135.)
Salassapitovelvollisuuden periaate velvoittaa kaikkia tilintarkastajia olemaan
antamatta salassa pidettävää tietoa ulkopuolisille. Tilintarkastaja saa toimiessaan
ammattiin liittyvissä suhteissa ja liikesuhteissa luottamuksellista tietoa. Tätä tietoa
hän

ei

saa

luovuttaa

tilintarkastusyhteisön

tai

työnantajan

organisaation

ulkopuolisille ilman tarvittavaa valtuutusta. Joissakin tilanteissa tilintarkastaja joutuu
luovuttamaan luottamuksellista tietoa ulkopuolisille, mutta näiden tilanteiden tulee
perustua lakiin tai ammattiin liittyvään oikeuteen tai velvollisuuteen. (Kansainväliset
tilintarkastusalan standardit 2012: 22.)
Tilintarkastajan

tulee

noudattaa

salassapitovelvollisuutta

myös

sosiaalisissa

tilanteissa ja huolehtia, ettei tieto tule ilmaistuksi epähuomiossa erityisesti läheiselle
liikekumppanille tai perheenjäsenelle. Tilintarkastajan tulee käsitellä työnantajan
antamaa tietoa luottamuksellisesti ja tiedon tulee säilyä luottamuksellisena myös
tilintarkastusyhteisössä tai -organisaatiossa. Tilintarkastajan tulee huolehtia myös
siitä, että hänen alaisensa tai muuta apua antavat henkilöt kunnioittavat
tilitarkastukseen liittyvää salassapitovelvollisuutta. (Kansainväliset tilintarkastusalan
standardit 2012: 22.)
Salassapitovelvollisuusperiaatteen noudattaminen jatkuu, vaikka tilintarkastajan ja
asiakkaan tai työnantajan välinen suhde päättyy. Salassapitovelvollisuuden
loppumista ei ole määritelty sen tarkemmin laissa eikä eettisissä ohjeissa.
Periaatteessa voidaan ajatella, että salassapitovelvollisuus ei lopu koskaan. Aika
yleensä vesittää salaisuudet, mutta tilintarkastajan tulee olla erittäin varovainen
luovuttaessaan salassa pidettävää tietoa myöhemminkin. Hänen asianaan ei ole
arvioida salassapidettävien asioiden loppumisen ajankohtaa, vaan hyvän tavan
mukaisesti tilintarkastaja pitää vanhatkin yrityssalaisuudet salassa. (Tilintarkastuslaki
– Kommentaari 2007: 196–197.)
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Tilintarkastajalla saattaa tulla eteen myös sellaisia tilanteita, joissa hän joutuu tai
saattaa joutua antamaan luottamuksellista tietoa tai tällainen tiedon antaminen saattaa
olla asianmukaista. Tällaiset tilanteet ovat sellaisia, jotka laki sallii tai joihin se
velvoittaa, tai joihin asiakas tai työnantaja antaa luvan. Velvoittavia tilanteita ovat
esimerkiksi asiakirjojen tai muun evidenssin tuottaminen oikeudenkäynnissä tai
sellaiset tilanteet, joissa on tullut esiin lainvastaista tietoa. Tällaisesta tiedosta tulee
ilmoittaa asianomaiselle viranomaiselle. On myös tilanteita, jossa on ammattiin
liittyvä velvollisuus tai oikeus antaa tietoa. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi
jäsenjärjestön tai ammatillisen järjestön teettämä laaduntarkastus tai kysely. Oman
intressin puolustaminen oikeudenkäynnissä tai hallintomenettelyssä on myös tilanne,
jossa on oikeus antaa tietoa. (Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2012: 22–
23.)
Tilintarkastajan tulee ottaa huomioon relevantit tekijät, joita tulee harkita tehtäessä
päätöstä luottamuksellisen tiedon antamisesta. Tilitarkastajan tulee harkita onko
tiedon antamisesta haittaa jollekin osapuolelle, vaikkapa asiakkaalle. Hänen on myös
varmistettava se, että kaikki relevantti tieto on tiedossa ja todennettua siltä osin kuin
se on käytännössä mahdollista. Niissä tilanteissa, joihin liittyy tosiasioita, joita ei
pystytä todentamaan tai tieto on epätäydellistä tai tieto sisältää perustelemattomia
johtopäätöksiä, tilintarkastajan tulee käyttää ammatillista harkintaa päättäessään
minkä tyyppistä tietoa annetaan vai annetaanko tietoa lainkaan. (Kansainväliset
tilintarkastusalan standardit 2012: 23.)
Ammatillisen käyttäytymisen periaate velvoittaa kaikkia tilitarkastajia toimimaan
asiaankuuluvien säädösten ja määräysten mukaisesti. Tilintarkastajan tulee välttää
sellaista toimintaa, jonka tietää tai hänen pitäisi tietää mahdollisesti saattavan
ammattikunnan huonoon maineeseen. Tätä on esimerkiksi sellainen toiminta, jonka
järkevä ja asiaa tunteva kolmas osapuoli toteaisi vaikuttavan todennäköisesti
kielteisesti ammattikunnan hyvään maineeseen. (Kansainväliset tilintarkastusalan
standardit 2012: 24.)
Myydessään ja markkinoidessaan itseään tilintarkastajan tulee ottaa huomioon
ammattikunnan maine ja olla huonontamatta sitä. Tilitarkastajan on oltava rehellinen
ja tuotava esiin vain todellisia asioita. Hänen täytyy esittää vain sellaisia väitteitä
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palveluista, jotka hän pystyy todentamaan. Tilitarkastaja ei saa esittää väheksyviä
kommentteja kilpailevista tilitarkastajista eikä väheksyä toisen tekemää työtä.
(Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2012: 24.)
3.3

Tilitarkastajan riippumattomuus

Riippumattomuus

voidaan

määritellä

objektiiviseksi

mielentilaksi,

joihin

ulkopuoliset, kuten asiakkaan mielipiteet, eivät vaikuta. Toisaalta riippumattomuus
on sellaisten tilanteiden välttämistä, joissa objektiivisuus voisi vaarantua. Tällaisten
tilanteiden välttämisellä pyritään estämään henkilökohtaisten ennakkokäsitysten
luominen, joilla puolestaan saattaisi olla vaikutusta tarkastajan arvostelukykyyn.
(Gul & Yap 1984: 99.)
Tilintarkastajan tulee olla riippumaton tarkastuskohteistaan. Riippumattomuutta
pidetään

ehdottamana

edellytyksenä

valitsijoiden

ja

muiden

sidosryhmien

tilitarkastajaa kohtaan tunteman luottamuksen osalta. Tilitarkastuslain mukaan
riippumattomuus tarkoittaa sitä, että tilintarkastajan on toimittava tilintarkastusta
suorittaessaan itsenäisesti suhteessa tarkastettavaan yhteisöön, eikä hän saa osallistua
yrityksen päätöksentekoon. Riippumattomuutta on arvioitava aina tapauskohtaisesti.
Tilintarkastajan on kieltäydyttävä ottamasta vastaan toimeksiantoa tai luovuttava
siitä mikäli hän havaitsee riippuvuutta tai sitä on syntynyt. (Tomperi 2009: 22.)
Fédération des experts-comptables européens on huomauttanut tilitarkastuksen
riippumattomuudesta, että se on tärkein keino, jolla tilitarkastaja voi osoittaa, että
hän

suorittaa

tehtävänsä

objektiivisesti.

Kansainvälisissä

tilintarkastusalan

standardeissa jaotellaan riippumattomuus mielen riippuvuudeksi ja näkyväksi
riippuvuudeksi.

Mielen

riippumattomuudella

tarkoitetaan

tilintarkastajan

asennoitumista tarkastettaviin kohteisiin siten, että hän muodostaa käsityksensä
itsenäisesti, ottaen huomioon kaiken olennaisen, jolla voidaan olettaa olevan
merkitystä tarkastuksen lopputuloksen kannalta. Mielen riippumattomuutta ei siis
pysty havaitsemaan ulkopuolelta, vaan kyse on nimenomaan tilintarkastajan
henkisestä asennoitumisesta tarkastustehtävissä toimiessaan. (Tilintarkastuslaki –
Kommentaari 2007: 152.)
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Näkyvällä riippuvuudella tarkoitetaan sellaisia tilanteita, joissa järkevä asiasta tietävä
kolmas osapuoli ottaen huomioon kaikki ulkopuoliset seikat pystyisi päättelemään,
että tilintarkastaja toimii tai on toiminut vaarantaen rehellisyyden, objektiivisuuden
ja ammatillisen skeptisyyden. (Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2012: 46.)
Näkyvää riippumattomuutta voidaan pitää tilintarkastuksen uskottavuuden mittarina.
Tilintarkastajan tulee siis välttää sellaisia tilanteita tai asioita, jotka voisivat johtaa
ulkopuolisen

tarkastelijan

epäilemään

riippumattomuuden

vaarantumista.

(Tilintarkastuslaki – Kommentaari 2007: 153.)
Tilitarkastajien tulee kaikissa tapauksissa varmistaa, ettei hän tai hänen yrityksensä
ole mukana asiakkaan hallinnossa tai päätöksenteossa. Tilitarkastaja ei saa osallistua
asiakkaan tilinpäätöksen tekemiseen, eikä varojen tai velvoitteiden arvioimiseen tai
niiden kirjaamiseen tilinpäätökseen. Tilintarkastaja ei saa toimia asiakkaan puolesta
oikeudenkäynneissä,

joilla

voi

olla

olennainen

vaikutus

tilinpäätökseen.

Tilintarkastaja ei saa suorittaa palveluita, jotka vaikuttavat suoraan ylimpiin johtajiin,
esimerkiksi heidän työhönotossaan. (Vihreä kirja 1996: 20–22.)
Horsmaheimo ja Steiner jakavat riippumattomuuden käsitteen kahteen osaan, jotka
ovat

tosiasiallinen

riippumattomuus

ja

riippumattomuuden

ulkoinen

kuva.

Tosiasiallisella riippumattomuudella tarkoitetaan sitä, että tilintarkastaja muodostaa
itsenäisesti käsityksensä huomioimalla kaikki ulkopuoliset asiat, joilla on merkitystä
tarkastukseen. Riippumattomuuden ulkoisella kuvalla tarkoitetaan puolestaan sitä,
että tilintarkastuksen riippumattomuus on ulkopuolisen tarkastelijan kannalta
riippumatonta. Esteellisyyssääntelyllä voidaan säännellä riippumattomuuden ulkoista
kuvaa. (Horsmanheimo & Steiner 2002: 208.)
Euroopan Komissio

on antanut vuonna 2002 suosituksen tilintarkastajan

riippumattomuuden

perusperiaatteista.

Suosituksessa

on

määritelty

riippumattomuuden keskeiset uhka- ja riskitekijät. Ne ovat ryhmitelty seuraavasti:
oman edun uhka, oman työn tarkastamisen uhka, asianajon uhka, läheisyyden uhka
sekä painostuksen uhka. (Virallinen lehti 2002: 25.)
Oman edun uhalla tarkoitetaan tilannetta, jossa riippumattomuus vaarantuu oman
edun kuten taloudellisen intressin synnyttämän ristiriitatilanteen vuoksi. Oman työn
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tarkastamisen uhalla tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa tilintarkastaja joutuu
tarkastamaan aikaisemmin tekemäänsä työtä tai tekemiään päätelmiä. Asianajon
uhalla tarkoitetaan uhkaa siitä, että tilintarkastaja alkaa ristiriitatilanteessa ajaa joko
tilintarkastuskohteen asiaa tai ottaa vastapuolen asian ajettavakseen. Läheisyyden
uhalla tarkoitetaan tilanteita, joissa tilintarkastajan riippumattomuus vaarantuu liian
läheisen

suhteen

takia.

Painostuksen

uhalla

tarkoitetaan

tilanteita,

joissa

riippumattomuus voi vaarantua painotuksen seurauksena. Painostaja voi olla joko
tarkastettavan yrityksen johto tai jokin muu ulkopuolinen taho. (Horsmanheimo &
Steiner 2002: 209.)
Tilintarkastajan esteellisyysperusteet on luoteltu tilintarkastuslain 25 §:ssä.
Esteellisyysperusteet ovat sellaisia riippuvuussuhteita, joissa tilintarkastaja ei voi
toimia objektiivisesti.

Esteellisyysperusteita ovat tilintarkastuslain mukaan

tilitysvelvollisuus tarkastuskohdetta kohtaan, palvelussuhde tarkastuskohteeseen,
alistussuhde tietyissä tilanteissa sekä tietty sukulaisuussuhde.
Tilitysvelvollisuus määritellään tilintarkastuslaissa siten, että tilintarkastaja ei saa
olla yhteisön tai säätiön taikka saman konsernin kuuluvan yhteisön tai
osakkuusyrityksen yhtiömies, hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, toimitusjohtaja
tai vastaavassa asemassa oleva. Esteellisenä pidetään myös niitä henkilöitä, jotka
hoitavat kirjanpidon tai varojen hoidon tai näiden valvonnan.
Tilintarkastuslaissa määritellään palvelus- tai alistussuhde siten, että tilintarkastajalla
ei saa olla palvelus- tai muuta alistussuhdetta tarkastuskohteeseen, eikä
kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla samaan konserniin kuuluvaan yhteisöön tai
osakkuusyritykseen. Hänellä ei myöskään voi olla palvelu- ja alistussuhdetta edellä
mainittujen

yhtiömiehiin,

hallituksen

tai

hallintoneuvoston

jäseneen,

toimitusjohtajaan tai vastaavassa asemassa olevaan henkilöön tai siihen, jonka
tehtävänä on yhteisön kirjanpidon tai varojen hoito. (Horsmanheimo & Steiner 2002:
216.)
Tilintarkastuslaissa määritellään myös tällaiset sukulaissuhteet, jotka aiheuttavat
esteellisyyden. Sukulaisuussuhde aiheuttaa esteellisyyden, koska silloin katsotaan,
että tilintarkastajan edellytykset arvioida sukulaisensa toimintaa tilitysvelvollisena
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heikentyvät. Tilitysvelvollisen ja tilintarkastajan sukulaisuussuhteista esteellisyyden
aiheuttavia ovat: puoliso, avopuoliso, sisarukset, vanhemmat, isovanhemmat, lapset,
lapsenlapset ja muut sukulaiset suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa.
Esteellisyys koskee myös puolison sukulaissuhteita suoraan ylenevässä ja alenevassa
polvessa. (Horsmanheimo & Steiner 2002: 217–218.)
3.4

Tilintarkastajan vastuu

Tilintarkastaja vastaa tekemästään tilitarkastuksesta sekä toimeksiantajalleen että
sivullisille. Tilintarkastajan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä mahdollisimman
täydellisesti ja virheettömästi. Velvollisuus toimia mahdollisimman virheettömästi ja
täydellisesti on ongelmallista, koska mikään inhimillinen suoritus ei voi koskaan olla
täysin täydellinen tai virheetön.
tilintarkastajan

vastuumuodot

Horsmanheimon ja Steinerin (2002) mukaan
voidaan

jaotella

moraaliseen

vastuuseen,

tulosvastuuseen, rikosvastuuseen ja kurinpidolliseen vastuuseen. (Horsmanheimo &
Steiner 2002: 373.)
Tilintarkastajan vastuu on oikeudellisesti joko siviilioikeudellista vastuuta tai
rikosoikeudellista

vastuuta.

Siviilioikeudellisessa

vastuussa

on

kyse

vahingonkorvausvastuusta ja rikosoikeudellinen vastuu puolestaan tulee kyseeseen
silloin, kun tilintarkastaja on syyllistynyt johonkin tekoon, josta on säädetty
rangaistus. Siviilioikeudellisessa vastuussa edellytetään, että tilintarkastaja on
toiminut tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Rikosoikeudellinen vastuu voi syntyä
jonkin lain vastaisesta menettelystä. (Kokkonen 2000: 23.)
Tilintarkastuslain mukaan vahingonkorvausvastuu voi syntyä vain, jos on jo
tapahtunut konkreettinen vahinko. Vahinko on täytynyt syntyä eikä voi syntyvä
mahdollisesti tulevaisuudessa, eikä vahingon syntyminen saa jäädä arvailujen varaan.
Näissä tilanteissa on katsottava, ettei vahinkoa ole tapahtunut jolloin korvausten
vaatiminen on vähintäänkin ennenaikaista. Korvattavien vahinkojen tulee olla
selkeitä ja niiden luonteen tulee olla selvä. Tilintarkastaja on korvausvelvollinen vain
vahingoista,

jotka

ovat

syntyneet

hänen

toiminnastaan

tilintarkastajana.

Korvausvaatimuksen edellytyksenä on, että tilintarkastaja on myös valittu
tilintarkastustehtävään. (Horsmanheimo & Steiner 2002: 377.)
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Tilintarkastuslaissa viitataan siihen, että tilintarkastajan toiminnan tahallisuus ja
huolimattomuus

on

tuottamuksellista.

Tuottamuksen

arviointi

on

vahingonkorvausoikeudellisesti erittäin haastavaa, koska ulkopuolisen on hyvin
vaikea arvioida tai osoittaa, minkälainen tekijän asenne on ollut. Korvauksen
saaminen tuottamuksen perusteella tilintarkastajalta edellyttää sen näyttämistä, että
tilintarkastajan asenteessa on ollut piittaamattomuutta tai välinpitämättömyyttä
asiakasta koskevaan huolellisuusvelvollisuuteen. (Horsmanheimo & Steiner 2002:
381.)
Tilintarkastajan rikosoikeudellisella vastuulla tarkoitetaan sitä, että tehdessään laissa
rangaistavaksi säädetyn teon tilintarkastaja voidaan asettaa syytteeseen ja tuomita
tuomioistuimessa rangaistukseen. Rikosoikeudellisessa vastuussa vaikeimpana
alueena pidetään syyllisyyskysymystä eli moitittavuutta. Tilintarkastuslaissa on
määritelty

ainoastaan

tilintarkastusrikos

ja

hyväksytyn

tilintarkastajan

ammattinimikkeen luvaton käyttö. Tilintarkastusrikoksella tarkoitetaan sitä, että
tilintarkastaja antaa väärän tilintarkastuskertomuksen. Hyväksytyn tilintarkastajan
ammattinimikkeen luvattomalla käytöllä tarkoitetaan sitä, että tilintarkastaja on
luvattomasti käyttänyt

hyväksytyn tilintarkastajan ammattinimikettä. Muista

tilintarkastajan tekemistä rikoksista säännellään monissa eri laeissa esimerkiksi
rikoslaissa. (Horsmanheimo & Steiner 2002: 395.)
Tilintarkastuksen kurinpidollisella vastuulla tarkoitetaan sitä, että tilintarkastajien
tehtäviä valvotaan. Tätä valvontaa hoitaa tilintarkastuslautakunta. Sen tehtävänä on
valvoa, että tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö säilyttävät hyväksymisen
edellytykset. Hyväksymisen edellytykset eivät ole säilyneet, jos tilintarkastaja ei ole
säilyttänyt ammattitaitoa tai hänet on tuomittu talousrikoksesta. Valvonta kohdistuu
myös siihen, että yhteisöt ja tarkastajat noudattavat tarkastusta koskevia säädöksiä,
määräyksiä ja ohjeita. (Tomperi 2009: 181.)

31
4

TILINTARKASTUKSEN LAATU

Laatu on käsitteenä vuosien varrella saanut hyvin monenlaisia selityksiä. Laatu
voidaan yhdistää jonkin tuotteen ominaisuuteen tai se voidaan yhtä hyvin yhdistää
johonkin

tarjottuun

palveluun.

Käsitteenä

laatu

on

peräisin

tuotteen

valmistusprosessista, jossa on mitattu valmistettavan tuotteen laatua. Laatua voidaan
yrittää kuvata joidenkin määreiden avulla. Todellisen laadun määritteleminen on
hyvin vaikeata, koska laatuun liittyy aina ihmisten kokemukset ja tuntemukset.
Laatua voidaan määritellä yleisellä tasolla esimerkiksi Crosbyn (1986) kuvaamalla
tavalla. Hänen mukaansa laatu on ilmaista eikä sitä voida saada lahjaksi. Laatu on
myös tärkeä osa yritysten toimintoja. Yrityksessä kaikkien ylintä johtoa myöten
täytyy kyetä selittää mistä laadussa on kyse. Yritysten työntekijöiden on
ymmärrettävä, mistä heidän laatunsa muodostuu. Turjanmaan (2005) mukaan
laadulle ei ole suoraa mittaria, mutta kehitettyjen standardien ja mittareiden avulla
sitä pystytään hahmottamaan. Näitä apuna käyttäen laatu muodostuu asiakkaiden
esittämistä vaatimuksista ja tarpeista tuotteissa tai palveluissa.
Sallisin (2002) mukaan laatu käsitteenä on jotain absoluuttista tai suhteellista.
Absoluuttinen laatu on verrattavissa hyvyyteen, kauneuteen tai totuuteen.
Suhteellisella käsitteellä hän tarkoittaa laadun osia, jotka liittyvät yrityksen
liiketoimintaan. Sallisin mukaan laatu on oikeamminkin yksi tuotteen tai palvelun
osa eikä niiden tuntomerkki. Myös Smithin (1993) mukaan laadulla on aina kohde –
esine, tila, toiminta – eikä näitä voida erottaa itse asiasta.
Yrityksen maine liitetään yhdeksi laadun osatekijäksi. Maine kuvaa asiakkaan
mielikuvaa yrityksestä. Yrityksen myönteisellä imagolla on positiivinen vaikutus
laatuun. Se antaa laatukokemukselle suodattimen, jonka läpi asiakas ajattelee
tuotetta, lopputulosta tai palvelukokemusta. Hyvän imagon avulla yritys voi
suodattaa huonoja laatukokemuksia, jotka ovat voineet syntyä virheestä tai jostain
muusta syystä. (Ylikoski 1999: 118.)
Laatu sanana yhdistetään hyvin usein asiayhteydestä riippuen esimerkiksi
korkeatasoiseen, kestävään tai riittävään positiivisella tavalla muusta ympäristöstä
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erottuvaan ominaisuuteen. Jokaisella on kokemuksia hyvästä tai huonosta palvelun
laadusta elämän erilaisissa tilanteissa. Useimmiten mieleen jäävät sellaiset tilanteet,
joissa palvelu on erottunut myönteisesti, erityisen hyvänä ja laadukkaana. Toisaalta
mieleen saattava jäädä myös tilanteet, joissa olemme jääneet vaille riittävää palvelua;
palvelu on ollut heikkotasoista ja sen laatu olematonta. Palvelun laatu on
subjektiivinen kokemus, jonka palvelun käyttäjä kokee. Niinpä laadun ensisijainen
arvioija on palvelun käyttäjä. Hänen arviointinsa on tällöin subjektiivisista ja
käyttäjän omaan kokemuspiiriin suhteutettua. Palvelun käyttäjä on laadun arvioinnin
keskiössä, jolloin myös arviointikriteerit vaihtelevat eri käyttäjillä. (Pakkanen 2006:
29.)
4.1

Yleistä tilintarkastuksen laadusta

Tilintarkastus nähdään nykyään entistä enemmän palveluna, joka on rinnastettavissa
tuotteeseen. Yksi tärkeimmistä palvelutuotteiden kilpailua edistäviä tekijöitä on
laatu. Tilintarkastuspalvelun merkittävimpiä tehtäviä on asiakkaan odotusten
täyttäminen. Jotta asiakkaan odotukset voidaan täyttää mahdollisimman laadukkaasti,
tilintarkastajan

on

otettava

huomioon

myös

lainsäädännön

vaatimukset.

Tilintarkastajaan kohdistuviin laatu odotuksiin vaikuttavat myös muun yhteiskunnan,
kuten tarkastuskohteen velkojien ja työntekijöiden tarpeista syntyvät odotukset.
(Horsmanheimo & Steiner 2008: 457.) Tilintarkastuksen hyvä laatu toteutuu
parhaiten, kun otetaan huomioon, sekä asiakkaan että asiakkaan sidosryhmien
odotukset mahdollisimman hyvin tilintarkastuksen yhteydessä.
Nykyään vaaditaan kansainvälisestikin, että tilintarkastuksen on oltava aina ja
kaikkien

tilintarkastajien

tekemänä

uskottavuuskysymyksenä.

hyvin

Tilintarkastuksen

tehty.
laatu

Laatua
on

pidetään

myös

tasalaatuisuutta,

virheettömyyttä ja luotettavuutta. (Horsmanheimo & Steiner 2008: 457.) Halosen &
Steinerin (2010) mukaan tilintarkastuksen merkitys muille sidosryhmille on
kasvanut.

Tilintarkastuksen

merkitys

vaikuttaa

työntekijöihin,

velkojiin,

sopimuskumppaneihin ja viranomaisiin. Nämä sidosryhmät ovat joko yksilöitä tai
ryhmiä,

jotka

tarvitsevat

päätöksentekoa

varten

tietoa

tarkastuskohteesta.

Tilintarkastaja on heidän näkökulmastaan tarkastuskohdetta koskevan informaation
luotettavuuden varmistaja.
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Tilintarkastuksen laatua on tutkittu paljon ja sen laadusta on eritelty hyvin erilaisia
määritelmiä. Tilintarkastuksen laatua koskevista tutkimuksista hyvin merkittävä on
DeAngelon (1981) tutkimus, jossa paneuduttiin tilintarkastusyhteisön kokoon ja
laatuun. Tutkimuksessaan DeAngelo kehitti määritelmän, joka muodostuu kahdesta
eri ulottuvuudesta. Tilintarkastuksen laatu määritettiin todennäköisyydeksi, jonka
mukaan tilintarkastaja sekä havaitsee virheen että raportoi siitä. Pystyäkseen
havaitsemaan virheen tilintarkastajalla tulee olla riittävästi ammattitaitoa ja
resursseja. Raportoidessaan virheestä tilintarkastajan tulee olla riippumaton
tarkastettavasta yhteisöstä. Tällöin hän pystyy muodostamaan mielipiteensä
yritysjohdosta huolimatta.
Myöhemmin tätä laadun määritelmää käyttivät Watkins ym. (2004). He lisäsivät
määritelmään tilintarkastajan maineen ja valvonnan tehokkuuden. Tilintarkastajan
maine muodostuu havaitusta ammattitaidosta ja riippumattomuudesta, kun taas
valvonnan

tehokkuus

koostuu

todellisesta

ammattitaidosta

ja

todellisesta

riippumattomuudesta.
4.2

Tilintarkastuksen laatuun vaikuttavat tekijät

Tilintarkastuksen laatuun vaikuttavista tekijöistä on tehty aikaisemmin paljon
empiirisiä tutkimuksia. (Francis & Yu 2009, Lennox 1999, Watkins ym. 2004)
Wooten (2003) aloittaa artikkelinsa toteamalla, että tilintarkastuksen laatu tarkoittaa
eri asiaa eri ihmisille. Tutkimuksessaan Wooten kokoaa yhteen aikaisempien
tutkimusten tilintarkastuksen laatuun vaikuttavat tekijät. Tilintarkastuksen laadun
tutkimista vaikeuttaa se, että tilintarkastuksen ulospäin näkyviä tuloksia ovat
ainoastaan tarkastettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, joka on yleensä
vakiomuotoinen.
Wootenin (2003) mukaan tilintarkastusyhteisön koko on ollut yksi tutkituimmista
aiheista kautta aikojen. Ensimmäisenä aihetta tutki DeAngelo (1981), joka tarkasteli
onko tilintarkastusyhteisön koolla vaikutusta tilintarkastuksen laatuun. Hän havaitsi,
että suuremmilla tilintarkastusyhteisöillä tilintarkastuksen laatu on parempaa.
Aikaisemmissa tutkimuksissa tilintarkastuksen laatuun vaikuttavia osatekijöitä ovat
olleet

tilintarkastajan

toimiala-asiantuntemus,

tilintarkastajan

ammattitaito,
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luotettavuus ja riippumattomuus asiakkaasta. Tilintarkastajan riippumattomuutta
vaarantavia asioita voivat olla tilintarkastuspalkkio, konsultointipalvelut sekä
tilintarkastussuhteen kesto. (Wooten 2003.) Hieman edellisestä poiketen Warmign Rasmussenin ja Jensenin (1998) mukaan tilintarkastuksen laatuun vaikuttavia
osatekijöitä ovat tilintarkastajan riippumattomuus yritysjohdosta, raportoinnin
avoimuus,

tilintarkastajan

vähemmistöosakkaita

uskottavuus,

kohtaan

ja

toimiala-asiantuntemus,
tilintarkastajan

lojaalisuus

skeptinen

asenne

tilintarkastusasiakkaita kohtaan.
4.2.1

Tilintarkastusyhteisön koko

Lennox (1999) tutki, miten tilintarkastusyhteisön koko vaikuttaa tilintarkastuksen
laatuun. Hänen mukaansa tilintarkastuksen laadun ja koon välinen yhteys selittyy
tilintarkastajan maineella ja varallisuudella. Suurille tilintarkastusyhteisöille maineen
säilyttäminen on erittäin tärkeää. Niinpä sitä halutaan suojella. Tilintarkastusyhteisöt
haluavat

suojella

myös

varallisuuttaan

oikeusriidoilta.

Lennoxin

mukaan

nimenomaan oikeusriidan uhka motivoi suuria tilintarkastusyhteisöjä tekemään
tilintarkastuksen paremmin eikä niinkään maineen tai asiakkaan menettämisen pelko.
Big 4 (neljä suurinta tilintarkastustoimistoa maailmassa) tilintarkastusyhteisöjen
tilintarkastuksen

voidaan

olettaa

olevan

tasalaatuista.

Suurimmassa

osassa

tutkimuksista on päädytty siihen tulokseen, että niin kutsuttujen Big 4 yhteisöjen
laatu on parempaa kuin muissa yhteisöissä. (DeAngelo 1981, Francis ym. 1998.)
Francis ja Yu (2009) tutkivat pienten ja suurten Big 4 tilintarkastustoimistojen
tilintarkastusten laatua. Tutkimuksessa oletettiin, että Big 4 tilintarkastustoimistojen
tilintarkastuksen laatu on parempaa niiden paremman asiantuntemuksen vuoksi.
Tutkimuksessa Francis ja Yu testasivat yhdysvaltalaisia pörssiyrityksiä, joissa
tilintarkastuksen oli tehnyt Big 4 yhtiöt. Tutkimuksessa saatiin selkeitä tuloksia siitä,
että

suuremmat

toimistot

tarjoavat

keskimääräistä

parempilaatuista

tilintarkastuspalvelua. Tulokset eivät kuitenkaan antaneet viitteitä myöskään siitä,
että pienempien toimistojen tilitarkastuksen laatu olisi alittanut hyväksytyn tason.
Samanlaisia tuloksia saivat Choi ym. (2010) tutkimuksessaan, jossa tarkasteltiin
paikallisen tilintarkastustoimiston koon merkitystä tilintarkastuksen laatuun ja
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tilintarkastuspalkkioihin. Tilintarkastustoimiston koolla oli merkittävä positiivinen
yhteys sekä tilintarkastuksen laatuun että sen veloittamiin tilintarkastuspalkkioihin.
4.2.2
Viime

Tilintarkastusyhteisön toimiala-asiantuntemus
vuosina

tilintarkastuksen

toimiala-asiantuntemus
laatua.

Yritykset

on

kasvanut

toimivat

merkittävästi

nykyään

entistä

osana

enemmän

kansainvälisesti. Yritystoiminnoissa hyödynnetään tietotekniikan kehitystä ja
yritysten rakenteet muuttuvat ulkopuolisin silmin arvioimana entistä sekavammiksi.
Jotta tilintarkastusala pysyy kehityksen mukana etenkin ITC – sektorilla, jossa
yritykset saattavat kasvaa hyvin nopeasti merkittäväksi kansainvälisiksi toimijoiksi,
tilintarkastajilla pitää olla erittäin hyvä toimiala-asiantuntemus. Etenkin kun nopeasti
kasvava yritys valitsee tilintarkastajan, korostuu toimiala-asiantuntemus. Toimialaasiantuntemus tuo uskottavuutta ja luotettavuutta tilintarkastajalle. Asiakkaan
näkökulmasta tilintarkastuskin on paljon helpompaa silloin, kun tilintarkastaja tietää
toimialasta ja näin ollen tilintarkastajalle ei tarvitse selittää kaikkia yksityiskohtia
liiketoiminnasta. Tilintarkastaja pystyy keskittymään olennaisiin seikkoihin ja näin
parantamaan tilintarkastuksen laatua.
Viime vuosina toimiala-asiantuntemus onkin tullut entistä tärkeämmäksi osaksi
tutkittaessa tilintarkastuksen laatua. Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu selkeätä
näyttöä siitä, että tilintarkastajan toimiala-asiantuntemus lisää tilintarkastuksen
tehokkuutta, koska tilintarkastajalla jolla on toimialatietämystä, on paremmat
resurssit ja kyky tunnistaa riskit. Toimiala-tuntemus antaa tilintarkastajalle paremmat
lähtökohdat tilintarkastuksen suunnitteluun. (Low 2004: 214.) Tietyn toimialan
asiakasyritykset ovatkin usein keskittyneet yhdelle Big 4 – tilintarkastusyhteisölle.
Tietyn toimialan asiantuntemus auttaa tilintarkastusyhteisöjä ymmärtämään juuri
tietyn toimialan keskeisiä piirteitä ja sille ominaisia riskejä. Näiden ominaispiirteiden
ymmärtäminen ja tietäminen parantaa selkeästi tilintarkastuksen laatua sekä luo
kustannussäästöjä

tilintarkastusyhteisölle.

Tietyn

toimialan

asiantuntemuksen

perusteella tilintarkastaja ymmärtää toimialan tyypilliset käytännöt ja prosessit ja
myös toimialaan kuuluvat yleiset heikkoudet ja riskit. Kun ymmärretään käytäntöjä
ja prosesseja sekä yleisiä heikkouksia ja riskejä saavutetaan kustannussäästöjä.
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Tilintarkastaja jolla on toimiala-asiantuntemusta voi olla luotettavampi kuin jokin
toinen vähemmän perehtynyt tilintarkastaja arvioimaan asiakkaan esittämää
aineistoa, ja tarvittaessa myös kyseenalaistamaan aineiston. (Wooten, 2003.)
Toimiala-asiantuntemuksella

on

merkitystä

tilintarkastuksen

hinnoitteluun.

Casterella, ym. (2004) tutki Big 6 tilintarkastusyhteisöjen toimiala-asiantuntemuksen
vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin. Heidän mukaan toimiala-asiatuntemusta voidaan
pitää yhtenä tilintarkastusyhteisön strategisena keinona erottua muista, saaden
kilpailuetu niihin erikoistumattomiin yhteisöihin verrattaessa. Toisaalta asiakkaan
näkökulmasta

tämä

kilpailuedun

arvostaminen

merkitsee

taas

suurempaa

tilintarkastuspalkkiota. Casterella ym. tutkimuksen mukaan tietyn kokoiset
tilintarkastusasiakkaat

joutuvat

toimiala-asiantuntemuksesta.
tinkimismahdollisuuksia.
tilintarkastuspalkkioita,

maksamaan
Pienellä

Niinpä
kun

suurempia

tilintarkastuspalkkioita

tilintarkastusasiakkaalla

he

joutuvat

tilintarkastaja

on

on

maksamaan

vähän

suurempia

toimiala-asiantuntija.

Kaikki

tilintarkastusyhteisöt haluavat saada itselleen suuria asiakkaita, jolloin yhteisöt
joutuvat

kilpailemaan

hinnalla.

Tämän

hintakilpialun

vuoksi

isoilla

tilintarkastusasiakkailla on selvä kilpailuetu, eivätkä he joudu tällöin maksamaan
toimiala-asiantuntemuksesta.
Myös Krishnan (2003) mukaan toimiala-asiantuntemus on osa tilintarkastuksen
laatua. Tilintarkastajalla, jolla on toimiala-asiantuntemusta, on kyky ja kannustin
hillitä asiakkaan opportunistista raportointia ja jolloin taloudellisen informaation
laatu

parantuu.

Tähän

kannustaa

tilintarkastusyhteisöjen

maine,

jota

tilintarkastusyhteisöt suojelevat. Suurilla tilintarkastusyhteisöillä on selkeä motiivi
tehdä tilintarkastus laadukkaasti. Koska asiakkaita on paljon niin huolimattomuuden
ja virheen julkituleminen voisi olla yhteisön maineen kannalta negatiivista. Maineen
menettämisen

pelko

asiakkaistaan,

jotka

kannustaa
toimivat

tilintarkastajia
lain

rajoilla

raportoimaan

tai

käyttävät

helpommin
aggressiivisia

laskentakäytäntöjä.
Toimiala-asiantuntemukseen ei aina liity pelkästään hyötyjä. On myös tilanteita,
joissa toimiala-asiantuntemuksesta on haittaa. Hoganin & Jeterin (1999) tutkivat
tilintarkastuksen

toimialaerikoistumisen

historiaa.

Heidän

mukaan

toimiala-
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asiantuntemuksen seurauksena tietyille toimialoille voi syntyä monopoleja, joista voi
seurata konsultointi- ja tilintarkastuskonflikteja. Jos jollakin tilintarkastusyhteisöllä
on tietyllä alalla monopoli, tilintarkastajan riippumattomuus ja objektiivisuus on
helposti vaarassa.
Toimiala-asiantuntemusta on tutkittu aiemmissa tutkimuksissa harkinnanvaraisten
jaksotusten määrällä, (muun muassa Balsam ym. 2003). Tutkimuksissa on löydetty
selkeää näyttöä siitä, että niissä yrityksissä, joissa tilintarkastajana toimi toimialaasiantuntija on jaksotusten määrä ollut vähäisempää. Eli näissä yrityksissä tulosta oli
muokattu harkinnanvaraisten jaksotusten avulla vähemmän. Balsamin ym. (2003)
mukaan osakemarkkinat reagoivat tuloksen poiketessa odotettua lievemmin, kun
tilintarkastajana toimii toimiala-asiantuntija. Tällöin tilintarkastuksen laatu on
korkeampaa ja se vähentää tilinpäätöksessä raportoidun tuloksen epävarmuutta ja
lisää markkinoiden luottamusta tuloksen laatuun.
4.2.3

Rotaation vaikutus tilintarkastuksen laatuun

Rotaation vaikutusta tilintarkastuksen laatuun on tutkittu erilaisilla mittareilla ja eri
aineistossa (Chi ym. 2009, Jackson ym. 2008, Comunale ym. 2005). Chi ym. (2009)
tutkivat päävastuullisen tilintarkastajan rotaation vaikutuksia Taiwanissa. Tutkimus
käsitti havaintoja vuotta ennen ja vuoden jälkeen rotaation. Siellä rotaatiosäännös on
ollut voimassa vuodesta 2004 ja siellä tilintarkastaja tulee vaihtaa viiden vuoden
välein.

Heidän

tulosten

mukaan

tilintarkastuksen

laatu

oli

heikompaa

vertailuryhmässä, jossa tilintarkastajaa on vasta vaihdettu rotaatiosäännöksen
johdosta kuin samaan ryhmään vuotta aikaisemmin. Chi ym. eivät löytäneet viitteitä
siitä, että päävastuullisen tilintarkastajan rotaatio olisi parantanut tilintarkastuksen
laatua.
Rotaation vaikutusta tilintarkastuksen laatuun tutkittiin myös Australiassa, jossa
päävastuullisen tilintarkastuksen rotaatio on ollut voimassa vuodesta 2001 lähtien.
Jackson ym. (2008) tutkimuksessa tilintarkastuksen laatua mitattiin esimerkiksi
taipumuksella myöntää vakiomuotoinen tai mukautettu lausunto. Tutkimus koostui
772 tilintarkastajan vaihdosta, jotka olivat tapahtuneet vuosina 1995–2003.
Tutkimuksen mukaan tilintarkastusyhteisön toimikausien määrä ei vaikuttanut
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tilintarkastuksen laatuun. Itse asiassa toimikausien määrä pikemminkin lisäsi
tilintarkastuksen laatua. Toisaalta taas kuten esimerkiksi Chi & Huang (2005)
löysivät myös viitteitä siitä, että pitkä tarkastussuhde alentaa tilintarkastuksen laatua
liiallisen läheisyyden vuoksi. Tutkimuksen mukaan tilintarkastuksen laatu alkoi
heikentyä, jos tarkastussuhde oli kestänyt yli viisi vuotta.
Tilintarkastuksen laatu voi heikentyä rotaatiosta kuten Comunale ym. (2005) ovat
esittäneet. Heidän tutkimuksessaan he havaitsivat, kuinka rotaatio vaikutti
tilintarkastusyhteisöjen markkinaosuuksiin riippumatta rotaatiojaksoista. Rotaation
aikana yritysten markkinaosuuksiin vaikutti tilintarkastusyhteisön kyky hankkia
uusia asiakkaita. Tästä voitiin päätellä se, että yritykset panostivat resurssejaan siten,
että uudet asiakkaat kiinnostavat heitä. Niinpä taas yritykset käyttivätkin enemmän
rahaa uusasiakashankintaan kuin säilyttääkseen vanhoja asiakkaita. Tämän
tutkimuksen tulosten mukaan voidaan havaita se, että sääntelyllä, jonka tarkoituksena
on parantaa tilintarkastuksen laatua vahvistamalla tilintarkastajan riippumattomuutta,
onkin päinvastainen vaikutus. (Comunale ym. 2009: 246–247.)

4.3

Tilintarkastuksen laatuun vaikuttavat säädökset

Tilintarkastuksen laatuun vaikuttavat eri säädökset, sekä välittömästi että välillisesti.
Tilintarkastuksen laatua ei voida määritellä kovinkaan tarkasti, koska laadun voi
käsittää hyvin monesta näkökulmasta. Silti tilintarkastuksen laatu on välillisesti
erittäin tarkasti säänneltyä. Sitä säännellään International Federation of Accountants
(IFAC) komitean International Auditing and Assurance Standards Boardin (IAASB)
antamien standardien kautta.
Tilintarkastuksen laatuun vaikuttavista säädöksistä on tärkein International Ethics
Standards Board for Accountantin (IESBA) antamat kansainväliset tilintarkastusalan
standardit. Näistä IESBA:n antamista standardeista on koottu opas, jossa käydään
kokonaisuudessa läpi kansainväliset tilintarkastusalan standardit, eettiset säännöt
tilintarkastusammattilaisille ja kansainvälistä laadunvalvontaa, tilintarkastusta,
yleisluontoista tarkastusta, muita varmennepalveluja ja liitännäispalveluita koskevat
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standardit ja muut ohjeet. Tämä teos määrittelee, mitä kaikkea tilintarkastajien tulee
ottaa huomioon tilintarkastusta tehtäessä.
Kansainvälinen laadunvalvontastandardi (ISQC) käsittelee tilintarkastusyhteisölle
kuuluvia velvollisuuksia, jotka koskevat laadunvalvontajärjestelmää tilinpäätöksiin
kohdistuvissa

tilintarkastuksissa

ja

yleisluontoisissa

tarkastuksissa.

Tilintarkastusyhteisön tavoitteena on luoda sellainen laadunvalvontajärjestelmä,
jonka avulla yhteisö saa kohtuullisen varmuuden siitä, että tilintarkastusyhteisö ja sen
henkilöstö noudattavat ammatillisia standardeja, sovellettavia säännöksiä ja
määräyksiin perustuvia vaatimuksia. Tilintarkastusyhteisön tulee valvoa, että
tilintarkastajien ja toimeksiannoista vastuullisten henkilöiden tekemät raportit ovat
asianmukaisia.

Tilintarkastusyhteisöjen

laadunvalvonta

on

jaettu

kuuteen

pääkohtaan, joiden avulla käytännössä määritellään koko tilintarkastusyhteisön
laadunvalvontajärjestelmä.

(Kansainväliset

tilintarkastusalan

standardit

2012:

185−187.) Nämä pääkohdat ovat seuraavia:
Tilintarkastusyhteisön ja sen toimitusjohtajan tulee luoda sellaiset toimintaperiaatteet
ja menettelytavat, jonka avulla edistetään sisäistä kulttuuria ja tiedostetaan, että
toimeksiantoja suoritettaessa laatu on olennaisen tärkeä. Tilintarkastusyhteisön
toimitusjohtaja tai jokin muu vastaava vastuunalainen viime kädessä vastaa
tilintarkastusyhteisön

laadunvalvontajärjestelmästä.

Tilintarkastusyhteisön

toimitusjohtajan tulee vastata siitä, että laadunvalvontajärjestelmän toiminnasta
vastaavalla henkilöllä on riittävä ja soveltuva kokemus, kyky tai sekä tarvittavat
valtuudet vastata kyseisestä tehtävästä. (Kansainväliset tilintarkastusalan standardit
2012: 190.)
Tilintarkastusyhteisön on varmistettava, että sen henkilöstö noudattaa relevantteja
eettisiä vaatimuksia. Tilintarkastusyhteisön tulee saada kohtuullinen varmistus siitä,
että tilintarkastusyhteisö ja sen henkilöstö ja muut, joita riippumattomuusvaatimukset
koskevat, säilyttävät riippumattomuutensa eri tilanteissa vaaditulla tavalla.
Tilintarkastusyhteisön tulee varmistua siitä, että toimeksiantojen suorittajat jatkavat
tai aloittavat vain sellaisia asiakassuhteita, joihin tilintarkastajilla on pätevyys ja
kyky sekä riittävät resurssit ja aikaa. Tilintarkastusyhteisöllä tulee olla riittävästi
henkilöstöä, jotta se pystyisi suorittamaan toimeksiannot ammatillisten standardeiden
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ja sovellettavien säännösten mukaisesti ja raportoimaan niistä olosuhteisiin nähden
asianmukaisesti. (Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2012: 190−193.)
Tilintarkastusyhteisöllä tulee olla sellaiset mahdollisuudet toimia, että kiistanalaisissa
ja

vaikeissa

tilanteissa

Tilintarkastusyhteisöjen

pystytään

tulee

suorittaa

konsultoimaan

asianmukaisesti.

laadunvalvontatarkastusta

kaikissa

toimeksiannoissaan. Tilintarkastusyhteisöllä tulee olla sellainen seurantaprosessi,
jonka avulla se saa kohtuullisen varmuuden siitä, että laadunvalvontajärjestelmään
liittyvät toimintaperiaatteet ja menettelytavat ovat asianmukaisia, riittäviä että ne
toimivat tehokkaasti. Tilintarkastusyhteisön tulee asianmukaisesti dokumentoida,
laadunvalvontajärjestelmän

jokaisen

osan

tilintarkastusalan standardit 2012: 194−199.)

toiminnasta.

(Kansainväliset
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5
5.1

KONSULTOINTI
Konsultoinnin määritelmä

Konsultoinnin määritelmiä voidaan analysoida hakemalla vastauksia kysymyksiin
kehen konsultointi kohdistuu, mitä konsultointi sisältää ja miten konsultointi
tapahtuu. Konsultoinnin kohderyhmäksi voidaan ajatella kaikki instituutiot ja
organisaatiot. Niissä konsultoinnin katsotaan kohdistuvan yleensä johtoon. Kaikkea
toimintaa,

jonka

katsotaan

olevan

ammattimaista

palvelutoimintaa,

jonka

tarkoituksena on kehittää johtamista, toimintaa tai taloudellista suorituskykyä,
pidetään konsultointina. Konsultointipalveluita tarjoavat henkilöt ovat yleensä
koulutettuja ja ammatillisesti kokeneita, riippumattomia ja päteviä, sekä neuvojen
että avun antajia. (Kyrö 1992: 104–105.)
5.2

Tilintarkastaja konsulttina

Tilintarkastajalta vaaditaan jatkuvaa kouluttautumista ja itsensä kehittämistä. Se
tekee heistä yleensä kokeneita ammattilaisia, joilla on laaja asiantuntemus
tilintarkastuksesta ja muista yrityksen talousasioista. Tämä laaja tieto- ja
ammattitaito onkin yleensä se syy miksi asiakkaat haluavat käyttää tilintarkastajia
myös muuhun toimintaan kuin itse tilintarkastukseen. Toisaalta tilintarkastajillakin
on

motiivi

tarjota

tällaisia

palveluita

ansaitakseen

lisää

tuloja.

Tilintarkastusyhteisöillä on yleensä laaja ammattitaito esimerkiksi verotuksesta.
Niinpä asiakkailla voi kiinnostaa tietää toimivatko he verotuksellisesti kannattavasti.
(Riistamaa 2007:41–45, Sarja 1999: 146.)
Tilintarkastajan näkökulmasta katsottuna konsultin rooli on tärkeä. Konsulttitoiminta
tukee pääasiallista toimintaa eli tilintarkastusta, koska sitä tehdään yleensä
tilintarkastuksen kanssa samanaikaisesti. Konsultointia ei välttämättä pystytä
erottamaan edes lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Konsultoinnista saadaan synergiaetuja tilintarkastukseen ja päinvastoin. Monesti konsultoinnin avulla itse tarkastustyö
saa aktiivisemman ja rakentavamman luonteen. Konsultoinnin avulla tilintarkastajat
pääsevät lähemmäksi yritysjohtoa ja vahvistavat tilintarkastajien imagoa. Yritysjohto
oppii tuntemaan ja arvostamaan tilintarkastajia, jolloin heillä on entistä helpompi
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kysyä neuvoa, minkä seurauksena kommunikointi heidän välillään helpottuu.
(Wideri 1986: 14–15.)
Tilintarkastuslain mukainen riippumattomuusvaatimus koskee lähtökohtaisesti vain
tilintarkastuslain mukaisia tehtäviä. Koska konsultointi on muuta toimintaa, joten sitä
riippumattomuusvaatimus ei suoranaisesti koske. Silti konsultointi voi vaikuttaa
myöhemmässä vaiheessa riippumattomuuteen siten, ettei tilintarkastaja voi enään
toimia yhteisön tilintarkastajana. (Sarja 1999: 147.)
Toimiessaan konsulttina tilintarkastaja käyttää teknisiä kykyjään, koulutustaan,
havaintojaan ja kokemusta. Hän tarjoaa neuvojaa ja apua asiakkailleen, jotka
pystyvät hyödyntämään tilintarkastajan kykyjen ja resurssien käyttöä tavoitellessaan
omien tavoitteiden toteutumista. Riippumaton tilintarkastaja konsultoidessaan, ei saa
koskaan asettua päätöksentekijän asemaan. (Boynton ym. 2001: 22.)
Tilintarkastajan

suorittamia

tilintarkastustehtäviä

kutsutaan

varmentamistoimeksiannoiksi. Ne sisältävät kaikki muutkin tarkastukseen perustuvat
toimeksiannot kuin pelkästään lakisääteisen tilintarkastuksen, jonka voidaan ajatella
olevan

tilinpäätösasiakirjojen

oikeellisuuden

varmentamista.

varmentamistoiminnoilla tarkoitetaan

muun

lausuntoa

viranomaisille

tilintarkastusasiakkaan

Muilla

muassa tilintarkastajan antamaa
antaman

ilmoituksen

oikeellisuudesta. Tällaista edellytetään yleensä julkisen vallan taloudellisen tukien
yhteydessä.

Varmennustoimeksiantoja

ovat

myös

yleisluontoinen

tarkastus,

erityistoimeksianto, sähköisen kaupankäynnin menettelyiden varmentaminen sekä
tulevaisuuden

taloutta

koskevan

tiedon

arviointi.

Edellä

mainitut

varmennustoimeksiannot ovat siis tilintarkastajan keskeisintä työtä, niitä ei pidä
sekoittaa tilintarkastajan antamiin neuvonta- ja konsultointipalveluihin. (Riistama
2007: 42.)
Toimiessaan konsulttina tilintarkastaja ovat eri asemassa muihin konsultteihin
verrattuna, koska toimiessaan samaan aikaan tilintarkastajana heidän toimintoihinsa
vaikuttaa tilintarkastuslain laajat soveltamisalasäännökset. Tilintarkastajat tarjoavat
samaa palvelua kuin muutkin konsultit. Tilintarkastaja saa usein markkinoidessaan
palveluitaan hyödyn siitä, että on hyväksytty tilintarkastaja. Tästä johtuen
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lainsäädännössä on katsottu olevan perusteltua laajentaa sääntelyä ja valvontaa myös
tilintarkastajan tarjoamaan muuhun toimintaan. (Tilintarkastuslaki – Kommentaari
2007: 35.)
5.3

Konsultoinnin sisältö

Tilintarkastajan tarjoamien konsultointipalveluiden sisältö ei voi olla mitään sellaista
palvelua, jonka voidaan arvioida vaarantavan hänen riippumattomuutensa ja
puolueettomuutensa

tilintarkastuksessa.

Konsultointipalveluiden

sallituista

ja

kielletyistä sisällöstä ei ole mitään yksiselitteistä listausta. Jokaista tapausta on
arvioitava tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti mikään sellainen konsultointipalvelu,
joka tulisi varsinaisessa tilintarkastuksessa tarkastuksen kohteeksi, ei ole sallittua.
Näin toimimalla vältetään sellaisia tilanteita, joissa tilintarkastaja joutuisi
tarkastamaan omaa konsultti työtään. (Sarja 1999: 148–152).
Konsultoinnin sisältö vaihtelee ajankohdan ja markkinaolosuhteiden mukaan.
Tilintarkastajat tarjoavat yleensä sellaisia palveluita, joihin he kokevat oman
asiantuntemuksensa riittävän ja joihin kohdistuu myös kysyntää. Yleisesti ottaen
tilintarkastajat tarjoavat konsultointina arviolausuntoja, laskelmia omaisuusesineiden
arvoista, erityyppisiä tarkastus- ja valvontatehtäviä, yritysten toimintaa koskevien
arvioiden ja raporttien laatimista sekä eri yritystoiminnan osa-alueille kohdistuvaa
neuvontapalvelua. (Tilintarkastuslaki–Kommentaari 2007: 34.)
Tyypillisimpiä neuvontatehtäviä ovat

Saarikiven (1999) mukaan

yrityksen

laskentatoimeen liittyvät, etenkin kirjanpitoa koskevat tehtävät, yhteisö- ja verooikeutta koskevat tehtävät, sisäisen valvonnan järjestämistä koskevat tehtävät,
tietojärjestelmiin liittyvät neuvonta- ja kehittämistehtävät sekä yrityksen talouden
analysointiin liittyvät tehtävät.
5.4

Konsultointipalveluiden ongelmat

Tilanteissa, joissa tilintarkastaja tarjoaa tarkastettavalle yhtiölle samanaikaisesti
muitakin kuin lakisääteistä tilintarkastuspalvelua, joudutaan pohtimaan kysymyksiä,
miten pitkälle hän voi pitää erillään nämä erilaiset roolit. Vaikka tilintarkastaja
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kykenisikin pitämään nämä roolit erillään, riippumattomuutta arvioidaan aina myös
ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta. Tällöin voi helposti käydä niin, ettei
riippumattomuuden vaatimus täyty. (Sarja 1999: 148.)
Tilintarkastajan tarjoamissa muissa kuin tilintarkastuspalveluissa voidaan nähdä
Riistamaan (2007) mukaan kaksi ongelmaa. Tilintarkastajan tai hänen yhtiönsä
palvelut johtavat siihen tilanteeseen, että hän saattaa joutua tarkastamaan itse
suosittelemaansa

tai

tilintarkastusyhteisönsä

suosittamaa

toimintatapaa

tai

menettelyä. Toiseksi ongelmaksi voi muodostua oheispalveluista saatava tulo. Tämä
tulo ei saa muodostua niin olennaiseksi, että siitä muodostuisi uhka tilintarkastajan
riippumattomuudelle. Riippumattomuus saattaa vaarantua, vaikka tilintarkastaja ei
osallistuisikaan tarjottujen oheispalveluiden käyttöönottoon tai ylläpitoon.
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6

TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO

6.1

Tutkimusmenetelmän valinta

Tässä laadullisessa haastattelututkimuksessa empiirinen osa toteutettiin käyttämällä
teemahaastattelua, joka on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä. Liitteessä
esitetään teemahaastattelun runko. Koska olen kiinnostunut yritysjohtajien omista
näkemyksistä ja kokemuksista, pystyn lähestymään aihetta todennäköisesti parhaiden
laadullisella tutkimuksella. Perinteinen kyselytutkimus ei tuntunut sopivalta
lähestymistavalta, koska tilastollisesti merkittävien havaintojen saaminen olisi
edellyttänyt suurta vastaaja määrää. Sellaisen aineiston kerääminen jo sinänsä olisi
ollut

haasteellista.

Kyselytutkimukseni

olisi

perustunut

joko

kirjallisuuden

kokemuksiin tai tutkijan ennakko-odotuksiini. Tutkimuskohteeksi valitsemastani
aiheesta, joka käsittelee tilintarkastuksen laatua yritysjohdon näkökulmasta, ei ollut
myöskään käytettävissä kirjallisuutta. Niinpä kyselytutkimus olisi perustunut lähinnä
omiin

ennakkokäsityksiini.

Aikaisemmissa

luvuissa

esitelty

laaja

tilintarkastusprosessin eri puolia esittelevä kirjallisuuskatsaus antoi tutkijalle ja yhtä
hyvin myös lukijalle perspektiivin, johon teemahaastattelussa mahdollisesti esille
tulevia ilmiöitä voi peilata. Olen kiinnostunut ihmisten asioille antamista
merkityksistä ja tulkinnoista, joiden selvittämiseen haastattelua pidetään usein
sopivimpana tutkimusmenetelmänä (Hirsijärvi & Hurme 2008: 47.).
Laadullisen tutkimuksen lähtöoletuksena on näkemys, ettei ihmisillä ole yhteisiä
kokemuksia, vaan jokainen on yksilö omine kokemuksineen, ajatuksineen,
uskomuksineen ja tunteineen. Näiden lähtöoletusten perusteella teemahaastattelu
sopii tähän tutkimukseen, jonka tarkoituksena on nimenomaan selvittää yrittäjien
kokemuksia ja ajatuksia tilintarkastuksesta. Teemahaastattelua voidaan pitää
tavallaan keskusteluna, jossa tutkija pyrkii vuorovaikutuksen avulla saamaan
haastateltavilta selville itseään kiinnostavia asioita. Teemahaastattelun lähtökohtana
on,

että

haastattelija

ei

vaikuta

haastateltavan

kertomiin

kokemuksiin

yksityiskohtaisten kysymysten avulla. (Eskola & Vastamäki 2001:24., Hirsijärvi &
Hurme 2008: 49. )
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Haastattelun suunnitteluvaiheessa kävi ilmi, että yritysjohtajilla on hyvin erilaisia
kokemuksia tilintarkastuksesta ja sen laadusta. Haastateltavia etsiessäni huomasin
yritysjohtajien antavan selkeästi erilaisia painoarvoja tilintarkastukselle. Osa koki
tilintarkastuksen pelkkänä lakisääteisenä pahana. Näin kokevat yrittäjät kieltäytyivät
tutkimuksesta. Jotkut yrittäjät pitivät tilintarkastusta sinänsä hyvänä asiana, mutta
heillä ei tuntunut olevan mitään tutkimukseen liittyvää henkilökohtaista sanottavaa.
6.2

Haastatteluaineisto

Alkuperäisestä tutkimusryhmästä karsiutui pois 5 henkilöä edellä kuvatusta syystä.
Lopullinen tutkimusaineisto koostui neljän pk-yrittäjän haastatteluista. Pyrin
löytämään haastateltavaksi sellaisia pk-yrittäjiä, joilla olisi vähintään 10 vuoden
kokemus yrittäjänä, jotta heille olisi kertynyt riittävästi kokemuksia erilaisista
tilintarkastajista ja heidän toimintatavoistaan. Koska haastatteluaineiston koko oli
pieni, pyrin valitsemaan haastateltavat yritykset siten, että niillä olisi jokin kaikkia
yhdistävä asia. Yhteiseksi tekijäksi valitsin kasvun. Kasvun valinta yhdistäväksi
tekijäksi,

perustui

konsultointipalveluita

olettamukseen,
tai

että

mahdollisesti

kasvuyritykset

saattavat

tarvita

tilintarkastajan

vaihtoa.

Tällöin

haastateltavilla voisi olla yhteisiä kokemuksia, joista pystyisi mahdollisesti
muodostamaan käsityksen tilintarkastuksen laadusta yritysjohdon kannalta.

Taulukko 1. Haastateltavien taustatietoja
Haastateltava Toimiala
Haastateltava 1 Ulkomainontaa

Henkilöstön
määrä

Yrittäjä
kokemus

10-20

Yli 20 vuotta

1-5

Yli 10 vuotta

IT-sovelluksia, ITHaastateltava 3 ohjelmistoja

10-20

Yli 10 vuotta

Haastateltava 4 Tilitoimistoja

5-10

Yli 25 vuotta

Haastateltava 2 Suunnittelutoimistoja
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Kuten taulukosta 1 käy ilmi, haastateltavat edustavat eri toimialoja. Yritysten koko
vaihteli yhdestä kahteenkymmeneen työntekijään. Kaikilla haastateltavilla on pitkä
yrittäjäkokemus. Tilitoimiston valinta haastattelun kohteeksi voi tuntua yllättävältä.
Päädyin tähän ratkaisuun, kun haastateltavia etsiessäni huomasin, ettei pienten ja
keskisuurten yritysten yrittäjillä ollut välttämättä sanottavaa itse tilintarkastuksen
laadusta. Koska tilitoimistot ovat merkittävässä roolissa pienien ja keskisuurien
yrityksien tilintarkastuksessa, oletin tilitoimiston omistajalla olevan erilaisia
kokemuksia tilintarkastuksesta ja sen laadusta.
Haastattelujen pituus vaihteli 15 – 45 minuuttiin. Haastattelut nauhoitettiin, jonka
jälkeen ne litteroitiin. Litteroituna aineistosta muodostui 27-sivuinen tekstiaineisto.
Tutkimukseen olisi voinut haastatella enemmänkin yritysjohtajia. Haastateltavien
määrän rajoittuminen vain neljään haastateltavaan perustuu seuraaviin syihin:
Tehtyjen haastattelujen pohjalta saatiin jo nyt riittävästi merkityksiä sisältävä
aineisto.

Mahdollisien

uusien

näkökulmien

esilletulo

olisi

todennäköisesti

edellyttänyt myös haastateltavien määrän tuntuvaa lisäämistä. Keskeisin syy
lisähaastateltavien löytymisen kannalta oli yrittäjien työkiireet, jotka heijastuivat
myös toteutuneiden haastatteluiden kestossa.
6.3

Aineiston analyysi

Aineiston analyysi tehtiin käyttämällä Tuomi & Sarajärvi (2009) aineistolähtöistä
sisällönanalyysitekniikkaa. Aineiston analyysin muodostin alla olevan kuvion
mukaisesti, aloitin haastatteluaineistoon perehtymisellä ja päätin sen tulosten
yhdistämiseen olemassa oleviin teorioihin. Aineiston analyysivaiheet muodostin
kuvion 1 mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi 2009).
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Kuvio 1. Aineiston analyysi
Haastatteluaineistoon perehtyminen

Haastatteluaineiston litteroiminen

Haastattelujen sisällön tutkiminen

Teemojen valinta

Aineiston jaottelu teemoittain

Tulosten aukirjoittaminen teemoittain

Tulosten yhdistämien olemassa oleviin teorioihin

Aineiston analyysissa noudatin kuvion 1 mukaista järjestystä, joka osoittautui hyvin
toimivaksi työskentelyjärjestykseksi. Jo haastatteluiden yhteydessä aloitin aineiston
analysointia

jäsentelemällä

Systemaattisempi

aineistoon

esille

nousseita

perehtyminen

alkoi

asioita

kokonaisuuksiksi.

kuuntelemalla

haastattelut.

Pääasiallinen haastatteluaineistoon perehtyminen tapahtui kuitenkin vasta litteroinnin
yhteydessä,

jolloin

nauhoitetut

haastattelut

kirjoitettiin

puhtaaksi

tekstinkäsittelyohjelmalla.
Litteroinnin jälkeen kokosin haastatteluaineiston yhteen ja perehdyin aineiston
sisältöön

tarkemmin.

Aineiston

sisältöön

perehtyessäni

kävin

läpi

myös

teoriaosuutta. Sen olin muodostanut jo ennen haastatteluita, jotta pystyisin
haastatteluissa huomiomaan mahdollisimman laajasti tilintarkastuksen laatuun
liittyviä ilmiöitä. Vertailemalla kirjallisuutta ja tutkimusaineistoa muodostin
aineiston

pääkohdista

teoriasidonnaiset

teemat.

Käsiteltäviksi

teemoiksi

muodostuivat näkemys tilintarkastuksesta, tilintarkastusyhteisön koko ja maine,
tilintarkastus prosessina, tilintarkastuksen lisäarvo ja tilintarkastajan ammattitaito.
Muodostettujen

teemojen

avulla

pystyin

tekemään

synteesin

yritysjohdon

näkemyksistä ja kokemuksista tilintarkastuksen laadusta. Teemojen valinnan jälkeen
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jaottelin aineiston eri teemojen alle. Tämän jälkeen kirjoitin tulokset auki teemoittain
ja yhdistin ne olemassa oleviin teorioihin.
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7

TULOKSET

7.1

Näkemys tilintarkastuksesta

Haastattelujen perusteella näkemykset ja kokemukset tilintarkastuksesta vaihtelivat.
Tämä

korostui

jo

haastateltavia

etsiessäni.

Yleisin

syy

haastateltavien

kieltäytymiseen oli se, ettei pk-yrittäjillä ollut henkilökohtaista näkemystä
tilintarkastuksesta. Tilintarkastusta pidettiin lakisääteisenä pakollisena pahana.
Yrittäjät kokivatkin, ettei heillä ollut mitään sanottavaa tilintarkastuksen laadusta.
Tilintarkastus saatettiin nähdä rutiininomaisena tarkastuksena. Kuten haastateltava 2
toteaa että ”mää ite oon aikaisemmin pitänyt tilintarkastusta hyvin rutiininomaisena
tarkastuksena”. Hänen näkemyksensä rutiiniomaisesta tarkastuksesta perustui siihen,
että hänellä oli aikaisemmin ollut suhteellisen yksinkertainen liiketoimintamalli,
jossa tilintarkastus oli vain lain edellyttämä vuosittainen rutiini.
Näkemys tilintarkastuksesta voi myös muuttua liiketoiminnan mukaan. Haastateltava
2, jonka aikaisemman yrityksensä tilintarkastus oli pelkkä lain velvoite, löysi
nykyisen yrityksen toiminnan yhteydessä tilintarkastuksesta uusia puolia. Kun
nykyisessä yrityksessä joudutaan aktivoimaan teknologia- ja tuotekehitysmenoja,
tähän tarvitaan tilintarkastajan apua lainmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi.
Yrittäjät näyttävät pitävän tilintarkastuksessa tärkeimpänä asioiden kunnollista
varmistamista.

Kaikki

haastateltavat

näkivät

tilintarkastuksen

viimeisenä

valvontakeinona siitä, että yrityksen asiat ovat kunnossa ja rehellisesti toteutettuja.
-

”Sillon kun on isompi yhtiö niin on tärkeä käydä läpi enemmänkin juttuja, ja
siihen kirjanpitoon tulee ulkopuolinen tsekkaus.”(Haastateltava 1)

-

”Se on semmoinen keino että niin kun tsekata sen kirjanpidon ja muun niinku
osaltaan vielä, että siinä on huomioitu kaikki tarpeellinen.” (Haastateltava 1)

-

”Sehän on semmoinen takaportti vai onko se nyt oikea sana siihen, mutta se
on sellainen varmistus, että onko asiat kunnossa.”(Haastateltava 2)
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-

”Jos sillain niin kuin aivan ylin taso että miksi tilintarkastus, niin ensinnäkin
se, että se varmistaa sen että kaikki on oikein ja niin kuin sillain rehellisellä
pohjalla.”(Haastateltava 3)

-

”Se on, kukahan älypää se on joskus sano, että kun kaikki on kunnossa niin
saa nukkua yöt rauhassa.”(Haastateltava 3)

-

”Tilintarkastus vuosittain se varmistaa sen että kaikki on rehellisellä,
tukevalla ja oikealla pohjalla.”(Haastateltava 3)

Lähtökohtaisesti tilintarkastus on varmistusta siitä, että yrittäjät ovat tehneet asiat
oikein ja rehellisesti. Tämä käy hyvin ilmi tilintarkastusalan suosituksissa, joiden
mukaan tilintarkastus on vakuutus asiakkaan toiminnan ja tilien oikeellisuudesta
kullekin vuodelle. Tämä vakuutus ilmenee tilintarkastuslausunnosta, jossa annetaan
selvitys siitä, onko tilinpäätös olennaisilta osin laadittu voimassaolevien säännösten
ja määräysten mukaisesti. (Tilitarkastusalan suositukset 2000: 18.)
Tilintarkastajia pidetään myös näkemysten antajina. Tilintarkastajalta pyydetään
usein erilaisia lausuntoja esimerkiksi verotuksellisista näkökohdista. Tilintarkastaja
toimii monissa eri yrityksissä tarkastajana, jolloin heille kertyy näkemyksiä asioiden
erilaisista hoitotavoista. Nämä tilintarkastajille kokemuksensa kautta syntyneet
näkemykset ovat usein yritysjohdolle erittäin tärkeitä. Kuten haastateltava 1
totesikin, erääseen hänen yritykseensä verotukselliseen ratkaisuun liittyen, että
”tämmöiseen on hyvä saada näkökantaa ja onhan se hyvä saada näkemystä, että
miten näitä asioita voisi hoitaa.”
Tilintarkastajien yritysjohdolle antamia näkemyksiä pidetään erittäin hyödyllisinä.
Tilintarkastaja on ammattitaitoinen ja on monesti seurannut yrityksen toimintaa
vuosien

ajan.

Silti

hän

osaa

toimia

objektiivisesti

ja

riippumattomasti.

Tilintarkastajalla on myös mahdollisuus nähdä yrityksen tilintarkastuksen yhteydessä
toiminta-alueita, joita voisi kehittää. (Porter ym. 2003: 12.)
Sellaisilla yrittäjillä, joilla puuttuu näkemys tilintarkastuksesta tai joita se ei jostain
muusta syystä kiinnosta, jää havaitsematta, että tilintarkastuksen yhteydessä voisi
saada sellaista tietoa, jolla yritys voisi menestyä paremmin. Monella yrittäjillä ei ole
todellista tietoa tilintarkastajien osaamisalueista. Tämä tuli esille sekä haastateltavia
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etsiessäni että haastatteluissa. Haastateltava 4 toteaakin omien asiakkaidensa
tilintarkastajien tietotaidosta, että ”Tuota niinku äsken sanoin niin, varmasti 50 %
semmoisista pikkuasiakkaista, niin ei ne niin kun niillä ei ole minkäänlaista kontaktia
tilintarkastajaan.” Osan kohdalla tämä selittyy sillä, että ne eivät koskaan edes kohtaa
tilintarkastajaa, jolloin heillä ei ole mitään kontaktia itse tarkastusprosessiin. Silloin
on hyvin vaikea tietää totuutta tilintarkastajan tietotaidosta.
Haastatteluissa nousi esille samankaltaisia asioita tilintarkastuksen näkemyksestä
kuin Tabonen ja Baldacchino (2003) totesivat tutkimuksessaan, missä he selvittivät
muun

muassa

pienyritysten

omistajajohtajien

mielipiteitä

pakollisesta

tilintarkastuksesta. Pienyritysten johtajien mielestä tilintarkastuksesta on hyötyä
erityisesti yritysten ulkopuolisille sidosryhmille, kuten verottajalle ja rahoittajille. Se
lisää tilinpäätöksen luotettavuutta ja sillä on positiivinen vaikutus työntekijöihin sekä
omistajiin. Tabonen ja Baldaccinon (2003) mukaan tilintarkastuksen myönteinen
vaikutus tarkoittaa käytännössä virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyä. Heidän
tutkimuksessaan ei varsinaisesti selvitetty yritysjohdon näkemyksiä tilintarkastuksen
laadusta. Sen sijaan heidän tutkimuksessaan korostui tilintarkastajan hyöty
yritystoiminnan kannalta.
7.2

Tilintarkastusyhteisön koko ja maine

Tilintarkastusyhteisön kokoa ja mainetta on tutkittu kirjallisuudessa paljon.
Tutkimusten mukaan suurempien tilintarkastusyhteisöjen laatu on parempi (Francis
& Yu 2009, Lennox 1999, Watkins ym. 2004). Parempaa laatua on perusteltu muun
muassa sillä, että suurien yhteisöjen on pidettävä kiinni maineestaan. Niinpä
parempaa laatua pidetään yllä maineen menettämisen uhkan vuoksi. Isoilla
tilintarkastusyhteisöillä

on

myös

paremmat

resurssit

hoitaa

asioita

korkeampilaatuisesti kuin pienemmillä yhteisöillä. Niissä laatu on pitkälti kiinni
yhden tai muutaman tilintarkastajan taidoista.
Haastateltavilla

oli

hyviä

kokemuksia

sekä

isoista

että

pienistä

tilintarkastusyhteisöistä. Toisaalta kokemukset saattoivat olla myös molemmista
yhteisöistä kielteisiä. Isossa yhteisössä nähtiin monia mahdollisuuksia, esimerkiksi
kansainvälistymisen yhteydessä, mutta toisaalta siinä nähtiin varjopuolena se, että
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esimerkiksi pienten yritysten vetäjät olivat kokeneet ison yhteisön toiminnan vain
rahastukseksi.
-

”Ja sitte näki sen suuren tilintarkastusvirman palvelun ne ei semmoinen
lopputuntuma, että ne ei oo pienten yritysten. Pienet yritykset ovat vaan
vähän enemmän rahastusta varten.”(Haastateltava 2)

-

”No meillä oli aikaisemmin semmoinen yhen henkilön konsulttifirma. Mutta
tuota vaihdettiin sen takia, että voi olla että jopa tämän vuoden puolella, me
lähetään maailman suurimmille rahoittajille.”(Haastateltava 3)

Tilintarkastus personoituu aika vahvasti tilintarkastajaan. Joku on voinut kokea, että
tilintarkastus on ollut erittäin huonoa, kun taas joku toinen on voinut kokea saman
tilintarkastajan erittäin hyvänä. Kahdella haastateltavalla oli yhden hengen eri
tilintarkastusyhteisö ja heidän kokemuksensa poikkesivat tosistaan.
-

”Sitten mulla on kokemusta ihan yhden miehen tilintarkastuksesta. Niin
semmoinen on se kokemus oli kyllä sellainen, että siinä tuli pikkusen
sellainen tunne, että sillä ei kauheasti väliä, että mitä tarkastetaan.
”(Haastateltava 2)

-

Miten pienemmän yhtiön kanssa toimi? ”Hirveen hyvin, kauhean hyvin.”
(Haastateltava 3)

Kun käytettiin vähän isompaa yhteisöä jota ei kuitenkaan luokitella vielä suureksi
yhteisöksi, kokemukset olivat erittäin hyviä.
-

”Siinä on just tullut sellainen tunne että ne aidosti välittää, nyt kun noita
tuotekehitysmenoja aktivoinut, niin siinä on sellainen riski että hallitus voi
joutua niistä vastuuseen.”(Haastateltava 2)

Isompi tilintarkastusyhteisö nähtiin suurena mahdollisuutena. Haastateltava 3 oli
vaihtanut tulevaisuuden kasvusuunnitelmien vuoksi vastikään pienestä suureen
yhteisöön. Pienemmässä yhtiössä kaikki oli sujunut loistavasti, mutta isomman
kansainvälisen yhteisön avulla kansainvälistyminen onnistuu paremmin. Vaihdettu
yhtiö oli myös hoitanut toisen vastaavanlaisen yrityksen järjestelyt. Tämä oli ollut
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lopulta ratkaiseva tekijä tilintarkastusyhteisön valintaa tehtäessä. Tilintarkastajaa oli
vaihdettu myös yhteistyökuvioiden vaihtuessa tai liian korkean hinnan takia.
-

”Siinä tulee kaikkia muutakin, että kun perustetaan yhtiöitä ympäri maailmaa
ja kun se tilintarkastusyhteisö voi myös ne hoitaa. Mää oon niin lukuisia
tarinoita kertonut miten ollaan säästetty tiedätkö satojatuhansia ja miljoonia ja
poistettu sellaisia riskejä mitkä ois vienyt turmioon niin ne on hoitanut ne
paperihommat”(Haastateltava 3)

-

”Mutta sillain ne sopimukset kaikki on sillain että ne tulee sillain kunnolla
niin kuin meidänkin näkökulmasta. Niin tilintarkastusfirma osaa tehdä ne.
”(Haastateltava 3)

-

”niin totta kai, siis se on ihan selvä asia, tarvitaan asiantuntemusta, kun
mennään Eurooppaan tai mennään Amerikkaan, niin tarvitaan sitä tietoa, jota
meillä ei täällä ole. Eli me tarvitaan tilintarkastajia, isoja tilintarkastajia,
heillä on tietoa, heillä joku joka vastaa sieltä tuolta Kanadasta että hei
tarvitaan tämmöistä ja tämmöistä, ihan siis selviö, onnistutaan asettautumaan
tai menee vaikka työtekijöitä sinne, se on ihan tosi.”(Haastateltava 4)

-

”Tokihan se selvästi näkyy että jos on tämmöinen iso yhteisö, niin
taustatietoahan löytyy.”(Haastateltava 4)

-

”Ei sillä niin kuin, mää en nähnyt muuta kuin ison laskun aina. Ja sitten mää
lopulta vaihdoinkin sen tilintarkastajan kun mää en siinä nähnyt tai en saanut
oikeastaan minkäänlaista lisäarvoa muuta kuin ison laskun.”(Haastateltava 3)

Vaihtaminen oli koettu erittäin hyväksi, mutta myös tarkastava yhtiö oli lisännyt
voimakkaasti yhteydenottoja. Ei niinkään tilintarkastukseen liittyviä yhteydenottoja,
vaan kaiken muun oheispalvelun myynnin merkeissä niin, että varsinaisessa
tilintarkastuksessa ei koettu mitään eroa.
-

”No se on siinä mielessä tää uus, että se haluaa myydä kaikkia muuta
palveluita. Että yhteydenotot meihin päin on kyllä lisääntynyt, mutta ei oo
niinku sillain tilintarkastuksen kannalta en oo huomannut mitään. No ite
asiassa

kyllä

täytyy

sanoa,

paremmaksi.”(Haastateltava 3)

että

jotkut

asiat

on

mennyt

kyllä
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Suurissa

tilintarkastusyhteisöissä

tilintarkastusasiakkaat

joutuvat

maksamaan

suurempaa hintaa. Toisaalta suuremman hinnan ajatellaan johtuvan resurssiedusta ja
paremman palvelun tarjoamisesta. Isoimmilla yhteisöillä on enemmän juridista
osaamista kuin pienemmillä. Useiden tutkimusten mukaan tilintarkastuksen hinta on
korkeampaa suurissa tilintarkastusyhteisöissä (Niemi, 2004, Niemi 2005, Simunic &
Stein 1996) Tätä on selitetty sillä, että suuret kansainväliset tilintarkastusyhteisöt
tarjoavat laadukkaampaa palvelua ja sen vuoksi myös heidän hintansakin ovat
korkeampia. (Niemi 2004: 541–543.)
7.3

Tilintarkastus prosessina

Tilintarkastusprosessi jaetaan kolmeen työvaiheeseen. Ensimmäisenä vaihe on
suunnitteluvaihe. Sitä voitaisiin kutsua myös riskien arvioimiseksi, koska suurin osa
tästä vaiheesta liittyy tarkastuskohteen riskien ja tilintarkastuksen riskien
arvioimiseen.

Tilintarkastusprosessin

suunnitteluvaiheessa

määritellyt

toisessa

vaiheessa

tilintarkastustoimenpiteet.

toteutetaan
Kolmannessa

päättämisvaiheessa arvioidaan hankittua tilintarkastusevidenssiä ja päätetään onko
sitä riittävästi. (Halonen & Steiner 2010: 54–56.)
Yrittäjän näkökulmasta tilintarkastusprosessi lähtee siitä, että ensimmäiseksi valitaan
vastuunalainen tilintarkastaja. Uusilla yrittäjillä on harvoin valmiita kontakteja
tilintarkastajiin, jolloin tilitoimiston rooli on erittäin suurin tilintarkastajan
valinnassa.
-

”No pyrimme siis tietenkin siihen, että asiakas ensisijaisesti valitsee, mutta
totuushan on se, että asiakas valitsee 8 tapausta 10:stä, siitä mitä tilitoimisto
suosittelee.” (Haastateltava 4)

Tilintarkastus on pitkä prosessi, jossa suurin osa työvaiheista on yrityksen
näkökulmasta

näkymätöntä

työtä.

Monissa

tilintarkastusprosessin

vaiheissa

tilintarkastaja tekee yhteistyötä tilitoimiston kanssa ja joissakin tapauksissa ei
välttämättä olla lainakaan yhteydessä varsinaiseen tarkastettavaan yritykseen. Tätä ei
pidetä Kososen (2005) mukaan hyvän kirjanpitotavan mukaisena toimintana. Siinä
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pidetään itsestään selvyytenä, että tilintarkastaja tutustuu myös tarkastamaansa
kohteeseen, kirjanpitäjään ja asiakkaaseen.
-

”50 % semmoisista pikkuasiakkaista, niin ei ne niin kun niillä ei ole
minkäänlaista kontaktia tilintarkastajaan.”(Haastateltava 4)

-

”Ois ainakin hyvä tietää kuka se on. Käynti tai puhelinsoitto.”(Haastateltava
4)

Yrjö Tuokko kärjistääkin haastattelussa, että suurten 2000-luvun alun konkurssien
jälkeen tilintarkastajat haluavat tarkastaa vain numeroita ja keskustella vain
kirjanpitäjien kanssa. Uusien lainsäädäntöjen ja alan normituksen takia yhteys
yritysjohtoon on heikkenemässä. (Aejmelaeus 2008: 9.)
Yhteydenpidon määrä tilintarkastajan ja tarkastettavan yrityksen välillä on hyvin
vaihteleva. Se riippuu esimerkiksi yrityksen koosta ja mitä toimialaa yritys edustaa.
Tutkimuksessa haastatellut kokivat yhteydenpidon sopivaksi. Haastatteluhetkellä
yrittäjien toiminta oli pääasiassa sellaista, että tilintarkastajan kanssa oltiin
käytännössä yhteydessä tilinpäätöksen yhteydessä.
-

”Se on vaan tilinpäätöksen yhteydessä, sitten joskus on ollut jotakin
semmoisia vaikeita tytäryhtiön perustamiseen liittyviä kysymyksiä, silloin
puhelua.” (Haastateltava 3)

-

”On ollut useampia kuin yks, mutta on saattanut olla puoli vuottakin välissä
että ei olla missään yhteydessä.”(Haastateltava 2)

-

”No tuota tuota, nyt tällä hetkellä kun on niin pientä tuo toiminta tarvitse
mitään olla”(Haastateltava 1)

Haastateltavat kokivat, että tällä hetkellä määrä on hyvä, mutta tulevaisuudessa
yhteydenottojen määrä lisääntynee toiminnan laajentuessa. Haastateltavilla oli myös
kokemuksia aikaisemmassa yritystoiminnassaan tilikauden aikaisista tarkastuksista,
mutta tällä hetkellä toiminta koettiin niin pienimuotoiseksi, ettei ollut tarvetta
tiheämpään yhteydenpitoon.
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-

”No emmä tiiä, kun siis minä oon aina ollut aktiivinen sitten, että kokisin että
se

ois

kumpaakaan.

Mää

oon

ollut

sitten

yhteydessä

kun

on

tarvinnut”(Haastateltava 2)
-

”Kyllä

mää

uskon

että

tulevaisuudessa

tulee

oleman

enemmän.”(Haastateltava 3)
-

”Aikaisemmin kun oli isompaa toimintaa, niin siinä taisi olla vähän tilikauden
aikanakin joitakin tapaamisia”(Haastateltava 1)

Yrittäjän

lisäksi

tilintarkastusprosessiin

osallistuu

usein

myös

tilitoimisto.

Tilintarkastusverkosto muodostuu Torpon (2013) mukaan kolmesta toimijasta, jotka
ovat tilintarkastaja, tilintarkastusasiakas ja tilitoimisto. Jokaista kolmea toimijaa voi
edustaa yksi tai useampi henkilö. Varsinaisessa tilintarkastuksessa voi olla mukana
myös tilitoimiston edustaja, yleensä joko kirjanpitäjä tai tilitoimiston johtaja.
Tilitoimisto toimii usein kommunikoijana tilintarkastajan ja tilintarkastusasiakkaan
välillä. Haastateltava 4 toteaakin, että ”itse asiassa tänä päivänä tilitoimisto on
tilintarkastuksen puskuri”. Haastateltava 4 jatkaakin, että ”Yrittäjät hakevat apua
paljon useammin tilitoimistosta kuin tilintarkastajalta.” Tilitoimisto ja tilitoimiston
asiakkaat

näyttävät

kommunikoivan

paljon

useammin

keskenään,

kuin

tilintarkastajan kanssa. Tällä perusteella onkin luontevaa hakea apua tilitoimistosta.
Haastateltava 4 sanookin, että ”vois sanoa, että pääsääntöisesti ne tulevat ennen
tilitoimistoon. Kun meiltä loppuu tieto tai sitten, kun halutaan tämmöistä
kommunikointia laajemmalta, me ohjataan ne tilintarkastajalle.”
Parhaimmillaan tilintarkastus on erittäin vuorovaikutteinen prosessi, jossa otetaan
huomioon molemmat osapuolet. Kuten Mustonen (2010) toteaa, tilintarkastus on
parhaimmillaan prosessi, jossa asiakkaan ja tilintarkastajan välillä on jatkuvaa
neuvottelua. Näin kunnioitetaan kummankin ammattitaitoa keskustelemalla ja
argumentoimalla. Oikeanlaisella yhteistyöllä saadaan aikaan oikea ja riittävä kuvan
antava,

kaikkia

haastatteluissa,
parhaimmillaan.

sidosryhmiä
kuten

palveleva

haastateltava

2

tilinpäätös.
toteaakin

Tämä

korostui

myös

tilintarkastusprosessista
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-

”Niinku se parhaimmillaan, niinkun sen yrittäjän pitää ite hoitaa ja sitten
tulee tilintoimisto ja viimekädessä tilintarkastaja.”(Haastateltava 2)

-

”Se on niinku semmosta proaktiivista, et se ei ollu pelkästää sellaista
jälkitarkastusta.”(Haastateltava 2)

Tilintarkastuslaki ja kansainväliset tilintarkastusalan standardit määrittävät tarkasti
ne toimintatavat, joita noudattaessaan tilintarkastaja ei joudu ylimääräiseen
vastuuseen. Tilintarkastajan tulee tarkastuksessa varmistua siitä, että yrityksen
toiminnassa

ei

ole

mitään

lainvastaista.

Edelleen

tilinpäätöksen

ja

toimintakertomuksen on annettava riittävät tiedot tarkastuskohteen toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta. Silti tilintarkastusasiakkaat odottavat
tilintarkastukselta usein paljon enemmän. Tilintarkastajalta kaivataan selkeitä
vihjeitä siitä, mitä yrittäjän pitäisi tehdä toisin menestyäkseen paremmin.
-

”Kerro selkokielellä sille että anna mulle vinkki, että mitä mää teen. Että
teenkö näin tai nuin tai näin, että anna mulle vinkki. Ja se ku se antaa vinkin
ja se uskoo siihen ja huomaa itekkin kolmen vuode päästä että hei tää oli
hyvä juttu.”(Haastateltava 4)

-

”Se tarvii vinkin ja ajatuksen ja monta kertaa face to face. Eikä sitä että
Helsingistä tulee joku lista ja sitten se tulee kysymään että mitä tämä
tarkoittaa.”(Haastateltava 4)

Haastateltava 4 kritisoi tilintarkastajia pienten yhtiöiden tarkastuksissa siitä, että
tilintarkastajat keskittyvät liikaa pelkän listatarkastuksen tekemiseen. Silloin
tilintarkastus on pienen yrittäjän näkökulmasta pelkkä lakisääteinen paha, josta
joutuu maksamaan. Tilintarkastus ei silloin anna tarpeeksi yrittäjän näkökulmasta. Se
vain varmistaa että kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla on toimittu oikein. Tämän
yrittäjät yleensä itsekin tietävät.
-

”Niin että käyttäisi 10 minuuttia vähemmän siihen listan tekemiseen. Sää
huomaat että mää vähän kritisoin sitä listan tekemistä. Siis he joutuvat sen
tekemään, mutta he ei tee sitä yrityksen hyväksi, mutta he tekevät sen omien
käsien puhdistamiseksi. Ja toki ne puhtaat pitää olla, mutta ei siitä ole
kysymys.”(Haastateltava 4)
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Erikokoisissa yrityksissä tilintarkastus nähdään erilaisina prosesseina. Pienissä
yrityksissä kaivataan vihjeitä siitä, mitä kannattaisi tehdä paremmin menestyäkseen.
Isommissa yhtiöissä, missä omistajat ovat irrallisia ja eivät ole mukana
operatiivisessa toiminnassa, odotetaan pikemminkin vain aiemmin mainittua
listatarkastusta. Omistajat haluavat saada varmistuksen siitä, ettei ole tapahtunut
esimerkiksi mitään väärinkäytöksiä.
-

”nään siinä sen rajan, kun omistaja ei tiedä rahaliikenteestä tai ole päivittäin
rahaliikenteen

mukana

ja

laskujen

maksussa,

niin

siinä

vaihtuu

tilintarkastuksen ja tositetarkastuksen tarpeellisuus.”(Haastateltava 4)
-

”Eritoten vaihtuu, sillä sillon tullaan siihen vastaan, että yrityksessä voi olla
sisällä rakenteita, josta omistaja ei tiedä mitään ja jotka syövät kassaa. Että
onko ne minkälaisia rakenteita, että onko ne väärinkäytöksiä tai onko ne vaan
yönylijärjestelmiä, jotka ei tuu omistajan tietoon ja tuota joista omistaja ois
erimieltä, niin tuota öö omistaja tai omistajataho, niin sillon tulee tää
pilkkutarkastus hyvinkin tarpeen ja aiheeseen ja kahtoa että kaikki menee ok
tai on ainakin omistajan tiedossa.”(Haastateltava 4)

Tilintarkastus tulee nähdä hyvin vuorovaikutteisena prosessina, joka vaati
ammattitaitoa tilitoimistolta, yrittäjältä ja tilintarkastajalta. Rantalainen (1999)
toteaakin, että yrittäjä tarvitsee kaksi hyvää yhteistyökumppania. Tilitoimiston ja
tilintarkastajan, joiden pitää olla keskenään parhaita yhteistyökumppaneita. Tällöin
he pystyvät parhaiten varmistamaan yrityksen menestyksen.
7.4

Tilintarkastuksen lisäarvo

Tilintarkastuksen potentiaalisen lisäarvon voidaan ajatella liittyvän kahteen asiaan.
Ensinnäkin teoriassa se kuvaa tilannetta, jossa tilintarkastus toteutuisi täydellisesti ja
tilintarkastajan raportointi ja neuvot otetaan kokonaisuudessaan huomioon yrityksen
päätöksenteossa. Potentiaalista lisäarvoa voidaan tarkastella myös saavuttamattoman
hyödyn näkökulmasta, mikäli tarkastettava yhtiö ei ole kuunnellut tilintarkastajan
havaintoja ja neuvoja. Tällöin toteutumaton lisäarvo on jäänyt käyttämättä
yritysjohdon virheellisen tai puutteellisen päätöksen seurauksena. (Martikainen ym.
2002: 22.)
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Tilintarkastuksen lisäarvoa voidaan ajatella käytännössä monesta eri näkökulmasta.
Yleisin, myös haastatteluissa esille tullut näkökulma, on nähdä tilintarkastus
varmennuspalveluna. Sillä varmistetaan yritystoiminnan laillisuus ja rehellisyys.
-

”Niin kuin aikaisemminkin sanoin, niin tärkein lisäarvo on että saa nukkua
yönsä rauhassa ja tietää että kaikki asiat on kunnossa.”(Haastateltava 3)

-

”Enempää lisätä muuta kun tavallaan se, että se on semmoinen keino että niin
kun tsekata sen kirjanpidon ja muun niinku osaltaan vielä, että siinä on
huomioitu kaikki tarpeellinen.”(Haastateltava 1)

-

”Sehän

on

semmoinen

takaportti

vai

onko

se

nyt

oikea

sana

siihen.”(Haastateltava 2)
Isommissa yrityksissä tilintarkastuksen lisäarvoa pidetään vielä merkittävämmin
esillä, kun omistajat ovat monesti täysin operatiivisen toiminnan ulkopuolella.
Tällöin he saavat tilintarkastuksessa ulkopuolisen näkökulman siihen, miten
yrityksessä on toimittu omistajien etua ajatellen.
-

”Mutta sitte taas kun mennään isompaan yritykseen se tuo omistajille
lisäarvoa. Se tuo sillain että omistajat ovat vakuuttuneita että siellä ei ole
väärinkäytöksiä ja eikä oo rahoja viety. Silloin kuin omistajat eivät ole
aktiivisesti

mukana

toiminnassa

ja

aktiivisesti

rahaliikenteessä

mukana.”(Haastateltava 4)
Haastateltava 4 lähtee kuitenkin siitä ajatuksesta, että ”kyllä mää lähden siitä, että
tilintarkastuksen tilaajalle sen pitää tuoda lisäarvoa.” Haastateltava 4 korostaa vielä
sitä, että pelkkä listatarkastus ei tuo lisäarvoa yritykselle. ”Pilkun viilausta, mutta
emmä sitä kiistä, että pitää ne pilkutkin olla kunnossa. Mutta se pilkun viilaaminen ei
tuo lisäarvoa sille yritykselle.”
Haastateltava 4 tarkoittaa lisäarvolla sitä, että yrityksen on saatava siitä jotain
konkreettista lisäarvoa yrityksen tulevaisuuden toiminnan kannalta. Sidosryhmille
tilintarkastuksen lisäarvo tulee tiedosta, että yritys toimii rehellisesti noudattaen
lakia, mutta se ei vie yrityksen varsinaista toimintaa eteenpäin. Tilintarkastajilla on
yleensä hyvä ammattitaito ja laaja-alainen näkemys yritystoiminnasta. Yrittäjät
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kaipaavatkin

tilintarkastajalta

konkreettisia

vihjeitä

esimerkiksi

tuotannon

rakenteisiin liittyvissä kysymyksissä.
Haastateltava 4 toi useammassa yhteydessä esille sen, kuinka yrittäjät kaipaavat
konkreettisia vihjeitä omaan yritystoimintaansa.
-

”Kerran vuodessa tai kerran kahdessa vuodessa annettu näkemys/kommentti
niin olla se joka tuo nimenomaan lisäarvoa yritykselle kun sitä osataan
auttaa.”(Haastateltava 4)

-

”Miten

siellä

on

niitä

oikeasti

käyty

läpi

ja

annettu

ehkä

vinkkejä.”(Haastateltava 2)
-

”Antaa vinkkejä esimerkiksi johonkin tuotannon rakenteisiin, että kun sillä on
näkemystä, kun se näkee sen niin se tietää.”(Haastateltava 4)

-

”Siis kyllähän se täytyy lähteä siitä että se tuo lisäarvoa. Että vaikka se on
lakisääteinen ja tällä tavalla, niin otetaan siitä se hyöty silloin, koska oikeasti,
jos

ne

on

ammattilaisia,

niin

ne

on

siis

tosissaan

tosi

hyviä

yritykselle.”(Haastateltava 4)
-

”Ehkä yks neuvo kymmenessä vuodessa on liian vähän, mutta se että tuota
just tämmöisiä linjanäkemyksiä.”(Haastateltava 4)

-

”Mutta se että tuota, että tarvitaan tämä myös tämmöinen konsultoiva ja
henkilökohtainen näkemys. Ei se tuo lisäarvoa jos tuodaan kerran vuodessa
lasku ja sanotaan että sulla on kaikki ok.”(Haastateltava 4)

Tilintarkastusasiakkaat odottavat tilintarkastajalta näkemyksiä ja vinkkejä. Tämä käy
hyvin ilmi esimerkiksi Boardmanin tekemässä tilintarkastajan toiminnan ja
tehokkuuden arviointityökalussa. Sen mukaan tilintarkastajan tulisi antaa uusia
näkemyksiä sekä käytännönläheisiä ja tehokkaita suosituksia liiketoiminnan
vaatimusten mukaisesti. Arviointityökalun avulla tilintarkastuslautakunta voi
esimerkiksi arvioida tilintarkastajan toimintaa (Katajisto 2012: 22–23).
Tilintarkastaja joutuu käymään läpi koko yritystoiminnan ja sen pohjalta hänelle
muodostuu näkemys siitä miten hyvin yritys hoitaa oman toimintansa. Niinpä
tilintarkastaja pystyy antamaan neuvoja ja parannusehdotuksia, heti kun hän
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havaitsee puutteita esimerkiksi kirjanpito- tai laskentajärjestelmässä. (Hay &
Knechel 2003: 17–18.)
Martikaisen (2002) mukaan tilintarkastuksen lisähyöty on jäänyt saavuttamatta, kun
tilintarkastajan havaintoja ja neuvoja ei ole kuunneltu. Haastateltavalla 4 on
samanlaisia kokemuksia siitä, että osa ei edes kysy vihjeitä tai ei osaa lainkaan
hyödyntää tarkastuksen lisäarvoa.
-

”Mutta ohan myös niin, että on paljon yrityksiä, jotka eivät osaa ottaa sitä
lisäarvoa, että ne ei edes hae sitä. Tilintarkastus on näille lainmukainen
välttämätön paha vaan.”(Haastateltava 4)

Tällaisten asiakkaiden on hyvin vaikea saada tilintarkastuksesta lisäarvoa, koska
tilintarkastukseen asennoidutaan väärin. Heidän pitäisi oivaltaa, kuten haastateltava 4
painotti, että ”mitä muuta merkitystä tilintarkastuksesta on asiakkaalle kuin lisäarvo?
Eihän sillä pitäisikään olla muuta merkitystä kuin lisäarvo.”
Koska tilintarkastussuhteet kestävät usein kymmeniä vuosia, niin tilintarkastajalle
muodostuu yrityksestä selkeä käsitys. Hänellä olisi hyvät edellytykset vihjeiden
antamiseen, mikäli yrittäjä on valmis ottamaan vihjeet vastaan.

Haasteltava 4

toteaakin, että ”jos ne antaa sen vinkin silloin kuin tarvitaan, niin ne on varmasti sen
palkkansa ansainnut.”
Tilintarkastus

on

pitkälle

tilintarkastajan

ja

tilitarkastusasiakkaan

välistä

kommunikointia, jolloin heidän pitää pystyä toimimaan yhdessä vuorovaikutteisesti.
Yrjö Tuokko toteaakin, ettei pelkkiin numeroihin ja pykäliin voi hautautua, vaan
asiakkaan kanssa on kyettävä kommunikoimaan. (Aejmelaeus 2008: 11.)
7.5

Tilintarkastajan ammattitaito

Kuten aikaisemmissa luvuissa on esitelty, tilintarkastajan ammattitaito on määritelty
tilintarkastuslaissa. Sen mukaan tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastusta
koskevat tehtävät ammattitaitoisesti, rehellisesti, objektiivisesti ja huolellisesti ottaen
huomioon yleinen etu. Tilintarkastuslaissa määritellään myös, että tilintarkastajalla
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on

velvollisuus

pitää

yllä

ja

kehittää

ammattitaitoaan.

Haastatteluissa

tilintarkastuslain mukainen ammattitaito tuli hyvin esille. Kaikki haastateltavat olivat
samaa mieltä siitä, että heidän tilintarkastajat osaavat toimia lainmukaisella
ammattitaidolla.
-

”Se on oikeasti sillain, että jos on vaikka oululainen paikallinen toimija niin,
se on ihan sama kuka niillä tarkastaa tilejä. Jokainen tilintarkastaja joka on
käynyt ne KHT-ohjelmat sun muut, niin ne jokainen on käytännössä yhtä
hyviä. Ne tietää tismalleen ne hommat. He osaa unissaankin katsoa ne luvut
ja muut.”(Haastateltava 3)

-

”Että se 80 % tekee varmasti sen tilintarkastuksen juuri niin kuin laki sanoo,
eli se käy sen rasti vihkon kanssa läpi, että onko jaksotukset oikein, onko
liitetiedoissa oikeat tiedot ja onko siis tätä. Ei sillä, se on tärkeää asiaa, mutta
se

ei

tuo

välttämättä

kauheasti

sille

pienelle

yrittäjälle

lisäarvoa.”(Haastateltava 4)
Ammattitaito muodostuu hyvin monista osa-alueista. Sitä on hyvin vaikea määrittää.
Tilintarkastajan ammattitaitovaatimus ulottuu paljon pitemmälle kuin pelkästään
lakisääteiseen

tilintarkastukseen.

Ammattitaitoisessa

tilintarkastuksessa

tilintarkastaja toimii asiakaslähtöisesti, täyttää odotukset sovitusti ja reagoi
palautteisiin tehokkaasti. (Katajisto 2012: 23.)
Henkilökohtaiset ominaisuudet liittyvät vahvasti tilintarkastajan ammattitaitoon.
Vaikka tilintarkastaja ammattitaito täyttäsi kaikki lain edellytykset, se ei vielä takaa
asiakkaan

myönteistä

kokemusta

tilintarkastajista.

Vastaajien

mielestä

tilintarkastuksen lopputulokseen vaikuttavat lopulta merkittävimmin tilintarkastajien
henkilökohtaiset ominaisuudet.
-

”Mutta se on taas persoonakohtainen kun se tulee E & Y poika tai tyttö tai
tilintarkastaja käymää, niin jos se antaa sen listan taas ja käy sen läpi niin ei
se anna. Se on niin riippuvainen siitä että kuka sen listan käy
läpi.”(Haastateltava 4)
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-

”Toki nuo asiat ovat nyt sellaisia, mitkä aiheuttaa tarkkaavaisuutta enemmän,
mutta niin että ainaki liittyykö se businekseen vai tarkastajaan että on ollut
passiivisia sekä aktiivisia tarkastajia.” (Haastateltava 2)

-

”Jos se löytyy se hyvä tilintarkastaja, siis persoonana, niin se pystyy
antamaan sen vinkin, koska se näkee satoa ja satoa niinku toki meki nähdään,
mutta se näkee satoa ja satoa jos se on fiksu ja hyvä tarkastaja se pystyy heti
kiinnittämään

huomiota.

Se

ei

tartte

tehdä

tuntien

tai

päivien

laskelmia.”(Haastateltava 4)
Kokeneet tilintarkastajat pitävät tilintarkastusasiakasviestinnän perustana sitä, että
tilintarkastaja hahmottaa kokonaisuuksia ja kykenee kiteyttämään olennaisen
tekemistään havainnoista ja johtopäätöksistä. Tilintarkastuksen kaikissa vaiheissa
tilintarkastajan ja asiakkaan välisen viestinnän tulisi olla yksinkertaista ja selkeää,
eikä asiakasta saisi jättää missään vaiheessa yksin miettimään, mitä tilintarkastaja
mahtoi tarkoittaa. (Sviili 2009: 43–45.)
-

”Antaa vinkkejä esimerkiksi johonkin tuotannon rakenteisiin, että kun sillä on
näkemystä, kun se näkee sen niin se tietää.”(Haastateltava 4)

-

”Mutta se että jos sellaiselle annetaan semmoinen vinkki, että kiinnitäpä
tuohon huomiota, kiinnitä huomiota tuohon kustannusrakenteeseen.”
(Haastateltava 4)

-

”Se tarvii vinkin ja ajatuksen ja monta kertaa face to face. Eikä sitä, että
Helsingistä tulee joku lista ja sitten se tulee kysymään että mitä tämä
tarkoittaa.”(Haastateltava 4)

Tilintarkastajan
henkilökohtaiset

ammattitaito
ominaisuudet

muodostuu
ja

kahdesta

kokemuksella

osatekijästä,
hankittu

joita

ovat

ammattitaito.

Tilintarkastajan henkilökohtaiset ominaisuudet ovat mielestäni lopulta ratkaisevassa
asemassa siinä, kenestä tilintarkastajasta tulee huippuammattilainen. Tällaisia
henkilökohtaisia ominaisuuksia on mahdollista ainakin jossakin määrin kehittää
käytännössä, vaikka se on haasteellista, jos tilintarkastaja ei ole lainkaan tietoinen
omista puutteistaan. Haastateltava 4 käyttää tilintarkastajien ammattitaidosta
puhuttaessa 80/20 sääntöä. Haastateltavan mukaan 80 % on sellaisia tilintarkastajia,
jotka ovat toki ammattilaisia, mutta eivät pysty antamaan linjanäkemystä
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asiakkailleen. Loput 20 % ovat taas sellaisia konsultoivia ja asiakaita kuuntelevia
tilintarkastajia, jotka tuovat lisäarvoa yrittäjille.
-

”Mutta tänä päivänä meillä on valitettavasti, että se on vahvasti sitä että
meillä on 70% tilintarkastajista jotka eivät pysty sitä linjanäkemystä
antamaan.” (Haastateltava 4)

-

”Se on taas se henkilökohtainen että pystyykö se antamaan, että jos he kattoo
sen läpi ja sanoo että hei tuossa on kattokaapa tuota.” (Haastateltava 4)

7.6

Tulosten koonti

Yritysjohdon näkökulmasta tilintarkastuksen laatuun vaikuttavat monet tekijät.
Yritysjohdolla pitäisi olla selkeä oma näkemys tilintarkastusprosessista, johon
voidaan peilata yrityksessä toteutettua tilintarkastusta. Käytännössä yritysjohdon
näkemykset tilintarkastuksesta ja tilintarkastuksen laadusta vaihtelevat. Osa
tilintarkastusasiakkaista näkee tilintarkastuksen pelkkänä pakollisena lakisääteisenä
pahana. Tällaisia yritysasiakkaita näyttää yhdistävän oman tilintarkastusnäkemyksen
puuttuminen. jolloin tilintarkastuksen laatua on vaikea arvioida. Esimerkiksi viidellä
haastattelututkimuksestani kieltäytyneellä yrittäjällä ei ollut omaa selkeää näkemystä
tilintarkastuksesta.
Haastatteluun

suostuneiden

yrittäjien

näkökulmasta

tilintarkastuksen

laadun

oleellinen osa on tilintarkastajien ammattitaito. Siinä puolestaan korostuvat
henkilökohtaiset ominaisuudet ja kokemukset. Myös koulutus nähdään hankitun
ammattitaidon osoituksena. Vastaajien mielestä tilintarkastajan on kuunneltava
asiakasta ja otettava huomioon myös hänen toiveensa.
Tilintarkastajan ammattitaito näyttää olevan yhteydessä tilintarkastusyhteisön
kokoon. Suuret tilintarkastusyhtiöt pystyvät parempien resurssiensa vuoksi
kouluttamaan tilintarkastajia ja antamaan heille monipuolisemman taustatuen kuin
pienet yhteisöt. Myös tilintarkastajan toimiala-asiantuntemus koetaan tärkeäksi
laatutekijäksi. Toimiala-asiantuntemusta omaava tilintarkastaja pystyy tarjoamaan
yrittäjille paremmin tietoa siitä, miten samalla toimialalla toimivat muut yritykset
ovat ratkaisseet pulmakysymyksiä.
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Kun pohditaan tilintarkastuksen laatua, on hyvä muistaa, että kyseessä on
palvelutuote,

jonka

yritykset,

käytännössä

sen

johtajat

ostavat.

Johtajien

tilintarkastuksen laatukokemuksiin näyttävät merkittävimmin vaikuttavat heidän
mielikuvansa

tilintarkastajista.

Jos

asiakkaalle

jää

negatiivinen

kuva

tilintarkastajasta, toimiala-asiantuntijuus tai suuren tilintarkastusyhteisön tarkastajan
osaaminen

jäävät

taka-alalle.

Haastattelututkimuksen

tulosten

perusteella

tilintarkastajien tulisi kiinnittää nykyistä paremmin huomiota hyvän asiakassuhteen
ylläpitoon.
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8

TULOSTEN TARKASTELUA JA TUTKIMUKSEN ARVIOINTI

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tilintarkastuksen laatua yritysjohdon
näkökulmasta. Tulosten perusteella yritysjohto kokee tilintarkastuksen laadun
kokonaisuutena hyväksi. Yrittäjien mielestä tilintarkastuksen tärkein tehtävä on antaa
varmistus sille, että yrityksessä on toimittu rehellisesti ja lainmukaisesti. Tässä
haastattelututkimuksessa

saadut

tulokset

ovat

sopusoinnussa

aikaisempien

tutkimusten kanssa, joissa on selvitytetty tilintarkastusten laatua (Karjalainen 2011,
Ahjos 2012, Zerni 2009). Myös näissä aikaisemmissa tutkimuksissa yrittäjät kokivat
hyötyvänsä tilintarkastuksesta erityisesti sisäisen luottamuksen osalta. Omien
tutkimushavaintojeni perusteella tilintarkastajan ammattitaito vaikuttaa merkittävästi
tilintarkastuksen lopputulokseen. Vaikka tilintarkastajan ammattitaito on oleellinen
kaikissa tilintarkastusprosessin vaiheissa, se korostuu etenkin niissä tilanteissa, jossa
tilintarkastajalta kaivataan konkreettisia vihjeitä yritystoimintaan.
Saatujen tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että myös tilintarkastajien
ammattikunnan olisi syytä miettiä omia toimintaperiaatteitaan pystyäkseen ottamaan
paremmin huomioon pk-yritykset ja erityisesti niistä pienimmät. Yhdessä
lainsäätäjien kanssa tulisi harkita, olisiko tilintarkastuksenvapautta laajennettava.
Toisaalta päättäjien kannattaisi pohtia myös sitä, voisiko tilintarkastajan rooli olla
erilainen pienissä yrityksissä. Voisiko tilintarkastajalla olla esimerkiksi pakollinen
neuvonantajan rooli? Tällöin tilintarkastaja esimerkiksi kävisi vuosittain läpi
yrityksen toiminnot ja antaisi toimintaehdotuksia yrityksen kehittämiseksi.
Neuvonantajan roolissa tilintarkastaja pystyisi keskittymään vapaammin yrityksen
asioihin ilman oman selustansa turvaamisen miettimistä.
Teemahaastattelun avoimuus toimii erityisen hyvin, silloin kun haastateltavalla on
tietoa ja omakohtaisia kokemuksia tutkimusaiheesta. Tällöin etukäteen asetetut
teemahaastattelun runkokysymykset eivät rajoita haastattelua. Kun haastateltavalla
oli omakohtaista sanottavaa, haastattelut sujuivat hyvin. Käydyissä keskustelussa
nousi

esille

mielenkiintoisia

näkökulmia

tilintarkastuksen

laadusta.

Yksi

keskeisimmistä yritysjohtajien näkemyksistä oli tilintarkastajan henkilökohtaisten
ominaisuuksien vaikutus ammattitaitoon. Teemahaastattelun avoimuuden periaate
toimi huonommin silloin, kun haastateltavilla oli vähemmän omakohtaista
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sanottavaa. Noihin heikommin onnistuneisiin haastattelutilanteisiin olisi pitänyt
valmistautua paremmin. Olin laatinut teoriakatsauksen perusteella teemakohtaisia
kysymyksiä. Silti litterointivaiheessa huomasin joitakin tilanteita, missä minun olisi
pitänyt esittää vielä lisäkysymyksiä, mutta kokemattomana haastattelijana en ollut
sitä aina tehnyt.
Ensimmäisen ja viimeisen haastattelun välillä oli suuri ero esimerkiksi haastatteluun
käytetyn ajan osalta. Ensimmäinen haastattelu oli lyhin ja viimeinen oli vastaavasti
pisin. Alkuvaiheessa en osannut myöskään tehdä tarpeellisia lisäkysymyksiä. Ne
jäivät hätäisiksi. Saatoin myös kysyä tilanteen spontaanisti mieleeni tuomia
lisäkysymyksiä. Tarkentavat lisäkysymykset eivät tällöin välttämättä toimineet. Sen
sijaan viimeisessä haastattelussa osasin jo tarttua paljon paremmin haastateltavan
kommentteihin ja tehdä tarkentavia lisäkysymyksiä. Tällöin en käytännössä edes
käyttänyt laatimaani teemarunkoa, vaan haastattelu muistutti lähes normaalia
keskustelutilannetta. Viimeinen teemahaastattelu edustikin lähes ideaalista tilannetta.
Haastateltava oli valtava substanssiosaaja yli 20 vuoden tilitoimistoyrittäjän
kokemuksella.

Myös

haastattelijana

olin

saanut

jo

vähän

kokemusta

teemahaastattelutilanteista.
Tutkimuksen haasteena oli löytää sopivia haastateltavia. Keskeinen haastateltavien
valinnan ongelma oli löytää yrityksiä, joita olisi yhdistänyt jokin yhteinen tekijä,
kuten esimerkiksi yritysten kasvu. Jouduin osittain luopumaan tästä yhteisestä
lähtökohdasta.

Niinpä

haasteltavia

yhdisti

lähinnä

yritystausta.

Etsiessäni

haastateltavia sain hyviä ehdotuksia esimerkiksi tuttaviltani sellaisista henkilöistä,
joilla olisi aiheesta paljon sanottavaa. Käytännössä nämä vihjeet tuottivat usein
pettymyksiä, kun ehdotetut haastateltavat kokivat, ettei heillä ollut omakohtaista
näkemystä tilintarkastuksen laadusta yritysjohdon näkökulmasta. Tämän vuoksi he
myös kieltäytyivät haastattelusta. Tämä kuvannee laajempaakin tietämättömyyttä
tilintarkastusprosessista.
tilintarkastuspalveluita

Jäin
käyttävät

pohtimaan

sitä,

yrittäjät

eivät

että
ole

miksi

säännöllisiä

tietoisia

onnistuneen

tilintarkastusprosessin tarjoamista mahdollisuuksista.
Tutkimusta olisi mielenkiintoista jatkaa laajentamalla ja syventämällä aineistoa.
Tällöin kannattaisi haastatella useampia yritysjohdon ja tilitoimistojen edustajia.
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Laajemman aineiston avulla tuloksia pystyttäisiin tarkentamaan ja saamaan
mahdollisesti myös syvällisempää tietoa yrittäjien näkemyksistä tilintarkastuksesta ja
sen laadusta. Kertyvää tietoa voitaisiin hyödyntää sekä yrittäjille että tilintarkastajille
suunnatuissa koulutuksissa.

Jo tämän pienehkön tutkimuksenkin perusteella

tilintarkastuksen näkyvyyttä tulisi selkeästi lisätä. Yrittäjillä näyttää olevan
tilintarkastuksesta ja tilintarkastajien ammattitaidosta liian vähän tietoa sekä
haastattelijoiden etsimisen että tehtyjen haastattelujen tuoman kokemuksen
perusteella. Myös yrittäjien tilintarkastusta koskevien puutteellisten näkemysten
taustoja kannattaisi kartoittaa. Samalla tutkimusta voisi laajentaa mahdollisiin
yritysjohdon ja hallituksen näkemyseroihin tilintarkastuksen laadusta.
Laadullisessa

tutkimuksen

luotettavuuden

arviointi

poikkeaa

määrällisen

tutkimuksen arvioinnista. Laadullisen tutkimuksen luonteen vuoksi siihen eivät
sovellu perinteiset reliabiliteetin tai validiteetin arvioinnit, jotka ovat keskeisiä
arviointimenetelmiä määrällisessä tutkimuksessa (Heikkinen & Syrjälä 2006, 148).
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin on kehitetty monenlaisia eri
tapoja (Creswell 2007, 201–220). Viime kädessä tässä arvioinnissa on kuitenkin kyse
tutkijan rehellisyydestä. Tässä työssä tutkimusprosessi on esitetty läpinäkyvästi,
samoin

kuin

tehdyt

päätelmät

ja

niiden

yhteydet

tutkimusaineistoon.

Tutkimustulokset antavat selkeän kuvan tilintarkastuksen laadusta.
Tutkimuksessa ei kuitenkaan käytetty kommunikatiivista validointia, jossa tuloksista
olisi keskusteltu vastaajien kanssa. Tällöin heitä olisi vielä pyydetty arvioimaan,
saatujen tulosten vastaavuutta haastateltavien omiin käsityksiin. Saadut tulokset
olivat

kuitenkin

yhdensuuntaisia

aikaisempien

vastaavaa

lähestymistapaa

käyttäneiden tutkimusten kanssa (esimerkiksi Ahjos 2012). Se tukee osaltaan tämän
tutkimuksen tulosten luotettavuutta (Syrjälä ym. 1994). Jo käytännön syistä
kommunikatiivisen validoinnin toteuttaminen ei olisi onnistunut tässä tutkimuksessa.
Se

olisi

vaatinut

haastateltavilta

vielä

runsaasti

lisäaikaa.

Jo

nyt

haastatteluajankohtien sopiminen oli haasteellista ja vaati kiireisiltä yrittäjiltä
melkoista ymmärrystä ja joustavuutta.
Tulevaa tilintarkastajan työtäni ajatellen tämä tilintarkastuksen laatua yritysjohdon
näkökulmasta

lähestynyt

haastattelututkimus

on

ollut

mielenkiintoinen
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oppimiskokemus. Olen myös havahtunut ajattelemaan, kuinka tärkeää koulutuksessa
olisi nostaa selvemmin esille laskentatoimen ammattilaisilta edellytettäviä käytännön
taitoja ja persoonallisia valmiuksia. Yksi mahdollisuus tällaisen tiedon lisäämiseen
olisi pyytää alalla jo toimivien ammattilaisia kertomaan opiskelijoille omista
kokemuksistaan. Tämä toisi myös vaihtelua luento-opetukseen ja voisi myös
motivoida opiskelijoita syventämään tietämystään laskentatoimesta.
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LIITTEET
Teemahaastattelun runko
Haastattelun rungon muodostuminen
-

Tilintarkastus ja sen merkitys
o Tilintarkastaja/yhteisö
o Onko ollut sama tilintarkastaja aina?


Jos ei niin miksi vaihdoitte?


Mitkä olivat ratkaisevat tekijät vaihdoksen takana ?
Yrityksen kasvu vai palvelussa vikaa ?



Oletteko miettinyt tilintarkastajan vaihtoa ?

o Onko tilintarkastus vain lakisääteinen pahe, josta pitää maksaa ?
o Kontaktit? Onko pelkkä kertomuksen palauttaminen vai sisältääkö
tilikaudenaikaisia käyntejä ja neuvotteluita


Onko käyntikertoja liian vähän vai liikaa?

o Ottaako tilintarkastajanne kantaa teidän yritystoiminnallisiin asioihin?
o Onko tilintarkastuksesta ollut konkreettista hyötyä esim. sijoittajille,
viranomaiset yms.?


Onko tilintarkastaja antanut jotain neuvoa, josta on ollut
erityistä hyötyä ?

-

Konsultointi
o Käytättekö konsultointipalveluita?


Jos ette, niin miksi? liian kallista?



Oletteko

koskaan

edes

miettinyt

käyttävänne

konsultointipalveluita?


Mietittekö

automaattisesti

tilintarkastajaa

vai

myös

ulkopuolista konsulttia


Miksi ulkopuolista?

o Minkälaisia palveluita olette käyttäneet?


Onko

niistä

verotuksessa?

ollut

konkreettista

hyötyä,

esimerkiksi
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-

Tilintarkastus ja lisäarvo
o Koetteko tilintarkastuksen tuovan lisäarvoa?


Minkälaista lisäarvoa se on tuonut?

o Koetteko tilintarkastuksen liitännäispalveluiden tuovan lisäarvoa


Minkälaista lisäarvoa se on tuonut?

