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Tilintarkastajan riippumattomuus on yksi tilintarkastuksen perusolettamista. Lainsää-
dännön ohella tilintarkastajan riippumattomuutta pyritään turvaamaan ammattieettisen
ohjeistuksen avulla. KHT-yhdistyksen tilintarkastusalan suositusten yhteydessä julkais-
taan vuosittain Kansainvälisen Tilintarkastajaliiton IFAC:n laatimat eettiset ohjeet, jois-
ta sivumäärältään noin puolet käsittelee riippumattomuusproblematiikkaa.

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää KHT-tilintarkastajia haastattelemalla, miten riip-
pumattomuuden turvaamiseen tähtäävä ammattieettinen ohjeistus näkyy ja vaikuttaa
käytännön tilintarkastustoiminnassa.

Ammattieettinen riippumattomuusohjeistus vaikuttaa kaikissa tilintarkastusprosessin
vaiheissa koko toimeksiannon keston ajan, mutta haastatteluissa kävi ilmi, että sel-
keimmin se näkyy toimeksiantoa hyväksyttäessä ja tarkastusta suunniteltaessa.

Eettisissä ohjeissa riippumattomuutta uhkaavat tekijät on ryhmitelty viiteen ryhmään:
oman intressin uhka, oman työn tarkastamisen uhka, asian ajon uhka, läheisyyden uhka
ja painostuksen uhka. Haastatteluiden perusteella käytännön tilintarkastustyön kannalta
yleisimmät ja merkittävimmät uhat riippumattomuudelle syntyvät taloudellisista intres-
seistä (oman intressin uhka) sekä muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamisesta
tilintarkastusasiakkaalle (oman työn tarkastamisen uhka).

Tilintarkastajien tulee käyttää sellaisia varotoimia, jotka poistavat riippumattomuutta
uhkaavat tekijät tai ainakin alentavat ne hyväksyttävälle tasolle. Eettisissä ohjeissa varo-
toimet on jaoteltu luonteensa perusteella kolmeen kokonaisuuteen: ammattikunnan,
lainsäädännön tai muun sääntelyn luomat varotoimet, toimeksiantoasiakkaan luomat
varotoimet sekä tilintarkastusyhteisön omat järjestelmät ja menettelytavat.

Käytännön tilintarkastustoiminnassa tilintarkastusyhteisöjen omat riippumattomuusoh-
jeistukset ja dokumentointivaatimukset vaikuttavat näkyvimmin riippumattomuutta tur-
vattaessa. Yhteisöjen riippumattomuusohjeet on laadittu IFAC:n eettiseen koodiin poh-
jautuen, mutta ne ovat haastateltujen mukaan monin paikoin IFAC:n ohjeistusta yksi-
tyiskohtaisemmat ja tiukemmat. Muita käytännön tilintarkastustyössä toistuvia riippu-
mattomuuden turvaamista edesauttavia varotoimia ovat muun muassa KHT-yhdistyksen
tekemä laadunvalvonta sekä etenkin pörssiyhtiöiden kohdalla säännöllinen riippumat-
tomuusasioiden esille ottaminen tarkastusvaliokuntien kanssa kommunikoitaessa.
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen taustaa

Tilintarkastajien riippumattomuudesta on viime vuosina käyty varsin laajaa keskustelua

sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Aiheen keskustelulle antoi ensisijaisesti yhdys-

valtojen pääomamarkkinoita valvova SEC (Securities and Exchange Commission), joka

perusteellisen valmistelun jälkeen julkaisi helmikuussa 2001 voimaan tulleet määräyk-

sensä tilintarkastajien riippumattomuudesta.1 SEC:n mukaan riippumattomiin tilintar-

kastajiin kohdistuu tärkeä julkinen luottamus, sillä sijoittajien tulee voida luottaa sijoi-

tuskohteiden tilinpäätösinformaatioon. Sijoittajien luottamus perustuu tilintarkastajien

lausuntoon, joka on annettu objektiivisen, puolueettoman ja ammattitaitoisen tilintarkas-

tuksen tuloksena. Mikäli sijoittajat epäilevät tilintarkastajan riippumattomuutta sijoitus-

kohteesta, on luonnollista, että luottamus lausuntoon heikkenee ja sijoituksen todennä-

köisyys pienenee.2

Oli kuin kohtalon ivaa, että loppuvuodesta 2001 eli vain reilu puoli vuotta SEC:n riip-

pumattomuusmääräyksien julkaisemisesta paljastui Yhdysvaltojen sen hetken seitse-

männeksi suurimman yhtiön, energiayhtiö Enronin suuri konkurssiskandaali, jonka seu-

rauksena myös yhtiön tilintarkastajat saivat vakavia syytteitä väärinkäytöksestä. Enro-

nin tapaus ei jäänyt kuitenkaan ainoaksi, sillä sitä seurasi muun muassa vuonna 2002

yhdysvaltalaisen puhelinoperaattorin ja tuolloin maailman suurimman Internet-

yhteyksien tarjoajan WorldComin kirjanpitoskandaali. Eurooppakaan ei ole selvinnyt

ilman vastaavia skandaaleita, sillä vuoden 2003 loppupuolella paljastuivat italialaisessa

elintarvikejätissä Parmalatissa tapahtuneet väärinkäytökset. Suomessa huomiota herätti

perinteikkään Töölön Matkatoimiston ajautuminen konkurssiin keväällä 2005 sisäisessä

tarkastuksessa paljastuneiden huomattavien kirjanpidon ja tilinpäätösten vääristelyiden

seurauksena. Matkatoimiston tilintarkastajien toimintaa selvitettyään Keskuskauppaka-

1 Palvi 2001, 5.
2 Ks. Duska & Duska 2003, 236.
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marin tilintarkastuslautakunta (TILA) antoi tilintarkastajille varoituksen hyvän tilintar-

kastustavan vastaisesta menettelystä.

Euroopan unionissa on myös tehty viime vuosikymmeneltä lähtien pitkäjänteistä tilin-

tarkastusalan kehittämistyötä. Riippumattomuutta käsitellään erityisesti Euroopan yhtei-

söjen komission 16.5.2002 antamassa suosituksessa tilintarkastajan riippumattomuuden

perusperiaatteista EU:ssa. Komission tilintarkastuskomitean yli kaksi vuotta valmiste-

leman lakisääteistä tilintarkastusta koskevan suosituksen sisällöstä oli päästy yhteisym-

märrykseen jo kesällä 2001 ennen Enronin tapauksen julkituloa. Tapauksen seurauksena

suositus käytiin kuitenkin vielä uudelleen läpi, jolloin tultiin siihen tulokseen, että En-

ronista huolimatta suositus vastaa sille asetettuja tavoitteita.3

Keväällä 2004 EU:n komissio antoi ehdotuksensa lakisääteistä tilintarkastusta koskevan

kahdeksannen yhtiöoikeudellisen direktiivin uudistamisesta. Ehdotukseen sisältyy muun

muassa maininta siitä, että tilintarkastajiin ja tilintarkastusyhteisöihin sovelletaan am-

mattietiikkaa koskevia periaatteita, jotka kattavat ainakin tilintarkastajan ja tilintarkas-

tusyhteisön vastuun yleisöä kohtaan, rehellisyyden, puolueettomuuden sekä ammatilli-

sen pätevyyden ja huolellisuuden. Tilintarkastajan riippumattomuudesta direktiivin uu-

distamisehdotukseen otettiin vain sitä koskevat pääperiaatteet, jolloin yksityiskohtai-

semman sääntelyn katsottiin sisältyvän komission riippumattomuussuositukseen.4 Di-

rektiiviehdotus hyväksyttiin Luxemburgissa lokakuussa 2005. Sen edellyttämiä muu-

toksia tilintarkastuslakiin ja muuhun lainsäädäntöön valmisteltiin kauppa- ja teollisuus-

ministeriössä samanaikaisesti kansallisten tilintarkastuslakimuutostarpeiden kanssa.5

Kansallisella tasolla tilintarkastuslain kokonaisuudistus saatiin päätökseen huhtikuussa

2007, jolloin hyväksyttiin uusi tilintarkastuslaki.

Tilintarkastajien ammattietiikka on lainsäädännön ja valvonnan ohella yksi tärkeimmis-

tä takeista riippumattomuuden turvaamisessa. KHT-yhdistys on Keskuskauppakamarin

hyväksymien tilintarkastajien yhdistys, jolla on keskeinen asema hyvän tilintarkastusta-

3 Rinkineva 2002, 45–46.
4 Rinkineva 2004, 8–10.
5 Tilintarkastuksen 8. direktiivi… 2005. Tilintarkastusdirektiiviuudistuksen valmistelu saatiin päätökseen
11.10.2005, jolloin Ecofin-neuvosto hyväksyi kokouksessaan Euroopan parlamentin täysistunnon
(28.9.2005) direktiiviin esittämät tarkistusehdotukset. Direktiivi (2006/43/EY) annettiin eli vahvistettiin
lopullisesti kaikkien kieliversioiden tarkastuksen jälkeen 17.5.2006.
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van kehittämisessä Suomessa. Se on pitkään antanut hyvää tilintarkastus- ja tilintarkas-

tajatapaa koskevia suosituksia, jotka seuraavat Kansainvälisen Tilintarkastajaliiton

IFAC:n (International Federation of Accountants) tilintarkastusta koskevia standardeja.

Vuonna 1998 KHT-yhdistyksessä käynnistettiin projekti IFAC:n julkaisemien eettisten

ohjeiden (Code of Ethics for Professional Accountants) kääntämiseksi ja muokkaami-

seksi Suomeen sopiviksi. Uudet eettiset ohjeet hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokouk-

sessa 17.11.2000.6

Eettisiä ohjeita täydennettiin KHT-yhdistyksen vuosikokouksessa 29.11.2002 koekäyt-

töön hyväksytyllä uudella riippumattomuutta koskevalla luvulla, joka pohjautuu IFAC:n

15.11.2001 hyväksymään riippumattomuusohjeistukseen. Nämä IFAC:lta parin vuoden

hiomista vaatineet riippumattomuutta koskevat eettiset ohjeet hyväksyttiin lopullisesti

KHT-yhdistyksen vuosikokouksessa 21.11.2003. Voimaantulomääräysten mukaan tätä

uutta riippumattomuusohjetta on sovellettava varmennustoimeksiannoissa, joista annet-

tava kertomus on päivätty 31.12.2004 tai sen jälkeen.7

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoite

Tutkimuksessa paneudutaan tilintarkastajan riippumattomuuteen ja erityisesti tilintar-

kastajan ammattietiikkaan riippumattomuuden takeena. Tutkimusongelma on muotoiltu

seuraavasti: ”Millainen merkitys ammattieettisellä ohjeistuksella on tilintarkastajan

riippumattomuuden turvaamisessa?” Tutkimuksen päätavoitteena on ymmärtää, miten

riippumattomuuden turvaamiseen tähtäävä ammattieettinen ohjeistus näkyy ja vaikuttaa

käytännön tilintarkastustoiminnassa. Ammattietiikan merkityksen ymmärtämiseksi tut-

kimuksen empiriaosuutta varten on haastateltu kolmea KHT-tilintarkastajaa. Tutkimuk-

sen teoreettisen viitekehyksen rakentumista kuvataan jäljempänä tutkimusmetodologiaa

ja tutkimuksen rakennetta käsittelevissä kappaleissa 1.4 ja 1.6.

6 KHT-yhdistys 2003, 5.
7 KHT-yhdistys 2003, 5; KHT-yhdistys 2005, 6; Lydman 2001, 7.
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1.3 Tutkimuksen aihealuetta koskevat aikaisemmat tutkimukset

Suomessa tilintarkastajan riippumattomuutta ovat tutkineet Maj-Lis Saarikivi ja Mikko

Sarja. Saarikiven yritysjuridiikan alan tutkimus Tilintarkastajan riippumattomuus (Hel-

singin kauppakorkeakoulu, 1999) on toistaiseksi ainoa väitöskirjatasoinen tutkimus ai-

heesta maassamme. Tutkimuksessa tarkastellaan tilintarkastajan riippumattomuutta kan-

sainvälisen säädösvertailun näkökulmasta. Keskeisenä tavoitteena oli arvioida, täyttääkö

riippumattomuutta koskeva sääntely Suomessa riippumattomuusvaatimuksen perusperi-

aatteet.8 Sarjan oikeustieteen alan lisensiaatintutkimus, jonka nimi on samoin Tilintar-

kastajan riippumattomuus (Lapin yliopisto, 1998), valmistui vajaa vuosi Saarikiven

tutkimusta aiemmin. Hänen tutkimuksensa on kokonaisesitys auktorisoidun tilintarkas-

tajan aseman ja toiminnan oikeudellisesta sääntelystä.9 Sekä Saarikiven että Sarjan tut-

kimusten pohjalta on kirjoitettu teokset, joita hyödynnetään tässä tutkimuksessa oikeus-

tieteellisen näkökulmansa takia lähinnä riippumattomuuden käsitettä ja sääntelyä kos-

kevassa tutkimuksen teoriaosuudessa. Oman tutkimukseni pääpaino on riippumatto-

muuden eettisessä tarkastelussa, jota vain sivutaan näissä edellä mainituissa lainsäädän-

nöllistä puolta painottavissa tutkimuksissa.

Tilintarkastuksen ammattieettiset kysymykset ovat nousseet tärkeäksi tutkimusalueeksi

vasta muutama vuosi sitten. Suomessa aihepiiriä ei ole kovin laajasti tutkittu. Janne Vii-

tanen on kauppatieteiden alan väitöstutkimuksessaan Auditor’s Professional Ethics and

Factors Associated with Disciplinary Cases against Auditors (Svenska handelshögsko-

lan, 2000) tutkinut tilintarkastajien ammattietiikkaa kurinpidollisen valvonnan kannalta.

Tutkimusaineistonaan Viitanen käytti TILA:n valvonta-asioiden ratkaisuja vuosilta

1980–1997.10 Oman tutkimukseni kannalta Viitasen väitöskirjaan ja sen tekemisessä

käytettyihin lähteisiin tutustuminen helpottaa tilintarkastajan ammattietiikan ymmärtä-

mistä.

Viitasen väitöskirjan lisäksi etiikka on esillä Aila Virtasen laskentatoimen väitöstutki-

muksessa Laskentatoimi ja moraali (Jyväskylän yliopisto, 2002). Virtanen on selvittä-

nyt tutkimuksessaan laskenta-ammattilaisten käsityksiä hyvästä kirjanpitotavasta, hy-

8 Saarikivi 2000, 18.
9 Sarja 1999a, III.
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väksyttävästä verosuunnittelusta ja hyvästä tilintarkastustavasta. Tilintarkastusta koske-

vassa tutkimuksen osassa päätavoitteena oli ymmärtää ja tulkita, miten ammattitilintar-

kastajat ymmärtävät eettiset normit omassa työssään ja miten he toteuttavat niitä. Tul-

kintansa Virtanen perusti neljän ammattitilintarkastajan haastatteluun.11

Hanna Kärkkäinen tutki lisensiaatintutkimuksessaan Tilintarkastajien uskottavuus si-

dosryhmien näkökulmasta (Lapin yliopisto, 1998) empiirisellä kyselytutkimuksella ti-

lintarkastuksen sidosryhmien näkemyksiä määrittelemistään uskottavuuden osatekijöis-

tä. Tutkimuksen tulosten mukaan sidosryhmät kokevat tilintarkastajien riippumatto-

muuden keskeiseksi tilintarkastajan uskottavuuden kannalta.12 Kärkkäisen tutkimukses-

sa näkökulma on sidosryhmien, jotka peilasivat omia odotuksiaan tilintarkastajiin päin.

Tässä tutkimuksessa näkökulma on tilintarkastajien, jotka pohtivat ammattietiikan mer-

kitystä riippumattomuutensa turvaamisessa.

1.4 Tutkimusmetodologia

Tutkimuksen metodologiaksi on valittu toiminta-analyyttinen tutkimusote. Metodologi-

an valintaa puoltaa edellä kappaleessa 1.2 esitetty tutkimuksen tavoite, jonka mukaan

tarkoituksena on ymmärtää, miten tilintarkastajan riippumattomuuden turvaamiseen

tähtäävä ammattieettinen ohjeistus näkyy ja vaikuttaa käytännön tilintarkastustoimin-

nassa. Riippumattomuuden eettisiä takeita tarkastellaan tilintarkastajan näkökulmasta.

Teoriaosuudessa luodaan erityisesti tilintarkastajien ammattikunnan eettiseen ohjeistuk-

seen perustuva viitekehys, jota vasten ammattitilintarkastajille tehdyissä haastatteluissa

esiin tulleita näkemyksiä ja kokemuksia peilataan ja analysoidaan. Viitekehystä raken-

nettaessa teoriaosuuden alussa on aiheellista tuoda esille riippumattomuuden lainsää-

dännöllinen perusta ennen ammattietiikan käsittelyä, jotta voidaan paremmin ensinnäkin

nähdä ammattietiikkaan perustuvan ohjeistuksen yhteys lainsäädännölliseen perustaan

ja toiseksi saada käsitys eettisen ohjeistuksen merkityksestä riippumattomuuden tur-

vaamisessa.

10 Horsmanheimo 2001, 37.
11 Virtanen 2002, 29, 114.
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Tutkimuksen empiriaosuutta varten tehdyt haastattelut ovat tyypiltään niin sanottuja

puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Haastattelujen aiheet on etukäteen mietitty, mutta

haastatteluja ohjaavat kysymykset on laadittu tyyliltään avoimiksi, jolloin haastateltavan

mahdollista erityisasiantuntemusta tai mielenkiintoa tiettyyn teemaan voidaan haastatte-

lussa painottaa. Teemat vastaavat teoriaosuudessa käsiteltyjä asioita kuitenkin siten, että

pääpaino on ammattietiikassa. Haastateltavien käsitykset tilintarkastajan riippumatto-

muudesta käsitteenä ja edelleen sen merkityksestä koko tilintarkastusammatin peruspi-

larina on painotuksesta huolimatta tarkoitus selvittää haastatteluiden aluksi ennen am-

mattieettisyyttä käsitteleviin teemoihin siirtymistä. Haastatteluiden osalta on myös

muistettava, että niissä esiin tulleet asiat ovat ainakin osin haastateltavien omia subjek-

tiivisia käsityksiä ja näkemyksiä. Tämän takia tutkimuksen lähdeluettelossa ei ole mai-

nittu haastateltujen tilintarkastajien edustamia tilintarkastusyhteisöjä.

1.5 Rajaukset

Tilintarkastajalta edellytetään riippumattomuutta kaikissa suorittamissaan varmennus-

toimeksiannoissa. Korkean tai kohtuullisen varmuuden antavia toimeksiantoja on usean-

laisia. Lisäksi tilintarkastajat suorittavat muita toimeksiantoja, joita ei lueta varmennus-

toimeksiantoihin. Eettisissä ohjeissa esitetyt riippumattomuutta käsittelevät periaatteet

soveltuvat kaikkiin varmennustoimeksiantoihin. Toimeksiannon tarkoitus, varmennetta-

va kohde ja toimeksiannon tuloksiin perustuvan kertomuksen oletetut käyttäjät vaikut-

tavat siihen, millaisia uhkia riippumattomuudelle on olemassa ja millaisia ovat käytössä

olevat varotoimet riippumattomuuden säilyttämiseksi.13 Tässä tutkimuksessa käsitellään

tilintarkastustoimeksiantoja koskevaa riippumattomuusohjeistusta, minkä takia teo-

riaosuuden aluksi selvitetään lähinnä tilintarkastuslakiin perustuvaa riippumattomuuden

sääntelyä.

Koska tämän tutkimuksen viitekehys rakentuu ammattietiikasta ja sen asemasta tilintar-

kastajan riippumattomuuden turvaamisessa, ei ole tarkoituksenmukaista ottaa esille

mainintaa suuremmassa määrin lainsäädännöllisiä kurinpitomenettelyitä ja vastuukysy-

myksiä. Lähtökohtana on siis se, miten tilintarkastajan riippumattomuus turvataan am-

12 Ks. Virtanen 2002, 28.
13 KHT-yhdistys 2005, 708–710.
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mattietiikan tarjoamien keinojen avulla eikä niinkään se, mitä seurauksia riippumatto-

muuden toteutumattomuus lainsäädännöllisessä kontekstissa aiheuttaa.

Tässä tutkimuksessa painotus on riippumattomuuden periaatteessa tilintarkastuslain

riippumattomuussäännöksen sijaan. Sääntöjen ja periaatteiden keskinäistä suhdetta voi-

daan kuvata siten, että säännöt ovat periaatteiden tarkkoja kuvauksia, jolloin säännön

taustalla vaikuttaa usein jokin periaate. Riippumattomuussäännöksen taustalla vaikuttaa

riippumattomuusperiaatteen ohella tilintarkastuksen luotettavuuden tai uskottavuuden

periaate. Riippumattomuusvaatimus asettuu tähän kahtiajakoon siten, että se on positii-

visoikeudellisena periaatteena kiistatta velvoittava, mutta yksioikoisesti lain nojalla ei

voida päätellä, milloin periaatetta on rikottu. Ollakseen toimiva riippumattomuusperiaa-

te vaatii tulkintaa, jossa apuna voidaan käyttää ammattikuntakohtaisia eettisiä periaattei-

ta sisältäviä suosituksia.14 Tämän tutkimuksen viitekehyksen rakentamisessa painotus

on nimenomaan ammattietiikassa lainsäädännön sijaan.

Lainsäädännöllisessä tarkastelussa viitekehyksenä on tilintarkastuslaki. Tutkimuksen

empiriaosan pohjana olevat haastattelut tehtiin vanhan tilintarkastuslain

(28.10.1994/936) voimassa ollessa. Uusi tilintarkastuslaki (13.4.2007/459), joka tuli

voimaan 1.7.2007, vahvistettiin useiden käsittely- ja lausuntokierrosten jälkeen huhti-

kuussa 2007. Koska haastattelut on tehty lakiuudistusprosessin vielä käynnissä ollessa

vanhan tilintarkastuslain voimassaolon aikana, perustuu teoriaosan tilintarkastuslakia

käsittelevä osuus vanhaan tilintarkastuslakiin ja sitä käsittelevään lähdekirjallisuuteen.

Tilintarkastuslain uudistuksen aiheuttamat olennaiset muutokset tutkimuksessa käsitel-

tyyn tilintarkastajan riippumattomuutta koskevaan lainsäädäntöön tuodaan esille pää-

osin alaviitetekstissä.

Tilintarkastuslain uudistuksen yhteydessä KHT-yhdistys julkaisi myös uuden, täsmälli-

sen käännöksen IFAC:n eettisistä ohjeista, joka tuli voimaan samoin 1.7.2007. Koska

haastattelut on tehty edellisen käännöksen voimassa ollessa ja koska uusi käännös ei

riippumattomuusohjeistuksen sisällön osalta eroa olennaisesti vanhasta, perustuu teo-

riaosan eettisiä ohjeita käsittelevä osuus haastatteluhetkellä voimassa olleisiin eettisiin

ohjeisiin. Koska erot 1.7.2007 voimaan tulleen ja sitä aiemmin voimassa olleen eettisen

14 Sarja 1999b, 174.
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ohjeistuksen välillä ovat lähinnä rakenteellisia, ei tutkimuksessa ole katsottu tarpeelli-

seksi tuoda esille näitä eroavaisuuksia. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, miten

riippumattomuuden turvaamiseen tähtäävä ammattieettinen ohjeistus näkyy ja vaikuttaa

käytännön tilintarkastustoiminnassa, jolloin itse ohjeistuksen rakenteella ei ole olennais-

ta merkitystä tutkimuksen tulosten arvioimisen kannalta.

Tutkimuksen lähdeaineistoa on rajattu siten, että riippumattomuuden lainsäädäntöä kä-

sittelevissä luvuissa lähdeaineisto on kotimaista. Tutkimuksen aiheen puolesta ei ole

tarpeen tuoda esille muiden maiden riippumattomuussääntelyä eikä vertailla sitä Suo-

men lainsäädäntöön. Sekä kotimaista että ulkomaista lähdeaineistoa on sen sijaan käy-

tetty selitettäessä tilintarkastuksen yleistä tarkoitusta ja tavoitteita sekä käsiteltäessä

tilintarkastajien ammattikunnan etiikkaa. Koska KHT-yhdistyksen julkaisema KHT-

tilintarkastajien noudatettavaksi tarkoitettu eettinen ohjeistus perustuu kansainvälisiin

IFAC:n eettisiin ohjeisiin, voidaan siinä yhteydessä viitata sekä kotimaisiin että ulko-

maisiin lähteisiin. Tutkimuksessa pitäydytään kuitenkin IFAC:n julkaisemiin ohjeisiin

pohjautuvassa ammattieettisessä ohjeistuksessa eikä näin ollen paneuduta esimerkiksi

amerikkalaisen tilintarkastajien kattojärjestön AICPA:n (American Institute of Certified

Public Accountants) eettiseen ohjeistukseen (AICPA Code of Professional Conduct).

Riippumattomuusproblematiikkaa lähestytään yksityisen sektorin tilintarkastajan näkö-

kulmasta, jolloin tarkastelun ulkopuolelle jää julkisen sektorin tilintarkastus. Koska tut-

kimuksen viitekehyksen perustana on ammattieettinen ohjeistus, joka on suunnattu eri-

tyisesti KHT-tilintarkastajille, on rajausta tarkennettu jättämällä HTM-tilintarkastajat

tutkimuksen ulkopuolelle, vaikka käytännössä eettisen ohjeistuksen riippumattomuutta

koskevat periaatteet toimivat heidänkin ohjenuoranaan. Tämän rajauksen vuoksi myös

haastateltavilta tilintarkastajilta on edellytetty KHT-statusta.

Tilintarkastajien eettisissä ohjeissa on paljon yhtäläisyyksiä sisäisten tarkastajien am-

mattieettiseen ohjeistukseen myös riippumattomuuden kohdalla. Tässä tutkimuksessa ei

kuitenkaan tulla missään muodossa viittaamaan sisäisten tarkastajien eettiseen ohjeis-

tukseen eikä myöskään vertailemaan tilintarkastajien ja sisäisten tarkastajien eettistä

ohjeistusta.
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1.6 Tutkimuksen sisältö ja rakenne

Tutkimuksen johdantoa seuraavassa toisessa pääluvussa käsitellään tilintarkastusta ylei-

sellä tasolla. Luvun tavoitteena on selvittää, mikä on tilintarkastuksen tarkoitus ja ta-

voitteet. Tilintarkastuksen tavoitteita käsitellään neljästä eri näkökulmasta, jotka ovat

lainsäädännöllinen, informatiivinen, yhteiskunnallinen ja eettinen.

Kolmannessa pääluvussa määritellään tilintarkastajan riippumattomuuden käsite. Pää-

paino tässä luvussa on riippumattomuuden kahtiajaon selittämisessä. Lisäksi luvussa

tuodaan esille riippumattomuutta koskeva lainsäädäntö tilintarkastuslain osalta. Tutki-

muksen viitekehyksen rakentamisen kannalta kolmannen pääluvun merkittävimpänä

osana voidaan pitää riippumattomuuden ulottuvuuskäsittelyn yhteydessä esiteltäviä

ryhmittelyitä tilintarkastajan riippumattomuutta vaarantavista tai sen säilymiseen vai-

kuttavista tekijöistä.

Tutkimuksen teoriaosuuden selvästi olennaisimmassa osassa eli neljännessä pääluvussa

käsitellään tilintarkastajan riippumattomuuden eettisiä takeita. Ennen varsinaista tilin-

tarkastusta koskevan ammattietiikan käsittelyä on katsottu tarpeelliseksi määritellä, mitä

ylipäänsä tarkoitetaan ammattietiikalla. Tämän jälkeen tarkastellaan tilintarkastajien

ammattikunnalle ominaisia piirteitä. Tutkimuksen viitekehys muodostuu erityisesti riip-

pumattomuuden eettisestä ohjeistuksesta. Ammattieettistä ohjeistusta tarkastellaan ensin

yleisellä tasolla, jolloin määritellään eettisen koodin käsite ja kuvataan sen luonnetta,

tarvetta ja siitä saatavia hyötyjä. Samassa yhteydessä tuodaan myös esiin ammattieettis-

tä ohjeistusta kohtaan esitettyä kritiikkiä. Tämän yleisen tarkastelun jälkeen selvitetään

tilintarkastajan riippumattomuutta koskevien eettisten ohjeiden sisältöä ja riippumatto-

muuden hallintaprosessin vaiheita. Neljännen pääluvun viimeiseen kappaleeseen 4.6 on

tiivistetty teoriaosan keskeisimmät asiat tutkimuksen teoreettiseksi viitekehykseksi.

Viides pääluku sisältää tutkimuksen empiirisen osuuden, joka siis perustuu kolmelle

KHT-tilintarkastajalle tehtyihin haastatteluihin. Haastatteluiden avulla on pyritty selvit-

tämään haastateltujen ammattitilintarkastajien käsityksiä, näkemyksiä ja kokemuksia

riippumattomuuttaan koskevista asioista. Pääpaino on sen ymmärtämisessä, miten am-
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mattietiikka ja erityisesti ammattieettinen ohjeistus näkyy ja vaikuttaa tilintarkastajan

riippumattomuuden turvaamisessa käytännön tilintarkastustoiminnassa.
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2 TILINTARKASTUKSEN TARKOITUS JA TAVOIT-

TEET

2.1 Tilintarkastuksen tarkoitus

Tilintarkastus- ja tilintarkastajainstituutio on kehittynyt yritystoiminnan kehittymisen

rinnalla. Yritystoiminnan laajentuminen ja yritysten omaisuuden eroaminen erillisvaral-

lisuudeksi yrittäjän henkilökohtaisesta varallisuudesta aiheutti yritysten omistajuuden ja

johtajuuden erkaantumisen, mikä synnytti tarpeen valvoa omistajan intressiä. Koska

omistajilla itsellään ei ollut tähän välitöntä mahdollisuutta, syntyi tehtävää suorittamaan

tilintarkastajien ammattikunta omistajien luottamusta nauttivana valvontaelimenä.15

Tilintarkastus on siten käytännönläheistä toimintaa, joka ei ole niinkään syntynyt teo-

reettisen kehittelyn tuloksena vaan käytännön tarpeiden sanelemana16.

Tilintarkastuksen määritelmiä on esitetty usealla tavalla perusajatuksen kuitenkin pysy-

essä samankaltaisena. Tilintarkastukseksi voidaan yleisluontoisesti kutsua tarkastettavan

yhteisön taloudellista asemaa ja siihen vaikuttavia seikkoja kuvaavan informaation oi-

keellisuuden varmistamista ammattitaitoisen ja luottamusta nauttivan ulkopuolisen tar-

kastajan toimesta. Tilintarkastuksella tarkoitetaan usein vain lakisääteistä tilintarkastus-

ta, joka käsittää yhteisön kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen. Näin

ollen tilintarkastus kytkeytyy läheisesti kirjanpito- ja tilinpäätösnormistoon. Tilintarkas-

tajan lakisääteisenä tehtävänä on valvoa, että kirjanpito on normiston mukaista ja että

tilinpäätösinformaatio on annettu voimassa olevien normien edellyttämällä tavalla.17

Kansainvälisen Tilintarkastajaliiton IFAC:n määritelmän mukaan tilintarkastuksen

päämääränä on sen mahdollistaminen, että tilintarkastaja voi antaa lausunnon siitä, vas-

taako tilinpäätösinformaatio olennaisilta osiltaan sille asetettuja vaatimuksia. Lausuntoa

muodostaessaan tilintarkastajan tulee noudattaa IFAC:n julkaisemia eettisiä ohjeita,

15 Aho & Vänskä 1996, 1.
16 Flint 1988, 4.
17 Aho & Vänskä 1996, 1–2.
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joiden mukaisiin periaatteisiin kuuluu muun muassa se, että tilintarkastajan tulee olla

riippumaton tarkastuskohteestaan.18

KHT-yhdistyksen tilintarkastusalan suosituksissa tilintarkastuksen määritelmä esitetään

tavoitteen kautta: ”Tilintarkastuksen tavoitteena on, että tilintarkastaja voi antaa lau-

sunnon siitä, onko tilinpäätös19 kaikilta olennaisilta osin laadittu voimassa olevien

säännösten ja määräysten mukaisesti ja siitä, antaako se kirjanpitolaissa tarkoitetulla

tavalla oikeat ja riittävät tiedot tarkastuskohteen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta

asemasta (oikea ja riittävä kuva). Tilintarkastajan tulee suorittaa myös hallinnon tar-

kastus ja antaa lausunto siitä. Hallinnon tarkastuksen tavoitteena on selvittää vastuu-

velvollisten toiminnan lainmukaisuutta ko. yhteisölainsäädännön säännösten perusteel-

la.” Tavoitteen määrittelyn yhteydessä kuitenkin todetaan, että tilintarkastuksen tavoit-

teena ei ole selvittää eikä antaa lausuntoa tarkastuskohteen tulevaisuuden toimintaedel-

lytyksistä eikä myöskään johdon toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta.20

2.2 Tilintarkastuksen tavoitteet

2.2.1 Lainsäädännön mukaiset tavoitteet

Tilintarkastusta ja tilintarkastajaa koskeva sääntely sisältyy keskeisiltä osin tilintarkas-

tuslakiin. Normatiiviselta luonteeltaan tilintarkastuslaki on soveltamisalallaan yleislaki,

jota sovelletaan kaikkiin kirjanpitolain (30.12.1997/1336) nojalla kirjanpitovelvollisiin

yhteisöihin ja säätiöihin, ellei muualla laissa ole toisin säädetty. Tilintarkastuslakiin on

koottu yhteisölainsäädännössä hajallaan olleet tilintarkastusta ja tilintarkastajia koskevat

säännökset siltä osin, kuin ne ovat kaikille yhteisömuodoille ja säätiöille yhteisiä. Yleis-

lakiluonteensa takia tilintarkastuslaki väistyy, jos muualla lainsäädännössä on toisin

säädetty.21

18 IFAC 2005, 200.
19 Kirjanpitolain uudistuksessa (laki kirjanpitolain muuttamisesta 30.12.2004/1304) tilinpäätös ja toimin-
takertomus erotettiin toisistaan käsitteinä tämän kuitenkaan vaikuttamatta tilintarkastuksen sisältöön.
Lakimuutoksen seurauksena siteerattuun suositustekstiin on lisätty lausunnon antaminen myös toiminta-
kertomuksesta. Ks. KHT-yhdistys 2006, 13.
20 KHT-yhdistys 2005, 48.
21 Saarikivi 2000, 25.
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Suomen tilintarkastuslainsäädännön uudistaminen 1990-luvulla johtui osaltaan kansain-

välisestä tarpeesta. Yritystoiminnan kansainvälistyminen oli asettanut uusia vaatimuksia

tilintarkastuksen toimittamiselle, luotettavuudelle ja riittävyydelle. Tämän ohella tilin-

tarkastajia ja tilintarkastusmenettelyä koskevien määräysten yhdenmukaistamisen tarve

oli lisääntynyt. Keskeisessä asemassa kansallisten lainsäädäntöjen harmonisoimisessa

olivat Euroopan unionin neuvoston yhtiöoikeudellisista direktiiveistä niin sanotut tilin-

päätösdirektiivit (78/660/ETY ja 83/349/ETY) ja tilintarkastajadirektiivi22

(84/253/ETY).23 Hallituksen esityksen (13.10.2006/194) mukaan samantapaiset syyt eli

1.1.1995 voimaan tulleen tilintarkastuslain säätämisen jälkeinen kansallisen ja EU-

lainsäädännön sekä tilintarkastustoimialan kehitys johtivat lain uudistamistarpeeseen

2000-luvulla.

Suomen tilintarkastuslaki sisältää tilintarkastajan asemaa yhteisöissä ja säätiöissä, itse

tilintarkastusmenettelyä ja tilintarkastajajärjestelmää koskevia säännöksiä. Laki pitää

sisällään toisaalta velvoitteita, jotka kohdistuvat yhteisöihin eli ovat luonteeltaan yhtei-

söoikeudellisia säännöksiä, ja toisaalta tilintarkastajia sekä tilintarkastajajärjestelmän

muita osapuolia koskevia velvoitteita.24

Tilintarkastuksen tarkoituksena on saada asiantuntijan riippumaton lausunto siitä, ovat-

ko yhteisön tai säätiön kirjanpito ja tilinpäätös sekä hallinto lainmukaiset25. Tilintarkas-

tuslain mukaan tilintarkastuksen kohteena on yhteisön tai säätiön kirjanpidon, tilinpää-

töksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastaminen. Tilintarkastajan on noudatetta-

va tilintarkastajan tehtäviä suorittaessaan hyvää tilintarkastustapaa. Hyvä tilintarkastus-

tapa on tapaoikeutta ja se voidaan määritellä huolellisen ammattihenkilön yleisesti nou-

dattamaksi tilintarkastuskäytännöksi26.

Lakisääteisen tilintarkastuksen tavoite käy ilmi keskeisimmästä tilintarkastusmenettelyä

koskevasta tilintarkastuslain säännöksestä, jonka mukaan tilintarkastajan on annettava

22 Neuvoston kahdeksas yhtiöoikeudellinen direktiivi (84/253/ETY) eli niin sanottu tilintarkastajadirektii-
vi koski pääasiassa lakisääteistä tilintarkastusta suorittavien tilintarkastajien hyväksymisvaatimuksia.
Direktiivi kumottiin uudella tilintarkastusdirektiivillä (2006/43/EY), joka koskee yhteisön lainsäädännön
edellyttämiä tilinpäätösten ja konsernitilinpäätösten lakisääteisiä tilintarkastuksia. Tilintarkastusdirektiivi
on selvästi edeltäjäänsä tilintarkastajadirektiiviä laajempi.
23 Saarikivi 2000, 25–26; Sarja 1999a, 25–26.
24 Aho & Vänskä 1996, 10.
25 Saarikivi 2000, 35.
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kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus, jossa hän raportoi tarkastuksen tuloksista27.

1.7.2007 voimaan tulleen tilintarkastuslain mukaan tilintarkastuskertomuksessa on olta-

va lausunto siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus noudatetun tilinpäätössään-

nöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot tilintarkastusvelvollisen toiminnan tuloksesta

ja taloudellisesta asemasta sekä siitä, ovatko toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tie-

dot ristiriidattomia28.

Tilintarkastuskertomusta koskeva lainkohta sisältää myös säännökset lisätietojen anta-

misvelvollisuudesta sekä velvollisuudesta raportoida vastuuhenkilöiden syyllistyessä

lain tai yhtiöjärjestyksen vastaiseen menettelyyn. Näillä kannanotoilla tilintarkastaja

esittää näkemyksensä annetusta tilinpäätösinformaatiosta, mihin kiteytyy myös lakisää-

teisen tilintarkastuksen tavoite eli tilintarkastajan mielipide ja kannanotto tilinpäätökses-

tä ja hallinnosta. Tilintarkastuksella varmistetaan tietyn vähimmäisinformaation luotet-

tavuus eli sen informaation luotettavuus, joka kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista

koskevien muiden säännösten mukaisesti tulee sisällyttää tilinpäätökseen. Tilinpäätök-

sen ja sen tarkastuksesta tilintarkastajan antaman raportoinnin perusteella eri sidosryh-

mät voivat tehdä omat johtopäätöksensä tarkastetusta yhteisöstä.29

Tilintarkastus on laillisuustarkastusta. Lain mukaan tilintarkastajan tehtäviin ei kuulu

yhteisön johdon menettelyn tarkoituksenmukaisuuden arviointi. Tilintarkastuksen ta-

voitteena ei ole koskaan tarkastettavan yhteisön tulevaisuuden ennustaminen. Tilintar-

kastuksen tarkoituksena on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä muiden lain

mukaan tilinpäätökseen liitettäväksi ja tilintarkastuksen piiriin luettavien asiakirjojen

oikeellisuuden arviointi. Tilintarkastajan tehtävänä ei ole tehdä eri sidosryhmien puoles-

ta johtopäätöksiä tarkastamansa informaation perusteella, vaan varmistaa, että kaikkien

käyttöön tuleva perusinformaatio antaa oikeat ja riittävät tiedot.30

26 Saarikivi 2000, 35–36.
27 Saarikivi 2000, 36.
28 Tilintarkastuskertomusta koskeva säännös muuttui olennaisesti viimeisimmässä tilintarkastuslain uudis-
tuksessa. Voimassa olevan tilintarkastuslain mukaan tilintarkastuskertomuksessa ei esimerkiksi enää
esitetä lausuntoa voitonjakoehdotuksesta tai johdon vastuuvapaudesta.
29 Aho & Vänskä 1996, 64–65.
30 Aho & Vänskä 1996, 65–66.
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2.2.2 Informaatiofunktio

Tilinpäätösinformaation31 tehtävänä on kuvata yhteisön taloudellista asemaa ja sitä

kautta antaa mahdollisuus arvioida mennyttä ja ennakoida tulevaa. Tilinpäätöksen laatii

yhteisön johto, joka myös vastaa sen oikeellisuudesta. Tilintarkastajan tehtävänä on

arvioida tämän tilinpäätöksen lainmukaisuutta ja siinä esitetyn informaation oikeelli-

suutta ja riittävyyttä, jotta eri sidosryhmät voivat tehdä johtopäätöksiään. Tilintarkastuk-

sella on näin ollen vain välillinen informointitehtävä.32

Välillisyydestään huolimatta informaatiofunktio on yksi tilintarkastuksen keskeisimmis-

tä funktioista, joka palvelee samalla myös muita tilintarkastuksen funktioita. Tilintar-

kastus eroaa monella tavalla kirjanpidosta, jossa informaatiolla on myös suuri merkitys.

Kirjanpidossa on lähtökohtaisesti kyse taloudellisen informaation identifioimis-, mit-

taamis- ja kommunikointiprosessista, kun taas tilintarkastuksen pääpaino on tuon talou-

dellisen informaation verifioinnissa eli varmentamisessa. Kirjanpito on siis informaatio-

funktioltaan tiivistettynä informaatiota tuottavaa tilintarkastuksen analysoidessa, tutki-

essa ja raportoidessa tätä jo tuotettua informaatiota.33

Tilintarkastaja välittää tilintarkastuskertomuksen avulla informaatiota eri sidos- ja in-

tressiryhmille34 tarkastettavasta kohteesta. Tilintarkastuskertomus on tilintarkastajan

raportointimuodoista ainoa dokumentti, joka on julkinen ja kaikkien tahojen saatavissa.

Tilintarkastuspöytäkirja ja suullisesti tapahtuva raportointi toimivat tilintarkastajan ja

johdon välisinä informaation välityskanavina.35

Tilintarkastuksessa on olennaista, että sidosryhmille välittyvä informaatio on totuuden-

mukaista. Informaatioketjuun voi kohdistua useita eri uhkia, jotka tavalla tai toisella

vääristävät informaation oikeellisuutta ennen kuin se saavuttaa kohteensa tilintarkastus-

kertomuksen muodossa. Nämä uhka-alueet on tiivistetty neljään eri luokkaan informaa-

tioketjun eri vaiheiden mukaisesti: 1) tuotanto, 2) esittäminen, 3) tulkinta ja 4) ymmär-

31 Tilinpäätösinformaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä tilinpäätöksen että toimintakertomuksen
sisältämää informaatiota.
32 Aho & Vänskä 1996, 2.
33 Sarja 1999a, 7.
34 Tilintarkastuksen sidos- ja intressiryhmiä luetellaan kappaleessa 2.2.3.
35 Sarja 1999a, 7.
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täminen. Kaikissa vaiheissa voi esiintyä informaation alkuperäistä sisältöä vääristäviä

tekijöitä. Tilintarkastuksen kannalta vaihe 1 liittyy tarkastettavan kohteen toimintaan ja

vaiheet 2 ja 3 siihen, kuinka tilintarkastaja esittää asiat tilintarkastuskertomuksessa ja

mahdollisesti tulkitsee kohteesta saamansa informaation. Vaihe 4 liittyy puolestaan lä-

hinnä siihen, miten eri intressiryhmät ymmärtävät tilintarkastuskertomuksen viestin. On

myös mahdollista, että tilintarkastaja ymmärtää väärin tilintarkastuksen kannalta olen-

naisen informaation sisällön raportteja laatiessaan, jolloin kyse on tilintarkastajan puut-

teellisesta ammattitaidosta. Ammattitaidon puutetta voidaan näin ollen pitää omana in-

formaation oikeellisuuteen vaikuttavana potentiaalisena uhkatekijänä.36

Informaatioketjun uhat voivat olla yhtäältä teknisiä ja toisaalta inhimillisiä. Tekniset

ongelmat liittyvät lähinnä tietotekniikan hyödyntämiseen tilintarkastuksessa. Olennaisia

teknisiä uhkatekijöitä ovat tietoturvallisuuskysymykset, kuten laitteistojen ja ohjelmis-

tojen tekninen toimivuus. Tällöin kyseessä ovat yksittäiset tietotekniikkariskit, joissa

riski muodostuu siitä, etteivät laitteet tai ohjelmat toimi tai ole hyödynnettävissä alkupe-

räisen tarkoituksensa mukaisesti. Informaation oikeellisuutta uhkaavat inhimilliset teki-

jät ovat sen sijaan huomattavasti teknisiä tärkeämpiä. Inhimillisistä uhkista puhuttaessa

on kyse esimerkiksi tilintarkastajan suhtautumisesta eri intressitahoihin, hänen henkilö-

kohtaisista vaikuttimistaan, taloudellisista intresseistään ja henkilösuhteistaan. Tilintar-

kastajan eettisyys voidaan lukea inhimillisiin tekijöihin, sillä esimerkiksi tilintarkastajan

riippumattomuutta vaarantavat suhteet ja intressit ovat sellaisia tekijöitä, jotka voivat

vaikuttaa siihen, millaiseksi tilintarkastuksen sisältö muotoutuu. Tällä luottamusriskiksi

kutsutulla informaation välittämiseen liittyvällä uhkalla voidaan tarkoittaa sitä, että jul-

kisen informaation laadun puutteellisuudesta aiheutuu menetyksiä sille, joka on luotta-

nut kyseisen informaation oikeellisuuteen.37

Tilintarkastusalan haasteena on reagoida sidosryhmien ammattikunnalle ja ammatin

työnkuvalle esittämiin odotuksiin kuitenkaan vaarantamatta lakisääteistä tehtäväänsä

riippumattomana informaation oikeellisuuden varmentajana. Tilintarkastukselta odote-

taan tilinpäätösinformaation luotettavuuden varmentamisen lisäksi taloudellisen infor-

maation eheyden tärkeyden korostamista. Tilintarkastajilta myös odotetaan, että heidän

kauttaan informaation käytettävyys johdon ja muiden sidosryhmien päätöksenteon apu-

36 Sarja 1999a, 8.
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na paranee. Tilintarkastajilta vaaditaankin perinteisen ja rutiininomaisen tilinpäätöserien

tarkastamisen ohella entistä enemmän paneutumista asiakkaan liiketoiminnan ymmär-

tämiseen ja toimialan tuntemukseen. Kokonaisvaltaisemman liiketoiminnan tuntemuk-

sen kautta tilintarkastajilla on lisäedellytyksiä vastata raportointinsa käyttäjien kasva-

neisiin informaatiotarpeisiin menettämättä riippumatonta asemaansa taloudellisen in-

formaation oikeellisuuden varmentajana.38

2.2.3 Yhteiskunnallinen tehtävä

Lainsäädännön tavoitteet määrittelevät tilintarkastuksen informaatiofunktion, jonka voi-

daan katsoa palvelevan varsinaisten toimeksiantajien ja ensisijaisten hyötyjien eli yhtei-

söjen omistajien ohella yhteiskuntaa laajemmin. Informaation välittäminen on keino

palvella tilintarkastuksen yhteiskunnallista funktiota. Tilintarkastuksen yhteiskunnalli-

sesta funktiosta seuraa, että tilintarkastusta voidaan pitää yhtenä kehittyneen talouselä-

män tunnusmerkkinä. Tilintarkastajan käsityksen ilmaiseminen tarkastamastaan tilin-

päätöksestä tai tilinpäätöksen luotettavuuden lisääminen tilintarkastuksen tavoitteina

eivät auta tunnistamaan tilintarkastuksen yhteiskunnallista tehtävää tai perimmäistä tar-

koitusta. Vasta tilintarkastuksen yhteiskunnallisen funktion tunnistaminen ja ymmärtä-

minen mahdollistavat tilintarkastukseen kohdistuvien vaatimusten ja odotusten realisti-

sen asettamisen. Tilintarkastuksen yhteiskunnallista luonnetta kuvaa sekin, että siitä

saatava käytännön hyöty määrittää kokonaan sen arvon. 39

Jokaisella ammatilla on yhteiskunnassa tehtävänä jonkin tarpeen tyydyttäminen40. Tilin-

tarkastuksella pyritään lähtökohtaisesti täyttämään erilaisia sekä henkilökohtaisia että

organisatorisia tarpeita. Tilintarkastuksen tehtävät ovat vahvasti yhteydessä sidos- ja

intressiryhmien odotuksiin ja tarpeisiin.41 Sidosryhmiä on kehittyneessä yhteiskunnassa

useita: tarkastettavan yhteisön nykyiset ja potentiaaliset omistajat, luotonantajat, työnte-

kijät, johto, asiakkaat ja hankkijat sekä valtio ja kunnat. Laajasti tulkittuna tilintarkas-

tuksen sidosryhmien voidaan katsoa olevan samoja kuin tarkastuksen kohteena olevalla

yhteisöllä. Sidosryhmiä eivät siis ole pelkästään ne, jotka antavat yhteisöön panoksen ja

37 Sarja 1999a, 8–9.
38 Cosserat 2000, 7–10.
39 Flint 1988, 6, 14; Riistama 1999, 21; Sarja 1999a, 12.
40 Cook & Winkle 1976, 28.
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odottavat siitä korvausta. Sidosryhmiä ovat myös ne, jotka asettavat yhteisölle tiettyjä

odotuksia tai jotka ovat pelkästään kiinnostuneita siitä, vaikka eivät olekaan antaneet

minkäänlaista panosta yhteisöön.42

Pääoman vapaaseen käyttöön ja liikkuvuuteen perustuvassa talousjärjestelmässä, jossa

omistus ja johtaminen on pääosin erotettu toisistaan, on kirjanpitovelvollisen toiminnas-

ta ja taloudesta annettavan informaation luotettavuus keskeinen tekijä koko järjestelmän

kannalta. Tilintarkastus perustuu siihen, että yksilöt tai ryhmät haluavat tai tarvitsevat

informaatiota, jonka luotettavuudesta he eivät itse pysty varmistumaan. Jatkuvasti muut-

tuvassa yhteiskunnassa tilintarkastajien työn tavoitteet ja sisältö määräytyvät ikään kuin

tilintarkastajien ja tilinpäätösinformaatiosta kiinnostuvien ryhmien jatkuvan vuoropuhe-

lun tuloksena. Tilintarkastajien tulee kuulla näiden ryhmien edustajia voidakseen vasta-

ta työtään koskeviin odotuksiin mahdollisuuksien mukaan. Sidosryhmien puolestaan

tulee olla riittävässä määrin selvillä tilintarkastajan työn mahdollisuuksista ja rajoituk-

sista.43

Tilintarkastajan toiminta kaikkien sidosryhmien hyväksi on mahdollista, kun tilintarkas-

taja on riippumaton. Riippumattomuusarviointia eivät voi suorittaa pelkästään tilintar-

kastajan valitsijat ja tilintarkastaja itse, vaan se tulee tehdä ottaen huomioon kaikkien

tilintarkastajan sidosryhmien näkemykset.44 Tässä yhteydessä puhutaan yleisesti tilin-

tarkastajan tosiasiallisesta riippumattomuudesta ja riippumattomuuden ulkoisesta kuvas-

ta, joita käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.1.3.

KHT-yhdistyksen julkaisemiin tilintarkastusalan suosituksiin sisältyvissä eettisissä oh-

jeissa otetaan esille yleisen edun noudattaminen tilintarkastajan työssä. Tilintarkastajan

objektiivisuuteen, rehellisyyteen ja riippumattomuuteen perustuva sidosryhmien luotta-

mus luo tilintarkastajien ammattikunnalle yleistä etua koskevia velvoitteita. Yleisellä

edulla tarkoitetaan kaikkien niiden sidosryhmien yleistä hyvinvointia, joita tilintarkasta-

jat palvelevat. Tilintarkastajan velvollisuutena ei ole yksinomaan yksittäisen asiakkaan

tai työnantajan palveleminen vaan yleinen etu vaikuttaa vahvasti siihen, mitä tilintarkas-

41 Sarja 1999a, 12.
42 Kärkkäinen 1998, 11–12.
43 Riistama 1999, 22–23.
44 Kärkkäinen 1998, 12.
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tajalta odotetaan. Tilintarkastuspalveluita tuottaessaan tilintarkastajan asenteella ja käyt-

täytymisellä on vaikutus yhteiskunnan taloudelliseen hyvinvointiin. Tilintarkastajilla

voidaan siis katsoa olevan keskeinen tehtävä talouselämän ohella koko yhteiskunnas-

sa.45

2.2.4 Eettinen merkitys

Perimmältään tilintarkastuksessa tarkastetaan tai valvotaan liike-elämän etiikkaa. Vaik-

ka tilintarkastuksen käsite pysyy muuttumattomana, sen käytännöllinen tulkinta muut-

tuu lainsäädännön ja yhteiskunnassa vallitsevien eettisten ja moraalisten arvojen sekä

yhteiskunnallista tilintekovelvollisuutta koskevien arvoasetelmien muuttuessa.46 Kes-

keinen kysymys on siten eettinen: millaiseksi tilinpäätösten laatijat ja niiden tarkastajat

kokevat eettisen velvollisuutensa tilinpäätöksiä laatiessaan ja tarkastaessaan47. Niin

kauan kuin tilintarkastuksessa on kyse hyväksyttävää käyttäytymistä sääntelevien täs-

mällisesti määriteltyjen normien noudattamisen tarkastamisesta, on tilintarkastus kult-

tuurisesti, yhteiskunnallisesti ja poliittisesti arvosidonnaista48.

Yhteiskunnan päätettävissä on se, millaiset normit ohjaavat erilaisten organisaatioiden

toimintaa ja mitkä asiat alistetaan tilintarkastuksessa varmennettavaksi. Koska liike-

elämän eettisten normien voidaan olettaa olevan jonkinlaisessa suhteessa yhteiskunnan

jäsenten yksityisessä elämässään noudattamien eettisten normien kanssa, on tämän suh-

teen ymmärtäminen tärkeää luotaessa tilintarkastusta koskevia toimintatapoja.49

Standardit hyväksyttävään käyttäytymiseen määräytyvät yhteiskunnan arvojärjestyksen

mukaan. Vaikka tilintarkastusta sääntelevät periaatteet voivatkin olla maailmanlaajui-

sesti varsin yhdenmukaisia, eivät yksityiskohtaiset sovellutukset ja suositukset odotetus-

ta käyttäytymisestä välttämättä ole samalla tavalla yhdenmukaisia. Samassa yhteisössä

vallitsevan kulttuurin piirissä niiden kuitenkin tulisi olla yhdenmukaisia. Tässä suhtees-

sa esimerkiksi EU:n tilintarkastusdirektiivillä on merkittävä erilaisia järjestelmiä yh-

denmukaistava funktio. Luonnollisesti erilainen historia ja kulttuuri, perinteet, taloudel-

45 KHT-yhdistys 2005, 694.
46 Flint 1988, 7.
47 Riistama 1999, 21–22.
48 Flint 1988, 13.
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lisen kehityksen aste ja muut vastaavat yhteiskunnan ominaispiirteet vaikuttavat kulloi-

sessakin yhteiskunnassa omaksuttuihin organisatorisiin rakenteisiin ja sitä kautta edel-

leen tilintarkastuksen yksityiskohtaiseen sisältöön. Tilintarkastuksen läheinen yhteys

ympäröivään yhteiskuntaan saa aikaan sen, että yhteiskunnan muuttuessa myös tilintar-

kastuksen sisältö muuttuu.50

Yhteiskunnassa edellytetään arvostetuilta ja hyväosaisilta yksilöiltä ja ryhmiltä keski-

määräistä eettisempää toimintaa51. Tilintarkastuksen onnistumisen takaa viime kädessä

tilintarkastajan hyväksyttävä käyttäytyminen, jonka määrittelevät eettiset normit, lain

periaatteet ja säännöt52. Jos eettisistä käsityksistä tulee normeja, sovelletaan niitä tuo-

mioistuinten päätöksissä ja siten niistä tulee osa lainkäyttöä53.

Tilintarkastuksen sidosryhmien tulee voida luottaa paitsi yksittäiseen tilintarkastajaan,

myös koko tilintarkastajien ammattikuntaan. Tämä velvoittaa ammattikunnan jäseniä

käyttäytymään siten, ettei tämä luottamus särkyisi.54 Tilintarkastuksen edellytysten tul-

kinta riippuu kussakin tapauksessa luotettavuudelle asetetuista vaatimuksista eli siitä,

mitä luotettavuudella tarkoitetaan55. Tilintarkastuksen sidos- ja intressiryhmien luotta-

muksen saavuttamisen ehdoton edellytys on tilintarkastajan riippumattomuus. Jotta ti-

lintarkastuksesta on yhteiskunnallisesti tarkasteltuna käytännön hyötyä, on sen oltava

riippumatonta toimintaa56. Mitä suurempi yhteiskunnallinen merkitys tilintarkastuksella

katsotaan olevan, sitä suurempaa huomiota on kiinnitettävä toiminnan riippumattomuu-

teen57.

49 Flint 1988, 7.
50 Sarja 1999a, 16.
51 Heikkonen 1993, 12.
52 Flint 1988, 14.
53 Riistama 1999, 22.
54 Cook & Winkle 1976, 43.
55 Sarja 1999a, 16–17.
56 Saarikivi 2000, 55.
57 Sarja 1999a, 81.
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3 TILINTARKASTAJAN RIIPPUMATTOMUUS

3.1 Tilintarkastajan riippumattomuuden käsite

3.1.1 Riippumattomuus tilintarkastuksen perusolettamana

Tilintarkastuksen riippumattomuus on yleisesti tunnustettu yhdeksi keskeisistä tilintar-

kastuksen perusolettamista. Tilintarkastuksen teoriaa käsittelevässä kirjallisuudessa pe-

rusolettamat ovat kirjoittajasta riippuen eri tavoin määriteltyjä ja ilmaistuja, mutta yh-

teistä kaikille on se, että vaatimusta riippumattomuudesta pidetään keskeisenä, tilintar-

kastuksen kulmakivenä. Riippumattomuus on tilintarkastukseen kuuluva piirre, jonka

olemassaolon välttämättömyys ei vaadi mittavia perusteluja58. Tärkein riippumattomuu-

den perustelu liittyy olennaisesti tilintarkastuksen tarkoitukseen, informaation luotetta-

vuuden vahvistamiseen. Tilintarkastajan raportoinnin hyväksikäyttäjät voivat luottaa

tilintarkastuskertomukseen vain, jos tilintarkastaja on ollut riippumaton tarkastus- ja

raportointitehtävää suorittaessaan.59

Mautzin ja Sharafin määrittelemissä kahdeksassa tilintarkastuksen perusolettamassa eli

postulaatissa riippumattomuusvaatimus on ilmaistu seuraavasti: ”When examing finan-

cial data for the purpose of expressing an independent opinion thereon, the auditor acts

exclusively in the capacity of auditor.” Tämän postulaatin mukaan tilintarkastajan on

tilintarkastustehtävää suorittaessaan toimittava ehdottomasti vain tilintarkastajan roolis-

sa. Muut mahdolliset toiminnot tai seikat eivät saa vaikuttaa tilintarkastajan velvolli-

suuksien täyttämiseen. Tilintarkastus käsitteenä vaatii täten tilintarkastajan riippumat-

tomuuden toteutumista.60

Mautzin ja Sharafin määrittelemää tilintarkastuksen teoreettista perustaa nykyaikaista-

nut Flint on päätynyt seitsemään postulaattiin, joista kolmas pitää sisällään riippumat-

tomuusvaatimuksen: ”Essential distinguishing characteristics of audit are the indepen-

58 Mautz & Sharaf 1985, 204.
59 Saarikivi 2000, 56.
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dence of its status and its freedom from investigatory and reporting constraints.” Flintin

mukaan tilintarkastuksen on oltava kaikissa suhteissa riippumatonta tarkastuksen koh-

teena olevasta organisaatiosta ja sen jäsenistä. Tilintarkastajan on kyettävä ja saatava

muodostaa mielipiteensä ja tehdä päätelmänsä objektiivisesti ilman että aikaisemmat

yhteydet tarkastuskohteeseen vaikuttaisivat tilintarkastajan toimintaan. Tarkastuksen

lopputulos tai sen seuraukset sekä tarkastuksen kohteena olevaan asiaan liittymättömät

näkökohdat eivät saa myöskään vaikuttaa tilintarkastajan suoritukseen. Tilintarkastuk-

sen arvovalta ja hyväksyntä perustuvat keskeisesti tilintarkastajan riippumattomuuteen.

Jotta tilintarkastuksen tehtävä eli yhteisön tilintekovelvollisuuteen liittyvän informaati-

on luotettavuuden vahvistaminen toteutuisi, on tilintarkastuksen oltava riippumatonta

toimintaa.61

Tilintarkastajan tulee välttää sellaisia seikkoja tai olosuhteita, joiden perusteella hänen

riippumattomuuttaan voidaan perustellusti epäillä. Riippumattomuuden voi siis periaat-

teessa vaarantaa mikä tahansa riippuvuussuhteen aiheuttava asia, jolla luonnollisesti on

joko välitön tai välillinen yhteys tarkastuskohteen tilintarkastukseen. Tilintarkastajan

riippumattomuutta ei voida näin ollen rajata koskemaan pelkästään tarkastuskohdetta ja

sen eri toimielimiä. Sidosryhmäajattelun mukaan tilintarkastajan tulee tarkastustehtä-

vänsä puitteissa valvoa tarkastettavan yhteisön sidosryhmien etuja yhteisön edun ohella.

Tästä valvontavelvollisuudesta aiheutuu se, että riippumattomuutta ei voida tarkastella

ainoastaan suhteessa tarkastuskohteeseen, vaan sitä on käsiteltävä laajempana.62

Tilintarkastuksen riippumattomuuden voi siis edellä todetun perusteella vaarantaa muis-

takin tahoista kuin itse tarkastuskohteesta tai sen toimielimistä johtuvat seikat ja olosuh-

teet. Tilintarkastajan riippumattomuutta arvioitaessa tulee näin ollen ottaa huomioon

myös yhteisön sidosryhmät, jolloin ratkaisevaa on se, onko tilintarkastajan ja yhteisön

sidosryhmään tai sidosryhmiin liittyvä seikka, olosuhde tai näiden välinen suhde sellai-

nen, että sen voidaan katsoa olevan omiaan vaarantamaan tilintarkastajan mahdollisuu-

den objektiiviseen tilintarkastuksen suorittamiseen. Eri sidosryhmillä on käytännössä

erilaiset intressit, jotka eivät välttämättä ole yhdensuuntaisia. Eri sidosryhmien intresse-

jä valvoessaan tilintarkastajan tulee arvioida, voiko hän hoitaa tehtävänsä ilman lojali-

60 Mautz & Sharaf 1985, 42; ks. myös Saarikivi 2000, 56.
61 Flint 1988, 22, 29.
62 Saarikivi 2000, 57–58.
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teettiristiriitojen syntymistä. Tässä suhteessa tilintarkastajan toimintaa ohjaa hänen la-

kiin perustuva tilintarkastustehtävänsä ja sen sisältö. Tilintarkastajan tehtävänä ei ole

selvittää ja ratkaista sidosryhmien välisiä mahdollisia eturistiriitoja, vaan pysytellä si-

dosryhmistä riippumattomana. Tasavertaisuuden noudattaminen on keskeinen periaate

sekä tarkastuskohteen yhden sidosryhmän sisällä että eri sidosryhmien välillä.63 Sidos-

ryhmien tasapuolinen kohtelu ei ole mahdollista ilman riippumattomuutta64.

3.1.2 Tilintarkastajan riippumattomuus käsitteenä

Riippumattomuus ei ole käsitteenä yksinkertainen. Sitä ei ole määritelty yksiselitteisesti

lainsäädännössä sen paremmin kuin kirjallisuudessakaan65. Sanan ”riippumattomuus”

selitysten mukaan riippumattomuudessa on kyse relaatioista henkilön tai asian ja ulko-

puolisten tahojen välillä. Riippumattomuus merkitsee yhtäältä itsenäisyyttä eli sitä, että

henkilö ei ole riippuvainen muista henkilöistä tai asioista tai näiden määräysvallan alai-

nen. Toisaalta riippumattomuus merkitsee myös sitä, että muut henkilöt eivät tosiasialli-

sesti vaikuta eikä heillä myöskään ole mahdollisuutta vaikuttaa kielteisellä tavalla hen-

kilön toimintaan.66

Riippumattomuus on vapautta toisen osapuolen valvonnasta ja määräysvallasta. Se mer-

kitsee myös puolueettomuutta ja ennakkoluulotonta asennetta näytön hankkimisessa ja

tulkitsemisessa sekä käsityksen muodostamisessa. Tilintarkastajan tulee riippumattoma-

na osapuolena haluta pysyttäytyä ja myös pysyttäydyttävä sen takana, minkä hän amma-

tillisen harkintansa perusteella katsoo oikeaksi. Riippumattomuus on objektiivinen mie-

lentila, johon tilintarkastusasiakkaiden näkemykset eivät vaikuta. Tilintarkastajan tulee

välttää tilanteita, jotka saattaisivat vaarantaa objektiivisuuden tai luoda henkilökohtaisia

ennakkoasenteita, jotka saattaisivat vaikuttaa hänen johtopäätöksiinsä.67

Riistama mainitsee tilintarkastajan riippumattomuudelle kolme merkitystä. Ensinnäkin

tilintarkastajan tulee olla täysin riippumaton tarkastettavasta organisaatiosta ja sen jäse-

nistä, jolloin hän ei saa olla näihin alistus- tai käskyvaltasuhteessa. Toiseksi tilintarkas-

63 Saarikivi 2000, 58–59.
64 Kärkkäinen 1998, 60.
65 Sarja 1999a, 79.
66 Saarikivi 2000, 61–62.
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tajalla tulee olla vapaus valita tarkastuskohteensa, tarkastuksen laajuus ja tarkastusme-

netelmä eli tilintarkastajan on voitava suunnitella tarkastustoimenpiteensä hankkimansa

tiedon, omien havaintojensa ja oman harkintansa perusteella. Kolmanneksi tilintarkasta-

jan riippumattomuus merkitsee tilintarkastustyön riippumattomuutta tarkastuksen lop-

putuloksesta. Lopputulos ei saa vaikuttaa tilintarkastuksen suorittamiseen eikä rapor-

tointiin.68

Vaikka edellä tilintarkastajan riippumattomuuden todetaankin merkitsevän tilintarkasta-

jan täydellistä riippumattomuutta tarkastuskohteesta ja sen jäsenistä, ei tilintarkastajan

riippumattomuuden voida kuitenkaan katsoa olevan absoluuttista käytännössä. Tilintar-

kastaja on toiminnassaan aina jossain määrin riippuvainen muista henkilöistä tai asiois-

ta.69 Sana ”riippumattomuus” sellaisenaan käytettynä saattaa olla harhaanjohtava ja ai-

heuttaa värinkäsityksiä, sillä sanasta voi saada sellaisen kuvan, ettei ammatillista har-

kintaa käyttävällä henkilöllä saisi olla mitään taloudellisia tai muitakaan suhteita. Tämä

ei ole kuitenkaan mahdollista, koska kaikki yhteiskunnan jäsenet ovat ainakin jossain

suhteessa tekemisissä keskenään.70 Tilintarkastajan riippuvuus on lähtökohta, joka on

hyväksyttävä. Riippuvuutta aiheuttavat tekijät tulee kuitenkin minimoida siten, että ul-

kopuolinen voi perustellusti luottaa tilintarkastajan suorittavan tarkastuksen objektiivi-

sesti. Näin ollen riippumattomuuden tulee olla myös ulkoisesti uskottavaa.71

Saarikivi onkin tiivistänyt riippumattomuuden määritelmän seuraavalla tavalla: ”Tilin-

tarkastajan riippumattomuus on vapautta sellaisista riippuvuussuhteista, joiden voi-

daan perustellusti epäillä vaikuttavan tilintarkastajan kykyyn toimia objektiivisesti. Ti-

lintarkastajan riippumattomuudessa on kysymys siitä, että ulkopuolinen tarkastelija voi

luottaa tilintarkastajan toimivan objektiivisesti.”72 Huomionarvoista on, että tilintarkas-

tuksen riippumattomuudesta puhuttaessa fokus on erityisesti siinä, näkeekö ulkopuoli-

nen tarkastelija eli kolmas osapuoli tilintarkastajan suhteen tarkastuskohteeseensa riittä-

67 Saarikivi 2000, 62.
68 Riistama 1999, 31.
69 Saarikivi 2000, 62–63.
70 KHT-yhdistys 2005, 709.
71 Saarikivi 2000, 63.
72 Saarikivi 2000, 63.
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vän riippumattomaksi. Kolmantena osapuolena voidaan pitää ketä tahansa, joka käyttää

hyväkseen ja luottaa tilintarkastajan tarkastamaan tilinpäätökseen73.

3.1.3 Riippumattomuuden kahtiajako

Perinteisesti tilintarkastajan riippumattomuutta on tarkasteltu kolmella eettisellä tasolla.

Ensimmäisenä ja riippumattomuuden korkeimpana tasona pidetään tilintarkastajaa itse-

ään, hänen luonteenpiirteitään. Riippumattomalta tilintarkastajalta edellytetään rehelli-

syyttä, objektiivisuutta ja vastuuntuntoa tarkastustyössään. Toinen riippumattomuuden

taso liittyy tilintarkastajan ja tarkastuskohteen suhteeseen. Tilintarkastajan tulee välttää

kaikkia sellaisia henkilö- ja liiketoimintasuhteita tilintarkastusasiakkaansa kanssa, jotka

voivat edes alitajuisesti uhata puolueettoman raportoinnin vaatimusta. Kolmannella

riippumattomuuden tasolla tarkoitetaan, että tilintarkastajan tulee välttää mitä tahansa

suhteita, joiden voidaan tulkita aiheuttavan tarkastukseen vaikuttavan intressiristiriidan

asiaan perehtyneen ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta katsottuna.74

Edellä mainituista riippumattomuuden tasoista kaksi ensimmäistä liittyvät tilintarkasta-

jan luonteenpiirteisiin ja mielentilaan. Kolmannella tasolla kyse ei ole tilintarkastajasta

itsestään, vaan siitä, millaisena muut hänet näkevät. Tilintarkastuksen teoriaa käsittele-

vässä kirjallisuudessa tätä tilintarkastajan riippumattomuuteen liittyvää ilmiötä on tar-

kasteltu jakamalla riippumattomuus kahteen osaan. Nämä kaksi riippumattomuus-

käsitettä konkretisoivaa aspektia ovat tosiasiallinen riippumattomuus (independence in

fact) ja riippumattomuuden ulkoinen kuva (independence in appearance). Kahdesta

tarkastelutavasta huolimatta riippumattomuuden olemassaolo edellyttää kummankin

osa-alueen samanaikaista toteutumista, sillä kumpikin edellytyksistä on välttämätön75.

3.1.3.1 Tosiasiallinen riippumattomuus

Tosiasiallisella riippumattomuudella tarkoitetaan yleensä sitä, että tilintarkastaja muo-

dostaa käsityksensä itsenäisesti kiinnittäen huomiota kaikkiin niihin asioihin, joilla on

73 Cottell & Perlin 1990, 30.
74 Cottell & Perlin 1990, 30–31.
75 Saarikivi 2000, 64.
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tarkastuksen kannalta merkitystä. Tosiasiallinen riippumattomuus yhdistetään tilintar-

kastajan mielentilaan ja henkiseen asennoitumistapaan tarkastustilanteessa.76 Pääosin

tosiasiallista riippumattomuutta pidetään tilintarkastajien keskuudessa itsestäänselvyy-

tenä päivittäisessä tilintarkastustyössä. Siihen vaadittavia tilintarkastajan ominaisuuksia

on vaikea erottaa toisistaan.77 Tilintarkastajan rehellisyys ja objektiivisuus sekä luon-

teenlujuus edellä mainittujen ominaisuuksien säilyttämiseen paineen alla työskennelles-

sä ovat tällaisia tilintarkastajalta edellytettyjä ammattietiikkaan liittyviä ominaisuuk-

sia78.

Tosiasiallisen riippumattomuuden puuttumista on hankalaa epäillä. Puute huomataan

usein oikeastaan vasta silloin, kun tilintarkastuksen epäonnistuminen tulee ilmi. Tilin-

tarkastaja ei ole toiminut objektiivisesti eikä hän ole suorittanut tarkastustoimenpiteitään

riittävän kriittisesti. Myös tilintarkastajan epäpätevyyttä on pidetty tosiasiallisen riip-

pumattomuuden puutteen ilmentymänä. Joka tapauksessa kyse on tilintarkastajalta puo-

lueettoman lausunnon antamiseen vaadittujen ominaisuuksien, hyveiden, puuttumisesta,

jolloin voidaan katsoa riippumattomuuden tulleen loukatuksi korkeimmalla tasollaan.79

Toinen tosiasialliseen riippumattomuuteen liitetyistä ulottuvuuksista perustuu tilintar-

kastajan ja hänen asiakkaidensa välisiin suhteisiin. Tilintarkastaja ei voi niin sanotusti

palvella kahta herraa samaan aikaan. Tilintarkastaja ei voi tarkastaa omaa työtään eli

esimerkiksi tietyn yhteisön kirjanpitäjänä, tilinpäätöksen laatijana tai sisäisenä tarkasta-

jana toimiminen ei sovi samaan yhtälöön kyseisen yhteisön tilintarkastuksen suorittami-

sen kanssa. Tosiasiallinen riippumattomuus on uhattuna myös siinä tapauksessa, että

tilintarkastajalla on vahva taloudellinen intressi tilintarkastusasiakkaaseensa.80

KHT-yhdistyksen eettisissä ohjeissa riippumattomuus-käsitettä määriteltäessä todetaan

riippumattomuuden edellyttävän mielen riippumattomuutta ja näkyvää riippumatto-

muutta. Mielen riippumattomuus on terminä rinnastettavissa tosiasialliseen riippumat-

tomuuteen. Mieleltään riippumatonta tilintarkastajaa kuvataan henkilöksi, joka asennoi-

tuu asiaan siten, ettei hän ole altis vaikutteille, jotka voisivat vaarantaa ammatillisen

76 Saarikivi 2000, 64.
77 Cottell & Perlin 1990, 31.
78 Cosserat 2000, 75.
79 Cottell & Perlin 1990, 31–32.
80 Cottell & Perlin 1990, 32.
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harkinnan. Tällaisille vaikutteille altistumisen välttäminen mahdollistaa riippumattoman

ja objektiivisen toiminnan sekä ammatillisen varovaisuuden. Näkyvällä riippumatto-

muudella puolestaan tarkoitetaan sellaisten seikkojen ja olosuhteiden välttämistä, joiden

johdosta harkitseva ulkopuolinen tarkastelija voisi kaikkeen olennaiseen tietoon pereh-

dyttyään tulla perustellusti siihen johtopäätökseen, että tilintarkastajan rehellisyys, ob-

jektiivisuus tai ammatillinen varovaisuus on vaarantunut.81 Näkyvässä riippumattomuu-

dessa kysymys on siis riippumattomuuden ulkoisesta kuvasta.

3.1.3.2 Riippumattomuuden ulkoinen kuva

Riippumattomuuden ulkoisella kuvalla tarkoitetaan yleensä sitä, että tilintarkastajan

riippumattomuuden on oltava ulkopuolisen asiaan perehtyneen tarkastelijan kannalta

uskottavaa. Tilintarkastajan on vältettävä asioita ja tilanteita, jotka saattavat johtaa ul-

kopuolisen tarkastelijan perustellusti epäilemään hänen riippumattomuuttaan.82 Tilintar-

kastuksen arvo muodostuu pitkälti tilintarkastajan riippumattomasta statuksesta. Vaikka

tilintarkastaja olisi tosiasiallisesti riippumaton, suurin osa tilintarkastuksen arvosta me-

netetään, jos tilinpäätösinformaation hyväksikäyttäjät ja suuri yleisö uskovat tilintarkas-

tajan toimineen tarkastuskohteen edun ajajana. Ulkopuoliset tarkastelijat voivat luottaa

tilintarkastajan raportointiin ainoastaan siinä tapauksessa, että he kokevat olevansa var-

moja tilintarkastajan puolueettomuudesta tämän suorittaessa tilintarkastustehtäväänsä.83

Tilintarkastuksen yhteiskunnallisen aseman ja ammatin olemassaolon perusteen on to-

dettu pohjautuvan nimenomaan riippumattomuuden ulkoiseen kuvaan. Jos näkyvää

riippumattomuutta ei edellytettäisi, olisi mahdollista, että organisaatiossa työskentelevät

tosiasiallisen riippumattomuuden kriteerit täyttävät sisäiset tarkastajat voisivat suorittaa

tilintarkastajien tehtävät. Käytännössä tämä aiheuttaisi kuitenkin ulkopuolisen tarkaste-

lijan näkökulmasta katsottuna liikaa epäilyjä siitä, että sisäinen tarkastaja ajaisi edusta-

mansa yhteisön asiaa eli ulkoiselta kuvaltaan tämän ei katsottaisi olevan riippumaton.

Tällä perusteella koko tilintarkastajan ammatin uskottavuus ja oikeutus pohjautuu tosi-

asiallisen riippumattomuuden sijaan enemmänkin riippumattomuuden ulkoiseen kuvaan

81 KHT-yhdistys 2005, 709.
82 Saarikivi 2000, 64.
83 Cottell & Perlin 1990, 32.
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eli siihen, millaisen käsityksen yhteiskunta muodostaa tilintarkastajan riippumattomuu-

desta.84

Käytännössä riippumattomuuden ei voida tulkita tarkoittavan täydellistä riippumatto-

muutta tarkastuskohteesta jo pelkästään siinä mielessä, että tilintarkastajan tulee olla

tekemisissä ja kommunikoida tilintarkastusasiakkaansa jäsenten kanssa tilintarkas-

tusevidenssiä85 hankkiessaan, jolloin tilintarkastajalle syntyy tarkastuskohteen ja sen

jäsenten kanssa erilaisia suhteita. Näiden suhteiden merkittävyyttä tulisi arvioida sen

mukaan, mitä harkitseva kolmas osapuoli kaikkeen olennaiseen tietoon perehdyttyään ei

perustellusti pitäisi hyväksyttävänä86. Arvioidessaan jonkin tietyn suhteen vaikutusta

riippumattomuuteensa tilintarkastajan pitäisikin katsoa tilannetta ulkopuolisen tarkaste-

lijan näkökulmasta. Mikäli riippumattomuuden ulkoinen kuva näyttäisi vaarantuvan,

tilintarkastajan tulisi kieltäytyä toimeksiannosta.87

Kuten todettua, riippumattomuuden olemassaolo edellyttää sekä tosiasiallisen riippu-

mattomuuden että riippumattomuuden ulkoisen kuvan toteutumista samaan aikaan.

Koska yhteiskunnan havaitsemaan riippumattomuuden ulkoiseen kuvaan vaikuttaa

myös se, miten tilintarkastaja käyttäytyy tarkastusta suorittaessaan, ei tosiasiallista riip-

pumattomuutta ja riippumattomuuden ulkoista kuvaa ole syytä erottaa täysin toisistaan.

Tilintarkastaja voi saavuttaa vaaditun riippumattomuuden kuitenkin viime kädessä vain

omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään. Hänen sääntöjenvastainen toimintansa tai

kyseenalainen käyttäytymisensä voi hävittää myös kollegoiden nauttiman luottamuksen

tai ainakin olennaisesti heikentää sitä. Tämän vuoksi riippumattomuuden varjeleminen

on tilintarkastajille kollektiivinen välttämättömyys.88

3.2 Riippumattomuuden sääntely

Riippumattomuuden sääntelyn kannalta edellä käsitelty ”in fact – in appearance”  -

tarkastelutapa on ongelmallinen. Vaikka tilintarkastajan asennoitumista omaan riippu-

84 Cottell & Perlin 1990, 33.
85 ”Tilintarkastusevidenssi” tarkoittaa tilintarkastajan hankkimaa tietoa niiden johtopäätösten tekemiseksi,
joihin tilintarkastuskertomus perustuu (KHT-yhdistys 2003, 153).
86 KHT-yhdistys 2005, 709.
87 Cook & Winkle 1976, 47.
88 Riistama 1999, 36.
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mattomuuteensa pidetäänkin tilintarkastusta ja sen teoriaa käsittelevässä kirjallisuudessa

riippumattomuuden lähtökohtana, ei tilintarkastusjärjestelmä voi perustua pelkästään

asennoitumiseen. Tällaisen asennoitumisen eli tosiasiallisen riippumattomuuden (in fact

-tarkastelutapa) yleispätevä mittaaminen saati numeeristen kriteereiden asettaminen on

mahdotonta, jolloin myös sen sääntely on käytännössä mahdotonta.89

Koska sääntely on mahdollista vain in appearance -tarkastelutavan osalta, riippumatto-

muudelle on pyritty luomaan erilaisia havaittavissa olevia takeita. Lainsäädännöllä ja

erilaisilla organisatorisilla järjestelyillä voidaan luoda edellytykset, joiden puitteissa

ulkoisille vaikutteille mahdollisesti alttiilla henkilöllä on paremmat mahdollisuudet säi-

lyttää riippumattomuutensa90. Sääntelyn keinoin pyritään eliminoimaan sellaisten teki-

jöiden ja riippuvuussuhteiden olemassaolo, joiden voidaan olettaa rajoittavan tilintar-

kastajan toimintavapautta ja vaikuttavan kielteisesti ulkopuolisen tarkastelijan arvioon

tilintarkastajan riippumattomuudesta. Tosin välillisesti in appearance -näkökulmaan

kohdistuva sääntely turvaa myös riippumattomuuden in fact -näkökulmaa.91

Riippumattomuuden takeiksi on kehittynyt erilaisia mekanismeja, kuten riippumatto-

muuden ja esteellisyyden sekä erilaisten vastuukysymysten oikeudellinen sääntely sekä

ammattikuntakohtaiset eettiset normit ja toimintaohjeet. Tällaisten mekanismien funktio

on siinä, että niitä voidaan pitää myös suurelle yleisölle tunnettuina. Ulkopuolinen tar-

kastelija tietää niiden kautta ainakin periaatteessa, miten tilintarkastajan tulee asianmu-

kaisesti toimia. Tällöin voidaan olettaa, että tilintarkastajan toimiessa hänelle asetettujen

yleisesti hyväksyttyjen normien ja ohjeiden mukaisesti ulkopuolisen havainnoitsijan

luottamus tilintarkastusjärjestelmään säilyy.92

Perinteisten normatiivisten takeiden luominen kuuluu lainsäätäjälle. Koska lainsäädäntö

on velvoittavaa, voidaan puhua riippumattomuuden velvoittavista takeista. Laajassa

merkityksessä normatiivisten takeiden käsitteen soveltamisalaa ei ole kuitenkaan syytä

rajata vain lainsäädäntöön, sillä lainsäädännössä ilmaistujen sääntöjen ohella normeja

ovat myös erilaiset periaatteet ja suuntaviivat. Lainsäädännön ohella onkin kehittynyt

89 Sarja 1999a, 162.
90 Sarja 1999a, 162–163.
91 Saarikivi 2000, 64–65.
92 Sarja 1999a, 163–164.
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erilaisia ammattikuntakohtaisia eettisiä toimintaohjeita ja periaatteita, jotka lähtökohtai-

sesti sitovat kohteitaan tosiasiallisesti mutta jotka eivät ole oikeudellisesti sitovia. Täl-

löin voidaan puhua riippumattomuuden vapaaehtoisista takeista, sillä millään ammatti-

kunnalla ei ole lähtökohtaisesti velvollisuutta luoda ammattieettisiä ohjeita ja toiminta-

malleja. Niitä on kuitenkin kehitetty vapaaehtoisesti ammattikunnan oman intressin ta-

kia, koska niillä on ajateltu parannettavan ammattikuntaa kohtaan tunnettua julkista

luottamusta ja arvonantoa.93

Tässä yhteydessä käsitellään lähemmin tilintarkastajan riippumattomuuden lainsäädän-

nöllisiä takeita. Eettisiä takeita tarkastellaan seuraavassa pääluvussa. Normatiivisten

takeiden jaottelu jyrkästi lainsäädännöllisiin ja eettisiin ei ole käytännössä mahdollista,

mistä esimerkkeinä ovat hyvä tilintarkastustapa ja hyvä tilintarkastajatapa. Tilintarkas-

tuslaki velvoittaa tilintarkastajan noudattamaan hyvää tilintarkastustapaa laissa tarkoi-

tettuja tehtäviä suorittaessaan. Hyvä tilintarkastustapa on jatkuvasti kehittyvä käsite ja

sen noudattamiseen ohjaavat muun muassa tilintarkastusalan standardit ja suositukset.

Hyvä tilintarkastustapa on tilintarkastussuositusten ohella alalla vallitseva käytäntö ja ne

menettelytavat, joihin tilintarkastajat päätyisivät ammatillisen harkinnan perusteella94.

3.2.1 Tilintarkastuslain nimenomaiset riippumattomuussäännökset

Tilintarkastuslain riippumattomuussäännöksessä95 säädetään tilintarkastajan riippumat-

tomuuden yleisestä lähtökohdasta. Tilintarkastajalla tulee olla edellytykset riippumat-

toman tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset puuttuvat, tilintarkastajan on

kieltäydyttävä vastaanottamasta toimeksiantoa tai luovuttava siitä, mikäli edellytyksissä

tapahtuu myöhemmin muutos, joka ei enää takaa riippumattomuuden edellytyksiä. Ti-

lintarkastuslain yleisluontoista riippumattomuussäännöstä täsmentää saman lain seuraa-

va pykälä, jossa säädetään varsinaisesti tilintarkastajan esteellisyydestä.96 Näitä edellä

93 Sarja 1999a, 164.
94 KHT-yhdistys 2005, 14.
95 Uudessa tilintarkastuslaissa (13.4.2007/459) riippumattomuudesta säädetään 24 §:ssä. Tämä uuden lain
riippumattomuussäännös perustuu vanhan tilintarkastuslain (28.10.1994/936) 23 §:ään, mutta säännöstä
muutettiin vastaamaan uudistettua EU:n tilintarkastusdirektiiviä (2006/43/EY) sekä EU:n komission riip-
pumattomuussuositusta (2002/590/EY). Uuden tilintarkastuslain riippumattomuussäännökseen on sisälly-
tetty muun muassa luettelo riippumattomuutta uhkaavista tekijöistä, joita käsitellään tarkemmin tutkimuk-
sen neljännessä pääluvussa osana tilintarkastajien ammattikunnan eettistä ohjeistusta.
96 Sarja 1999a, 101.
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mainittuja lainkohtia kutsutaan myös nimenomaisiksi riippumattomuussäännöksiksi.

Riippumattomuusvelvollisuus koskee tilintarkastuslain 1.1 §:ssä tarkoitettua toimintaa

eli tilintarkastusta tai muuta toimintaa, joka laissa tai asetuksessa säädetään tilintarkasta-

jan tehtäväksi. Riippumattomuusvelvollisuus ei sen sijaan koske 1.2 §:ssä tarkoitettua

toimintaa, jota voitaneen yleistävästi kutsua konsultoinniksi.97

3.2.1.1 Esteettömyys

Riippumattomuus ja esteellisyys eroavat luonteeltaan toisistaan, sillä esteellisyys on

riippuvuussuhteen seuraus98. Tilintarkastuslain riippumattomuusvaatimus on laajempi

kuin sitä tilintarkastuslaissa seuraava esimerkinomaisia esteellisyysperusteita sisältävä

esteellisyyssäännös. Riippuvuus voi perustua tiettyyn tilanteeseen tai tiettyyn taloudelli-

seen tai sosiaaliseen vaikutussuhteeseen, jolloin riippuvuus on omiaan vaarantamaan

objektiivisen tilintarkastuksen toteutumisen.99

Tilintarkastuslain esteellisyyssäännöksessä luetellaan sellaisia henkilöitä, jotka eivät

tiettyjen edellytysten täyttyessä saa toimia tarkastuskohteen tilintarkastajina. Esteelli-

syysperusteita ovat tilitysvelvollisuus tarkastuskohdetta kohtaan, palvelussuhde tarkas-

tuskohteeseen, alistussuhde tietyissä tilanteissa sekä tietty sukulaisuus- tai siihen verrat-

tava suhde tilitysvelvollisiin.100 Lainkohdassa säädetään myös taloudellisen intressin

kiellosta, jonka mukaan tilintarkastajalla ei saa olla rahalainaa tai vakuutta eikä vastaa-

vaa etuutta tarkastuskohteelta tai sen jäseneltä101.

Koska tämän tutkimuksen painopiste on tilintarkastajan riippumattomuuden ammattieet-

tisissä takeissa ja koska näistä esteellisyyssäännöksessä esitetyistä riippumattomuutta

vaarantavista tilanteista mainitaan myös tilintarkastajien eettisissä ohjeissa, käsitellään

näitä perusteita laajemmin seuraavassa pääluvussa riippumattomuuden uhkia koskevas-

sa alaluvussa.

97 Saarikivi 2000, 139–140.
98 Aho & Vänskä 1996, 36.
99 Sarja 1999a, 101–102.
100 Saarikivi 2000, 230.
101 Sarja 1999a, 103. Uudessa tilintarkastuslaissa taloudellisen intressin kieltoa koskeva esteellisyyssään-
nöksen kohta on vanhan tilintarkastuslain mukaista kieltoa kattavampi siten, että uuden lain mukaan tilin-
tarkastaja ei myöskään saa antaa laissa mainituille tahoille tällaista taloudellista etuutta.
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3.2.1.2 Puolueettomuus ja objektiivisuus

Tilintarkastuslain yleisen riippumattomuusvaatimuksen mukaan tilintarkastajalla on

oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset

riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on edellä todetun mukaisesti

kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. Säännös sisältää ohjeen

tilintarkastajan valitsijoille ja tarkastettavan yhteisön johdolle, minkä lisäksi se velvoit-

taa myös tilintarkastajaa itseään. Yleinen riippumattomuusvaatimus sisältää tilintarkas-

tuksen puolueettomuuden ja objektiivisuuden varmistamiseen tähtäävän tavoitteen. Ti-

lintarkastajan henkilökohtaiset tai ulkopuoliset vaikuttimet eivät saa vaarantaa tilintar-

kastuksen puolueettomuutta. Objektiivista tilintarkastus on silloin, kun tarkastus suorite-

taan henkilökohtaisten näkemysten ja tapauskohtaisten mielipiteiden vaikuttamatta tar-

kastuksen tulokseen.102

Käsitteenä puolueettomuus eroaa riippumattomuudesta. Puolueettomuutta voidaan pitää

keinona riippumattomuuden toteutumiselle. Riippumattomuudella tarkoitetaan, että ti-

lintarkastajan tulee olla vapaa henkilökohtaisista intresseistä ja tarkastuskohteesta. Puo-

lueettomuus taas merkitsee sitä, ettei tilintarkastaja aja yksittäistapauksessa minkään

intressitahon asemaa erityisesti tai muutoin ole tietoisesti tai tiedostamattaan asenteelli-

nen.103

Objektiivisuuden käsite liittyy läheisesti riippumattomuuden käsitteeseen. Tilintarkasta-

jan riippumattomuudella pyritään turvaamaan tilintarkastajan toiminnan objektiivisuus.

Käsitteet eroavat toisistaan siinä, että riippumattomuutta arvioidaan henkilö- tai muiden

suhteiden perusteella, kun taas objektiivisuutta on mahdollista arvioida vain tilintarkas-

tajan tosiasiallisen toiminnan perusteella. Objektiivisuus ei ole ulkoisesti havaittavissa

oleva ominaisuus. Ulkopuolinen tarkastelija ei kykene selvittämään sitä, tuleeko tilin-

tarkastaja toimimaan objektiivisesti.104

102 Aho & Vänskä 1996, 37–38.
103 Sarja 1999a, 82–83.
104 Saarikivi 2000, 65–66.
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Vaatimus tilintarkastajan riippumattomuudesta on ainoa keino, jonka avulla voidaan

etukäteen varmistua siitä, että tilintarkastajalla on kyky toimia objektiivisesti. Aikaper-

spektiivi huomioon ottaen voidaan todeta, että riippumattomuudessa on kysymys etukä-

teisarvioinnista, jolloin arvioinnin taustalla ei ole tapahtunutta toimintaa. Objekti-

visuusarviointi sitä vastoin on jälkikäteistä. Joka tapauksessa tilintarkastajan on sekä

oltava riippumaton että toimittava objektiivisesti. Näin ollen riippumattomuusvaatimus

merkitsee vaatimusta tietystä olotilasta tai tiettyjen olosuhteiden olemassaolosta, kun

taas vaatimus objektiivisesta toiminnasta kohdistuu tilintarkastajan käyttäytymiseen.105

3.2.2 Muita riippumattomuutta turvaavia säännöksiä

Edellä käsiteltyjen niin sanottujen nimenomaisten riippumattomuussäännösten lisäksi

tilintarkastuslaissa on muitakin säännöksiä, joiden voidaan katsoa turvaavan tilintarkas-

tajan riippumattomuutta. Näitä ovat ainakin KHT- ja HTM-tilintarkastajaksi sekä KHT-

ja HTM-yhteisöksi hyväksymistä koskevat vaatimukset eli auktorisointisäännökset, ti-

lintarkastajan yleistä ja erityistä kelpoisuutta koskevat säännökset sekä hyvää tilintar-

kastustapaa koskeva säännös.106 Myös tilintarkastajan vastuuta voidaan pitää riippumat-

tomuuden takeena.

Tilintarkastuslain auktorisointisäännösten mukaiset tilintarkastajaksi hyväksymisen vaa-

timukset ovat luonteeltaan pysyviä ja ehdottomia eikä niiden olemassaolosta voida

myöntää poikkeuksia. Sen lisäksi, että hyväksymisvaatimusten on täytyttävä tilintarkas-

tajaksi hyväksyttäessä, pysyy hyväksyminen voimassa vain, jos tilintarkastaja tai tilin-

tarkastusyhteisö säilyttää hyväksymisen edellytykset.107

Tilintarkastajaksi hyväksymisen vaatimuksista välittömästi tilintarkastajan riippumat-

tomuuden turvaamista koskee vaatimus siitä, että hyväksymistä hakeva ”ei harjoita tilin-

tarkastustoiminnan kanssa muuta toimintaa, joka on omiaan vaarantamaan tilintarkasta-

jan riippumattomuuden tai tilintarkastuksen suorittamisen”108. Muilla hyväksymisvaa-

105 Saarikivi 2000, 66.
106 Saarikivi 2000, 139–140; Sarja 1999a, 167.
107 Saarikivi 2000, 143–144.
108 Uuden tilintarkastuslain KHT- ja HTM-tilintarkastajien auktorisointia koskevissa säännöksissä ei ole
enää viittausta riippumattomuuteen. Hallituksen esityksessä (13.10.2006/194) poisjättämistä perusteltiin
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timuksilla on enemmänkin välillinen vaikutus riippumattomuuden kannalta.109 Tilintar-

kastuslain tilintarkastusyhteisöksi hyväksymisen vaatimukset puolestaan koskevat kaik-

ki välittömästi tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden turvaamista. Säännöksen hy-

väksymisvaatimuksilla pyritään esimerkiksi turvaamaan, ettei tilintarkastusyhteisön

omistus ja määräysvalta sekä hallinto- ja johtamistapa vaaranna riippumattomuutta.110

Hyväksymisvaatimusten on oltava voimassa, jotta henkilö voi ylipäätään toimia aukto-

risoituna tilintarkastajana. Tilintarkastuslain kelpoisuusehtoihin verrattuna hyväksymis-

vaatimukset ovat ikään kuin yleisiä kelpoisuusehtoja.111 Tilintarkastuslain yleisten kel-

poisuusvaatimusten mukaan tilintarkastajana voi toimia ainoastaan henkilö, joka ei ole

vajaavaltainen, konkurssissa tai liiketoimintakiellossa taikka jonka toimintakelpoisuutta

ei ole rajoitettu. Erityisissä kelpoisuusvaatimuksissa säädetään puolestaan tarkastuskoh-

teen taloudelliseen informaatioon perustuvista edellytyksistä, joiden perusteella tarkas-

tuskohteen tilintarkastuksessa on käytettävä hyväksyttyä tilintarkastajaa.

Tilintarkastajan riippumattomuutta on perusteltua tarkastella varsinaisen riippumatto-

muussääntelyn lisäksi vastuujärjestelmän näkökulmasta. Yhtenä vastuujärjestelmän

tarkoituksena on tehostaa riippumattomuussäännösten noudattamista ennaltaeh-

käisemällä tilanteita, joissa tilintarkastaja toimii huolimatta vaarantuneesta riippumat-

tomuudestaan. Tilintarkastuslain ja osakeyhtiölain perusteella tilintarkastajan vastuu

voidaan ryhmitellä kurinpidolliseen sanktiovastuuseen, vahingonkorvausvastuuseen ja

rangaistusvastuuseen.112

Tilintarkastuslain mukaan kurinpidollisen vastuun toteutuminen edellyttää, että tilintar-

kastaja toimii tilintarkastuslain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti tai tois-

tuvasti rikkoo velvollisuuksiaan hyväksyttynä tilintarkastajana. Tilintarkastuslaissa sää-

sillä, että viittaus riippumattomuuteen on jäänyt merkityksettömäksi. Lisäksi todettiin, että sen sisältöä on
ollut vaikea määritellä, etenkin kun riippumattomuudesta säädetään erikseen.
109 Saarikivi 2000, 144–145.
110 Saarikivi 2000, 151.
111 Saarikivi 2000, 144.
112 Saarikivi 2000, 172. Lähdeviittaus on vanhan osakeyhtiölain (29.9.1978/734) voimassaoloaikana il-
mestyneeseen teokseen. Uusi osakeyhtiölaki (21.7.2006/624) tuli voimaan 1.9.2006. Lakiuudistuksella ei
ole kuitenkaan vaikutusta mainittuun vastuuryhmittelyyn.
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dettyjen kurinpidollisten sanktioiden113 osalta sääntely kattaa sekä riippumattomuus-

että esteellisyyssäännösten vastaisen toiminnan.114

Tilintarkastuslaissa on oma säännöksensä tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuu-

desta. Riippumattomuuden kannalta keskeistä on se, voiko tilintarkastajan esteellinen tai

puolueellinen toiminta sinänsä aiheuttaa jollekin taholle korvattavaa vahinkoa. Kyse on

ensisijaisesti nimenomaan mahdollisen tapauskohtaisen riippuvuussuhteen vaikutukses-

ta, koska riippumattomuus organisatorisessa tai institutionaalisessa merkityksessä tulee

ottaa huomioon jo tilintarkastajaa valittaessa. Tapauskohtainen riippuvuussuhde voi

syntyä myös jälkeenpäin, minkä vuoksi esteellisyyteen ja puolueettomuuteen tulee jat-

kuvasti kiinnittää huomiota koko toimeksiannon ajan. Vahingonkorvausvelvollisuutta

tarkasteltaessa on muistettava, että korvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää aina

syy-yhteyttä tilintarkastajan toiminnan ja aiheutuneen vahingon välillä.115

Suomessa ei ole nimenomaista rangaistussäännöstä riippumattomuusvaatimuksen rik-

komisesta. Tilintarkastuslain rangaistussäännöksen mukaan tilintarkastusrikoksena116

rangaistaan tilintarkastuskertomuksen laatimista koskevan säännöksen rikkominen.

Koska tilintarkastajan riippumattomuus on yksi keino saavuttaa sidosryhmien intressiä

vastaava riippumaton arvio tarkastuksen kohteena olevan tilinpäätöksen oikeellisuudes-

ta, voidaan tilintarkastusrikosta koskevan sääntelyn katsoa kattavan myös riippumatto-

muuden vaarantumistilanteet. Myös voimassaoleva sanktiojärjestelmä katsotaan riittä-

väksi, millä on perusteltu riippumattomuusvaatimuksen noudattamatta jättämistä koske-

van nimenomaisen rangaistussääntelyn tarpeettomuutta.117

3.3 Riippumattomuuden ulottuvuudet

Tilintarkastajan riippumattomuutta on konkretisoitu riippumattomuutta vaarantavien

tekijöiden avulla, jolloin riippumattomuutta on lähestytty negaatioiden avulla eli määrit-

113 Sanktiot ankarimmasta lievimpään ovat hyväksymisen peruuttaminen, varoitus ja huomautus.
114 Saarikivi 2000, 172–173.
115 Sarja 1999a, 180–181.
116 Uuden tilintarkastuslain mukaan tilintarkastuskertomuksen laatimista koskevan säännöksen rikkomi-
sessa on kyse tilintarkastusrikkomuksesta, josta tuomitaan sakkoon, ellei muualla laissa säädetä anka-
rammasta rangaistuksesta. Tilintarkastusrikoksesta seuraavan rangaistuksen osalta viitataan rikoslain
(19.12.1889/39) 30 luvun 10 a §:n tilintarkastusrikossäännökseen.
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telemällä tekijöitä, joiden olemassaolo poistaa olettaman tilintarkastajan riippumatto-

muudesta. Tällaiset tilintarkastajan riippumattomuutta käsittelevässä kirjallisuudessa

esitetyt luettelot ja ryhmittelyt tukevat näkemystä siitä, että tilintarkastajan riippumat-

tomuudella on erilaisia ulottuvuuksia.118 Seuraavassa esitellään pari riippumattomuuden

uhkatekijöiden ryhmittelyä ja ulottuvuusjaottelua.

Flint on jaotellut viiteen ryhmään riippumattomuuden säilymiseen vaikuttavat tekijät,

jotka ovat joko riippumattomuuden olemassaolon ehtoja tai vaarantavat riippumatto-

muuden119:

1. Henkilökohtaiset ominaisuudet

2. Henkilösuhteet

3. Taloudellinen intressi tai riippuvuus

4. Tilintarkastustyön ja raportoinnin vapaus

5. Tilintarkastajan organisatorinen asema.

Henkilökohtaisista ominaisuuksista on korostettu rehellisyyden ja nuhteettomuuden

ohella luonteen lujuutta. Tilintarkastajan tulee säilyttää riippumattomuutensa ja objek-

tiivisuutensa häntä kohtaan kohdistuvista paineista ja mahdollisesta tarkastuskohteen

johdon painostuksesta huolimatta. Tilintarkastajan asenteeseen, mielipiteeseen tai arvos-

telukykyyn vaikuttavat tai ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta katsottuna sellaiselta

näyttävät henkilösuhteet estävät tilintarkastajaa toimimasta riippumattomasti. Taloudel-

lisin intressin tai riippuvuuden voivat aiheuttaa esimerkiksi sijoitukset tarkastuskohtee-

seen, velat tarkastuskohteelle, etuisuudet tarkastuskohteelta sekä tilintarkastuspalkkion

määräytyminen tai sen huomattavan suuri osuus tilintarkastajan kokonaispalkkioista.

Tilintarkastustyön ja raportoinnin vapaudella tarkoitetaan sitä, ettei tilintarkastajaa mil-

lään tavalla rajoiteta suorittamasta työtään tarvittavassa laajuudessa ja ettei hänen rapor-

tointinsa sisältöön puututa. Tilintarkastajan organisatorinen asema liittyy siihen, että

rakenteellisin keinoin turvataan tilintarkastajan valitseminen ja hänen toimintansa siten,

että vaatimukset sekä tosiasialliselle riippumattomuudelle että riippumattomuuden ul-

koiselle kuvalle toteutuisivat.120

117 Saarikivi 2000, 177–180.
118 Saarikivi 2000, 66–69.
119 Flint 1988, 63.
120 Flint 1988, 63–75.
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KHT-yhdistyksen julkaisemiin tilintarkastusalan suosituksiin sisältyvissä eettisissä oh-

jeissa on esitetty hieman toisentyyppinen lähestymistapa, joka vastaa Euroopan Tilin-

tarkastajaliiton FEE:n (Fédération des Experts Comptables Européens) ryhmittelyä riip-

pumattomuuden vaarantumissyistä121:

1. Oman intressin uhka

2. Oman työn tarkastamisen uhka

3. Asian ajon uhka

4. Läheisyyden uhka

5. Painostuksen uhka.

Oman intressin uhka syntyy, jos tilintarkastaja voi hyötyä taloudellisesti tarkastuskoh-

teesta tai jos edut olisivat muutoin ristiriidassa tarkastuskohteen edun kanssa. Oman

työn tarkastamisen uhka on olemassa silloin, kun tilintarkastaja joutuu tarkastamaan

aikaisemmin tekemäänsä työtä tai kun hän on äskettäin toiminut tarkastuskohteessa vai-

kutusvaltaisessa asemassa. Asian ajon uhkalla tarkoitetaan sitä, että riippumattomuus

vaarantuu, jos tilintarkastaja ryhtyy tukemaan tai näyttää tukevan tarkastuskohteen ase-

maa tai kantaa siten, että hänen oma objektiivisuutensa vaarantuu tai voi vaikuttaa vaa-

rantuvan. Läheisyyden uhka ilmenee, kun tilintarkastaja tulee liian myönteiseksi tarkas-

tuskohteen etuihin nähden läheisen henkilösuhteen johdosta tarkastuskohteen vaikutus-

valtaisen jäsenen kanssa. Painostamisen uhka on olemassa, jos tarkastuskohteen jäsen

painostaa tai vaikuttaa painostavan tilintarkastajaa siten, ettei tämä voisi toimia objek-

tiivisesti ja ammatillisen varovaisesti.122

Saarikivi pitää jälkimmäistä jaottelua onnistuneena siinä mielessä, että sitä soveltaessa

on pohdittava, miksi tilintarkastajan riippumattomuus tietyissä olosuhteissa voi vaaran-

tua. Ei siis riitä, että havaitaan jonkin uhkan olemassaolo, vaan sen lisäksi on mietittävä,

miksi se mahdollisesti vaarantaa riippumattomuuden, jolloin jaottelun voidaan katsoa

toimivan apuvälineenä vaaratilanteiden tunnistamisessa.123

121 KHT-yhdistys 2005, 715; FEE 1998, 9.
122 KHT-yhdistys 2005, 715–717.
123 Saarikivi 2000, 69.



38

Saarikivi itse katsoo uhkatekijöiden olevan ilmentymiä riippumattomuuden henkilölli-

sestä, ajallisesta ja toiminnallisesta ulottuvuudesta. Henkilöllinen ulottuvuus käsittää

suhteet, joissa tilintarkastaja on toisena osapuolena ja jotka vaikuttavat hänen riippumat-

tomuuteensa. Ajallisessa ulottuvuudessa on kysymys riippumattomuuden toteutumiselle

asetetusta ajallisesta kestosta. Toiminnallisessa ulottuvuudessa tilintarkastajan henkilö

ei sinänsä ole ratkaiseva tekijä, vaan mielenkiinnon kohteena ovat tilintarkastajan toi-

minta ja sen vaikutukset tilintarkastajan riippumattomuuteen. Saarikiven mukaan ulot-

tuvuustarkastelun merkitys tulee siitä, että sen avulla riippumattomuuden käsite saadaan

siirretyksi käytännön tasolle.124

Sarjan jaottelussa tilintarkastajan riippumattomuuden kannalta merkittävät seikat on

ryhmitelty toiminnallisiin, organisatorisiin, henkilöllisiin ja taloudellisiin. Sarjan jaotte-

lu vastaa pääosin ensimmäisenä esitettyä Flintin jaottelua. Toiminnallinen riippumatto-

muus on sisällöltään käytännössä sama kuin Flintin luettelon neljäs kohta eli tarkastus-

työn ja raportoinnin vapaus. Organisatorisella riippumattomuudella tarkoitetaan tilintar-

kastajan asemaa tarkastuskohteessa, millä on myös vastineensa Flintin jaottelussa. Hen-

kilöllisessä riippumattomuudessa on kysymys tilintarkastajan henkilösuhteista, jotka

Flint oli listannut toisena. Taloudellinen riippumattomuus vastaa Flintin luettelon kol-

matta kohtaa lukuun ottamatta tilintarkastajan muiden konsultointitehtävien sijoittamista

jaotteluun.125

Sarja toteaa niin sanotussa piilevässä riippuvuudessa korostuvan ensisijaisesti tilintar-

kastajan moraalin. Vaikka sen ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien mainitsemi-

nen riippumattomuuden sääntelyn tai takeiden yhteydessä saattaakin olla ongelmallista

objektiivisen mittaamisen tai määrittelyn kannalta, on niiden merkityksen tiedostaminen

kuitenkin tärkeää. Optimaalisimmatkaan organisatoriset tai toiminnalliset olosuhteet

eivät vielä välttämättä takaa tilintarkastajan riippumattomuutta.126

124 Saarikivi 2000, 69.
125 Sarja 1999a, 106–107.
126 Sarja 1999a, 106.
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4 TILINTARKASTAJAN RIIPPUMATTOMUUDEN EET-

TISET TAKEET

4.1 Ammattietiikasta

4.1.1 Etiikka ja moraali

Etiikka on monitieteellinen tieteiden alue, joka selvittää ja tutkii tieteellisesti ihmisten

tekojen ja tekemättä jättämisten hyväksyttävyyttä tai moitittavuutta sekä sitä, miten asi-

oiden pitäisi olla tai ei pitäisi olla tietoon perustuen. Etiikalle annetaan arvoa hyvänä ja

oikeana omine käytännön teorioineen ja normeineen eli mitä saa tehdä, velvollisuuksi-

neen eli mitä pitää tehdä ja kieltoineen eli mitä ei saa tehdä. Etiikka kuvailee ja selvittää

tieteellisesti ja tietoisesti tulkiten sitä, mikä on hyvää, oikeaa ja hyväksyttävää ja mikä

toisaalta huonoa, väärää ja moitittavaa. Toimintaa, sen tavoitteita ja niihin kuuluvia te-

koja voidaan tutkia, tarkastella ja perustella eettiseltä kannalta.127

Eettiseen toimintaan sisältyvät päämäärät, joihin tarkoituksellisesti pyritään, motiivit,

joilla siihen kannustetaan, keinot, joilla se toteutetaan onnistuen tai epäonnistuen ja seu-

raukset, jotka näkyvät hyvinä tai huonoina tuloksina. Eettinen toiminta vaatii todelli-

suuden tuntemista sekä tekojen motiivien, syiden ja seurausten oivaltamista. Eettiseen

käyttäytymiseen kuuluu, ettei tee tietoisesti väärin eikä pakene tekojaan ja tekemättä

jättämisiään syyllisyyden ilmitulon estämiseksi. Toiminnan eettisyyttä arvioitaessa on

kuitenkin pantava merkille, että eettisen toiminnan rajat ilmenevät selvästi vasta silloin,

kun joukossa on etiikan vastaista.128

Moraali sisältää tietyn ihmisen tai ihmisryhmän eettiset käsitykset, arvostukset ja nor-

mit. Moraaliin kuuluu yksilön tai ryhmän kyky kestää henkisiä paineita ja rasituksia.

Moraali liittyy oikeaan käyttäytymiseen, käyttäytymisen periaatteisiin ja sääntöihin.

Moraali määräytyy olemassa olevien ulkoisten ja tiedostettujen arvostusten ja normien

127 Heikkonen 1995, 16–17.
128 Heikkonen 1993, 11–12.
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sekä yksilön sisäistyneiden käsitysten mukaisesti. Moraalinormit ovat suhteellisia, ylei-

siä, itsenäisiä ja tärkeitä käyttäytymistapoja ja -sääntöjä, joiden tarkoituksena on jatku-

vasti auttaa ja perustella moraalista ajattelua ja käyttäytymistä elämässä ja käytännön

ratkaisuissa. Tällöin moraali sisältää lähinnä käyttäytymisen ja toiminnan ohjeita, sään-

töjä, tapoja ja periaatteita vaihtoehtoineen.129

Moraalisilla velvoitteilla ja tavoilla ei ole välttämättä lainsäädännöllisistä pakkoa tai

pakotetta, joten niiden vastaisilla teoilla tai tekemättä jättämisillä ei voida saada korva-

usta eikä rangaista. Moraalinen toiminta pyrkii ja auttaa saavuttamaan laadullisesti hy-

viä ja hyväksyttäviä tavoitteita sekä toisaalta välttämään ja estämään pahoja ja pahek-

suttavia tavoitteita. Tämän voidaan katsoa tapahtuvan, kun moraalinen tietämys ja halu

sen mukaiseen toimintaan lisääntyvät, mikä samalla yhtenäistää ja yleistää moraalisään-

töjä ja -tapoja.130

Kun menettely-, käyttäytymis- ja työtavoista hyvät ja objektiivisesti hyväksyttävissä

olevat vakiintuneet säännöt, tavat ja tottumukset kootaan yhteen, niistä syntyy tietty

kokonaisuus, moraalinen ja eettinen normisto omine osa-alueineen. Etiikkaan sisältyy

yleispäteviä, yhtenäistäviä ja yhteisiä normeja, jotka antavat laajasta näkökulmasta si-

sällön sille, mikä on kielto tai velvollisuus, mitä on oikeus tehdä tai millaista käyttäyty-

misen pitäisi olla. Normien ja tapojen vuoksi käyttäytyminen on monesti säädeltyä ja

etukäteen odotettavissa.131

Yksilö käyttäytyy tai ainakin uskoo käyttäytyvänsä eettisesti ja moraalisesti oikein, kun

hän toimii vastuullisesti omantuntonsa mukaisesti eikä tietoisesti kapinoi luonnollista

omaa sisäistä tajuaan vastaan. Omatunto paljastaa, onko yksilön oma eettinen asenne

sopusoinnussa vai ristiriidassa ja onko kysymyksessä oikea vai väärä tai hyvä vai paha.

Huono omatunto iskee puutteellisuuksiin, virheisiin ja väärinkäytöksiin, joihin yksilöllä

on osuutta ja vastuuta.132 Eettinen ja moraalinen yksilö pyrkii valitsemaan eri käyttäy-

tymis-, menettely- ja työtavoista arvokkaimman ja oikeudenmukaisimman ja noudatta-

maan sitä. Hän pyrkii asettamaan vaihtoehdot paremmuusjärjestykseen ja valitsemaan

129 Heikkonen 1993, 13–14.
130 Heikkonen 1995, 15.
131 Heikkonen 1993, 17–18.
132 Heikkonen 1993, 16.
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niistä kokonaisuuden kannalta vahvimman. Tätä varten hänen on selvitettävä omat

mahdollisuutensa, oikeutensa ja velvollisuutensa.133

Eettinen toiminta on sopeutumista ja eri näkökantojen huomioon ottamista sekä yhtei-

sen kokonaisedun varjelemista ja korostamista. Eettiset vaatimukset saavat vaikutteita

siitä, mitä etuja niistä on eri osapuolille ja etutahoille. Kun jokainen hakee omaa paras-

taan, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus kärsivät eturistiriidoissa, puolueellisuudessa

ja riippuvuudessa.134 Eettinen yksilö kunnioittaa velvollisuuksiaan ja elää niiden mukai-

sesti. Hän noudattaa lakeja, viranomaisten määräyksiä ja hyviä tapoja eikä pakoile, väis-

tä ja siirrä velvollisuuksiaan oikeudettomasti. Pelkkä lainkuuliaisuus ei riitä, vaan eetti-

syys ulottuu pidemmälle. Eettisen tason ylläpitämiseksi eettisesti toimivan tulee jatku-

vasti ja vastuuntuntoisesti seurata, kehittää ja kouluttaa itseään.135

Sana ”etiikka” on toisinaan käännetty myös moraaliopiksi. Jos moraali muodostuu niistä

normeista ja arvoasetelmista, jotka ohjaavat yksilön arvioita, päätöksiä ja toimintaa,

voidaan sanoa, että etiikka on moraalioppia. Kaikilla ihmisillä on siis moraali, olkoonpa

se tietoinen tai ei, mutta kaikilla ei sen sijaan ole etiikkaa. Etiikalta voidaan vaatia, että

se on ainakin tietoista ja sellaista, että siitä voidaan välittää tietoa, vaikka se ei olisikaan

ääneen lausuttua tai papereihin kirjoitettua. Etiikka suhteuttaa moraaliset käsitykset teo-

rioihin ja ajatusmalleihin ja auttaa sillä tavoin tekemään moraalin käsitettävämmäksi,

johdonmukaisemmaksi ja ristiriidattomammaksi. Sen vuoksi puhutaan myös ammat-

tietiikasta, kun tarkoitetaan normikokoelmaa, jonka jokin ammattikunta on yhteisesti

hyväksynyt jokaisen jäsenensä ammatinharjoituksen perustaksi.136

4.1.2 Ammattietiikka etiikan osa-alueena

Kun pohditaan kysymystä, minkälainen toiminta on ammattia harjoitettaessa eettisesti

hyväksyttävää ja suositeltavaa, keskustellaan ammattietiikan keskeisestä ongelmasta.

Ammattieettiset kysymykset eivät eroa muista eettisistä kysymyksistä muussa kuin sii-

nä, että ne koskevat ammatillisten tekojen eettisyyttä. Kuten eettiset kysymykset yleen-

133 Heikkonen 1993, 26–27.
134 Heikkonen 1995, 25.
135 Heikkonen 1993, 28.
136 Koskinen 1995, 29–30.



42

sä, myös ammattieettiset kysymykset ovat avoimia useille erilaisille vastauksille ja tul-

kinnoille. Ammatin eettinen herkkyys riippuu siitä, kuinka paljon ammattiin kuuluu

itsenäisiä päätöksiä ja valtaa sekä toisaalta siitä, kuinka etäällä ammatti on arkipäivän

moraalista. Jälkimmäisellä tarkoitetaan sitä, että eettisiä ongelmia syntyy herkemmin,

jos ammatti sisältää sille luonnollisia toimintatapoja, joita ei kuitenkaan tavallisesti pi-

dettäisi oikeina.137

Ammattietiikalla on erityistä merkitystä eettisten tavoitteiden kannalta, koska useimmat

ammattilaiset tekevät työtä eri yhteisöissä ja niiden organisaatioissa138. Ammattietiikan

tehtävänä on ymmärtää ammattien asemaa ja tehtävää yhteiskunnassa, koska ammatit

määräävät osaltaan yksilön päätöksiä. Voidaan sanoa, että tehtävänä on hahmottaa oi-

keudenmukaisen ammattirakenteen malli, sillä oikeudenmukaisuus takaa sen, ettei yksi-

lö joudu ristiriitaan omien aatteidensa ja ammattinsa vaatimusten välillä. Kunkin am-

mattiryhmän velvollisuutena on tunnistaa oman ammattinsa ongelmakohdat. Koska vain

ammattilainen on alansa asiantuntija, juuri hänen itsensä on huolehdittava oman työym-

päristönsä kehittämisestä hyväksi ja oikeudenmukaiseksi. Ongelmia saattaa syntyä sii-

nä, että ammattikunnan oman edun ajaminen voi olla ristiriidassa yhteisestä hyvästä

huolehtimisen kanssa.139 Koska jokaisen ammatin ongelmat ovat kuitenkin erilaisia,

tarvitsevat ne omaan toimintaansa soveltuvan ammattietiikan140.

Yksi perustavaa laatua olevista syistä ammattietiikan tärkeydelle on ammattikunnan

jäsenen ja asiakkaan välisen suhteen epätasapaino. Ammattilainen saa toimeksiannon,

koska hänellä on asiakkaasta poiketen riittävä ammattitaito tehtävän suorittamiseen.

Lyhyellä aikavälillä asiakkaalla ei usein ole kykyä arvioida, onko ammattilainen suorit-

tanut toimeksiannon pätevästi vai vain omaa etuaan ajatellen. Näin ollen asiakkaat jou-

tuvat luottamaan palkkaamiinsa ammattilaisiin. Ammattilaisen intressit eivät välttämättä

vastaa asiakkaan intressejä, mutta siitä huolimatta asiakkaan pitäisi luottaa siihen, että

ammattilainen ei toimi omien intressiensä mukaisesti.141

137 Räikkä 1995, 14–16.
138 Heikkonen 1995, 30.
139 Airaksinen 1992, 20.
140 Sarja 1999a, 192.
141 Harris 1994, 112.
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Yleisesti ottaen ammattietiikalla voidaan tarkoittaa sellaista normikokoelmaa, joka mää-

rittelee ammattikunnan jäsenten asianmukaisen toiminnan perusperiaatteet ja jonka

ammattikunta on yhteisesti hyväksynyt jokaisen jäsenensä ammattitoiminnan perustaksi

ammattikunnan institutionaalisen maineen suojaamisen tarkoituksessa142. Ammattieet-

tisten normien katsotaan näin ollen sisältävän ammattikunnan jäseneltä edellytettyjä

hyveitä, joista tilintarkastuksessa keskeisimpinä on tavallisesti mainittu rehellisyys,

riippumattomuus, lahjomattomuus ja puolueettomuus143.

4.2 Tilintarkastajat ammattikuntana

Kirjallisuudessa on määritelty ammatin käsitettä eri tavoilla. Niille kaikille on kuitenkin

yhteistä, että ammatteja on erotettu ei-ammateista tiettyjen ominaisuuksien ja kriteerien

täyttymisen perusteella. Erityisesti asiantuntijuuteen perustuviin ammatteihin sopii

Greenwoodin määritelmä, jonka mukaan ammatti voidaan erottaa ei-ammatista viiden

ominaisuuden perusteella, jotka ovat systemaattinen teoriapohja, määräysvalta, rangais-

tusvalta, eettinen ohjeistus ja ammattikulttuuri. Greenwood painottaa, että todellinen ero

ammattilaisen ja ei-ammattilaisen välillä on enemmänkin kvantitatiivinen kuin kvalita-

tiivinen, sillä näitä viittä ominaisuutta esiintyy heikommassa muodossa myös ei-

ammattilaisilla.144

Systemaattisella teoriapohjalla voidaan yksinkertaistettuna tarkoittaa sitä, että kyetäk-

seen toimimaan ammatissa yksilöllä tulee olla ammatin edellyttämä teoreettinen koulu-

tus ja kyky soveltaa teoriaa käytännön toiminnassa. Määräys- ja rangaistusvalta voidaan

ymmärtää osaksi ammatin sisäistä sääntelyä eli itsesääntelyä, johon omalta osaltaan

liittyy myös ammatin eettinen ohjeistus. Ammattikulttuuri eroaa ei-ammattikulttuurista

käytännön arvojensa, normiensa ja symboliensa kautta. Ammatillisella arvolla tarkoite-

taan uskoa siitä, että ammatti tuottaa yhteiskunnalle sosiaalista hyvää, josta yhteiskun-

nan katsotaan hyötyvän. Ammattikunnan normit ohjaavat jäseniään käyttäytymään sosi-

aalisissa tilanteissa ja määrittelevät heidän roolinsa.145

142 Flint 1988, 91.
143 Sarja 1999a, 192.
144 Ks. Cosserat 2000, 66.
145 Cosserat 2000, 67.
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Auktorisoidut tilintarkastajat yhdistyksineen muodostavat perinteisen järjestäytyneen

ammattikunnan, joka täyttää ammattikunnille tyypilliset piirteet. Ammattikunnan ja

ammatillisen yhdistyksen jäsenyys luo yleisesti olettaman henkilön ammattitaidosta ja

pätevyydestä, koska jäsenyys edellyttää tiettyjen kriteerien täyttymistä. Sarja on koon-

nut kirjallisuudessa eri tavalla määriteltyjä ammattikunnille yhteisesti tyypillisiä piirtei-

tä, jotka kuvaavat hyvin asiantuntija-ammatiksi katsottavaa tilintarkastusta: 1) teoreetti-

nen koulutus ja käytännön kokemus, 2) sitoutuminen ammattikunnan kannalta elintär-

keän yhteiskunnallisen funktion toteuttamiseen, 3) itsesääntely, 4) rajoitettu jäsenyys ja

5) lainsäädännössä tunnustettu asema.146

Asiantuntija-ammateille on luonteenomaista sellainen erikoisosaaminen, joka tuo am-

mattikunnan jäsenelle arvovaltaa. Tilintarkastajien arvovalta juontuu siitä, että heillä on

sellaista harjoittelun ja koulutuksen kautta hankittua erityistä pätevyyttä ja asiantunte-

musta, jota tilintarkastusinformaatiosta kiinnostuneilla intressitahoilla ei ole.147 Amma-

tin erityinen luonne ja tarjottujen palveluiden monimutkaisuus saa aikaan myös sen, että

ammattikuntaan kuulumattoman on vaikea arvioida tilintarkastajan työsuorituksen laa-

tua148.

Tilintarkastuksen asianmukaisuudella ja samalla myös tarkastuskohteen toiminnalla on

usein suuri yhteiskunnallinen merkitys. Tilintarkastuksen yhteiskunnallisen funktion

toteutumisen kannalta on olennaista, että tilintarkastajien ammattikunnan jäsenet ovat

omaksuneet riippumattomuuden ja puolueettomuuden toimintansa johtavaksi periaat-

teeksi. Tilintarkastuksessa vaatimus riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta näh-

dään merkityksellisemmäksi ja korostetummaksi moneen muuhun ammattikuntaan ver-

rattuna.149

Ammatillinen vapaus perustuu ammattikunnan uskottavaan itsesääntelyyn, jonka voi-

daan katsoa kattavan sekä erilaisten ammattikuntakohtaisten standardien ja eettisten

normien asettamisen että ammattikunnan jäsenten valvonnan kurinpitomenettelyineen.

Toimintaohjeet ja eettiset ohjeet muodostavat itsesääntelyn ideologisen puolen määritte-

146 Sarja 1999a, 186–188.
147 Sarja 1999a, 186.
148 Flint 1988, 88.
149 Sarja 1999a, 186–187.
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lemällä ammatin sekä yleisölle että ammattikunnan jäsenille. Ohjeiden tehtävänä on

myös muistuttaa monopoliasemassa olevan ammattikunnan sosiaalisesta vastuusta ja

lisätä tilintarkastajien toiminnan ulkoista uskottavuutta ympäröivässä yhteiskunnassa,

joka on tilintarkastukselle asetettujen odotusten kautta riippuvainen tilintarkastajien

pätevyydestä ja toiminnan asianmukaisuudesta.150

Auktorisointi edellyttää tiettyjen koulutuksellisten ja kokemuksellisten vaatimusten

täyttymistä sekä erityisen ammattitutkinnon läpäisemistä, mikä merkitsee samalla sitä,

että kuka tahansa halukas ei voi liittyä ammattikunnan jäseneksi ilman näiden aukto-

risointikriteerien täyttymistä. Auktorisoinnilla turvataan myös osaltaan tilintarkastusin-

formaatiosta riippuvaisia intressitahoja ammattitaidottomalta tilintarkastukselta, koska

näiden tahojen oma pätevyys ei välttämättä riitä tilintarkastajan pätevyyden arvioimi-

seen. Hyväksyttyjen tilintarkastajien rekisteröimisellä ja luetteloon merkitsemisellä lisä-

tään myös tilintarkastuksen julkista luotettavuutta.151

Kärkkäisen mukaan auktorisointivaatimukset palvelevat kolmea eri tarkoitusta. Ensin-

näkin vaatimuksilla vakuutetaan ulkopuolisille, että tilintarkastajat ovat ammattitaitoisia

ja että ammattikunnan asema perustuu tekniseen erityisosaamiseen. Toiseksi ammatti-

kunnan yhtenäisyyden säilymistä helpottaa homogeeniseksi luotu tuote, jolla tässä tapa-

uksessa tarkoitetaan sitä, että uudet tilintarkastajat ovat mahdollisimman paljon saman-

laisia kuin nykyiset. Kolmantena Kärkkäinen mainitsee, että tilintarkastajien aukto-

risoinnissa edellytettyjen koulutusvaatimusten avulla ulkopuoliset saadaan vakuuttu-

neeksi siitä, että tilintarkastajien ammattikunnalla on samanlainen olemassaolon oikeu-

tus kuin muilla ammattikunnilla. Tällöin tilintarkastajat assosioituvat muihin ammatti-

kuntiin, joilla on kiistatta selkeät valtuudet, velvoitteet ja korkea status.152

Koska hyväksyttyjen tilintarkastajien asemasta, oikeuksista ja velvollisuuksista on sää-

detty laissa, voidaan heidän asemansa katsoa olevan suhteellisen vahva. Tilintarkas-

tusammattikunta on saanut lainsäädännön kautta monopoliaseman, jolloin sillä on yk-

sinoikeus myydä itse määrittämäänsä hyödykettä. Toisaalta sisäisesti tarkasteltuna auk-

torisoiduilla tilintarkastajilla on tietyissä tapauksissa tilintarkastusmonopoli, sillä esi-

150 Parker 1994, 33; Sarja 1999a, 187.
151 Sarja 1999a, 188.
152 Kärkkäinen 1998, 47.
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merkiksi suuryritysten tilintarkastustehtäviin ei voida valita maallikkotilintarkasta-

jia153.154

Yksittäisen ammattikunnan jäsenen tulee täyttää yhteiskunnan ammatilta edellyttämä

sosiaalinen tehtävä. Ammattia harjoittaessaan tilintarkastajat edustavat omaa ammatti-

kuntaansa, jolloin heidän tulee vaalia ammattikuntansa arvoja ja käyttäytyä niiden mu-

kaisesti. Ammattikunnan velvollisuutena on huomioida jatkuvasti asiakkaiden vaati-

muksia sekä hankkia ja ylläpitää tarvittavaa asiantuntemusta. Ammattikunnan jäsenillä

on myös tärkeä tehtävä vaikuttaa ammattinsa uudistamisessa ja kehittämisessä, sillä

itsesäännellyssä ammatissa vain ammattikunnan jäsenet ovat kykeneviä arvioimaan näi-

tä koskevia tarpeita. Ammattinsa maineen ylläpitämisen ohella tilintarkastajien tulee

huolehtia myös omasta henkilökohtaisesta maineestaan.155 Yksittäisen tilintarkastajan

uskottavuus syntyy ensisijaisesti hänen toimintansa ja henkilökohtaisten ominaisuuksi-

ensa perusteella. Samassa yhteydessä ei kuitenkaan sovi unohtaa, että yksittäisen tilin-

tarkastajan toiminta vaikuttaa myös siihen, millaisena koko ammattikunta nähdään.156

Ammattikunnan jäsenellä on oikeus esiintyä ammattilaisena, joka kykenee tuottamaan

tärkeitä palveluita. Ammattikunnan oikeuksiin voidaan lukea osallistuminen alan kehit-

tämiseen, auktorisointikriteerien luominen ja jäseniksi pyrkivien testaaminen. Itsesään-

tely ja jäsenten valvonta on oikeutettua ammattikunnalle, joka on laatinut erityiset toi-

mintaohjeet ja eettiset ohjeet ohjaamaan jäsentensä toimintaa.157

Tilintarkastajille tyypillisinä arvoina, joita vaaditaan ammattikunnan velvollisuuksien

täyttämiseksi ja toisaalta oikeuksien ylläpitämiseksi, pidetään rehellisyyttä, oikeuden-

mukaisuutta, ammatillista huolellisuutta ja pätevyyttä, objektiivisuutta, riippumatto-

muutta, vaitiolovelvollisuutta ja sitoutumista asettamaan yhteiskunnan, asiakkaiden,

ammattikunnan ja työnantajan tarpeet omien intressien edelle.158

153 Suomalaiselle tilintarkastusprofessiolle on ollut ominaista, että valtaosan tilintarkastuskertomuksista
ovat antaneet maallikkotilintarkastajat eli tilintarkastajat, jotka eivät ole kauppakamarilaitoksen hyväk-
symiä KHT- tai HTM-tilintarkastajia. Tilintarkastuslain uudistuksen yksi merkittävimmistä vaikutuksista
on se, että uuden tilintarkastuslain mukaan maallikkotilintarkastus poistuu siirtymäajan jälkeen vuoden
2011 loppuun mennessä.
154 Sarja 1999a, 188; Kärkkäinen 1998, 47.
155 Parker 1994, 33; Cosserat 2000, 69.
156 Kärkkäinen 1998, 59.
157 Cosserat 2000, 69.
158 Cosserat 2000, 69.
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4.3 Ammattieettinen ohjeistus

Ammattikunnan jäsenille suunnattua eettistä ohjeistusta pidetään yhtenä ammatit ja

ammattikunnat toisistaan erottavana luonteenpiirteenä. Tässä luvussa 4.3 käsitellään

ammattieettistä ohjeistusta ensin yleisellä tasolla ja sitten erityisesti tilintarkastuksen

osalta. Varsinaista tilintarkastusalan eettisen ohjeistuksen sisältöä ja erityisesti riippu-

mattomuutta koskevia ohjeita tarkastellaan seuraavassa luvussa 4.4.

4.3.1 Eettinen koodi

Ammattikunnat laativat toimintaohjeita monista eri syistä. Ensinnäkin toimintaohjeiden

julkistaminen saatetaan nähdä hyödyllisenä PR-keinona vahvistaa ammattikunnan sta-

tusta. Toiseksi toimintaohjeisiin tukeutuvalla itsesääntelyllä voi olla parempi vaikutus

ammattikunnan jäsenten toiminnan yhdenmukaistamisessa kuin valtiovallan valvonnal-

la. Kolmanneksi vastuuta rajoittamalla ohjeet toimivat myös ammattikunnan puolustus-

keinona asiakkaiden kanssa syntyneissä erimielisyyksissä erityisesti silloin, kun ammat-

tilaisen toiminta on riitautettu.159

Edellä mainittuja toimintaohjeiden funktioita ei kuitenkaan ole tarkoitettu niiden ensisi-

jaisiksi funktioiksi. Nimellisesti ohjeet ovat kokoelma toimintaperiaatteita, joiden ku-

vaamaan käyttäytymiseen ammattikunnan jäsenten halutaan mukautuvan. Usein ohjeis-

sa on esitetty, millaista toimintatapaa pidetään parhaana jonkin tehtävän toteuttamisessa.

Monissa tilanteissa on hyödyllistä toimia standardimaisen ohjeen mukaisesti tehokkuu-

den parantamiseksi, joskin joissain tilanteissa noudatettavan ohjeen valinta voi olla mie-

livaltainen.160 Tällaisia standardinkaltaisia toimintaohjeita kutsutaan tavallisesti käytän-

nön koodiksi (Code of Practices) ja toimintaohjeiksi (Codes of Conduct). Käytännön

koodin kuvaillaan sisältävän niin sanottujen peukalosääntöjen ja iskulauseiden kaltaisia

toiminnan ja päätöksenteon pääperiaatteita ja vaatimuksia. Toimintaohjeet puolestaan

159 Harris 1994, 104.
160 Harris 1994, 104.
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sisältävät jatkuvasti kehittyviä sääntöjä ja näiden rikkomisesta seuraavia sanktioita sekä

konfliktitilanteita varten laadittuja menettelytapaohjeita.161

Käytännön ohjeiden lisäksi ammattiohjeet sisältävät ohjeita, jotka standardimaisuuden

sijaan ohjaavat eettiseen käyttäytymiseen. Ammattieettiset ohjeet kertovat enemmänkin

siitä, miten eettisesti käyttäytyvä henkilö toimisi jossakin tilanteessa sen sijaan, että

ohjeet olisi laadittu ohjaamaan kaikkia käyttäytymään samalla tavalla.162 Ammattikun-

nan toimintaohjeiden ollessa luonteeltaan selkeitä, systemaattisia, sitovia ja julkispalve-

lusuuntautuneita, eettiset ohjeet käsittelevät enemmänkin asiakkaiden ja ammattilaisten

välisiä suhteita sekä kollegoiden välisiä suhteita163.

Työelämän monimutkaistuessa tarve sen sääntelemiseen lisääntyy. Niin kutsutusti yl-

häältä käsin työn suorittamista määräävän hienosäkeisten lakien ja sopimusten verkos-

ton ohessa ammatinharjoittajat itse ovat yhä useammin ilmaisseet tarvitsevansa jonkin-

laista eettistä säännöstöä, joka määrittelee minkälaiset normit, suuntaviivat, arvot ja

suhtautumistavat ovat suotavia. Terminologisesti puhutaan eettisestä koodista (Codex

Ethicus, Ethical Code, Code of Ethics) tai eettisistä säännöistä ja ohjeista. Yleensä eetti-

nen koodi sisältää myönteisiä tai kielteisiä normeja tai periaatteita, jotka osoittavat am-

mattityön edellyttämää asennetta tai suhtautumistapaa. Varsinaisista eettisistä säännöis-

tä on kuitenkin myös perusteltua puhua, koska usein normeihin on liitetty mahdollisuus

sanktioon, kuten normeja vastaan rikkovan jäsenen erottaminen.164

4.3.2 Eettisen ohjeistuksen luonne

Koska asiantuntija-ammatin edustajalla on tietoa ja valtaa, jota muilla ei ole, on hänellä

myös itsenäisyyttä ja siten mahdollisuus määritellä itse päämääränsä. Tällöin yhteis-

kunnan yleinen oikeudenmukaisuus ei vielä takaa hänen toimiensa oikeellisuutta. Ylei-

sen edun takaamiseksi on ollut tarpeen luoda ammattieettinen koodi, jonka avulla am-

mattikunnan valta tunnustetaan, vastuu kiteytetään periaatteiksi ja ammattikunnan jäse-

161 Aaltonen & Junkkari 1999, 176.
162 Harris 1994, 104.
163 Cosserat 2000, 68.
164 Koskinen 1995, 225–226.
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nelle sovitaan arvoideologia.165 Ammattieettiset toimintaohjeet ovatkin eräänlaisia pe-

rusperiaatteita, jotka käsittelevät ammattikunnan jäsenten oikeanlaista toimimista ja

jotka on tarkoitettu kaikkien ammattikunnan jäsenten noudatettaviksi.166

Luonteeltaan eettiset ohjeet ovat yleisesti hyväksyttyjä sosiaalisia standardeja sovellet-

tuna tietylle alalle. Ne voivat koostua moraalisista ohjeista, etiketistä ja ammatillisista

toimintaohjeista yhtä hyvin kuin yleisistä lausunnoista, jotka liittyvät ammattikunnan

yleisölle tai tietylle asiakaskunnalle tarjoamiin palveluihin. Eettiset ohjeet luovat pohjan

ammatilliselle itsesääntelylle ja vahvistavat ammattikunnan jäsenten ammattiyhteisö-

orientoituneisuutta.167

Eri ammattikuntien eettisissä ohjeissa on paljon yhtäläisyyksiä. Ensinnäkin eettiset

säännöt tuntuvat usein varsin itsestään selviltä.168 KHT-yhdistyksen tilintarkastusalan

suosituksiin sisältyvissä eettisissä ohjeissa, jotka perustuvat Kansainvälisen tilintarkas-

tajaliiton IFAC:n eettisiin ohjeisiin, tilintarkastajilta todetaan odotettavan laadukasta ja

tehokasta työskentelyä yleinen etu huomioon ottaen. Tämän saavuttamiseksi tilintarkas-

tajien on otettava huomioon neljä perusvaatimusta: luotettavuus, ammatillisuus ja am-

mattimaisuus, palvelujen korkea laatu ja luottamus. Pääperiaatteiksi samassa yhteydessä

nimetään rehellisyys, objektiivisuus, pätevyys ja huolellisuus, salassapitovelvollisuus,

ammattikunnan maineen mukaisesti käyttäytyminen ja hyvän tilintarkastustavan noudat-

taminen.169 Olisi vaikeaa kuvitella, että tilintarkastuksen tarkoitus huomioon ottaen pe-

rusvaatimukset ja niiden saavuttamiseen liittyvät periaatteet sisältäisivät jotain edellä

mainituista poikkeavaa. Asioihin perehtyneen näkökulmasta ohjeissa esitetyt yleviltä

kuulostavat periaatteet vaikuttavat varmasti ainakin pääosin itsestäänselvyyksiltä.

Toinen eri ammattikuntien eettisille säännöille yhteinen piirre on tulkinnanvaraisuus170.

Tilintarkastajien eettisten ohjeiden johdannossa mainitaankin erityisesti, että tilintarkas-

tuksen tavoitteet ja pääperiaatteet ovat yleisluontoisia eivätkä ne siten ole tarkoitettu

eettisten kysymysten ratkaisemiseksi yksittäisissä tapauksissa, vaikka ohjeisiin sisältyy

165 Airaksinen 1992, 22.
166 Viitanen 2000, 49; Jackson 1994, 116.
167 Viitanen 2000, 49.
168 Räikkä 1995, 18.
169 KHT-yhdistys 2005, 695–696; IFAC 2001, 11–13.
170 Räikkä 1995, 18.
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joitakin esimerkkejä näiden tavoitteiden ja pääperiaatteiden soveltamisesta171. Koska

tietyssä tilanteessa on eettisen ohjeistuksen perusteella mahdollista toimia usealla vaih-

toehtoisella hyväksyttävällä tavalla, tilintarkastaja itse tekee viime kädessä päätöksen

menettelytavastaan172. Tärkeä merkitys ja vaikutus tulkinnanvaraisuudenkin määrään on

erityisesti suurten kansainvälisten tilintarkastusyhteisöjen kehittämillä organisaatiokoh-

taisilla ohjeistuksilla, jotka muokkaavat käytäntöä edellyttäen luonnollisesti, että tilin-

tarkastajat ovat sitoutuneita niiden noudattamiseen173. Silti tulkinnanvaraisuus säilyy,

sillä kaikkien käytännön tilanteiden ohjeistaminen ei ole taloudellisesti järkevää eikä

edes välttämättä mahdollista.

Kolmas ammattieettisiä ohjeita määrittävä seikka on niiden ristiriitainen luonne174. Ti-

lintarkastuksen eettisessä ohjeistuksessa ristiriitaisuus tulee esille esimerkiksi salassapi-

tovelvollisuuteen liittyvissä asioissa. Ohjeissa kielletään tilintarkastajaa ilmaisemasta

ulkopuoliselle taholle ammatillisia tehtäviä toteuttaessaan asiakkaastaan tai työnantajas-

taan tietoonsa saamaansa seikka, jos siitä voi aiheutua asiakkaalle haittaa. Toisaalta heti

seuraavassa kohdassa todetaan, että salassapitovelvollisuutta on noudatettava, ellei siitä

poikkeamiseen ole erityistä lupaa tai ellei poikkeaminen perustu lakiin tai ammatillisiin

velvoitteisiin.175 ”Erityinen lupa” ensinnäkin voi aiheuttaa edellä todettua tulkinnanva-

raisuutta. Lisäksi voidaan kysyä, onko salassapitovelvollisuuden noudattaminen tärke-

ämpi arvo kuin yleisen hyvän palveleminen, jos tietoa ei saa paljastaa kuin erityisen

painavasta syystä siinä tapauksessa, että paljastamisesta voi aiheutua haittaa tarkastetta-

valle yhteisölle. Käytännössä tämä saattaa johtaa hankalaan eettiseen ristiriitaan tilintar-

kastajan joutuessa harkitsemaan menettelytapaansa tilanteessa, jossa yleisen edun mu-

kaista olisi raportoida tietystä asiasta, mikä toisaalta taas sotisi salassapitovelvollisuutta

vastaan.

4.3.3 Eettisen ohjeistuksen tarve ja hyödyt

Tilintarkastuksessa eettisellä ohjeistuksella on erityistä merkitystä puhuttaessa tilintar-

kastajan eettisestä ja moraalisesta vastuusta, sillä lainsäädännössä ei ole suoranaisia

171 KHT-yhdistys 2005, 696.
172 Jackson 1994, 117.
173 Kärkkäinen 1998, 55.
174 Räikkä 1995, 18.
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säännöksiä tilintarkastajan moraalista. Jokin tilintarkastajan toimintatapa saattaa olla

sinänsä laillinen, mutta kuitenkin eettisesti ja moraalisesti arveluttava. Tilintarkastajan

voidaan katsoa olevan eettisessä ja moraalisessa vastuussa toiminnastaan asiakkailleen,

yhteiskunnalle, kollegoilleen ja itselleen. Tilintarkastus kuuluu asiantuntijuuteen perus-

tuviin ammatteihin, joille on tyypillistä, että ennen pitkää yksittäisten ammattikunnan

jäsenten toiminta heijastuu sekä hyvässä että pahassa koko ammattikunnan nauttimaan

arvostukseen.176 Tilintarkastajan velvollisuudet ammattiaan ja yhteiskuntaa kohtaan

saattavat toisinaan olla ristiriidassa tilintarkastajan oman tai hänen työnantajansa edun

kanssa, ja siksi eettisten ohjeiden laatiminen on tärkeää. Ohjeiden avulla pyritään var-

mistamaan työn korkea laatu ja yleinen luottamus tilintarkastajien toimintaan.177 Eettis-

ten ohjeiden tehtävänä on näin ollen siis myös turvata ammattikunnan maine178.

Ammattikuntansa jäseninä tilintarkastajien tulee noudattaa järjestönsä vahvistamia sään-

töjä vuorokauden ympäri huolimatta siitä, toimivatko he yhteisömuodossa vai henkilö-

ammatin harjoittajina. Huomionarvoista on, että tilintarkastajat voivat toimia säännöissä

määritellyn oman ammattietiikkansa vastaisesti ja siten paheksuttavasti kuitenkaan rik-

komatta lainsäädäntöä, koska eettiset tavoitteet ovat syvällisempiä ja sisäistyneempiä

kuin lainsäädäntö.179

Osa ohjeista on laadittu toiminnassa tapahtuneiden virheiden takia, mutta useiden ohjei-

den perimmäisenä tarkoituksena on helpottaa ammattikunnan jäseniä identifioimaan

velvollisuutensa, kun työtehtävät tulevat entistä monimutkaisemmiksi ja kun julkinen

kiinnostus ammatin edellyttämään käyttäytymiseen lisääntyy. Näin kysymys ei ole siitä,

etteikö ohjeiden olemassaoloa edeltävänä aikana olisi osattu käyttäytyä ammattimaises-

ti, vaan enemmänkin siitä, että hyvänä pidetyt toimintatavat on katsottu aiheellisiksi

ohjeistaa.180 Eettisten ohjeiden julkisuus ja niiden kommunikointi sidosryhmille sitout-

taa tilintarkastajat noudattamaan ammattietiikkaansa. Eettisen koodin sisältämien asioi-

den pitäisikin olla itsestään selviä ammattikunnan jäsenelle. Tällöin kirjallisesta ohjeis-

tuksesta saatava hyöty korostuu varsinkin siinä tapauksessa, jos ilmenee kiusausta siir-

175 KHT-yhdistys 2005, 701.
176 Sarja 1999a, 189.
177 KHT-yhdistys 2005, 693.
178 Viitanen 2000, 49.
179 Heikkonen 1995, 30.
180 Harris 1994, 109.
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tyä eettisesti harmaalle alueelle. Hyvä ja toimiva eettinen ohjeistus antaa tarvittavan

tuen, jotta voi pysyä turvallisen välimatkan päässä epäeettisestä toiminnasta.181

Tilintarkastusala on perinteisesti saanut osakseen korkeatasoista kunnioitusta ja ihailua.

Alan kehittyminen esimerkiksi kiristyneen kilpailun, palvelutarjonnan laajenemisen ja

lisääntyneiden oikeudenkäyntien muodossa sekä nopeasti ilmaantuvat lainopilliset, po-

liittiset, sosiaaliset ja taloudelliset ilmiöt ovat lisänneet tilintarkastajien keskuudessa

tarvetta tiedostaa eettiset näkökohdat.182 Ammattieettinen koodi on väline vakuuttaa

yleisö, asiakkaat ja kollegat siitä, että ammattikunnan jäsenet ovat ammatillisesti päteviä

ja oikeudenmukaisia ja että ammattikunta ylläpitää korkeita standardeja.183

Käytännön työssä esiintyy tilanteita, joissa toimimista varten annetut ohjeet ovat tulkin-

nanvaraisia ja saattavat mahdollistaa toimimisen usealla hyväksi katsotulla tavalla. Oh-

jeet kieltävät väärät toimintatavat, mutta antavat tulkitsijalleen mahdollisuuden valita

vaihtoehtoisista toimintatavoista itselleen ja tilanteeseen sopivimman. Ohjeiden mukaan

toimimisessa ei siis välttämättä ole tiettyä oikeaa tapaa, vaikka samanaikaisesti jotkut

tavat ovatkin ehdottoman vääriä.184

Täytyy myös muistaa, että ammattieettiset ohjeet ovat kuitenkin vain osaratkaisu eetti-

sen käyttäytymisen ongelmaan, sillä yksilö tekee kussakin tilanteessa lopullisen ratkai-

sun siitä, miten hän toimii. Eettinen käyttäytyminen vaatii tilintarkastajalta enemmän

kuin pelkästään toimintaohjeiden noudattamista, sillä on selvää, ettei ammattieettisiin

ohjeisiin ole mahdollista sisällyttää kaikkia mahdollisia työssä toteutuvia tilanteita185.

Kirjalliseen muotoon laaditut eettiset ohjeet voivat näin ollen vain omalta osaltaan ohja-

ta päätöksentekijää täyttämään ammatilliset velvollisuutensa. Ohjeistuksen hyötyjä ei

kuitenkaan ole tarpeen vähätellä, sillä tilintarkastajan tuntiessa ammattikuntansa eettisen

ohjeistuksen sisällön hänen pitäisi entistä paremmin kyetä sopeutumaan muuttuvaan

toimintaympäristöönsä, huomaamaan tehokkaasti eettiset pulmatilanteet ja reagoimaan

näihin ammattimaisella ja vastuuntuntoisella tavalla.186

181 Aaltonen & Junkkari 1999, 172.
182 Pinac Ward, Ward & Deck 1993, 602.
183 Viitanen 2000, 52.
184 Jackson 1994, 117.
185 Cosserat 2000, 66.
186 Viitanen 2000, 52.
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4.3.4 Eettisen ohjeistuksen kritiikkiä

Eettistä ohjeistusta kohtaan on esitetty luonnollisesti myös kritiikkiä. Ammattieettisen

koodin avulla asiakkaat ja koko yhteiskunta pyritään saamaan vakuuttuneeksi siitä, että

tilintarkastajat ovat ammattitaitoisia noudattaessaan ammattikuntansa ylläpitämiä stan-

dardeja. Tarkasteltaessa samaa asiaa toisesta perspektiivistä tulee esiin se mahdollisuus,

että ohjeiden noudattamista epäilevät asiakkaat saattavat kyseenalaistaa ohjeiden laadin-

tatavan, jos ohjeet on laatinut ainoastaan ammattikunnan edustajista koostuva komitea.

Ongelmana voi olla myös se, että ohjeiden voidaan tulkita sisältävän vain vähimmäis-

vaatimuksen tehtävän asianmukaisesta toteuttamisesta sen sijaan, että ne ohjaisivat toi-

mimaan asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.187

Tilintarkastajan toimintaa pystyy parhaiten arvioimaan toinen tilintarkastaja, jolloin

ammattikunnan autonomia-asema takaa sen, että myös toiminnan arvioinnin kriteerit

ovat sisäisesti määriteltyjä. Ammattikunnan itsesääntelyssä on hyvänä puolena ohjeiden

laatimisen kannalta vapaus ulkopuolisista poliittisista paineista. Riskinä on kuitenkin se,

että ellei asianmukaista valvontaa ole olemassa, voi ohjeista tulla ammattikunnan oman

toiminnan suoja eikä niinkään yhteiskunnan, jota varten ne alun perin on laadittu.188

Airaksisen näkemyksen mukaan kyseenalaistettavissa on myös se, miten voidaan taata,

että koodi käsittelee juuri oikeita ja kipeitä ongelmia tai edes tunnustaa niiden olemas-

saolon. Airaksinen kysyy lisäksi, mikä mahdollistaa sen, että ammattilainen kykenee

ottamaan huomioon eettisen koodin vaateet, vai onko koodi olemassa vain kulloisenkin

ammattikäytännön naamioimiseksi ja pyhittämiseksi.189 Itsesääntelyssä vaarana on juuri

se, että laaditaan niin sanottuja näennäisohjeita, joiden avulla luodaan ammattikunnalle

ulkoista uskottavuutta ja legitimiteettiä, mutta samalla varotaan puuttumasta todellisiin

ongelmiin. Jos ohjeilla on tarkoitus oikeuttaa ammatissa jo valitut toimintatavat ja jos ne

on poliittisista syistä suunnattu ensisijaisesti muille kuin ammattikunnan jäsenille, voi-

daan kysyä, onko enää aihetta puhua ammattikunnan eettisistä ohjeista.190 Kriittisim-

187 Harris 1994, 112.
188 Flint 1988, 89.
189 Airaksinen 1992, 23.
190 Räikkä 1995, 20.
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missä arvioissa on jopa todettu, ettei eettisillä ohjeilla ole esimerkiksi riippumattomuu-

den hyveen kanssa mitään tekemistä siinä tapauksessa, jos niiden katsotaan olevan

enemmän ulkopuolisia kuin itse ammattikuntaa varten191.

Eettisten ohjeiden olemassaolo ei sinänsä takaa vielä mitään, sillä niitä on myös nouda-

tettava. Ihannetilanteessa eettinen ohjeistus on aidosti sisäistetty. Konkreettisiksi luette-

loiksi kirjattujen eettisten ohjeiden vaikutus voi olla sama kuin minkä tahansa muun

järjestelmänsisäisen ohjeen tai määräyksen, joita noudatetaan kaavamaisesti tai muuten

mekaanisesti kuitenkaan aidosti sisäistämättä.  Tällöin eettisten ohjeiden ja lainsäädän-

nön hyvää tilintarkastustapaa määrittelevien säännösten välillä ei ole mitään eroa, jol-

loin tällaiset ohjeet voivat käydä tarpeettomiksi. Esimerkiksi tosiasiallisen riippumatto-

muuden toteutumisessa on osaltaan kyse sisäistetystä etiikasta: Tosiasiallisen riippumat-

tomuuden on katsottu syntyvän siitä, että tilintarkastajalla on henkilökohtainen taloudel-

linen intressi omasta riippumattomuudestaan.192

4.4 Tilintarkastajien eettiset ohjeet

4.4.1 Eettisten ohjeiden sisältö

KHT-yhdistyksen eettiset ohjeet jakaantuvat kolmeen osaan.193 Osa A sisältää luvut 1–7

ja koskee kaikkia tilintarkastajia tehtävästä riippumatta. Luvut 8–14 sisältävä osa B

koskee tilintarkastajia tilintarkastuslain 1 luvun 1 §:n tarkoittamassa toiminnassa, kun

taas luvut 15–18 käsittävä osa C koskee tilintarkastajia erityisesti muussa kuin edellä

mainitun lainkohdan tarkoittamassa toiminnassa. Tässä tapauksessa tilintarkastajalla

tarkoitetaan KHT-yhdistyksen jäsentä. Koska KHT-yhdistyksellä voi olla vain henkilö-

jäseniä, todetaan eettisten ohjeiden käsitteitä määriteltäessä, että on KHT-yhteisöjen

oma asia arvioida, missä määrin eettiset ohjeet koskevat heitä yhteisöinä.194

191 Reiter 1997, 307.
192 Sarja 1999a, 196.
193 Tässä esitetty eettisten ohjeiden rakenne perustuu tutkimusta varten tehtyjen haastattelujen hetkellä
voimassa olleisiin eettisiin ohjeisiin. Tilintarkastuslain uudistuksen yhteydessä julkaistiin 1.7.2007 voi-
maan tullut uusi käännös IFAC:n eettisistä ohjeista, joka eroaa vanhasta käännöksestä lähinnä rakenteelli-
sesti. Ks. tutkimuksen rajaukset luvussa 1.5.
194 KHT-yhdistys 2005, 688.
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Eettisten ohjeiden A-osassa käsitellään tilintarkastajalta vaadittavista ominaisuuksista

rehellisyyttä, objektiivisuutta, ammatillista pätevyyttä ja salassapitovelvollisuutta. Li-

säksi ohjeiden ensimmäisessä osassa on omat lukunsa eettisten intressiristiriitatilantei-

den ratkaisemiselle, tilintarkastajan antamalle veroneuvonnalle, toimimiselle kansainvä-

lisissä tehtävissä sekä julkisuuteen suhtautumiselle. Tämän tutkielman kannalta tärkein

ja oleellisin eli tilintarkastajan riippumattomuutta käsittelevä eettisten ohjeiden luku

sisältyy B-osaan. Muut toisen osan luvut käsittelevät tilintarkastajan pätevyyttä ja vas-

tuuta asiantuntijoita käytettäessä, palkkioita, tilintarkastajalle soveltumatonta toimintaa,

asiakasvarojen hallitsemista, suhdetta toisiin tilintarkastajiin sekä palveluiden mainon-

taa ja markkinointia. C-osassa, joka koskee muun muassa sivutoimisia tilintarkastajia,

ohjeistetaan lojaliteettiristiriidoista, kollegoihin suhtautumisesta, ammatillisesta päte-

vyydestä ja informaation esittämisestä.195

4.4.2 Riippumattomuutta käsittelevät ohjeet

Eettisten ohjeiden tilintarkastajan riippumattomuutta käsittelevä luku sisältyy siis ohjei-

den B-osaan, joka koskee tilintarkastusammatissa toimivia tilintarkastajia. Huomionar-

voista eettisten ohjeiden rakenteessa on tämän riippumattomuusluvun pituus suhteessa

muihin lukuihin. Sivumäärältään noin 90 sivun mittaisesta kokonaisuudesta noin puolet

käsittelee riippumattomuuden problematiikkaa. Mielestäni tämä osaltaan kertoo riippu-

mattomuuteen liittyvistä lukuisista eettisistä ongelmista ja toisaalta myös tarpeesta yrit-

tää entistä tarkemmin tunnistaa riippumattomuutta uhkaavat tekijät ja tuntea varotoimet,

jotka on kehitetty turvaamaan riippumattomuutta. Sisällöltään tämä eettisten ohjeiden

riippumattomuusluku on kaksijakoinen: ensimmäisessä osassa käsitellään termistöä ja

riippumattomuusohjeistuksen tavoitetta, kun taas jälkimmäinen luvunosa sisältää ohjeita

edellä esiteltyjen periaatteiden soveltamisesta tietyissä tilanteissa.

4.4.2.1 Uhat riippumattomuudelle

Tutkielman luvun 3.3 riippumattomuuden ulottuvuuskäsittelyn yhteydessä esiteltiin

riippumattomuutta vaarantavien uhkien jaottelu viiteen ryhmään. Ryhmittely sisältyy

195 KHT-yhdistys 2005, 697–773.
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eettisiin ohjeisiin ja vastaa Euroopan tilintarkastajaliiton FEE:n ryhmittelyä riippumat-

tomuuden vaarantumissyistä. Ryhmittelyn mukaan tilintarkastajan riippumattomuus

saattaa vaarantua oman intressin uhan, oman työn tarkastamisen uhan, asian ajon uhan,

läheisyyden uhan tai painostuksen uhan takia.

Oman intressin uhan katsotaan syntyvän, jos tilintarkastaja voi taloudellisesti hyötyä

asiakkaastaan tai jos hänen etunsa olisivat muutoin ristiriidassa asiakkaan etujen kanssa.

Esimerkkitilanteina on mainittu suorat taloudelliset tai epäsuorat olennaiset taloudelliset

intressit asiakkaassa, lainasta tai takauksesta syntyvä suhde, huoli toimeksiannon menet-

tämisestä, erityisen läheinen liikesuhde tai mahdollinen tuleva työsuhde asiakkaan kans-

sa sekä liiallinen palkkioriippuvuus asiakkaasta tai toimeksiannon lopputulokseen pe-

rustuvat ehdolliset palkkiot.196

Arvioitaessa taloudellisesta intressistä aiheutuvan uhan merkittävyyttä ja tarkoituksen-

mukaisia varotoimia uhan poistamiseksi tai vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle on

eettisten ohjeiden mukaan tarpeellista selvittää taloudellisen uhan luonne. Tämä arvioin-

ti sisältää henkilön roolin, taloudellisen intressin olennaisuuden ja muodon arvioinnin.

Uhan muodolla tarkoitetaan sitä, onko se suora vai epäsuora. Muotoa arvioitaessa tulisi

ottaa huomioon, että taloudelliset intressit vaihtelevat. Esimerkiksi jos taloudellisen

intressin kohteena on sijoitusrahasto-osuuksien omistaminen, ei tilintarkastajalla ole

mitään vaikutusmahdollisuutta sijoituskohteessaan. Vastaavasti taas esimerkiksi asia-

miehenä toimiessaan hän voi itse vaikuttaa taloudelliseen intressiinsä tai hänellä on ai-

nakin mahdollisuus vaikuttaa siinä tehtäviin sijoituspäätöksiin ja -strategiaan. Määräys-

vallan ollessa olemassa taloudellista intressiä tulee pitää välittömänä eli suorana. Mikäli

tällaista määräysvaltaa ei ole, taloudellisen intressin katsotaan olevan välillinen eli

muodoltaan epäsuora.197

Oman työn tarkastamisen uhan mahdollisuudesta on kysymys silloin, kun toimeksian-

non johtopäätöstä muodostettaessa joudutaan arvioimaan uudelleen aiemman toimek-

siannon tulosta tai johtopäätöstä. Samantyyppinen uhka on myös olemassa, mikäli tilin-

tarkastaja on aiemmin ollut asiakkaan organisaatiossa sellaisessa asemassa, jossa hänel-

lä on välitön ja huomattava vaikutusvalta toimeksiannon tarkastettavana olevaan koh-

196 KHT-yhdistys 2005, 715.
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teeseen. Tällaiseksi vaikutusvaltaiseksi asemaksi voidaan katsoa esimerkiksi jäsenyys

asiakkaan hallintoelimessä tai ylimmässä johdossa.198 On selvää, että eettinen arvelutta-

vuus riippumattomuuden suhteen kasvaa, jos tilintarkastaja arvioi asiakkaan palveluk-

sessa vielä ollessaan tekemäänsä päätöstä tai arvostamaansa tilinpäätöserää. Oman työn

tarkastamisen uhan merkittävyyttä arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota tilintarkastajan

asemaan, joka hänellä oli toimiessaan vielä asiakkaan palveluksessa, aikaan, joka on

kulunut hänen lähdettyään asiakkaan palveluksesta ja hänen tehtäväänsä tilintarkastus-

tiimissä199.

Asian  ajon  uhka  on  eettisten  ohjeiden  mukaan  olemassa,  kun  tilintarkastaja  ryhtyy  tu-

kemaan tai voi näyttää tukevan asiakkaansa asemaa tai kantaa siten, että hänen oma

objektiivisuutensa voi vaarantua tai voi vaikuttaa vaarantuvan.200 Riippumattomuuden

kahtiajakoon perustuen tilintarkastajan riippumattomuus edellyttää tosiasiallisen riip-

pumattomuuden toteutumisen lisäksi riippumattomuuden ulkoisen kuvan toteutumista

eli sitä, että ulkopuolinen tarkastelija asiaan perehdyttyään ei näe aihetta kyseenalaistaa

tilintarkastajan riippumattomuutta.

Asian ajon uhasta voidaan puhua tilanteissa, joissa tilintarkastaja ehdollistaa oman ar-

vostelunsa riippuvaiseksi asiakkaan kannasta. Tällaisia esimerkkitilanteita ovat asiak-

kaan arvopaperien välittäminen tai liikkeeseenlaskussa avustaminen sekä toimiminen

asiakkaan asianajajana oikeudenkäynnissä tai riitojen ratkaisussa kolmansien osapuolten

kanssa.201

Läheisyyden uhka on kysymyksessä, jos tilintarkastaja tulee asiakkaaseen tai sen orga-

nisaatiossa vaikutusvaltaisessa asemassa olevaan henkilöön kohdistuvan läheisyyden

vuoksi liian myönteiseksi asiakkaan etuihin nähden. Tällaiseksi läheisyydeksi katsotaan

esimerkiksi perheenjäsenyys ja lähisukulaisuus, joista on erikseen maininta myös tilin-

tarkastuslain esteellisyysperusteissa. Läheisyyden uhka on olemassa myös silloin, kun

aiemmin tilintarkastusyhteisön johtoon kuulunut henkilö toimii asiakkaan organisaatios-

sa vaikutusvaltaisessa asemassa tai kun tilintarkastustiimissä johtavassa asemassa oleva

197 KHT-yhdistys 2005, 724.
198 KHT-yhdistys 2005, 715–716.
199 KHT-yhdistys 2005, 736–737.
200 KHT-yhdistys 2005, 716.
201 KHT-yhdistys 2005, 716.
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tilintarkastaja on osallistunut pitkäaikaisesti samaan tilintarkastustoimeksiantoon. Ar-

voltaan merkityksellisten lahjojen tai vieraanvaraisuuden vastaanottaminen tilintarkas-

tusasiakkaalta tai sen vaikutusvaltaisilta henkilöiltä voidaan myös katsoa tilintarkastajan

riippumattomuutta uhkaavaksi.202

Riippumattomuutta vaarantavien uhkien ryhmittelyssä viidentenä mainitaan painostami-

sen uhka. Se on olemassa, kun tilintarkastusasiakkaan palveluksessa oleva henkilö pai-

nostaa tai vaikuttaa painostavan tilintarkastajaa siten, että tämän objektiivinen ja amma-

tillisen varovainen työskentely tulee kyseenalaiseksi. Painostamisen uhkan voi aiheuttaa

esimerkiksi tilintarkastajan uhkaaminen sillä, että tämä vaihdetaan laskentaperiaatteiden

soveltamisesta johtuvan erimielisyyden vuoksi. Myös tilintarkastajan perusteeton pai-

nostaminen vähentämään tehtävän työn laajuutta tilintarkastuspalkkion pienentämiseksi

katsotaan riippumattomuutta uhkaavaksi toiminnaksi.203

4.4.2.2 Varotoimet

Tilintarkastajien eettisten ohjeiden mukaan tilintarkastusyhteisön ja toimeksiantotiimin

jäsenien velvollisuutena on ylläpitää riippumattomuuttaan käyttämällä sellaisia varo-

toimia, jotka toimintaympäristön ja riippumattomuuden uhat huomioon ottaen poistavat

tai alentavat nämä uhat hyväksyttävälle tasolle. Riittävässä määrin merkityksellisen

uhan tunnistamisen jälkeen varotoimien käyttämisestä uhan poistamiseksi tai vähentä-

miseksi hyväksyttävälle tasolle tehty päätös tulee dokumentoida. Varotoimien käyttä-

minen katsotaan aiheelliseksi, jos riippumattomuutta uhkaava tekijä ei ole selvästi mer-

kityksetön. Riippumattomuuden ulkoisen kuvan säilyminen pitää ottaa huomioon eli

aina tulisi harkita, mitä harkitseva ja asiaan perehtynyt ulkopuolinen tarkastelija kaik-

keen olennaiseen tietoon perehdyttyään ei perustellusti voisi pitää hyväksyttävänä. Har-

kintaan vaikuttavat muun muassa uhan merkityksellisyys, toimeksiannon sisältö, tilin-

tarkastuskertomuksen oletetut käyttäjät, tilintarkastusyhteisö ja käytetyt varotoimet.204

202 KHT-yhdistys 2005, 716.
203 KHT-yhdistys 2005, 717.
204 KHT-yhdistys 2005, 717.
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Käytettävien varotoimien luonne vaihtelee tilanteen mukaan. Varotoimet on jaettu eet-

tisten ohjeiden riippumattomuutta käsittelevässä luvussa kolmeen kokonaisuuteen205:

1. ammattikunnan, lainsäädännön tai muun sääntelyn luomat varotoimet,

2. toimeksiantoasiakkaan luomat varotoimet sekä

3. tilintarkastusyhteisön omat järjestelmät ja menettelytavat.

Ammattikunnan luomia varotoimia ovat alalle pääsyyn edellytetty koulutus, harjoittelu

ja kokemus sekä vaatimus jatkuvasta kouluttautumisesta. Myös ammattikunnan antamat

ammatilliset suositukset, niiden noudattamisen seuranta ja niiden noudattamatta jättämi-

sestä seuraavat kurinpitotoimenpiteet kuuluvat ammattikunnan luomiin varotoimiin.

Lainsäädännön tai muun sääntelyn luomiksi varotoimiksi luetaan lainsäädännön asetta-

mat vaatimukset tilintarkastajan ja tämän edustaman tilintarkastusyhteisön riippumat-

tomuudesta sekä ulkopuolisen tahon toteuttama laadunvalvonta.206

Tilintarkastusasiakkaan luomana pidetään varotoimea, jonka mukaan tilintarkastustoi-

meksiannon hyväksyy muut kuin asiakkaan johtoon kuuluvat henkilöt siinä tapauksessa,

että asiakkaan johto antaa toimeksiannon tilintarkastusyhteisölle. Muita tähän kategori-

aan luettavia keinoja ovat tilintarkastusasiakkaalla oleva asiaankuuluva pätevyys päätös-

ten tekemiseksi sekä ohjeet ja menettelytavat, jotka sitouttavat asiakkaan oikeaan ja

riittävään taloudelliseen raportointiin.207

Yksi merkittävä aihe talouselämän viimeaikaisissa keskusteluissa on ollut hyvän hallin-

totavan noudattaminen liikeyrityksissä. Erityisesti tilintarkastuksen riippumattomuuden

turvaamiseen liittyvänä tekijänä tässä keskustelussa on esiintynyt tilintarkastuskomite-

oiden208 käyttäminen hyvän hallintotavan järjestämisessä. Tilintarkastuskomitea ei ole

suinkaan uusi käsite, vaan sellaisia on käytetty erityisesti anglosaksisissa maissa laki-

sääteistä tilintarkastusta täydentävinä ja tukevina tahoina, joiden ensisijaisena tehtävänä

205 KHT-yhdistys 2005, 717.
206 KHT-yhdistys 2005, 718.
207 KHT-yhdistys 2005, 718.
208 Muun muassa KHT-yhdistyksen julkaisemissa eettisissä ohjeissa käytetään termiä ”tilintarkastuskomi-
tea”, joka on suora käännös englanninkielisestä termistä Audit Committee.  Useissa suomalaisissa pörssi-
yhtiöissä käytetään kyseisestä tahosta Helsingin Pörssin joulukuussa 2003 julkaisemien niin sanottujen
Corporate Governance -suositusten mukaista termiä ”tarkastusvaliokunta”. Tämän termin käyttö on pe-
rusteltua, sillä suositusten mukaan tarkastusvaliokunta toimii sekä tilintarkastuksen että sisäisen tarkas-
tuksen valmistelu- ja yhteyselimenä.
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on tukea yhtiön valvontajärjestelmiä209. Yhdysvalloissa arvopaperimarkkinoita valvova

viranomainen SEC suositteli jo vuonna 1940 tilintarkastuskomiteoiden käyttöä tilintar-

kastajien riippumattomuuden turvaamiseksi210, vaikkakin amerikkalainen tilintarkastaji-

en kattojärjestö AICPA myöhemmin kyseenalaisti komiteoiden hyödyllisyyden lausun-

nossaan211.

Tilintarkastajien eettisissä ohjeissa tilintarkastuskomiteoita pidetään tilintarkastusasiak-

kaan luomina varotoimina riippumattomuuden turvaamisessa. Ohjeiden mukaan riip-

pumattomana tahona tilintarkastuskomitea voi avustaa yhtiön hallitusta arvioitaessa

tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta tilintarkastuksen suorittamisessa. Tilintarkas-

tusyhteisön ja tilintarkastuskomitean tai muun vastaavan valvonnasta vastuussa olevan

tahon kesken kehotetaan pidettävän säännöllisiä tapaamisia, joissa käsitellään myös

riippumattomuuteen liittyviä seikkoja. Pörssilistatuissa yhtiöissä yhteydenpidon pitäisi

olla vuosittaista ja siinä tulisi ottaa esille sellaisia tilintarkastusyhteisön ja tilintarkas-

tusasiakkaan välisiä suhteita ja muita seikkoja, joissa ammatillisen harkinnan voidaan

ajatella vaikuttavan riippumattomuuteen.212

Tilintarkastusyhteisön omiin järjestelmiin ja menettelytapoihin luettavat varotoimet on

eettisissä ohjeissa jaettu koko tilintarkastusyhteisön kattaviin varotoimiin ja toimeksian-

tokohtaisiin keinoihin riippumattomuuden turvaamiseksi. Koko tilintarkastusyhteisön

kattavia varotoimia ovat esimerkiksi toimeksiantojen laadunvalvonnan toteuttamista

koskeva ohjeistus sekä johtamistapa, joka korostaa riippumattomuuden merkitystä ja

odotusta siitä, että tilintarkastajat toimivat yleisen edun nimissä. Erityisen hyvänä voi-

daan mielestäni pitää menettelytapaa, jossa dokumentoidaan riippumattomuuden uhkien

tunnistamista, uhkien merkittävyyden arviointia ja niiden poistamiseksi tai vähentämi-

seksi hyväksyttävälle tasolle tarvittavia varotoimia koskevat ohjeet.213

Muita koko tilintarkastusyhteisöä koskevia varotoimia ovat erilaiset sisäiset ohjeet ja

menettelytavat, jotka käsittelevät esimerkiksi intressien tunnistamista, palkkioiden mää-

räytymistä, muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista ja henkilökunnan yhtey-

209 Sarja 1999a, 221.
210 Previts 1985, 160.
211 Ks. Sarja 1999a, 221.
212 KHT-yhdistys 2005, 718.
213 KHT-yhdistys 2005, 719–720.
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denpidon mahdollistamista ylemmälle tasolle mistä tahansa riippumattomuuteen tai ob-

jektiivisuuteen liittyvästä huolta herättävästä asiasta. Tällaiset sisäiset ohjeet ja menette-

lytavat palvelevat tarkoitustaan parhaiten, kun niistä tiedotetaan koko tilintarkastusyh-

teisön henkilökunnalle ja kun niiden noudattamista valvotaan kurinpitomenettelyi-

neen.214

Tilintarkastusyhteisön omien järjestelmien ja menettelytapojen mukaisiin toimeksianto-

kohtaisiin varotoimiin kuuluu toisen tilintarkastajan toteuttama tehdyn työn läpikäymi-

nen tai neuvojen antaminen tarvittaessa sekä kolmannen osapuolen konsultointi. Tällai-

siksi konsultoitaviksi kolmansiksi osapuoliksi mainitaan eettisissä ohjeissa puolueetto-

mien henkilöiden muodostamat komiteat, alan valvonnasta tai ammatillisesta ohjaami-

sesta vastaavat tahot tai toiset tilintarkastajat. Joissakin tapauksissa saattaa olla perustel-

tua ottaa toinen tilintarkastusyhteisö mukaan suorittamaan tai suorittamaan uudelleen

osa toimeksiannosta.215

Yksi riippumattomuuskeskustelussa esillä ollut ehdotus riippumattomuuden edistämi-

seksi on tilintarkastajien toimikausien rajoittaminen ja tilintarkastajien rotaatio eli mää-

rävälein tapahtuva kierrättäminen. EU:n riippumattomuussuosituksen mukaan tilintar-

kastaja tulisi vaihtaa vähintään seitsemän vuoden välein. On luonnollista, että pitkässä

asiakassuhteessa voi erityisesti läheisyyden uhka kasvaa, jolloin on mahdollista, että

tilintarkastaja jättää raportoimatta asiakkaan kannalta kielteisistä seikoista, vaikka ra-

portoiminen olisi täysin aiheellista. Toisaalta tietyn tarkastuskohteen pitkäaikainen tun-

temus on sekä tilintarkastajan että tarkastuskohteen etu, sillä tilintarkastajan voidaan

ajatella suoriutuvan tehtävästään tehokkaasti, kun hänen ei jokaisella kerralla tarvitse

tutustua täysin uuteen tarkastuskohteeseen. On myös mahdollista, että ainakin alkuvai-

heissa riittäväksi katsotaan pelkkä tarkastavien henkilöiden vaihtaminen, jolloin siis

tilintarkastusyhteisö voi olla edelleen sama. Tällöin rotaatiolla on kuitenkin lähinnä vain

näennäinen merkitys.216

214 KHT-yhdistys 2005, 719.
215 KHT-yhdistys 2005, 720.
216 Sarja 1999a, 215–216; Kämäräinen 2005, 7–8. Uusi tilintarkastuslaki noudattaa EU:n riippumatto-
muussuosituksen mukaista peräkkäisten toimikausien seitsemän vuoden enimmäisaikaa julkisen kaupan-
käynnin kohteena olevien yhteisöjen kohdalla. Mikäli listayhtiön tilintarkastajaksi on valittu tilintarkas-
tusyhteisö, seitsemän vuoden enimmäisaikaa sovelletaan ainoastaan päävastuulliseen tilintarkastajaan.



62

Tilintarkastajan taloudellisen intressin tai suhteen uhatessa riippumattomuutta tietyn

toimeksiannon kohdalla voidaan hänet siirtää pois tilintarkastustiimistään kyseistä toi-

meksiantoa toteutettaessa. Mikäli käytettävissä olevat varotoimet ovat riittämättömiä

riippumattomuuden uhkien poistamiseksi tai vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle tai

kun tilintarkastusyhteisö päättää olla poistamatta uhan aiheuttajaa, ainoa hyväksyttävä

menettely on kieltäytyä toimeksiannosta tai luopua siitä.217

4.4.2.3 Toimeksiannon kestoaika

Riippumattomuusarvioinnissa on syytä ottaa huomioon ohjeet tilintarkastustoimeksian-

tojen kestoaikojen määrittämisestä. Ymmärrettävää on, että tilintarkastusyhteisön ja

toimeksiantoa toteuttavan tilintarkastustiimin jäsenten tulisi olla riippumattomia asiak-

kaasta koko toimeksiannon ajan. Tilintarkastustoimeksiannossa toimeksiannon kestoai-

ka käsittää eettisten ohjeiden mukaan asiakkaan koko tilikauden ja päättyy yleensä tilin-

tarkastuskertomuksen antamiseen tai siihen, kun tilintarkastajan valinnut toimielin valit-

see tämän uudelleen tai valitsee toisen tilintarkastajan.218

Jos tarkastettavasta kohteesta tulee tilintarkastusasiakas sen tilikauden aikana tai jäl-

keen, jonka perusteella tilintarkastusyhteisö antaa tilintarkastuskertomuksen, tilintarkas-

tusyhteisön tulisi harkita, voiko tällaisessa tilanteessa syntyä uhka riippumattomuudelle.

Mahdollisia uhkia voivat tässä tapauksessa olla esimerkiksi taloudelliset tai liiketoimin-

nalliset suhteet tilintarkastusasiakkaaseen tilikauden alkamisen jälkeen mutta ennen

tilintarkastustoimeksiannon hyväksymistä. Myös mahdolliset aiemmin tilintarkas-

tusasiakkaalle tarjotut muut palvelut voivat olla uhka riippumattomuudelle.219

Riippumattomuuskeskustelussa on ollut vahvasti esillä juuri edellä mainittujen muiden

palveluiden tarjoamisen vaikutus varsinaisen tilintarkastuksen riippumattomuuteen.

Erityisesti erilaiset konsultointi- tai sisäisen tarkastuksen palvelut ovat selvä uhka riip-

pumattomuudelle. Eettisissä ohjeissa mainittuja varotoimia tällaisiin tilanteisiin ovat

keskusteleminen muiden palveluiden aiheuttamista potentiaalisista riippumatto-

muusepäilyistä esimerkiksi tilintarkastusasiakkaan tilintarkastuskomitean kanssa, mui-

217 KHT-yhdistys 2005, 720.
218 KHT-yhdistys 2005, 720–721.
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den palvelujen vastuun siirtäminen asiakkaalle, muissa palveluissa toimineiden tilintar-

kastajien poissulkeminen tilintarkastustoimeksiannon hoitamisesta sekä toisen tilintar-

kastusyhteisön ottaminen mukaan muiden palvelujen läpikäymiseen tai toteuttamaan ne

uudelleen siinä laajuudessa, että se voisi ottaa vastuun kyseisistä palveluista.220

4.5 Riippumattomuuden hallintaprosessi

Eri tahojen, kuten IFAC:n ja EU:n komission, antamat riippumattomuussuositukset

poikkeavat osin toisistaan ja voimassa olevasta laista. Tilintarkastusyhteisöiden ja -

toimistoiden omat riippumattomuusohjeet saattavat samoin poiketa edellä mainituista.

Erilaisten riippumattomuussäännösten prioriteettijärjestyksen katsotaan perustuvan an-

karimman säännön periaatteeseen, jolloin tilintarkastajan tulee toiminnassaan ottaa aina

huomioon se säännös, joka hänen kohdallaan johtaa ankarimpaan riippumattomuuden

rajoittamiseen.221

Tilintarkastajan tulee luoda toimintansa tueksi kattava riippumattomuuden hallintapro-

sessi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tilintarkastaja kartoittaa ja tunnistaa jokai-

sessa toimeksiannossaan riippumattomuuteensa kohdistuvat uhkatekijät ja määrittelee

ne varotoimet, jotka käyttöönottamalla hän voi varmistaa riippumattomuutensa toimek-

siantoa suorittaessaan. Riippumattomuuden hallintaprosessissa voidaan tunnistaa aina-

kin seuraavat vaiheet222:

1. Uhkatekijöiden kartoitus ja uhan tunnistaminen

2. Uhan merkityksen arviointi

3. Varotoimista päättäminen

4. Johtopäätöksen tekeminen ja dokumentointi

5. Varotoimien toimeenpano ja seuranta.

Uhkatekijöitä kartoittaessaan ja uhkia tunnistaessaan tilintarkastajan tulee systemaatti-

sesti punnita kaikkia toimeksiantoon liittyviä riippumattomuusnäkökohtia. Tämän jäl-

keen on arvioitava tunnistetun uhkatekijän merkitys riippumattomuuden kannalta. Yk-

219 KHT-yhdistys 2005, 721.
220 KHT-yhdistys 2005, 721.
221 Lohi 2004, 12.
222 Lohi 2004, 11–12.
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sittäisten tekijöiden ja olosuhteiden ohella arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös ylei-

nen etu eli esimerkiksi tarkastuskohteen sidosryhmien ja julkisuuden siihen kohdistama

mielenkiinto. Arvioinnin perusteella uhka luokitellaan merkittäväksi tai selvästi merki-

tyksettömäksi. Jälkimmäisessä tapauksessa eli uhan ollessa selvästi merkityksetön ei

riippumattomuuden kannalta edellytetä muita toimenpiteitä kuin asiantilan noteeraami-

nen ja seuraaminen toimeksiannon edetessä.223

Jos uhkatekijä osoittautuu merkittäväksi, tilintarkastajan tulee ensinnäkin selvittää, voi-

daanko uhka poistaa tai vähentää hyväksyttävälle tasolle varotoimenpiteiden avulla ja

toiseksi tehdä päätös käytettävistä varotoimista224. Varotoimien läpikäynnin ja arvioin-

nin jälkeen tilintarkastaja tekee perustellut johtopäätökset ja dokumentoi ne. Päätöksen-

teon ja johtopäätösten dokumentoinnilla tilintarkastajan työpapereihin on tärkeä merki-

tys tilintarkastajien laadunvalvonnan kannalta. Esimerkiksi syksyllä 2003 KHT-

yhdistyksen laadunvalvonnassa otettiin käyttöön lomake, jolla arvioidaan tilintarkasta-

jan riippumattomuuden hallintaprosessia.225

Riippumattomuuden hallintaprosessin viimeisenä kohtana mainitaan varotoimien toi-

meenpano ja seuranta. Päätetyt varotoimet on otettava käyttöön ja niiden riittävyyttä

sekä riippumattomuutta on seurattava koko toimeksiannon keston ajan tilintarkastusker-

tomuksen luovuttamiseen saakka, sillä olosuhteissa voi tapahtua myöhemmässäkin vai-

heessa sellaisia muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa tilintarkastajan riippumattomuu-

teen.226

4.6 Ammattieettisen ohjeistuksen merkitys tilintarkastajan riippu-

mattomuuden turvaamisessa: teoreettinen viitekehys

Tilintarkastajan riippumattomuutta pidetään yleisesti yhtenä keskeisistä tilintarkastuk-

sen perusolettamista. Tilintarkastuksen tarkoituksena on informaation luotettavuuden

vahvistaminen, mihin liittyy olennaisesti myös riippumattomuuden tärkein perustelu:

223 Lohi 2004, 12.
224 Erilaisia varotoimia tarkasteltiin luvussa 4.4.2.2.
225 Lohi 2004, 12–13.
226 Lohi 2004, 13.
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Tilintarkastajan raportoinnin hyväksikäyttäjät voivat luottaa tilintarkastuskertomukseen

vain, jos tilintarkastaja on ollut riippumaton tarkastusta suorittaessaan.

Tilintarkastajan tulee olla täysin riippumaton tarkastettavasta organisaatiosta ja sen jä-

senistä. Hänellä pitää olla vapaus valita tarkastuskohteensa, tarkastuksen laajuus ja tar-

kastusmenetelmä oman harkintansa perusteella. Tilintarkastajan riippumattomuus mer-

kitsee myös tarkastustyön riippumattomuutta tarkastuksen lopputuloksesta.

Tilintarkastuksen riippumattomuuden voi vaarantaa muistakin tahoista kuin itse tarkas-

tuskohteesta tai sen toimielimistä johtuvat seikat ja olosuhteet. Riippumattomuutta arvi-

oitaessa tulee ottaa huomioon siis myös yhteisön sidosryhmät, jolloin ratkaisevaa on se,

onko tilintarkastajan ja yhteisön sidosryhmään tai sidosryhmiin liittyvä seikka, olosuhde

tai näiden välinen suhde sellainen, että sen voidaan katsoa olevan omiaan vaarantamaan

tilintarkastajan mahdollisuuden objektiiviseen tilintarkastuksen suorittamiseen. Tilintar-

kastajan riippumattomuus on vapautta sellaisista riippuvuussuhteista, joiden voidaan

perustellusti epäillä vaikuttavan tilintarkastajan kykyyn toimia objektiivisesti.

Riippumattomuuden korkeimpana eettisenä tasona pidetään tilintarkastajaa itseään luon-

teenpiirteineen. Toinen riippumattomuden eettinen taso liittyy tilintarkastajan ja tarkas-

tuskohteen suhteeseen. Kolmannella tasolla puolestaan tarkoitetaan, että tilintarkastajan

tulee välttää mitä tahansa suhteita, joiden voidaan tulkita aiheuttavan tarkastukseen vai-

kuttavan intressiristiriidan asiaan perehtyneen ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta

katsottuna. Kaksi ensin mainittua riippumattomuuden tasoa liittyvät tilintarkastajan

luonteenpiirteisiin ja mielentilaan, kun taas kolmannella tasolla kyse on siitä, millaisena

muut hänet näkevät. Tilintarkastuksen teoriassa puhutaan tässä yhteydessä riippumat-

tomuuden kahtiajaosta tosiasialliseen riippumattomuuteen eli mielen riippumattomuu-

teen ja riippumattomuuden ulkoiseen kuvaan eli näkyvään riippumattomuuteen.

Tosiasiallinen riippumattomuus merkitsee sitä, että tilintarkastaja muodostaa käsityk-

sensä itsenäisesti kiinnittäen tarkastustyössä huomionsa kaikkeen tarkastuksen kannalta

olennaiseen ja että hän toimii tilintarkastustoimeksiantoa suorittaessaan vain tilintarkas-

tajan ominaisuudessa.
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Riippumattomuuden ulkoisella kuvalla tarkoitetaan sitä, että tilintarkastajan riippumat-

tomuuden on oltava ulkopuolisen asiaan perehtyneen tarkastelijan kannalta uskottavaa.

Tilintarkastajan tulee välttää sellaisia asioita ja tilanteita, jotka saattavat johtaa ulkopuo-

lisen tarkastelijan perustellusti epäilemään hänen riippumattomuuttaan. Tilintarkastajan

ammatin uskottavuus ja oikeutus pohjautuu itsestään selvänä pidettävän tosiasiallisen

riippumattomuuden sijaan enemmänkin riippumattomuuden ulkoiseen kuvaan.

Tilintarkastajan riippumattomuuden velvoittavista takeista puhuttaessa viitataan riippu-

mattomuuden oikeudelliseen sääntelyyn. Tilintarkastuslain riippumattomuusvaatimusta

ja saman lain esteellisyysperusteita kutsutaan nimenomaisiksi riippumattomuussään-

nöksiksi. Riippumattomuusvaatimus sisältää tilintarkastuksen puolueettomuuden ja ob-

jektiivisuuden varmistamiseen tähtäävän tavoitteen. Puolueettomuus on keino riippu-

mattomuuden toteutumiselle. Tilintarkastajan riippumattomuudella taas pyritään tur-

vaamaan tilintarkastajan toiminnan objektiivisuus, jota on mahdollista arvioida vain

tilintarkastajan tosiasiallisen toiminnan perusteella jälkikäteisesti. Oleellista on myös se,

että tapauskohtainen riippuvuussuhde voi syntyä toimeksiannon aikana, minkä vuoksi

esteettömyyteen ja puolueettomuuteen tulee kiinnittää huomiota koko toimeksiannon

keston ajan.

Tilintarkastajan riippumattomuuden vapaaehtoisilla takeilla tarkoitetaan ammattikunnan

luomia ammattieettisiä ohjeita ja toimintamalleja. Auktorisoidut tilintarkastajat yhdis-

tyksineen muodostavat asiantuntijuuteen perustuvan ammattikunnan, jolle tyypillisiä

piirteitä ovat koulutuksen ja kokemuksen kautta muodostunut erikoisosaaminen, yhteis-

kunnan kannalta tärkeän funktion toteuttamiseen sitoutuminen, ammattikunnan sisäinen

itsesääntely, auktorisointiin pohjautuva rajoitettu jäsenyys sekä lainsäädännössä tunnus-

tettu asema.

Toimintaohjeiden ohella ammattikunnat laativat ammattieettisiä ohjeita, jotka käsittele-

vät jäsenten oikeanlaista toimimista ja jotka on tarkoitettu kaikkien ammattikunnan jä-

senten noudatettavaksi. Eri ammattikuntien eettisten ohjeiden luonteessa on paljon yhtä-

läisyyksiä, sillä ohjeet tuntuvat usein itsestään selviltä, tulkinnanvaraisilta ja ristiriitai-

siltakin.
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Tilintarkastajien katsotaan olevan eettisessä ja moraalisessa vastuussa toiminnastaan

niin asiakkailleen ja yhteiskunnalle kuin kollegoilleen ja itselleen. Asiantuntijuuteen

perustuvana ammattina tilintarkastuksellekin on tyypillistä, että ennen pitkää yksittäis-

ten tilintarkastajien toiminta heijastuu sekä hyvässä että pahassa koko tilintarkastusam-

mattikunnan nauttimaan arvostukseen.

KHT-yhdistys on kääntänyt suomeksi Kansainvälisen Tilintarkastajaliiton IFAC:n jul-

kaisemat tilintarkastajien eettiset ohjeet ja julkaissut ne osana tilintarkastusalan suosi-

tuksiaan. Sivumäärältään noin puolet näistä ohjeista käsittelee tilintarkastajan riippu-

mattomuusproblematiikkaa.

Tilintarkastajien eettisissä ohjeissa riippumattomuuden vaarantumissyyt on ryhmitelty

viiteen ryhmään: oman intressin uhka, oman työn tarkastamisen uhka, asian ajon uhka,

läheisyyden uhka ja painostuksen uhka. Oman intressin uhka syntyy, jos tilintarkastaja

voi taloudellisesti hyötyä asiakkaastaan tai jos hänen etunsa ovat muutoin ristiriidassa

asiakkaan etuihin nähden. Oman työn tarkastamisen uhka on mahdollinen, jos toimek-

siannon johtopäätöstä tehtäessä joudutaan arvioimaan aiemman toimeksiannon tulosta

tai jos tilintarkastaja on aiemmin ollut asiakkaan organisaatiossa tarkastuksen kohteen

kannalta vaikutusvaltaisessa asemassa. Asian ajon uhka on olemassa silloin, kun tilin-

tarkastaja alkaa tukea tai näyttää tukevan asiakkaansa kantaa tai asemaa siinä määrin,

että hänen oma objektivisuutensa vaarantuu tai näyttää vaarantuvan. Läheisyyden uhka

on kyseessä, jos tilintarkastajan suhde asiakkaan vaikutusvaltaisessa asemassa oleviin

henkilöihin tulee liian läheiseksi. Tilintarkastusasiakkaan palveluksessa olevan henkilön

tilintarkastajaan kohdistama painostaminen voi puolestaan aiheuttaa sen, että tilintarkas-

taja ei kykene toimimaan objektiivisesti ja ammatillisen varovaisesti toimeksiantoa suo-

rittaessaan.

Eettisten ohjeiden mukaan tilintarkastajien tulee käyttää sellaisia varotoimia, jotka pois-

tavat riippumattomuutta uhkaavat tekijät tai ainakin alentavat ne hyväksyttävälle tasolle.

Varotoimet on jaoteltu luonteensa perusteella kolmeen kokonaisuuteen: ammattikunnan,

lainsäädännön tai muun sääntelyn luomat varotoimet, toimeksiantoasiakkaan luomat

varotoimet sekä tilintarkastusyhteisön omat järjestelmät ja menettelytavat.
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Ammattikunnan luomia varotoimia ovat auktorisointiin liittyvät vaatimukset sekä am-

matilliset suositukset seuranta- ja kurinpitomenettelyineen. Lainsäädännön riippumat-

tomuusvaatimukset sekä ulkopuolisen tahon suorittama laadunvalvonta kuuluvat myös

ensimmäiseen kokonaisuuteen.

Tilintarkastusasiakkaan luomista varotoimista huomionarvoisimpia ovat hyvän hallinto-

tavan järjestämiseen olennaisesti liittyvät tilintarkastuskomiteat. Statukseltaan riippu-

mattomana tahona tilintarkastuskomitea voi avustaa yhtiön hallitusta arvioitaessa tilin-

tarkastusyhteisön riippumattomuutta tilintarkastustoimeksiannon suorittamisessa.

Olennainen merkitys riippumattomuuden takaamisessa on tilintarkastusyhteisön jäsen-

tensä noudatettavaksi luomilla omilla organisaatiokohtaisilla riippumattomuusohjeilla.

Tilintarkastusyhteisön omiin järjestelmiin ja menettelytapoihin luettavat varotoimet

jaetaan eettisten ohjeiden mukaan koko yhteisön kattaviin varotoimiin sekä toimeksian-

tokohtaisiin riippumattomuuden turvaamiskeinoihin. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat

muun muassa yhteisön johtamistapa, laadunvalvonta, asianmukainen dokumentointi-

käytäntö sekä sisäiset ohjeet ja menettelytavat koskien esimerkiksi palkkionmääräyty-

mistä, muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista ja yhteisön henkilökunnan vä-

listä yhteydenpitoa. Toimeksiantokohtaisiin varotoimiin lukeutuu kolmannen osapuolen

konsultoinnin ohella tilintarkastajien toimikausien rajoittaminen ja tilintarkastajien kier-

rättäminen.

Riippumattomuusarvioinnissa ei ole syytä unohtaa ohjeita toimeksiantojen kestoaikojen

määrittämisestä, sillä tilintarkastusyhteisön ja toimeksiantotiimiin kuuluvien tilintarkas-

tajien tulisi olla riippumattomia koko toimeksiannon ajan. Nämä ohjeet tulee muistaa

erityisesti uusia tilintarkastusasiakkaita hankittaessa varsinkin siinä tapauksessa, että

kyseiselle asiakkaalle on aiemmin tarjottu muita palveluita.

Tilintarkastajan tulee luoda toimintansa tueksi kattava riippumattomuuden hallintapro-

sessi, joka sisältää uhkatekijöiden kartoituksen ja uhan tunnistamisen, uhan merkityksen

arvioinnin ja sen perusteella tehtävän päätöksen mahdollisesti käytettävistä varotoimis-

ta. Päätöksenteko ja johtopäätökset on tärkeää dokumentoida työpapereihin laadunval-

vonnan helpottamiseksi. Toimeenpanon jälkeen varotoimien riittävyyttä ja riippumat-

tomuuden säilymistä on seurattava koko toimeksiannon keston ajan.
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5 AMMATTIEETTISEN OHJEISTUKSEN MERKITYS

RIIPPUMATTOMUUDEN TURVAAMISESSA KHT-

TILINTARKASTAJIEN NÄKÖKULMASTA

5.1 Haastattelut

5.1.1 Haastateltavien taustatiedot

Tutkielman empiiristä osaa varten haastateltiin kolmea KHT-tilintarkastajaa, jotka haas-

tatteluhetkellä työskentelivät eri tilintarkastusyhteisöissä. Haastateltujen edustamat tilin-

tarkastusyhteisöt kuuluvat kansainvälisiin niin sanottuihin Big Four -

tilintarkastusyhtiöihin. Haastatellut tilintarkastajat olivat suorittaneet KHT-tutkinnon

vuosina 1990, 1992 ja 2001. Heistä kaksi oli tilintarkastusyhtiönsä osakkaita eli partne-

reita. Kolmas puolestaan toimi haastatteluhetkellä tilintarkastusmanagerina. Haastatel-

luilla KHT-tilintarkastajilla on monipuolista tilintarkastuskokemusta asunto-

osakeyhtiöiden tilintarkastuksesta aina pörssiyhtiöiden tai niiden tytäryhtiöiden tilintar-

kastukseen. Varsinaisten tilintarkastustehtäviensä ohella yksi heistä kuului haastattelu-

hetkellä KHT-yhdistyksen ISA-tilintarkastusstandardien review-työryhmään.

5.1.2 Haastattelujen rakenne ja teemat

Haastattelut olivat kestoltaan 45–60 minuuttia. Ennen haastatteluja haastateltaville ko-

rostettiin, että heidän vastauksensa tullaan käsittelemään nimettöminä. Aluksi selvitet-

tiin haastateltavien näkemyksiä tilintarkastajan riippumattomuudesta käsitteenä. Tämän

jälkeen käsiteltiin tilintarkastajien ammattieettisen ohjeistuksen luonnetta, tunnettuutta

ja näkyvyyttä käytännön tilintarkastustoiminnassa erityisesti riippumattomuusohjeiden

osalta. Riippumattomuuden uhkia käsitelleessä haastattelun osassa haastateltavilta ky-

syttiin, minkälaisia uhkia he pitävät merkittävimpinä ja kuinka usein riippumattomuutta

uhkaaviin tekijöihin törmätään tilintarkastustyössä.
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Riippumattomuuden turvaamisen osalta tarkoituksena oli selvittää, millaisia varotoimia

käytetään uhkien poistamiseksi tai alentamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Riippumatto-

muuden hallintaprosessi otettiin haastatteluissa esille toimeksiantokohtaista riippumat-

tomuuden hallintaa käsiteltäessä. Samassa yhteydessä selvitettiin riippumattomuuden

hallintaprosessin merkitystä uusia asiakkaita hankittaessa. Haastattelujen lopuksi kes-

kusteltiin siitä, mitä mieltä haastateltavat ovat lisääntyneestä riippumattomuuskeskuste-

lusta ja millainen näkemys heillä on riippumattomuutta käsittelevän lainsäädännön ja

ammattieettisen ohjeistuksen tulevasta kehityksestä.

5.2 Haastatteluiden tulkinta

5.2.1 Riippumattomuuden käsite

Haastatellut KHT-tilintarkastajat pitävät riippumattomuutta ehdottomasti yhtenä tilin-

tarkastuksen peruspilarina. Tilintarkastajien ammattikunta on syntynyt siitä tarpeesta,

että on olemassa sellaista yrityksiin liittyvää taloudellista informaatiota, josta kolman-

nen osapuolen on saatava objektiivinen ja riippumaton lausunto. Riippumattomuuden

merkitys koko ammattikunnan uskottavuuden elementtinä yhdessä ammattitaidon kans-

sa korostuu, kun tilintarkastaja työskentelee kansainvälisessä Big Four -

tilintarkastusyhtiössä. Riippumattomuuden säilyttäminen on myös imagokysymys tilin-

tarkastusyhteisöille, sillä julkisuuden mielenkiinto tilintarkastajien riippumattomuutta

kohtaan on lisääntynyt alaa koetelleiden skandaalien myötä.

Haastatellut tilintarkastajat määrittelivät riippumattomuuden käsitteen hieman eri taval-

la. Yksi heistä tiivisti tilintarkastajan riippumattomuuden tarkoittavan sitä, että tilintar-

kastajan tulee olla riippumaton niistä henkilöistä, joiden työtä hän tarkastaa. Hänen mu-

kaansa tilintarkastajalla ei saa olla sellaisia sukulaisuussuhteita tai taloudellisia riippu-

vuussuhteita, jotka tavalla tai toisella voivat vaikuttaa tarkastukseen. Määritelmän voi-

daan katsoa viittaavan lähinnä tosiasialliseen riippumattomuuteen.

Toinen haastatelluista mainitsi määrittelyssään riippumattomuuden kahtiajaon. Hän to-

tesi käytännössä puhuttavan sekä ulkoisesta että sisäisestä riippumattomuudesta. Tilin-

tarkastajan tulee olla täysin objektiivinen tarkastusta tehdessään ja sen tuloksia rapor-
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toidessaan. Mikään asia, joka voisi vaarantaa riippumattomuuden, ei saa vaikuttaa eikä

se myöskään saa näyttää vaikuttavan ulkopuolisen näkökulmasta katsottuna. Hänen

mukaansa riippumattomuus tulee siitä, että tilintarkastajalla on eräänlainen suojakuori,

joka mahdollistaa itsenäisen päätöksenteon ja raportoinnin.

Kolmannen mukaan riippumattomuus voidaan määritellä monella tapaa ja hyvin moni-

sanaisestikin. Tilintarkastaja tekee työssään ratkaisuja, jotka ovat yleensä jonkin rapor-

tin tai lausunnon muodossa. Riippumattomuus tarkoittaa sitä, että näitä ratkaisuja tehtä-

essä tilintarkastajaa ei saa ohjata mikään muu intressi kuin säännökset tilintarkastustoi-

minnasta tai muusta laskentatoimen alueesta. Tilintarkastajan tulee olla objektiivinen ja

tehdä ratkaisut vain ja ainoastaan tosiasioihin ja säännöksiin perustuen minkään muun

asian vaikuttamatta päätöksentekoon.

5.2.2 Tilintarkastajien ammattieettinen ohjeistus

KHT-yhdistyksen roolia riippumattomuuden turvaamisessa pidetään erittäin tärkeänä

sekä ammattikunnan sisäisesti että ulospäin muuhun yhteiskuntaan. Tilintarkastajien

ammattikunnan kannalta on tärkeää, että on olemassa taho, joka keskitetysti välittää

päivitettyä ohjeistusta ammattikunnan jäsenille, ylläpitää keskustelua ja valvoo jäsen-

tensä toimintaa. Toisaalta tärkeäksi nähdään se, että KHT-yhdistys välittää ammattikun-

nan ulkopuolisille tietoa tilintarkastuksesta ja riippumattomuuden merkityksestä tilin-

tarkastajan ammatissa. Käytännön tilintarkastustyössä KHT-yhdistyksen merkitys riip-

pumattomuuden turvaamisessa näkyy haastateltujen mukaan lähinnä yhdistyksen julkai-

semien tilintarkastusalan suositusten kautta.

Kaikki haastatellut KHT-tilintarkastajat tunsivat IFAC:n eettiset ohjeet. Kun KHT-

yhdistys julkaisi niiden suomenkielisen käännöksen, pyydettiin käytännön tilintarkas-

tustyötä tekeviltä KHT-tilintarkastajilta lausuntoja ohjeiden sisällöstä. Pitkään ammatis-

sa toimineille KHT-tilintarkastajille eettiset ohjeet tuntuvat itsestään selviltä. Siitä huo-

limatta niiden olemassaolo nähdään tarpeellisena. Hyvä tilintarkastajatapa ei etenkään

riippumattomuusohjeiden osalta enää ollut riittävä eikä vastannut tarkoitustaan. Haasta-

tellut tilintarkastajat eivät pidä eettistä ohjeistusta liian seikkaperäisenä. He kuitenkin
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korostavat, että ohjeistusta tulee noudattaa soveltaen ja niin sanottua maalaisjärkeä käyt-

täen.

Eettisten ohjeiden käännösprosessissa on otettu enemmän huomioon sitä, mitä ulkopuo-

linen tarkastelija on mieltä, jolloin oma tulkinta on väistynyt suorien käännösten tieltä.

Ulkopuolinen tarkastelija näkee selvemmin, miten tilintarkastajan tulisi lähtökohtaisesti

toimia ja suorittaa tilintarkastus. Tulkinnanvaraisuutta ei ole enää niin paljon, mikä on

poistanut ristiriitaisuuksia. Toisaalta ohjeiden suora kääntäminen saattaa myös lisätä

ristiriitaisuuksia, sillä kaikki kansainväliset standardit eivät välttämättä sellaisenaan

sovellu Suomeen. Etenkin ulkomailla tilintarkastustyötä tekevät koulutus- ja osaamis-

taustaltaan hyvin eritasoiset henkilöt. Tässä mielessä kansainvälistä ohjeistusta pidetään

toimintaa yhtenäistävänä tekijänä.

Haastateltujen KHT-tilintarkastajien mukaan IFAC:n eettiset ohjeet eivät suoraan näy

käytännön tilintarkastustyössä, vaan ne vaikuttavat ennemminkin tilintarkastusyhteisö-

jen sisäisten ohjeiden ja menettelytapojen kautta. Sisäiset toimintaohjeet on rakennettu

ammattikunnan eettisiin ohjeisiin perustuen. Tilintarkastusyhteisön omaa eettistä koodia

noudattamalla tulee samalla noudatettua koko ammattikunnalle laadittuja eettisiä ohjei-

ta. Riippumattomuutta koskevat yhteisöjen eettiset ohjeet ovat yleensä laajempia ja yk-

sityiskohtaisempia kuin koko ammattikunnalle suunnatut ohjeet. Vaikka riippumatto-

muusohjeiden formaatti voi olla erilainen eri tilintarkastusyhteisöissä, käydään niissä

samansisältöiset asiat läpi yhteisöstä riippumatta.

5.2.3 Uhat riippumattomuudelle

Haastatteluiden perusteella yleisimmät uhat riippumattomuudelle syntyvät taloudellisis-

ta intresseistä. Yksittäisen tilintarkastajan taloudellista intressiä ei pidetä erityisen olen-

naisena uhkana, sillä tilintarkastajaksi ryhtyessään henkilö tekee tietoisen valinnan pi-

dättäytyä yritysten omistajuuksista. Sen sijaan tilintarkastusyhteisön tai -toimiston ta-

loudellinen intressi voi aiheuttaa uhan riippumattomuudelle. On selvää, että pienillä

tilintarkastusyhteisöillä ja yksittäisillä ammatinharjoittajilla palkkioriippuvuus tietystä

asiakkaasta voi olla merkittävä. Isojen tilintarkastusyhteisöjen kohdalla haastateltavien

näkemys palkkioriippuvuudesta erosi hieman. Yhden näkemyksen mukaan yksittäinen
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toimeksianto ei vaikuta merkittävästi isojen tilintarkastusyhteisöjen liikevaihtoon. Toi-

sen näkemyksen mukaan taas tilintarkastajan kynnys raportoida joitakin asioita voi kas-

vaa asiakkaan menettämisen pelossa, jos kyseessä on tilintarkastusyhteisölle taloudelli-

sesti merkittävä toimeksianto. Kolmas haastatelluista näki, että tilintarkastajan ja tilin-

tarkastusyhteisön eettisyys ja moraalisuus punnitaan juuri sellaisissa tapauksissa, kun

toimeksianto on taloudellisesti houkutteleva mutta ollaan niillä rajoilla, että joudutaan

miettimään, voidaanko toimeksianto ottaa vastaan riippumattomuuden vaarantumatta.

Taloudellisen intressin ohella haastateltavat mainitsivat konsultoinnin riippumattomuut-

ta mahdollisesti uhkaavana tekijänä. Veroneuvonta nähdään suhteellisen neutraaliksi

konsultoinnin alueeksi, jos verotuksen viitekehyksessä haetaan sellaisia laillisia keinoja

ja vaihtoehtoja, joita asiakkaalla on mahdollisuus käyttää. Erityisesti kooltaan pienem-

pien tarkastuskohteiden kohdalla tulkinnat ovat ongelmallisia siltä osin, kuinka paljon

tilintarkastaja voi antaa käytännön liiketoimintaa koskevia neuvoja riippumattomuuten-

sa säilyttääkseen. Oman työn tarkastamisen uhka on olemassa, jos tilintarkastaja rapor-

tointivaiheessa hyväksyy neuvomiaan asioita. Liikkeenjohdon päätöksentekoon tilintar-

kastaja ei missään tapauksessa voi osallistua. Pelkästään erilaisten toimintavaihtoehto-

jen ja niiden lopputulosten arvioiden esittäminen voi aiheuttaa ilmeisen oman työn tar-

kastamisen uhan.

Läheisyyden uhan katsotaan korostuvan pienemmissä tarkastuskohteissa etenkin, jos

sama henkilö on ollut pitkään päävastuullisena tilintarkastajana. Eräs haastateltavista

kertoi kieltäytyneensä tilintarkastustoimeksiannosta, koska tarkastuskohteessa ylintä

päätäntävaltaa käyttäneellä henkilöllä oli sama sukunimi kuin hänellä. Tosiasiallisesti

riippumattomuus ei ollut uhattuna, sillä heillä ei ollut läheistä sukulaisuussuhdetta eikä

muuta riippuvuussuhdetta. Tässä tapauksessa kyse oli siis riippumattomuuden ulkoises-

ta kuvasta. KHT-tilintarkastaja katsoi parhaaksi olla ottamatta vastaan toimeksiantoa,

jotta riippuvuusepäilyjä ei pääsisi syntymään.

Haastateltujen mielestä asian ajon ja painostuksen uhat eivät ole merkittäviä isojen tilin-

tarkastusyhteisöjen palveluksessa työskentelevien tilintarkastajien käytännön tilintarkas-

tustyössä. Painostuksen uhka voi vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuuden lähinnä

pienemmissä tilintarkastustoimistoissa. Silloinkin painostus tulee toimeksiannon talou-

dellisen merkittävyyden kautta sen sijaan, että asiakkaan palveluksessa oleva henkilö
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painostaisi tilintarkastajaa siten, että tämä ei kykenisi toimimaan objektiivisesti ja am-

matillista harkintaa käyttäen.

5.2.4 Varotoimet

Haastatellut KHT-tilintarkastajat eivät ole olleet tilintarkastusuransa aikana henkilökoh-

taisesti ulkopuolisen laadunvalvonnan kohteena. KHT-yhdistyksen suorittamat laadun-

valvontatoimenpiteet kohdistuvat yleensä koko tilintarkastusyhteisöön yksittäisen tilin-

tarkastajan sijaan. KHT-yhdistyksen laadunvalvontatoimenpiteet sisältävät yhteisön

kontrollijärjestelmien toimivuuden tarkastamisen, jolloin saatetaan tehdä yksittäisiin

toimeksiantoihin tai yhteisön palveluksessa työskenteleviin yksittäisiin tilintarkastajiin

kohdistuvia pistokokeita. Kontrollijärjestelmien testaamiseen kuuluu olennaisena osana

riippumattomuuden tarkastaminen.

Asiakkaan luomiin varotoimiin lukeutuvat tilintarkastuskomiteat olivat tuttuja haastatel-

luille tilintarkastajille. Kahdella heistä oli käytännön kokemusta tilintarkastuskomiteoi-

den kanssa kommunikoimisesta joko suoraan suomalaisten pörssiyhtiöiden tilintarkas-

tustoimeksiannoissa tai välillisesti kansainvälisten yhtiöiden suomalaisten tytäryhtiöi-

den tilintarkastuksessa. Riippumattomuussäännökset ovat erityisen tiukat Yhdysvallois-

sa pörssiin listattujen yhtiöiden eli niin sanottujen SEC-yhtiöiden kohdalla. Tilintarkas-

tustoimiston tarjoamat palvelut tulee hyväksyttää tilintarkastuskomitealla riippumatto-

muuden turvaamiseksi. Erään haastatellun mukaan jotkut SEC-yhtiöt ovat tehneet sel-

vän rajanvedon siinä, että yhtiön tilintarkastuksen suorittavalta tilintarkastusyhteisöltä ei

osteta mitään muita palveluita.

Yksi haastatelluista kertoi havainneensa, että monet tilintarkastusasiakkaat ovat selvästi

aiempaa valveutuneempia riippumattomuusasioista, sillä asiakkaatkaan eivät halua ottaa

riskiä. Asiakkaan tilintarkastajien riippumattomuuteen kohdistuvista epäilyistä ei kerrot-

tu olevan kokemuksia. Sen sijaan asiakkaat ovat esittäneet kyselyitä siitä, minkälaisia

liitännäispalveluita he voivat ostaa tilintarkastusyhteisöltään tämän riippumattomuuden

vaarantumatta.
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Haastatteluiden perusteella käytännön tilintarkastustyössä tilintarkastusyhteisön omat

järjestelmät ja menettelytavat ovat merkittävimpiä riippumattomuuden turvaamiseen

tähtääviä varotoimia. Suurissa kansainvälisissä tilintarkastusyhteisöissä sisäistä laadun-

valvontaa tehdään säännöllisesti sekä kansainvälisen ketjun toimesta että sen suomalai-

sen juridisen yhtiön toimesta. Laadunvalvonta kohdistuu koko yhteisön järjestelmien

tarkastamisen ohella sekä yksittäisiin tilintarkastajiin että tiettyihin toimeksiantoihin.

Laajaa sisäistä kommunikointia pidetään ensiarvoisen tärkeänä riippumattomuuden tur-

vaamisessa. Erityisesti se korostuu uusia tilintarkastusasiakkaita hankittaessa. Asia-

kashankintaprosessin aikana selvitetään potentiaalisen asiakkaan taustatiedot, kuten

omistajat ja operatiivisen liiketoiminnan päätöksenteosta vastuussa olevat henkilöt. Tä-

män jälkeen tarkastetaan, onko tilintarkastusyhteisöllä tai sen palveluksessa työskente-

levillä yksittäisillä tilintarkastajilla riippuvuussuhteita potentiaaliseen asiakkaaseen.

Koko yhteisön riippuvuussuhteiden selvittäminen korostuu suurissa kansainvälisissä

asiantuntijaorganisaatioissa, jotka tarjoavat tilintarkastuspalveluiden ohella myös muita

taloushallinnon palveluita ja konsultointia. Riippumattomuusnäkökohdat otetaan huo-

mioon asiakassegmentoinnissa, jolloin päätetään, mitä palveluita kullekin potentiaalisel-

le asiakkaalle halutaan tarjota.

Haastateltujen kokemusten mukaan on harvinaista, että toimeksiannoista jouduttaisiin

kieltäytymään tai luopumaan koko tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden vaarantu-

misen takia. Yleensä kyseessä on yksittäisen tilintarkastajan intressi, jolloin riippumat-

tomuus voidaan turvata toimeksiantojen tiimityksiä suunniteltaessa. Sen sijaan Suomen

tilintarkastusmarkkinoilla joudutaan törmäämään tilanteisiin, jolloin tilintarkastusyhtei-

sö ei halua antaa toimeksiantotarjousta tietyllä toimialalla toimivan merkittävän yhtiön

tilintarkastuksesta, jos kyseinen tilintarkastusyhteisö on jo samalla toimialalla toimivan

toisen merkittävän yhtiön tilintarkastaja. Tällaisessa tietynlaisessa toimialariippuvuu-

dessa korostuu kuitenkin usein tilintarkastusyhteisön liiketoiminnalliset intressit. Tilin-

tarkastusyhteisössä ei olla halukkaita ottamaan riskiä siitä, että tarjouksen antamisen

takia menetettäisiin jo olemassa oleva tilintarkastusasiakas. Ei ole kuitenkaan poissuljet-

tua, että tosiasiallinen riippumattomuus voi vaarantua edellä kuvatussa tilanteessa.

Sisäiseen kommunikointiin kuuluvat myös tilintarkastusyhteisöjen sisäiset tietokannat,

joihin tilintarkastajien tulee dokumentoida sellaiset omat tai perheenjäsentensä suhteet
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ja intressit, jotka voivat vaikuttaa heidän riippumattomuuteensa. Mitä korkeammalla

tasolla tilintarkastaja on yhteisönsä hierarkiassa, sitä tiukemmat ovat vaatimukset esi-

merkiksi siitä, millaiseen sijoitustoimintaan tilintarkastaja tai hänen perheenjäsenensä

voi ottaa osaa. Eräs haastatelluista muistutti, että omistusasioista puhuttaessa tulee riip-

pumattomuusnäkökohtien ohella ottaa huomioon myös niin sanotut sisäpiirisäännökset.

Suurille tilintarkastusyhteisöille on ominaista, että joku yhteisön osakkaista toimii oman

työnsä ohella organisaatiossa niin sanottuna riskipartnerina. Riskipartnerin tehtävänä on

vastata yhteisön riskienhallinnasta, johon olennaisena osana kuuluu huolehtiminen siitä,

että yhteisön palveluksessa työskentelevät tilintarkastajat ovat riippumattomia tarkas-

tuskohteistaan. Riskipartnerin puoleen kehotetaan kääntymään aina, kun vähänkin epäi-

lee omaa riippumattomuuttaan. Yksittäisiin tapauksiin liittyvän neuvonnan ja kannanot-

tojen ohella tärkeä osa-alue riskipartnerin toimenkuvassa on riippumattomuusasioiden

esille ottaminen ja tiedottaminen tilintarkastusyhteisön sisäisissä koulutuksissa.

Haastateltujen KHT-tilintarkastajien mukaan riippumattomuusnäkökohdat otetaan huo-

mioon jo tilintarkastajia rekrytoitaessa. Tilintarkastusyhteisöillä on riippumattomuuteen

liittyviä menettelytapoja, jotka käydään läpi rekrytointiprosessin ja tilintarkastajan pe-

rehdyttämisjakson aikana. Suurilla tilintarkastusyhteisöillä on yleensä selvä ohjeistus

koskien niitä tapauksia, kun tilintarkastaja on aiemmin työskennellyt tarkastuskohteen

palveluksessa. Toimeksiantotiimejä suunniteltaessa usein katsotaan, että tällainen tilin-

tarkastaja ei voi osallistua kyseisen tarkastuskohteen tilintarkastukseen riippumatto-

muuden vaarantumatta.

Tilintarkastajien rotaatioon haastatelluilla KHT-tilintarkastajilla on selkeä ja yhtenevä

näkemys. Päävastuullisen tilintarkastajan kierrättämistä määräajoin pidetään hyvänä

asiana. Etenkin suurien yhtiöiden tilintarkastuksessa päävastuullisen rotaatio nähdään

myös tilintarkastusyhteisön kilpailukykyä mahdollisesti parantavana tekijänä. Yhteisön

etu on, että sen palveluksessa työskentelee useita sellaisia tilintarkastajia, jotka kykene-

vät johtamaan merkittäviä tilintarkastustoimeksiantoja.

Toimistorotaatioon eli koko tilintarkastusyhteisön vaihtamiseen ei ole haastateltujen

mielestä tarvetta. Koko tilintarkastustoimiston vaihtaminen on asiakkaallekin iso pro-

sessi, josta syntyy ylimääräisiä kustannuksia. Mitä suurempi ja kansainvälisempi tarkas-
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tuskohde on, sitä raskaampi ja pitkäkestoisempi tilintarkastusyhteisön vaihtamisprosessi

on sekä tarkastuskohteen että tilintarkastajan näkökulmasta. Koska eri tilintarkastusyh-

teisöjen tilintarkastusmetodologiat eroavat toisistaan ainakin teknisesti, on kansainvälis-

ten konsernien emoyhtiöiden tilintarkastajien intressinä, että myös tytäryhtiöiden tilin-

tarkastajana toimii samaan tilintarkastusketjuun kuuluva tilintarkastustoimisto. On toki

ymmärrettävää, että kaikissa maissa tilintarkastusyhteisön vaihtaminen ei välttämättä

onnistu samalla tilikaudella kuin emoyhtiössä.

5.2.5 Riippumattomuuden hallintaprosessi

Haastateltujen KHT-tilintarkastajien mukaan tilintarkastusyhteisöillä on selkeät proses-

sit riippumattomuuden varmistamiseksi. Uusissa toimeksiannoissa riippumattomuus

varmistetaan ennen toimeksiannon hyväksymistä. Jo olemassa olevien tilintarkas-

tusasiakkaiden osalta arvioidaan vuosittain, voidaanko toimeksiantoa jatkaa riippumat-

tomuusnäkökohdat huomioon ottaen. Tarkastuskohteen organisaatiossa tapahtuneet

henkilövaihdokset ja muut mahdolliset muutokset selvitetään riippumattomuuden uhka-

tekijöitä kartoitettaessa.

Riippumattomuusasiat ovat yksi olennainen osa tilintarkastustoimeksiannon suunnitte-

luprosessia. Toimeksiantotiimiin valittavilta tilintarkastajilta varmistetaan, että he ovat

riippumattomia tarkastuskohteesta. Haastateltujen tilintarkastajien mukaan erityisesti

tietyn koon ylittävien toimeksiantojen suunnitteluprosessin dokumentointikäytäntöön

kuuluu pakollisena työvaiheena työpaperin laatiminen siitä, että toimeksiantotiimin jä-

senten riippumattomuus on varmistettu.

Suurissa tilintarkastusyhteisöissä sisäisiin menettelytapoihin kuuluu toimeksiannon jäl-

keen suoritettava laadunvarmennusarviointi. Tällainen arviointi tehdään säännöllisesti

erityisesti suuren kokoluokan toimeksiantojen osalta. Arvioinnin tekee yleensä sellainen

tilintarkastusyhteisön partneri, joka ei ole muulla tavoin osallistunut toimeksiannon suo-

rittamiseen. Toimeksiantotiimin riippumattomuuden arviointi on yksi osa-alue tällaises-

sa dokumentoitavassa laadunvarmennuksessa.
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5.2.6 Riippumattomuuskeskustelu

Riippumattomuuden sääntely on haastateltujen KHT-tilintarkastajien mukaan riittävää.

Haastatteluhetkellä voimassaoleva sääntely antaa riittävät ohjenuorat ja raamit riippu-

mattomuudelle. Sen kautta tulee selkeästi esiin, mitä riippumattomuuden sääntelyllä

tarkoitetaan ja mitkä ovat sen tavoitteet. Haastateltujen mielestä riippumattomuutta ja

tilintarkastusinstituution uskottavuutta ei ole enää tarpeen lisätä uudella sääntelyllä,

vaan sen tulee olla jatkossa pikemminkin alan omaa eettistä kehitystä.

Erään haastatellun mielestä on jo nähtävissä, että pörssiyhtiöiden tilintarkastuskomite-

oissa tehdään selkeitä linjauksia tilintarkastuksen suorittavalta asiantuntijaorganisaatiol-

ta ostettavista muista palveluista. Yhtiöt haluavat olla etulinjassa hyvän hallintotavan

noudattamisessa, eivätkä näin ollen osta tilintarkastusyhteisöltään minkäänlaisia neu-

vontapalveluita, vaikka se lainsäädäntö ja riippumattomuusohjeet huomioon ottaen olisi

täysin mahdollista.

Tilintarkastajien näkökulmasta tiukentuneet riippumattomuussäännökset lisääntyneine

dokumentointivaatimuksineen lisäävät toimeksiantokohtaista työmäärää. Tilintarkas-

tusyhteisön sisäisen kommunikoinnin ohella tarkastuskohteen johdon kanssa tulee käy-

dä läpi myös riippumattomuuteen liittyviä asioita. Pelkkä keskustelun käyminen ei riitä,

vaan kaikki on dokumentoitava.

Kahdessa haastattelussa tuli esille tilintarkastajan vastuun rajoittamisesta käytävä kes-

kustelu, joka jossain mielessä liittyy myös riippumattomuuteen. Molempien haastateltu-

jen näkemyksen mukaan jonkinlainen vastuunrajoittamisjärjestelmä olisi hyvä olla jo

pelkästään alan houkuttelevuuden turvaamiseksi. Toisaalta tilintarkastajan vastuuta ei

saisi rajata liikaa tilintarkastajien ammattikunnankaan näkökulmasta. Joissakin keskus-

teluissa on jopa puhuttu vastuun rajoittamisesta tilintarkastuspalkkion suuruiseksi. Tämä

saattaisi kuitenkin pahimmillaan johtaa sellaiseen arveluttavaan toimintamalliin, että

tilintarkastajat hankkivat suunnattomasti asiakkaita riskejä kaihtamatta. On selvää, että

tällainen toiminta olisi myös uhka tilintarkastajien riippumattomuudelle.
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6 LOPPUPÄÄTELMÄT

Tilintarkastuksen perimmäisenä tarkoituksena on tarkastuskohteen taloudellisen infor-

maation luotettavuuden vahvistaminen ja tästä raportoiminen. Jotta tilintarkastajan ra-

portointiin voidaan luottaa, tulee tilintarkastajan olla riippumaton tarkastusta suorittaes-

saan. Tilintarkastajan on oltava tosiasiallisesti riippumaton eli hänen tulee paitsi kiinnit-

tää tilintarkastusta suorittaessaan huomiota kaikkeen tarkastuksen kannalta olennaiseen

myös asennoitua tarkastukseen siten, ettei hän ole altis ammatillista harkintaa vaaranta-

ville vaikutteille. Tämä niin sanottu mielen riippumattomuus ei vielä riitä, sillä asiantun-

tevat ulkopuoliset voivat luottaa tilintarkastajan raportointiin vain siinä tapauksessa, että

he näkevät tilintarkastajan toiminnan olevan riippumatonta tämän suorittaessa tilintar-

kastustehtäväänsä.

Riippumattomuutta ei syyttä pidetä yhtenä tilintarkastuksen perusolettamista. On selvää,

että tilintarkastajan riippumattomuutta on turvattava oikeudellisella sääntelyllä. Lain-

säädännön mukaiset riippumattomuusperiaatteet vaativat kuitenkin tulkintaa, jossa apu-

na voidaan käyttää tilintarkastajien ammattikunnan eettisiä ohjeita. Tutkimuksen nel-

jännessä pääluvussa todettiin, että tilintarkastajat ovat eettisessä ja moraalisessa vas-

tuussa toiminnastaan asiakkailleen, raportointinsa hyväksikäyttäjille ja yhteiskunnalle

mutta myös itselleen ja kollegoilleen. Ammattikunnan jäsenten noudatettavaksi laadi-

tuilla eettisillä ohjeilla on tärkeä merkitys uskottavuuteen nojaavassa tilintarkastusam-

matissa, sillä yksittäisten tilintarkastajien epäeettinen toiminta voi pahimmassa tapauk-

sessa horjuttaa koko ammattikunnan uskottavuutta. Tilintarkastajien ammattikunnan

ulkopuolelta katsottuna eettisten ohjeiden olemassaolo vahvistaa osaltaan ammattikun-

nan statusta. Eettisillä ohjeilla tilintarkastajien toiminnalle asetetaan tietynlaisia odotuk-

sia, joita vasten heidän toimintaansa peilataan sekä ammattikunnan sisällä että sen ulko-

puolella.

Tilintarkastajalta edellytetään riippumattomuutta koko tilintarkastusprosessin ajan. Ti-

lintarkastusprosessi jaetaan käytännössä yleensä seuraaviin toimintovaiheisiin: toimek-

siannon vastaanotto, varsinainen tarkastustyö, raportointi ja tilintarkastuksen laadunval-

vonta. Toinen toimintovaihe eli varsinainen tarkastustyö pitää sisällään tilintarkastuksen
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suunnittelun, tilikauden aikaisen tarkastuksen sekä tilinpäätöstarkastuksen.  Käytännön

tilintarkastustyössä riippumattomuuteen tähtäävä ammattieettinen ohjeistus vaikuttaa

jokaisessa tilintarkastusprosessin vaiheessa. Konkreettisimmin se näkyy tilintarkastus-

prosessin alussa tilintarkastustoimeksiantoa vastaanotettaessa ja tarkastustyötä suunni-

teltaessa.

Tietyn tarkastuskohteen tilintarkastajavalintaa edeltää varsinkin suurten tarkastuskoh-

teiden kohdalla tarjousprosessi, jossa tarkastuskohde pyytää tilintarkastajilta tai tavan-

omaisesti tilintarkastusyhteisöiltä tilintarkastustarjouksia. Osana tarjouksen laatimista

tilintarkastusyhteisössä arvioidaan yhteisön ja sitä edustavien tilintarkastajien riippu-

mattomuutta. Käytännössä kysymys on taustaselvitysten tekemisestä ja riippumatto-

muuskonfliktitarkistuksista, joiden perusteella tehdään dokumentoitu päätös siitä, voi-

daanko kyseiselle tarkastuskohteelle antaa lainkaan tilintarkastustarjousta riippumatto-

muuden vaarantumatta tai millaisia varotoimia on tarpeen käyttää, jotta riippumatto-

muutta kyseisessä tapauksessa uhkaavat tekijät saataisiin poistettua tai alennettua hy-

väksyttävälle tasolle.

Tarjousprosesseissa huomioon otettavat uhkakombinaatiot korostuvat sellaisissa asian-

tuntijaorganisaatioissa, joiden palvelutarjontaan kuuluu tilintarkastuspalveluiden ohella

erilaisia konsultointi- ja neuvontapalveluita. Ammattieettisten ohjeiden uhkajaotteluun

peilattaessa kyseessä on tällaisissa tapauksissa yleensä oman intressin uhka, oman työn

tarkastamisen uhka tai usein näiden kombinaatio. Oman intressin uhkat ovat näissä ti-

lanteissa yleensä taloudellisia ja liittyvät erityisesti toimeksiannoista saataviin palkkioi-

hin, joita koskevista riippumattomuusuhkista on esitetty esimerkkejä ammattieettisissä

ohjeissa.

On selvää, että tilintarkastajan riippumattomuus olisi uhattuna, jos tilintarkastuspalkkio

olisi ehdollinen eli jos palkkion suuruus riippuisi toimeksiannon edistymisestä, lopputu-

loksesta tai tarkastuskohteen toiminnan tuloksesta. Riippumattomuusuhka voi syntyä

myös sellaisissa toimeksiannoissa, joista saatavat palkkiot ovat tilintarkastajalle talou-

dellisesti merkittäviä. Tilintarkastustoimeksiannot ovat usein pitkäkestoisia, jolloin tu-

lovirtaa kertyy tasaisesti vuodesta toiseen, mikäli toimeksiannon olosuhteissa ja sitä

kautta tilintarkastajan työmäärässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Tilintarkastajan ja

tilintarkastusyhteisön intressinä on luonnollisesti yrittää pitää kiinni tuottavista asiakas-
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suhteista. Jos tietyltä asiakkaalta saatavat palkkiot muodostaisivat merkittävän osan ti-

lintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tuloista, voitaisiin tilintarkastajan tai tilintarkas-

tusyhteisön katsoa olevan liiallisessa määrin riippuvainen kyseisen asiakkaan maksa-

mista palkkioista. En kuitenkaan näe tällaisen riippumattomuusongelman syntymistä

kovin todennäköisenä suurten tilintarkastusyhteisöjen kohdalla. Sen sijaan pienille tilin-

tarkastustoimistoille ja yksittäisille ammatinharjoittajille tällaisia tilanteita voi tulla

eteen.

Konsultoinnissa on puolestaan monesti kyse projektiluonteisista toimeksiannoista, joista

saatavat palkkiot voivat lyhyellä aikavälillä olla huomattavasti tilintarkastuspalkkioita

suurempia. KHT-tilintarkastajille tekemissäni haastatteluissa tuli tässä yhteydessä esille

asiakassegmentointi eli potentiaalisten tai jo olemassa olevien asiakkaiden jaottelu tilin-

tarkastusasiakkaisiin ja muihin asiakkaisiin. Strategisten liiketoimintalinjausten ohella

asiakassegmentointi vaikuttaa väistämättä ainakin välillisesti riippumattomuusuhkien

ennaltaehkäisemiseen. Segmentoinnin taustalla on usein asiakkaiden riskiluokittelu,

jossa riippumattomuusnäkökohtien lisäksi on arvioitu asiakkaan kokonaisriskiä tilintar-

kastusyhteisön kannalta. Tilintarkastusasiakassegmenttiin kuuluville kohteille pidättäy-

dytään tarjoamasta sellaisia palveluita, joiden voidaan katsoa vaarantavan tilintarkasta-

jan riippumattomuuden aiheuttamalla oman työn tarkastamisen uhan.

Taloudellisten intressien aiheuttamia riippumattomuusuhkia pohdittaessa on mielestäni

aiheellista ottaa esille myös median ja julkisuuden mahdollinen välillinen vaikutus. Ti-

lintarkastusalaa koetelleiden skandaalien myötä median kiinnostus alaa kohtaan on sel-

västi lisääntynyt. Tilintarkastajien valintaa koskevien päätösten aikaan talouden alan

viestimissä on käsitelty tilintarkastusyhteisöjen tulojen kannalta merkittävimpien asiak-

kaiden eli pörssiyhtiöiden tilintarkastajavalintoja. Pörssiyhtiöt ovat tilintarkastusyhteisö-

jen tärkeimpiä asiakasreferenssejä uusia asiakkaita hankittaessa. Pelko pörssiyhtiön ti-

lintarkastuksen menettämisestä ja tämän vaikutuksesta tilintarkastusyhteisön imagoon

voi aiheuttaa tilanteita, joissa tilintarkastajan riippumattomuutta ja objektiivisuutta koe-

tellaan. Tällainen uhka korostuu erityisesti silloin, jos tilintarkastajan ja tilintarkas-

tusasiakkaan välillä on näkemys- tai tulkintaeroja jostain tietystä asiasta, joka on usein

tilintarkastusasiakkaan kannalta taloudellisesti merkittävä. Tällöin kyseeseen tulee myös

tilintarkastajien eettisissä ohjeissa mainittu painostuksen uhan mahdollisuus. Tässäkään

tapauksessa ei kuitenkaan sovi unohtaa, että tilintarkastusyhteisön maineen kannalta
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uutisointi taloudellisesti merkittävän asiakkaan menettämisestä kilpailijalle ei missään

nimessä olisi niin haitallista kuin julkisuudessa esitetyt epäilyt siitä, että tilintarkas-

tusyhteisö ei ole ollut riippumaton tilintarkastusta suorittaessaan.

Tilintarkastajan riippumattomuutta käsittelevä ammattieettinen ohjeistus näkyy ja vai-

kuttaa myös sellaisissa toimeksiannon hyväksymistä koskevissa tilanteissa, kun tarkas-

tuskohde ei kilpailuta tilintarkastustaan, vaan on halukas jatkamaan asiakassuhdettaan

nykyisen tilintarkastajansa kanssa. Ammattieettisten ohjeiden mukaan tilintarkastajan

tulee olla riippumaton koko toimeksiannon keston ajan. Tällaisissa jatkuvissa toimek-

siannoissa riippumattomuusnäkökohtien arviointi on haastateltujen tilintarkastajien mu-

kaan olennainen osa tilintarkastuksen suunnittelua, joka on ensimmäinen osavaihe tilin-

tarkastusprosessin toisessa toimintovaiheessa eli varsinaisessa tilintarkastustyössä.

Yksi osa tilintarkastuksen suunnitteluprosessia on tarkastustiimin valitseminen, jolloin

myös riippumattomuusasiat käydään läpi ja dokumentoidaan tilintarkastuksen työpape-

reihin. Käytännössä tämä toteutetaan tiedustelemalla tiimiin kaavailluilta asiantuntijoil-

ta, ovatko he tosiasiallisesti riippumattomia kyseisestä tarkastuskohteesta ja onko hei-

dän näkemyksensä mukaan mahdollista, että joku ulkopuolinen voisi perustellusti ky-

seenalaistaa heidän riippumattomuutensa. Tilintarkastusyhteisöissä tilintarkastajien

omat taloudelliset intressit eivät niinkään ole uhka riippumattomuudelle, sillä jo rekry-

tointivaiheessa pyritään selvittämään mahdolliset intressiristiriidat. Lähinnä kyseeseen

voi tulla sukulaisuus- tai muun vastaavan suhteen aikaansaama läheisyyden uhka tai

oman työn tarkastamisen uhka, jos asiantuntija on aiemmin työskennellyt tarkastuskoh-

teen palveluksessa.

Varsinaisen tilintarkastustyön suunnittelua seuraava kenttätyövaihe jaetaan yleensä tili-

kauden aikaiseen, lähinnä tarkastuskohteen sisäisiä kontrolleja arvioivaan tarkastukseen

ja tilinpäätöstarkastukseen. Näissä tilintarkastusprosessin vaiheissa riippumattomuuteen

tähtäävä ammattieettinen ohjeistus näkyy ja vaikuttaa lähinnä alitajuisesti, millä tarkoi-

tetaan sitä, että tilintarkastaja ensinnäkin tiedostaa, mitä riippumattomuuden säilyttämi-

nen edellyttää ja toiseksi osaa tunnistaa tilanteet, jolloin riippumattomuus voisi olla

uhattuna. Käytännössä tämä tarkoittaa sellaisia tarkastustyön aikana eteen tulevia tilan-

teita, jolloin tilintarkastajalta odotetaan johonkin asiaan näkemystä tai neuvoa, jonka

perusteella tarkastuskohteessa saatetaan tehdä päätöksiä. Tällöin luonnollisesti arvioi-
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daan tapauskohtaisesti, voidaanko tarkastuskohdetta neuvoa riippumattomuuden vaaran-

tumatta. Haastateltujen tilintarkastajien mukaan vedenjakajana on usein se, voidaanko

tilintarkastajan kannanotto nähdä esimerkiksi normaalina kirjanpidon tai tilinpäätöksen

laatimista koskevana neuvontana vai onko kyseessä liikkeenjohdollinen konsultointi,

jolloin riippumattomuus todennäköisesti voisi vaarantua.

Kolmantena tilintarkastusprosessin vaiheena on raportointi, jolloin tilintarkastaja antaa

lausunnon suorittamastaan tarkastuksesta. Erityisesti monikansallisissa toimeksiannois-

sa tarkastusta koordinoivat emoyhtiön tilintarkastajat voivat edellyttää ulkomaisten ty-

täryhtiöiden tilintarkastajilta näiden lakisääteisen raportoinnin227 ohella tilintarkastusyh-

teisön sisäistä raportointia, jonka osana tulee vakuuttaa, että tilintarkastustiimi on säilyt-

tänyt riippumattomuutensa koko toimeksiannon keston ajan.

Neljännen tilintarkastusprosessin vaiheen eli toimeksiantotiimiin kuulumattoman henki-

lön suorittaman laadunvalvonnan osana on myös riippumattomuuden arviointi. Ammat-

tieettisissä ohjeissa mainitaan laadunvalvonta yhdeksi riippumattomuutta turvaavaksi

varotoimeksi. Laadunvalvontaa tehdään sekä tilintarkastusyhteisön sisäisesti että ulkoi-

sen tahon toimesta. KHT-tilintarkastajien haastatteluissa tuli esille, että sisäistä laadun-

valvontaa suoritetaan suurissa tilintarkastusyhteisöissä säännöllisesti sekä kansainväli-

sen  ketjun  että  sen  suomalaisen  juridisen  yhtiön  toimesta.  Erona  näissä  on  lähinnä  se,

että kansallisen tilintarkastusyhteisön oma sisäinen laadunvalvonta on toimenpide, joka

suoritetaan jokaisen toimeksiannon päättyessä, kun taas kansainvälisen ketjun suoritta-

ma laadunvalvonta toistuu muutaman vuoden väliajoin ja kohdistuu tavallisesti vain

osaan toimeksiannoista. Tietyin väliajoin tehdään myös yhteisön ulkopuolisen tahon

suorittamaa laadunvalvontaa, josta Suomessa vastaa käytännössä KHT-yhdistys.

Pitkään käytännön tilintarkastustyötä tehneille tilintarkastajille ammattieettiset ohjeet

vaikuttavat itsestään selviltä. Tämä ei mielestäni kuitenkaan tarkoita sitä, että eettisiä

ohjeita ei tarvittaisi tai että niiden olemassaoloa ei pidettäisi hyödyllisenä. Ensinnäkin

voidaan katsoa, että ohjeiden itsestäänselvyytenä pitäminen tarkoittaa sitä, että niiden

olemassaolo on tiedostettu ja jopa aidosti sisäistetty. Tällöin on oletettavissa, että am-

mattikunnan jäsenet myös noudattavat eettisiä ohjeita tilintarkastusta tehdessään. Toi-
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seksi on ymmärrettävä, että eettisten ohjeiden mukaiset toimintatavat eivät välttämättä

ole itsestään selviä ammattikunnan ulkopuolisille sidosryhmille, joiden omien intressi-

ensä mukaisena odotuksena on tilintarkastajan toimiminen eettisesti hyväksyttävällä

tavalla.

Edellä kuvattiin riippumattomuutta käsittelevän eettisen ohjeistuksen näkymistä ja vai-

kuttamista tilintarkastusprosessin eri vaiheissa. KHT-tilintarkastajille tekemieni haastat-

teluiden ehkä olennaisimpana havaintona on se, että käytännön tilintarkastustyössä

IFAC:n eettinen koodi vaikuttaa enemmänkin välillisesti tilintarkastusyhteisöjen omien

eettisten ohjeiden kautta. IFAC:n julkaisemissa ohjeissa riippumattomuutta käsitellään

paikoin hyvinkin yksityiskohtaisesti, mikä on täysin järkeenkäypää, sillä riippumatto-

muus on kiistatta tilintarkastuksen tärkeimpiä perusolettamia. Haastatteluiden perusteel-

la sain käsityksen, että ainakin suurissa kansainvälisissä tilintarkastusyhteisöissä riip-

pumattomuutta koskeva sisäinen eettinen ohjeistus on itse asiassa vielä tiukempaa ja

yksityiskohtaisempaa kuin koko tilintarkastajien ammattikunnalle suunnattu IFAC:n

eettinen ohjeistus.

Yksityiskohtainen ja monesti varsin ehdoton ohjeistus on perusteltua, sillä jo pelkästään

sekä yksittäisten tilintarkastajien että tilintarkastusyhteisöjen maineen kannalta on erit-

täin tärkeää, että riippumattomuus on turvattu jokaisessa toimeksiannossa. Kuten edellä

todettiin, riippumattomuusnäkökohtien huomioonottaminen on tilanteesta riippuen joko

osa toimeksiannon vastaanottamisprosessia tai sen suunnitteluprosessia, jolloin mahdol-

lisiin uhkiin kyetään reagoimaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa luomalla riittä-

viä varotoimia.

Haastatteluiden perusteella käytännön tilintarkastustyön kannalta merkittävimmät uhat

riippumattomuudelle syntyvät taloudellisista intresseistä sekä muiden kuin tilintarkas-

tuspalveluiden tarjoamisesta. Eettisen ohjeistuksen uhkien jaottelun ja esimerkkitilan-

teiden mukaan nämä uhat luetaan oman intressin uhkiin ja oman työn tarkastamisen

uhkiin. Näistä jälkimmäiseen viittaa esimerkiksi käytännön tilintarkastustyössä tavan-

omaisia rajanvetotilanteita ja riippumattomuusseikkojen pohdintaa aiheuttavat toimen-

227 Suomessa tilintarkastustoimeksiantoja koskevalla tilintarkastajien lakisääteisellä raportoinnilla tarkoi-
tetaan käytännössä tilintarkastuskertomuksen antamista.
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piteet, kun tilintarkastusasiakasta neuvotaan kirjanpidon hoitamisessa tai avustetaan

tilinpäätösten laatimisessa.

Haastateltujen KHT-tilintarkastajien mukaan tilintarkastusta koskevien lakien ja tilin-

tarkastajien ammattikunnalle suunnatun eettisen ohjeistuksen edellyttämä riippumatto-

muus on perusoletus ja se koskee kaikkia tilintarkastajia riippumatta siitä, millä hierar-

kiatasolla asiantuntija tilintarkastusyhteisössään työskentelee. Haastatteluissa kävi ilmi,

että mitä korkeammalla tilintarkastaja on yhteisönsä hierarkiassa sitä tiukemmin esi-

merkiksi hänen ja hänen perheenjäsentensä sijoitustoimintaa rajoitetaan ja seurataan

yhteisön omien tietokantojen avulla.

Tässä yhteydessä on mielestäni syytä korostaa, että eettiset ohjeet eivät lukuisista esi-

merkeistään huolimatta luonnollisestikaan sisällä kattavaa luetteloa kaikista mahdolli-

sista riippumattomuutta uhkaavista tilanteista. Eettisten ohjeiden luonteeseen kuuluu

enemmänkin kuvata riippumattomuusuhkia mahdollisesti aiheuttavia tilanteita sellaisilla

esimerkeillä, jotka helpottavat käytännön työssä eteen tulevien samankaltaisten tilantei-

den tunnistamista, niiden vaikutusten arvioimista ja riittävien varotoimien analysoimis-

ta. Haastateltujen mukaan ammattieettinen ohjeistus on aiheena yhteisöjen sisäisissä

koulutustilaisuuksissa varsinkin silloin, jos koko ammattikunnan eettisestä ohjeistukses-

ta pohjautuvaan yhteisön sisäiseen ohjeistukseen on tullut muutoksia tai tarkennuksia.

Eettistä ohjeistusta ja sen vaikutusta yksittäisen tilintarkastajan ajatteluun kuvaa mieles-

täni erittäin hyvin erään haastattelemani ammattitilintarkastajan vastaus, kun pyysin

häntä kiteyttämään näkemyksensä eettisten ohjeiden merkityksestä riippumattomuuden

turvaamisessa ja ohjeistuksen vaikutuksesta käytännön tilintarkastustyössä. Hän totesi

ensin, että tilintarkastusyhteisöjen dokumentointivaatimukset ja muut vastaavat menet-

telytavat on rakennettu sellaisiksi, että toimimalla niiden mukaisesti tulee noudatettua

lainsäädäntöä ja eettistä ohjeistusta. Heti perään hän lisäsi, että riippumattomuus ei ole

tilintarkastajalle kuitenkaan mikään muodollisuus, vaan jokainen tilintarkastaja vastaa

viime kädessä itse omasta riippumattomuudestaan. Riippumattomuus on hänen mukaan-

sa tilintarkastajalle nimenomaan eettinen kysymys, joka edellyttää harkintaa ja niin sa-

notun maalaisjärjen käyttöä. Tällaisen eettisen kysymyksen ratkaisemisessa ja tilintar-

kastajan ammatillisen harkintakyvyn kehittämisessä ammattikunnan eettisen ohjeistuk-

sen olemassaolo ja vaikutus on kiistatta olennaisen tärkeä.
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