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Tilintarkastus koetaan monitulkintaisena ja epämääräisenä palveluna sen vuoksi, että 
palvelun vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti kolmansiin osapuoliin, eli sidosryhmiin. 
Lisäksi asiakkaalla on rajalliset mahdollisuudet valvoa, miten tilintarkastus toteutetaan. 
Asiakas itse osallistuu hyvin vähän palvelutapahtuman tuottamiseen. Näiden 
ominaisuuksien vuoksi asiakkaan on vaikea arvioida tilintarkastuspalvelun 
onnistuneisuutta ja laatua. Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen sisäinen 
laadunvalvonta sekä riippumattomien tahojen tekemät laaduntarkastukset ovat 
tilintarkastajien pääasiallinen keino osoittaa, että tarkastustyö on laadukasta.  
 
Tässä tutkimuksessa keskityttiin julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajien 
laadunvarmistuksen kokonaisuuteen. Tutkimuksen avulla laadittiin julkishallinnon ja -
talouden tilintarkastajien laadunvarmistuksen nykytilan kuvaus sekä selvennettiin siihen 
liittyviä haasteita ja kehittämiskohteita. Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajien 
laadunvarmistusta lähestyttiin määrittelemällä tilintarkastuksen laadun ja 
laadunvarmistuksen käsitteet yleisellä tasolla. Tämän jälkeen selvennettiin nimenomaan 
julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajien laadunvarmistusta teemahaastatteluiden 
avulla.  
 
Tutkimuksen tuloksina saavutettiin tarkka kuvaus julkishallinnon ja -talouden 
tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmästä. Tutkimus osoitti, että julkishallinnon ja -
talouden tilintarkastajien monimuotoiset tehtävänkuvat aiheuttavat haasteita toimivan ja 
uskottavan laadunvarmistusjärjestelmän rakentamiselle. Lisäksi nykyinen 
laadunvarmistusjärjestelmä pohjautuu väljään sääntelyyn, mikä osaltaan vaikeuttaa 
laaduntarkastusten toteutusta.  
 
Parhaillaan on käynnissä selvitystyö tilintarkastajien valvontajärjestelmän 
kokonaisvaltaisesta uudistamisesta ja yhtenäistämisestä. Tämä tuo mahdollisesti 
muutoksia myös julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajien laadunvarmistuksen 
toteuttamiseen. 
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1 JOHDANTO 
 

 

1.1 Aihealueen esittely ja keskeiset käsitteet 
 

 

Tilintarkastus on syntynyt yhteiskunnallisen kehityksen myötä. Yhteiskunnan tuotanto- 

ja muut toiminnot kehittyivät ja organisoituivat aikanaan yrityksiksi, muiksi yhteisöiksi, 

sekä julkisen vallan yksiköiksi. Tehtävien toimeenpano eriytettiin näissä 

organisaatioissa toimivalle johdolle. Kun toimeksiantajalla ei ollut enää mahdollisuutta 

ja resursseja valvoa johdon toimintaa, syntyi tarve tilintarkastukselle. Tilintarkastajan 

ensisijaisena tehtävänä oli tarkastaa, oliko toimeksiannon saaja antanut toimistaan ja 

erityisesti vastuullaan olevien toimintojen taloudesta säädetyn ja sovitun informaation. 

(Riistama 1999, 15.)  

 

Tilintarkastuksen taustaa kuvataan usein päämies-agenttisuhteen avulla. Edellä esitetty 

kuvaus ilmentää omistajien ja johdon välille muodostuvaa päämies-agenttisuhdetta. 

Päämies-agenttisuhteessa on kysymys sopimuksesta, jossa yksi tai useampi päämies 

palkkaa agentin suorittamaan tehtäviä heidän puolesta (Jensen & Meckling 1976, 308). 

Päämiehellä (esimerkiksi kansalaiset, osakkeenomistajat, asiakkaat) on intressejä, joiden 

edistämiseksi se tarvitsee agentin (esimerkiksi organisaatioiden toimiva johto, palvelun 

tuottaja) palveluja. Koska päämies ei voi olla varma agentin kyvystä ja halukkuudesta 

toteuttaa sille annetut toimeksiannot tuloksellisesti ja sovittujen sääntöjen mukaan, 

tarvitaan kolmas osapuoli verifioimaan tavat joilla toimeksiannot ovat toteutuneet. 

(Myllymäki & Vakkuri 2001, 17.) Tilintarkastajan roolina on toimia tällaisena 

kolmantena osapuolena ja varmentaa agentin tuottamaa informaatiota. 

 

Power (1997) määrittää tilintarkastuksen monitulkintaiseksi ja epämääräiseksi 

palveluksi. Tämä johtuu siitä että vaikka tilintarkastuspalvelun tilaa ja maksaa asiakas, 

palvelun vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti kolmansiin osapuoliin. Keskeiset hyödyt 

ovat näin ulkoisvaikutusten kaltaisia. Tilintarkastusasiakkaalla on myös rajalliset 

mahdollisuudet valvoa, miten tilintarkastus toteutetaan. Tilintarkastus voidaankin nähdä 

siinä mielessä poikkeuksellisena palveluna, että asiakas itse osallistuu hyvin vähän
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palvelutapahtuman tuottamiseen. Palvelusta muodostuu konkreettisena lopputuotteena 

lähinnä vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus. Näiden ominaisuuksien vuoksi 

asiakkaan on vaikea arvioida tilintarkastuspalvelun onnistuneisuutta ja laatua. (Ks. 

Vakkuri 2011.) 

 

Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen sisäinen laadunvalvonta sekä 

riippumattomien tahojen tekemät laaduntarkastukset ovat tilintarkastajien pääasiallinen 

keino osoittaa, että tarkastustyö on laadukasta. (Ks. Horsmanheimo & Steiner 2002.) 

Sisäinen laadunvalvonta ja ulkoiset laaduntarkastukset ovat osa tilintarkastajien 

laadunvarmistuksen kokonaisuutta. Laadunvarmistuksella tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa yleiskäsitettä, joka pitää sisällään nämä molemmat käsitteet.  

 

Tilintarkastuksen laadunvalvontaa toteuttavat tilintarkastajat itse varmistumalla työnsä 

laadusta, minkä lisäksi useilla tilintarkastusyhteisöillä on omat 

laadunvalvontajärjestelmänsä. Edellä mainittu on nimenomaan sisäistä laadunvalvontaa. 

Näiden lisäksi suoritetaan laaduntarkastuksia, jotka ovat ulkoista valvontaa. 

(Tilintarkastuslautakunta TILA:n WWW-sivusto 2011b, 4.) 

 

Riippumattomien tahojen suorittamat laaduntarkastukset aloitettiin Suomessa vuonna 

1998. Laaduntarkastuksia tehtiin aluksi KHT- ja HTM-tilintarkastajien keskuudessa. 

Sittemmin ne aloitettiin myös JHTT-tilintarkastajilla. Laaduntarkastukset olivat aluksi 

vapaaehtoisia, mutta myöhemmin ne säädettiin laeilla pakollisiksi. Tilintarkastuslaki 

sekä Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista (myöhemmin JHTT-laki) 

velvoittavat tilintarkastajia huolehtimaan tilintarkastustyönsä laadusta ja osallistumaan 

laaduntarkastuksiin enintään kuuden vuoden välein. Tilintarkastusyhteisöihin 

laaduntarkastus kohdistuu enintään neljän vuoden välein. (Laki julkishallinnon ja -

talouden tilintarkastajista 2008/1033 6 a §, Tilintarkastuslaki 2007/459 40 §.)  

 

Sisäinen laadunvalvonta, laadunvarmistuksen toinen osatekijä, koostuu lähinnä 

tilintarkastusyhteisöjen ja yksittäisten tilintarkastajien omista sisäisistä 

laadunvalvontamenetelmistä. Esimerkiksi JHTT-lain (2008/1033) 6a §:ssä on säädetty 

tilintarkastajan velvollisuudesta huolehtia oman tarkastustyönsä laadusta, mutta 

varsinaisia ohjeita laadunvalvonnan toteuttamistavasta ei ole annettu. Sisäisen 
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laadunvalvonnan keinoja ovat esimerkiksi tilintarkastusyhteisöjen omat sisäiset 

laaduntarkastukset sekä laatukäsikirjat.  

 

Tilintarkastuksen laadunvarmistuksen taustalla vaikuttavat tilintarkastuslain ja JHTT-

lain lisäksi muun muassa Euroopan unionin tilintarkastusdirektiivi (2006/43/EY), 

Euroopan unionin komission suositus yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen 

tilintarkastuksia tekeviin lakisääteisiin tilintarkastajiin ja tilintarkastusyhteisöihin 

sovellettavasta ulkoisesta laadunvarmistuksesta (2008/362/EY), kansainväliset 

tilintarkastusstandardit (ISA-standardit) ja niistä erityisesti laadunvarmistusta ohjaava 

standardi ISQC 1 sekä Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa (2006).  

 

Suomen tilintarkastajajärjestelmä muodostuu tällä hetkellä kolmesta eri kategoriasta: 

JHTT-, KHT- ja HTM-tilintarkastajista sekä -yhteisöistä. JHTT-tilintarkastajalla 

tarkoitetaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajaa. JHTT-yhteisö merkitsee 

puolestaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastusyhteisöä. (JHTT-laki 2008/1033.) 

JHTT-tilintarkastajat työskentelevät esimerkiksi lakisääteisen tilintarkastuksen, sisäisen 

tarkastuksen ja arvioinnin tehtävissä. JHTT-tilintarkastajien tehtävänkuva on hyvin 

laaja. KHT-tilintarkastajalla ja KHT-yhteisöllä tarkoitetaan Keskuskauppakamarin 

hyväksymää tilintarkastajaa ja yhteisöä. HTM-tilintarkastajalla ja HTM-yhteisöllä 

tarkoitetaan puolestaan Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymää 

tilintarkastajaa ja yhteisöä. (Tilintarkastuslaki 2007/459 30-33 §.) KHT- ja HTM-

tilintarkastajat työskentelevät lähinnä lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävissä.  

 

Tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmä on tällä hetkellä rakennettu eri 

tilintarkastajakategorioiden mukaisesti ja hajautettu usealle eri toimijalle: 

Kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnille, Keskuskauppakamarin 

tilintarkastuslautakunnalle sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnalle 

(Työ- ja elinkeinoministeriön WWW-sivusto 2011b, 4). Keskuskauppakamarin 

tilintarkastuslautakunta vastaa KHT-tilintarkastajien ja -yhteisöjen laaduntarkastuksista, 

Kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat HTM-tilintarkastajien ja -yhteisöjen sekä 

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta JHTT-tilintarkastajien ja -

yhteisöjen laaduntarkastuksista.  

 



8 
 

Vuonna 2010 käynnistettiin selvitystyö tilintarkastajien auktorisoinnin 

yhtenäistämisestä. Selvitystyö pantiin vireille erityisesti sen johdosta, että eduskunta oli 

hyväksyessään uuden tilintarkastuslain (2007/459) lausunut edellyttävänsä; ”että 

hallitus valmistelee yhteistyössä KHT-, HTM- ja JHTT-yhdistysten kanssa 

tilintarkastajan tutkintovaatimusten kokonaisuudistuksen niin, että kaikille 

tilintarkastajille on yhteinen perustutkinto, jonka jälkeen voidaan erikoistua ja suorittaa 

erikoistumistutkinnot”. (Andersson 2011, 14.) 

 

Tilintarkastajien auktorisoinnin yhtenäistämiseen liittyvien selvitysten myötä myös 

valvonnan yhtenäistäminen tuli ajankohtaiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi 

selvitysmies Pekka Timoselta erillisen selvityksen niistä vaatimuksista, joita 

tilintarkastajien valvontajärjestelmään kohdistuu ja miten uusi valvontajärjestelmä olisi 

tarkoituksenmukaisinta toteuttaa. Selvitysmiehen mukaan tilintarkastukseen toimialana 

liittyvät vahvasti julkiset intressit. Tilintarkastukselle välttämätön julkisen luottamuksen 

saavuttaminen ja ylläpitäminen sekä tilintarkastukseen liittyvä tehokas ja uskottava 

kansainvälinen yhteistyö edellyttävät, että tilintarkastuksesta vastaava toimija olisi 

jatkossa viranomainen. Timonen ehdotti raportissaan valvonnan siirtämistä 

viranomaistoiminnaksi sekä patentti- ja rekisterihallitusta (myöhemmin PRH) uuden 

tilintarkastusvalvontaviranomaisen sijoituspaikaksi. (Työ- ja elinkeinoministeriön 

WWW-sivusto 2011b.) Raportin julkaisemisen jälkeen ei ole vielä tehty päätöksiä 

yhtenäistämisiin liittyen. Tilintarkastajien valvonnan saattaminen 

viranomaistoiminnaksi toisi suuria muutoksia nykyiseen järjestelmään, sillä tällä 

hetkellä tilintarkastuksen laadunvarmistusta tehdään vahvasti ammattikunnan itsensä 

toimesta. 

 

Tilintarkastuksen laadunvarmistus on mielenkiintoinen aihepiiri sen vuoksi, että 

järjestelmä on parhaillaan suurten uudistusten alla. Tilintarkastajatutkintojen ja samalla 

tilintarkastajien valvonnan yhtenäistäminen aiheuttaa pohdintaa esimerkiksi siitä, miten 

tutkinnot jatkossa järjestetään, mitä nimikkeitä auktorisoiduista tilintarkastajista tullaan 

käyttämään sekä mitkä tahot hoitavat jatkossa tilintarkastajien valvontaa. JHTT-

tilintarkastajien laadunvarmistuksen kannalta tämä aiheuttaa erityisesti pohdintaa, koska 

JHTT-tilintarkastajia työskentelee hyvin erityyppisissä työtehtävissä. Miten tämän 

monimuotoisen joukon laadunvarmistus voidaan jatkossa järjestää? 
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JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistus on kohtuullisen uusi asia, sillä 

laaduntarkastukset tulivat pakollisiksi vasta muutama vuosi sitten. Tilintarkastuksen 

laadunvarmistuksesta, nimenomaan JHTT-tilintarkastajien näkökulmasta, on myös tehty 

varsin vähän tutkimusta. Näiden asioiden valossa aihepiirin valinta on perusteltu. 

 

 

1.2 Aikaisempi tutkimus tilintarkastuksen laadusta ja 

laadunvarmistuksesta 

 
Tilintarkastuksen laatuun liittyvä kansainvälinen tutkimusperinne ulottuu 1980-luvulle. 

Tilintarkastuksen laadun arvioinnin vaikeudet ja transaktiokustannukset johtivat siihen, 

että laadulle ruvettiin etsimään korvikkeita. DeAngelo (1981) toi esiin ajatuksen, jossa 

tarkastuspalvelun laatu kytkettiin tarkastusorganisaation kokoon. DeAngelo määrittää 

tilintarkastuksen laadun markkinoiden arvioimana todennäköisyytenä, että 

tarkastusyhteisö ja tarkastaja löytävät mahdolliset puutteellisuudet tarkastuskohteen 

toiminnasta sekä raportoivat näistä. Kyky löytää näitä puutteellisuuksia kytkeytyy 

tarkastuksen yhteydessä käytettäviin toimenpiteisiin, otoksiin ja muihin elementteihin.  

 

Zerni (2009) on tehnyt väitöskirjassaan, Essays on audit quality, selkoa siitä, miten 

suorien laatumittareiden puuttuessa tilintarkastuksen laadun arvioinnissa voidaan 

käyttää korvikkeita. Laadun korvikemittareita on käsitellyt myös Miettinen (2008) 

väitöskirjassaan The Effect of Audit Quality on the Relationship between Audit 

Committee Effectiveness and Financial Reporting Quality. 

 

Tilintarkastuspalvelun ulkoistamisen yhteyttä tarkastuspalvelun laatuun ovat tutkineet 

esimerkiksi Rittenberg ja Covaleski (1999). He ovat todenneet tutkimuksessaan, että 

ulkoistetun järjestelmän seurauksena tilintarkastusraportit ovat olleet kohdennetumpia ja 

näin parantaneet tarkastuksen laatua. Tilintarkastuksen laatuun liittyvissä tutkimuksissa 

nostetaan esiin usein myös tarkastuksen odotuskuilun käsite. Se merkitsee kuilua 

asiakkaiden, päämiesten ja yleisön odotusten sekä tarkastustoiminnalla tuotettavissa 

olevan varmuuden välillä. Aihetta ovat tutkineet esimerkiksi Humphrey, Moizer ja 

Turley (1992) sekä Viitanen (1995). Tilintarkastuksen laadun puutetta on kutsuttu 

tilintarkastusvirheen ajattelumalliksi (engl. Audit Failure). Mikäli tilintarkastusyhteisö 
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ei onnistu perustehtävässään, informaation oikeellisuuden varmentamisessa, se tekee 

virheen. Aihetta ovat tutkineet esimerkiksi Mock, Wright, Washington ja 

Krishnamoorthy (1997).  

 

Tilintarkastuksen laadunvarmistuksen tutkimus on ollut vähäisempää. Tilintarkastuksen 

laatuun ja laadunvalvontaan liittyvän keskustelun avasi Suomessa lähinnä Satopään 

vuonna 2003 julkaistu lisensiaatintutkimus Suomalainen hyvä tilintarkastustapa 

pienyritysten tarkastuksissa -odotukset, sääntely, käytäntö. Satopää käsitteli 

tutkimuksessaan tilannetta, joka vallitsi vuosina 1998-1999 HTM-tilintarkastajien 

keskuudessa laadunvarmistusprojektin ollessa pilottivaiheessa.  

 

Saarnia (2005) pureutui pro gradu tutkielmassaan Tilintarkastuksen valvonta ja 

laadunvalvonta syvemmin laadun kehittymiseen tilintarkastusalalla. Saarnian 

tutkimuksessa on perehdytty siihen, miten tilintarkastuksen valvonta ja laadunvalvonta 

ovat vaikuttaneet tilintarkastuksen laatuun, uskottavuuteen ja luotettavuuteen. Hän on 

selvittänyt tilintarkastajien käsityksiä tilintarkastukselle asetetuista vaatimuksista, 

valvonnasta ja laadunvalvonnasta sekä valvonnan ja laadunvalvonnan vaikutuksista. 

Lisäksi hän on haastatellut myös rahoittajia, ja tutkinut heidän käsityksiä 

tilintarkastuksen laadusta, uskottavuudesta ja luotettavuudesta. 

 

Aihepiiristä on julkaistu myös useita muita pro gradu tutkielmia. Ansaksen (2005) 

tutkimuksen Tilintarkastuksen laadunvalvontajärjestelmä ja muutospaineet Suomessa 

odotuskuiluongelman näkökulmasta tavoitteena on esitellä, miten Suomessa on päädytty 

nykyiseen tilintarkastuksen laadunvalvontajärjestelmään. Laadunvalvonnan taustalla 

hän kuvaa odotuskuiluongelman ja pohtii voidaanko kattavalla 

laadunvalvontajärjestelmällä kaventaa odotuskuilua. Veihtola (2003) puolestaan kuvaa 

tutkimuksessaan Tilintarkastuksen laatu ja laadunvarmistusjärjestelmä Suomessa 

tilintarkastuksen laadun osatekijöitä ja laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuutta 

KHT- ja HTM-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän osalta. Myös Koho (2009) 

käsittelee tutkimuksessaan Tilintarkastuksen laatu ja laadunvarmistus, näkökulmana 

toimiala-asiantuntemus rakennusalalla tilintarkastuksen laadun osatekijöitä ja 

määrittelee suomalaista laadunvalvontajärjestelmää. Lisäksi hän analysoi toimiala-

asiantuntemuksen yhteyttä tilintarkastuksen laatuun. 
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Lahti (2006) on pro gradu -tutkielmassaan Tilintarkastuksen laatu ja laadunvarmistus: 

Laadunvarmistuksen vaikutukset tilintarkastuksen laatuun HTM-tilintarkastajien 

näkökulmasta selvittänyt kyselytutkimuksen avulla, kuinka laaduntarkastukset ovat 

vaikuttaneet HTM-tilintarkastajien tilintarkastustyön laatuun. Kutila (2007) on 

tutkimuksessaan Tilintarkastajan työn laadunvarmistus – HTM-tilintarkastajien 

kokemukset laaduntarkastuksista käsitellyt samaa aihepiiriä. 

Tilintarkastuksen laatua ja laadunvarmistusta on kansallisen tason tutkimuksissa 

käsitelty lähinnä KHT- ja HTM-tilintarkastajien näkökulmasta. JHTT-tilintarkastajien 

laadunvarmennus on ilmiönä nuorempi, eikä ole saavuttanut samanlaista asemaa. 

Tämän vuoksi aiheesta on niukasti aiempaa tutkimusta. 

 

 

1.3 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset 
 

Tutkimuksen tarkoituksena on selventää tilintarkastuksen laadunvarmistuksen 

kokonaisuutta. Aihepiiriä tarkastellaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajien 

(JHTT-tilintarkastajien) näkökulmasta. Tutkimuksen avulla pyritään löytämään vastaus 

seuraavaan päätutkimuskysymykseen: 

 

Miten JHTT-tilintarkastajien työn laatua varmennetaan? 

 

Tutkimuskysymystä tarkennetaan seuraavilla alakysymyksillä: 

 

 Miten JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistus on organisoitu? 

 Miten JHTT-tilintarkastajien työn laatua varmennetaan käytännössä? 

 Minkälaisia haasteita ja kehittämistarpeita nykyiseen 

laadunvarmistusjärjestelmään liittyy? 

 Minkälaisia muutoksia tilintarkastajien auktorisointi- ja valvontajärjestelmän 

uudistaminen tuo JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistukseen? 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, minkälainen on JHTT-tilintarkastajien 

laadunvarmistusjärjestelmä. Alakysymysten avulla pyritään ymmärtämään paremmin 

JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistuksen kokonaisuutta, esimerkiksi perehtymällä 
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järjestelmän organisointiin ja laadunvarmistuksen käytännön toteutukseen sekä 

pohtimalla järjestelmään liittyviä haasteita ja kehittämiskohteita. Tutkimuksen kannalta 

on olennaista selventää myös tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän suunniteltuja 

muutoksia. 

 

Tutkimuksessa selvennetään aluksi tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet. Näitä ovat 

esimerkiksi JHTT-tilintarkastaja, tilintarkastuksen laatu sekä tilintarkastuksen 

laadunvarmistus. Käsitteitä selvennetään aikaisemman tutkimuksen sekä kirjallisuuden 

avulla. Sen jälkeen pyritään luomaan yleiskuva JHTT-tilintarkastajien 

laadunvarmistuksesta sekä arvioimaan nykyisen järjestelmän haasteita, 

kehittämiskohteita ja tulevaisuudennäkymiä. Tämä toteutetaan empiirisen tutkimuksen 

avulla. Tutkimuksen tuloksina saavutetaan kuvaus JHTT-tilintarkastajien 

laadunvarmistusjärjestelmästä sekä yhteenveto kehittämistarpeista ja 

tulevaisuudennäkymistä. 

 

Tutkimuksessa keskitytään julkishallinnon tilintarkastukseen sekä julkishallinnon ja -

talouden tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmään. Tutkimuksen kannalta on 

kuitenkin olennaista käydä läpi myös yksityisen sektorin tilintarkastajien (KHT- ja 

HTM-tilintarkastajat) laadunvarmistusjärjestelmää. Empiirisessä osiossa 

tutkimuskohteena ovat kuitenkin nimenomaan JHTT-tilintarkastajat.  

 

Tutkimuksessa ei kartoiteta yksittäisten JHTT-tilintarkastajien kokemuksia ja 

kehitysajatuksia laadunvarmistusjärjestelmästä. Tutkimuksen kohdejoukko on rajattu 

käsittämään laadunvarmennuksen asiantuntijoita, joilla on usean vuoden kokemus 

työskentelystä laadunvarmistusasioiden parissa. Suuri osa kohdejoukosta on ollut myös 

rakentamassa nykyistä JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmää. Lisäksi osa 

kohdejoukosta tekee säännöllisesti laaduntarkastuksia. Tutkimuksessa ei myöskään 

selvennetä tilintarkastusasiakkaiden, esimerkiksi kuntien, käsityksiä tilintarkastuksen 

laadusta ja laadunvarmistuksesta.  
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1.4 Tutkimusmenetelmät 

 
Tutkimuksen perustana ovat kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat ja peruspiirteet. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tähän 

sisältyy ajatus, että todellisuus on moninainen. Tapahtumat muovaavat samanaikaisesti 

toinen toistaan, ja niistä on mahdollista löytää monensuuntaisia suhteita. Lisäksi 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi ym. 2007, 157.)  

 

Kvalitatiivista tutkimusta kuvaavat hyvin muun muassa seuraavat peruspiirteet 

(Hirsjärvi ym. 2007, 160): 

 

 tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa 

 aineiston hankinnassa käytetään laadullisia menetelmiä 

 tutkimuksen kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotannan 

menetelmää käyttäen 

 tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan sen mukaisesti 

 

Kvalitatiivinen tutkimus pohjautuu eksistentiaalis-fenomenologis-hermeneuttiseen 

tieteenfilosofiaan (Metsämuuronen 2003, 167). Se soveltuu tutkimukseen erityisen 

hyvin silloin, kun (Syrjälä ym. 1995, 12-13.): 

 

 ollaan kiinnostuneita tapahtumien yksityiskohtaisista rakenteista eikä niinkään 

niiden yleisluonteesta 

 ollaan kiinnostuneita tapahtumissa mukana olleiden yksittäisten toimijoiden 

merkitysrakenteista 

 halutaan tutkia luonnollisia tilanteita 

 halutaan saada tietoa tiettyihin tapauksiin liittyvistä syy-seuraussuhteista, joita ei 

voida tutkia kokeellisesti  

 

Tutkimuksen tutkimusstrategiana on tapaustutkimus. Sitä pidetään tutkimustapana, 

jonka sisällä voidaan käyttää erilaisia aineistoja ja menetelmiä (Laine, Bamberg & 

Jokinen 2008, 9). Tapaustutkimus on kuvailevaa tutkimusta ja siinä pyritään löytämään 
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ilmiöille selityksiä. Yin (1991, 23) määrittää tapaustutkimuksen empiiriseksi 

tutkimukseksi, joka usein eri tavoin hankittuja tietoja käyttäen tutkii nykyistä 

tapahtumaa jossakin tietyssä ympäristössä. Tapaustutkimus on sopiva ongelmiin, jotka 

ovat luonteeltaan etsinnällisiä, kuvailevia tai selittäviä. Tapaustutkimukselle on myös 

luonteenomaista, että yksittäisestä tapauksesta tuotetaan tietoa yksityiskohtaisesti. 

(Uusitalo 1991, 76.)  

 

Tyypillistä tapaustutkimukselle on valita tutkimuskohteeksi yksittäinen tapaus, tilanne, 

tapahtuma tai joukko tapauksia, joiden tarkastelussa kiinnostuksen kohteena ovat usein 

prosessit. Yksittäistapauksia pyritään tutkimaan niiden luonnollisessa ympäristössään 

kuvailemalla yksityiskohtaisesti tutkittavaa ilmiötä. Kuvailevat menetelmät eivät 

välttämättä pyri selittämään ilmiöiden välisiä yhteyksiä, testaamaan hypoteeseja, 

tekemään ennusteita, vaan tavoitteena on tutkimuskohteen ominaispiirteiden 

systemaattinen, tarkka ja totuudenmukainen kuvailu. (Ks. Hirsjärvi ym. 2007.) 

 

Ilmiöitä kuvailevien tutkimusten tavoitteena on hahmottaa lähinnä käsitteellisellä ja 

kvalitatiivisella tasolla jokin ilmiökokonaisuus. Yleistä on esimerkiksi jonkin 

aihealueen käytännön ongelmien tai ratkaisujen joukon kuvaaminen, tyypittely tai muu 

jäsentely. Tavoitteisiin liittyy pyrkimys lisätä kyseessä olevan ilmiön ymmärtämistä ja 

luoda pohja sen paremmalle hallitsemiselle. Tutkimuksen kohteesta pyritään saamaan 

uutta tietoa, ei niinkään tekemään yleistyksiä. (Olkkonen 1994, 44-46.)  

 

Tutkimuksen kohteeksi valitaan joukko JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistuksen 

asiantuntijoita. Näiden asiantuntijoiden haastattelujen avulla pyritään kuvailemaan ja 

hahmottamaan JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmää mahdollisimman 

tarkasti.  Tavoitteena on saavuttaa parempi ymmärrys laadunvarmistusjärjestelmästä ja 

saamaan tietoa mahdollisista haasteista ja kehittämiskohteista. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkimuskysymysten mukaisesti selventää, miten JHTT-

tilintarkastajien suorittaman tilintarkastuksen laatua varmennetaan. Tutkimuskysymys 

edellyttää ilmiön intensiivistä tarkastelua, jolloin kvalitatiiviset tutkimusmetodit ovat 

perusteltuja. Menetelmällisesti empiirisen aineiston hankinta perustuu informaation 

hankintaan haastattelujen avulla. Lisäksi tutkimuksen empiirisessä osiossa 

hyödynnetään tukevana aineistona erilaisia dokumentteja, esimerkiksi 
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työryhmäraportteja sekä laaduntarkastuslomakkeita. Seuraavaksi käydään tarkemmin 

läpi käytettyjä tutkimusmenetelmiä. 

 

 

Teemahaastattelut 

 

Tutkimuksen aineistoa on kerätty teemahaastatteluiden avulla. Haastattelut voivat 

muistuttaa spontaania keskustelua, mutta eroavat näistä kuitenkin aina 

institutionaalisuutensa vuoksi. Haastattelulla on tietty päämäärä, johon haastattelun 

kautta pyritään. Haastattelijalla on tiedon intressi, jonka vuoksi hän tekee kysymyksiä ja 

aloitteita, kannustaa haastateltavaa vastaamaan, ohjaa keskustelua tai fokusoi sitä 

tiettyihin teemoihin. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 23.) Haastatteluissa on kyse 

eräänlaisesta keskustelusta, joka tapahtuu tutkijan aloitteesta ja usein tutkijan ehdoilla, 

mutta jossa tutkija pyrkii vuorovaikutuksessa saamaan selville haastateltavilta häntä 

kiinnostavat asiat, tai ainakin ne jotka kuuluvat tutkimuksen aihepiiriin (Aaltola & Valli 

2007, 25).  

 

Erilaisia haastattelutyyppejä on useita. Eskola ja Suoranta (1998, 87) esimerkiksi 

jakavat haastattelut eri ryhmiin sen mukaan, kuinka tiukasti kysymykset on etukäteen 

muotoiltu ja toisaalta, miten paljon haastattelija ohjaa haastattelutilannetta. 

Strukturoidussa haastattelussa (tai lomakehaastattelussa) kysymysten muotoilu ja 

järjestys on kaikille sama. Myös vastausvaihtoehdot on annettu valmiiksi. 

Puolistrukturoitu haastattelu poikkeaa edellisestä siinä, että kysymykset ovat kaikille 

samat, mutta ei käytetä valmiita vastausvaihtoehtoja vaan haastateltava saa vastata omin 

sanoin. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit, teema-alueet, on etukäteen määrätty. 

Menetelmästä puuttuu kuitenkin strukturoidulle haastattelulle tyypillinen kysymysten 

tarkka muoto ja järjestys. Haastattelijan tulee varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt 

teema-alueet käydään haastateltavan kanssa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus 

vaihtelevat haastattelusta toiseen. Haastattelijalla on jokin tukilista käsiteltävistä 

asioista, mutta ei valmiita kysymyksiä. (Eskola & Suoranta 1998, 86-87.) 

Teemahaastattelu sijoittuu lähinnä puolistrukturoidun ja strukturoimattoman 

haastattelun välimaastoon (Ks. Hirsjärvi & Hurme 2000). 
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Teemahaastattelua menetelmävalintana voidaan perustella esimerkiksi seuraavilla syillä 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 35): 

 ihminen nähdään tutkimustilanteessa subjektina, joka on samalla aktiivinen ja 

merkityksiä luova osapuoli 

 haastattelu mahdollistaa tarkentavat kysymykset ja täsmennykset 

 haastattelun avulla saadaan kuvaavia esimerkkejä 

 haastattelun avulla on mahdollista kartoittaa tuntematonta aluetta 

 

Teemahaastattelu on tutkimuksen kannalta sopiva aineistonkeruumenetelmä sen 

rakenteen vapauden vuoksi. Haastatteluissa on tarpeen muokata aiheita ja kysymyksiä 

haastateltavien erilaisten taustojen vuoksi. Lisäksi haastattelumenetelmä mahdollistaa 

tarkentavien kysymysten teon, joka on erittäin tärkeää haastateltavien näkemysten 

selventämiseksi.  

 

 

Kohdejoukon valinta ja haastatteluiden suorittaminen 

 
Tutkimuskohteeksi valittiin joukko JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän 

hyvin tuntevia asiantuntijoita. Kohdejoukko muodostui JHTT-yhdistyksen 

laatulautakunnassa toimivista henkilöistä sekä laaduntarkastuksia suorittaneista laadun 

tukihenkilöistä. Tavoitteena oli löytää joukko, joka työskentelee monipuolisesti 

laadunvarmistukseen liittyvissä tehtävissä.  Valitulla kohdejoukolla on usean vuoden 

työkokemus laadunvarmistusasioiden parissa ja näin näkemyksiä laadunvarmistukseen 

liittyvistä asioista sekä haasteista.  

 

Haastatteluaineiston hankinta aloitettiin pohtimalla sopivia haastatteluteemoja. 

Haastattelujen teemat muodostettiin alatutkimuskysymysten pohjalta. Näin huolehdittiin 

teemojen relevanssista. Teemoilla pyrittiin selventämään esimerkiksi JHTT-

tilintarkastajien laadunvarmistuksen organisointia, käytännön toteutusta, tutkittavien 

kokemuksia järjestelmästä, järjestelmän haasteita sekä mahdollisia kehityskohteita.  

 

Haastatteluteemojen valmistuttua lähetettiin haastattelupyynnöt sähköpostitse 

kohdejoukolle. Kuusi seitsemästä henkilöstä ilmaisi halunsa osallistua tutkimukseen. 

Haastatteluajankohdat sekä -paikat sovittiin myös sähköpostitse ja haastattelut 
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suoritettiin kahdenkeskisesti haastateltavan kanssa. Haastatteluteemoista rakennettiin 

tukilista, joka lähetettiin haastateltaville etukäteen tiedoksi. (Ks. Liite 1 

Teemahaastattelurunko) Teemahaastatteluja tehtiin yhteensä kuusi ja ne ajoittuivat 

touko-kesäkuulle 2011.  

 

Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien suostumuksella. Haastattelun nauhoittaminen 

antaa mahdollisuuden palata tilanteeseen uudelleen, jolloin nauhoitus toimii sekä 

muistiapuna että tulkintojen tarkastamisen välineenä. Uudelleen kuuntelu voi tuoda 

haastattelusta esiin uusia sävyjä, joita ei ensi kuulemalta ole ehkä pannut merkille. 

(Ruusuvuori & Tiittula 2005, 14-16.) Haastatteluiden kesto oli 45 minuutista reiluun 

tuntiin.  

 

 

Haastatteluiden analyysi 

 

Kun haastattelua käytetään aineiston tuottamisen tapana, tuloksena on tyypillisesti laaja 

ja moniaineksinen tekstimassa, jota voi lähestyä monella eri tavalla. 

Analyysimenetelmän tulee kuitenkin olla systemaattinen ja järjestelmällisesti etenevä, 

jotta tulokset ovat loogisia. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 136. Ruusuvuori ym. 2010, 11.)  

 

Aineiston käsittelyyn liittyy tyypillisesti aineistoon tutustuminen, luokittelu, analysointi, 

tulkinta ja koettelu. Aineiston käsittelyä on havainnollistettu kuviossa 1. Haastatteluiden 

analyysin ensimmäinen vaihe on haastatteluiden puhtaaksi kirjoittaminen eli litterointi 

(Aaltola & Valli 2007, 41). Litterointi on olennainen osa aineistoon tutustumista ja 

järjestämistä. Luokittelun tehtävänä on aineiston järjestelmällinen läpikäynti 

tutkimusongelman ja keskeisten käsitteiden määrittämällä tavalla. Kun analysoitavia 

ilmiöitä asetellaan alustaviin luokkiin, nämä jäsentyvät entistä selkeämmiksi.  Aineiston 

analyysivaihe käsittää teemojen ja ilmiöiden vertailun sekä tulkintojen muodostamisen. 

Analyysin viimeisiä vaiheita ovat tulosten kokoaminen, tulkinta ja koettelu. 

(Ruusuvuori ym. 2010, 13, 25.)  
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Kuvio 1 Haastattelun analyysin vaiheet (mukaillen Ruusuvuori ym. 2010, 12) 
 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 138–142) mukaan teemahaastattelut voidaan purkaa joko 

sanasta sanaan litteroimalla tai tekemällä päätelmiä ja teemoittelua sekä tyypittelyä 

suoraan aineistosta. Aaltolan ja Vallin (2007, 42) mukaan teemoittelu merkitsee 

aineiston jäsentämistä teemojen mukaisesti ja sitten sen pelkistämistä. Tyypittelyllä 

tarkoitetaan erilaisten tyyppikuvausten konstruointia aineistosta. Aineisto on 

mahdollista järjestää litteroinnin jälkeen niin, että jokaisen teeman alla on kaikkien 

haastateltavien vastaukset tähän teemaan ja niin edelleen. Tässä tutkimuksessa 

haastattelut purettiin tekemällä teemoittelua suoraan haastattelunauhoista. Lisäksi osa 

aineistosta litteroitiin sanatarkasti.  

 

Haastatteluaineisto luokiteltiin teemahaastattelurungon ja tutkimuskysymysten 

alakysymysten mukaisesti eri luokkiin analysoinnin helpottamiseksi. Luokittelun 

perusteella kaikista haastatteluista kirjoitettiin yhteenveto. Haastattelujen yhteenvedot 

lähetettiin myös kommentoitavaksi haastateltaville. Tällä pyrittiin saamaan 
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haastateltavilta mahdollisia tarkennuksia ja varmistumaan siitä, ettei aineisto sisältänyt 

asiavirheitä.  

 

 

Valmiit aineistot 

 

Tutkimuksessa hyödynnettiin myös valmiita aineistoja esimerkiksi Työ- ja 

elinkeinoministeriön julkaisemia selvitysmiesten raportteja, erilaisia työryhmäraportteja 

sekä laaduntarkastuksessa käytettäviä lomakkeita. Aineistoja käsiteltiin kevyen 

sisällönanalyysin tyyppisesti. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, jossa tarkastellaan jo 

valmiiksi tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja aineistoja. Analyysin avulla pyritään 

muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivis kuvaus. Sisällön analyysin avulla 

dokumentteja voidaan analysoida systemaattisesti ja objektiivisesti. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 105.) 

 
 
 
1.5 Tutkimuksen rakenne ja eteneminen 
 
 

Tutkimus koostuu kolmesta pääluvusta. Tutkimuksen kahdessa ensimmäisessä luvussa 

lähestytään tutkimusongelmaa kirjallisuuskatsauksen avulla. Luvussa kaksi avataan 

tilintarkastuksen käsitettä sekä kuvataan tilintarkastuksen suorittamista. Tämä tehdään 

julkishallinnon tilintarkastuksen ja tilintarkastajien näkökulmasta. Seuraavassa luvussa 

pohditaan, mitä tilintarkastuksen laatu on ja mistä tekijöistä se muodostuu. Luvun 

tarkoituksena on herätellä ajatuksia tilintarkastuksen laadun elementeistä. Samassa 

luvussa perehdytään myös tilintarkastuksen laadunvarmistukseen yleisellä tasolla.  

 

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa, luvussa neljä, keskitytään JHTT-tilintarkastajien 

ja -yhteisöjen laadunvarmistusjärjestelmän kehitykseen, organisointiin sekä käytännön 

toteutukseen. Luvussa tarkastellaan myös, mitä erityispiirteitä Valtiontalouden 

tarkastusviraston laadunvarmistukseen liittyy. Luvun lopuksi pohditaan nykyiseen 

laadunvarmistusjärjestelmään liittyviä haasteita ja kehittämiskohteita, sekä luodaan 

katsaus tulevaan. 
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Tutkimuksen lopuksi esitetään johtopäätökset, tehdään yhteenvetoa ja pyritään 

muodostamaan kokonaiskuva. Viimeisessä luvussa tarkastellaan myös tutkimuksen 

rajoituksia sekä pohditaan jatkotutkimuksen mahdollisuuksia. 
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2 JULKISHALLINNON TILINTARKASTUS 
 
 

Tutkimuksen kannalta on olennaista määritellä aluksi Julkishallinnon ja -talouden 

tilintarkastajan (JHTT-tilintarkastajan) sekä -tilintarkastusyhteisön (JHTT-yhteisön) 

käsitteet, ja esitellä Suomessa toimivat eri tilintarkastajakategoriat. Tämän jälkeen 

perehdytään Julkishallinnon tilintarkastuksen erityispiirteisiin ja tilintarkastuksen 

suorittamiseen.  

 

 
2.1 Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastaja 
 
 

Suomen tilintarkastajajärjestelmä muodostuu tällä hetkellä kolmesta eri kategoriasta 

(Ks. Työ- ja elinkeinoministeriön WWW-sivusto 2011b):  

 

1. JHTT-tilintarkastajat ja -tilintarkastusyhteisöt 

2. KHT-tilintarkastajat ja -tilintarkastusyhteisöt 

3. HTM-tilintarkastajat ja -tilintarkastusyhteisöt 

 

JHTT-tilintarkastajalla tarkoitetaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajaa sekä 

JHTT-yhteisöllä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastusyhteisöä. JHTT-

tilintarkastajat ja JHTT-yhteisöt ovat Julkishallinnon ja -talouden 

tilintarkastuslautakunnan hyväksymiä tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä. KHT-

tilintarkastajalla ja KHT-yhteisöllä tarkoitetaan puolestaan Keskuskauppakamarin 

tilintarkastuslautakunnan hyväksymää tilintarkastajaa ja tilintarkastusyhteisöä. HTM-

tilintarkastajalla ja HTM-yhteisöllä tarkoitetaan Kauppakamarin 

tilintarkastusvaliokunnan hyväksymää tilintarkastajaa ja tilintarkastusyhteisöä. (JHTT-

laki 2008/1033 1 §, Tilintarkastuslaki 2007/459 30-33 §.) 

 

JHTT-tilintarkastajia oli vuoden 2011 alussa 229 ja JHTT-yhteisöjä 11 

(Valtiovarainministeriön WWW-sivusto 2011b). Vastaavasti KHT-tilintarkastajia oli 

712 ja KHT-yhteisöjä 42 (Keskuskauppakamarin WWW-sivusto 2011a). HTM-

tilintarkastajien lukumäärä oli 677 ja -yhteisöjen 35 (Keskuskauppakamarin WWW-
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sivusto 2011b). Lukumäärien jakaumaa on havainnollistettu kuvioissa 2 ja 3. Kuvioista 

nähdään, että JHTT-tilintarkastajien ja JHTT-yhteisöjen lukumäärä on vähäinen 

suhteessa KHT- ja HTM-tilintarkastajiin sekä -yhteisöihin. 

 

 
 

Kuvio 2 Tilintarkastajien lukumäärät tilintarkastajakategorioittain  
 
 

 
 

Kuvio 3 Tilintarkastusyhteisöjen lukumäärät tilintarkastajakategorioittain  
 

JHTT-järjestelmän alku on 1980-luvun loppupuolella, jolloin julkiselle sektorille alettiin 

kehittää omaa tilintarkastajatutkintoa ja siihen valmentavaa koulutusta. JHTT-tutkinnon 

järjestämistä varten perustettiin JHTT-lautakunta, jonka tehtävänä oli esimerkiksi 

vahvistaa tutkinnon vaatimukset, huolehtia koulutuksen saatavuudesta, hyväksyä 

henkilöt suorittamaan tutkintoa sekä hyväksyä tutkintosuoritukset eli auktorisoinnit. 

Ensimmäiset JHTT-tilintarkastajat hyväksyttiin vuonna 1993 ja JHTT-yhteisöt vuonna 

1996. (Martikainen ym. 2002, 34-35.)  
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JHTT-lautakunta hyväksyy hakemuksesta tilintarkastajaksi henkilön, joka täyttää 

tilintarkastajan yleisen kelpoisuuden ja on suorittanut julkishallinnon ja -talouden 

tilintarkastajan tutkinnon. Tutkintoon osallistumisen edellytyksinä ovat ylemmän 

korkeakoulututkinnon ja muiden vaadittavien opintojen suorittaminen, sekä 

julkishallinnon ja -talouden tehtävistä tai tilintarkastustehtävistä hankittu vähintään 

kolmen vuoden työkokemus. Tutkintoon on oikeus osallistua myös sellaisella 

henkilöllä, joka on toiminut vähintään 15 vuotta ammattimaisesti tilintarkastustehtävissä 

tai jolla on vähintään seitsemän vuoden kokemus vaativista laskentatoimen ja 

rahoituksen tehtävistä sekä vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus 

tilintarkastuksesta. Kyseisen henkilön tulee myös olla suorittanut hyväksytysti 

vaadittavat lisätehtävät. (JHTT-laki 2008/1033 7§, 9 §.)  

 

JHTT-lain (2008/1033) 10 §:n mukaan JHTT-lautakunta hyväksyy hakemuksesta 

JHTT-yhteisöksi osakeyhtiön, kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön, joka ei ole 

konkurssissa, jonka kaupparekisteriin merkittynä toimialana on tilintarkastus ja joka 

täyttää vaatimukset omistuksen tuottamasta määräysvallasta ja hallintoelinten 

kokoonpanosta. 

 

JHTT-tilintarkastajien tehtäväalueet voidaan pääpiirteittäin jakaa seuraavasti:  

 

 kuntasektori 

 valtiosektori 

 seurakunnat 

 muut julkishallinnon yhteisöt 

 kuntien omistamat yhteisöt 

 EU-rahastojen tukiratkaisut 

 konsultointitehtävät 

 

JHTT-tilintarkastajat voivat toimia niin ulkoisen kuin sisäisen tarkastuksen tehtävissä. 

Heitä toimii myös tarkastuslautakuntien alaisissa johtotehtävissä, arviointi- ja muissa 

valmistelutehtävissä. JHTT-tilintarkastajia toimii lisäksi muissa monipuolisissa 

asiantuntija- ja koulutustehtävissä. (HE 2008/186.) Tutkimuksessa termi JHTT-

tilintarkastaja tulee ymmärtää laajasti. Sillä tarkoitetaan JHTT-auktorisoituja henkilöitä, 
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jotka voivat siis työskennellä hyvin erityyppisissä tehtävissä, ei vain perinteisen 

tilintarkastuksen parissa. 

 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy KHT-tilintarkastajat ja KHT-

yhteisöt. Se hyväksyy hakemuksen nojalla tilintarkastajaksi henkilön, joka ei ole 

toiminnallaan osoittanut olevansa sopimaton tilintarkastajan tehtävään, ei ole 

konkurssissa, on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, on suorittanut tehtävän 

edellyttämät laskentatoimen, oikeustieteen sekä muut kauppa- ja taloustieteelliset 

opinnot, on hankkinut vähintään kolmen vuoden kokemuksen vaativista 

tilintarkastuksen ja laskentatoimen tehtävistä sekä osoittanut ammattitaitonsa 

suorittamalla KHT-tilintarkastajan ammattitutkinnon. (Horsmanheimo ym. 2007, 224.) 

 

Vastaavasti Kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat hyväksyvät HTM-tilintarkastajat 

ja -yhteisöt. Soveltuvuussäännöt ovat lähes samat KHT-tilintarkastajien kanssa. 

Eroavuudet hyväksymisvaatimusten välillä koskevat vaadittavien korkeakouluopintojen 

laajuutta ja tasoa, sekä ammattitutkintoa. HTM-tilintarkastajilta ei vaadita ylempää 

korkeakoulututkintoa. Lisäksi heillä on erillinen ammattitutkinto. (Horsmanheimo ym. 

2007, 224.) 

 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy KHT-yhteisöksi 

tilintarkastustoimintaa harjoittavan osakeyhtiön, kommandiittiyhtiön tai avoimen 

yhtiön, joka täyttää vaatimukset muun muassa riippumattomuudesta, omistuksen 

tuottamasta määräysvallasta ja hallintoelinten kokoonpanosta. HTM-yhteisöjen 

hyväksymisen edellytykset ovat vastaavat kuin KHT-yhteisöillä, mutta hyväksyjinä 

toimivat Kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat. (Horsmanheimo ym. 2007, 224.) 

 

 
2.2 Julkishallinnon tilintarkastus 
 
 

Tilintarkastuksesta on esitetty useita erilaisia määritelmiä. Riistaman (1999) teoksessa 

esitetty International Federation of Accountants-yhteisön määritelmä on edelleen 

pätevä: 
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”Tilintarkastus on minkä tahansa kokoisen tai lakisääteisen muodon omaavan 

ansaintataloudellisen tai muun talousyksikön tilinpäätöksen tai siihen verrattavan 

informaation riippumatonta tutkimista, jonka tarkoituksena on käsityksen 

ilmaiseminen tutkitusta tilinpäätöksestä tai siihen rinnastettavasta informaatiosta.” 

 

Tilintarkastuksen taustaa kuvataan usein myös päämies-agenttisuhteen avulla. Edellä 

esitetty kuvaus ilmentää omistajien ja johdon välille muodostuvaa päämies-

agenttisuhdetta. Päämies-agenttisuhteessa on kysymys sopimuksesta, jossa yksi tai 

useampi päämies palkkaa agentin suorittamaan tehtäviä heidän puolesta (Jensen & 

Meckling 1976, 308). Päämiehellä (esimerkiksi kansalaiset, osakkeenomistajat, 

asiakkaat) on intressejä, joiden edistämiseksi se tarvitsee agentin (esimerkiksi 

organisaatioiden toimiva johto, palvelun tuottaja) palveluja. Koska päämies ei voi olla 

varma agentin kyvystä ja halukkuudesta toteuttaa sille annetut toimeksiannot 

tuloksellisesti ja sovittujen sääntöjen mukaan, tarvitaan kolmas osapuoli verifioimaan 

tavat, joilla toimeksiannot ovat toteutuneet. (Myllymäki & Vakkuri 2001, 17.) 

Tilintarkastajan tehtävänä on varmentaa agentin tuottamaa informaatiota. 

 

Tilintarkastuksen olennaisia ominaisuuksia ovat tilintekovelvollisuus osapuolten välillä 

sekä tilanne, jossa tilintekovelvollinen tarvitsee esittämiensä tietojen luotettavuuden 

vahvistamista. Tilintekovelvollisuuden on lisäksi oltava etäinen, monimutkainen tai 

merkittävä siten, että tilintekovelvollisuutta ei voi täyttää muuten kuin tilintarkastuksen 

avulla. Tilintarkastus takaa tilivelvollisuuden toteutumisen toimimalla kontrollin 

välineenä. (Ks. Mautz & Sharaf 1961.) Kuviossa 4 on kuvattu tilintarkastuksen 

keskeistä sisältöä. 

 

Edellä mainittujen lisäksi tilintarkastuksen muita postulaatteja ovat tilintarkastajan 

riippumaton asema, tilintarkastajan rajoittamaton tutkimis- ja raportointivapaus, 

todentamisen merkitys, tilintekovelvollisen toiminnalle asetettavissa olevat 

arvosteluperusteet, tarkastettavien tietojen selkeys sekä tilintarkastuksesta koituva 

yhteiskunnallinen hyöty. (Ks. Mautz & Sharaf 1961.)  
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Kuvio 4 Tilintarkastuksen sisältö (mukaillen Riistama 1999, 29) 
 

On huomattava, että tilintarkastuksella ei ole merkitystä ainoastaan toimeksiantajan ja 

toimeksiannon saajan välisissä suhteissa. Tiedolla on tärkeä merkitys yhteiskunnassa 

kokonaisuudessaan. Myös muut sidosryhmät, kuin omistajat, tarvitsevat omaa 

päätöksentekoaan varten oikeita ja riittäviä tietoja organisaatioiden toiminnasta ja 

taloudesta. (Riistama 1999, 15.) 

 

Julkishallinnon tarkastustoiminnassa tarkastuskohteita ovat erilaiset julkisen sektorin 

organisaatiot ja toimijat, esimerkiksi valtion virastot ja laitokset, kunnat ja kaupungit, 

kuntayhtymät sekä EU-rahoitteiset projektit. Valtion virastojen ja laitosten 

tarkastustoiminnasta vastaavat Eduskunnan alaiset Valtiontalouden tarkastusvirasto 

sekä Eduskunnan valtiontilintarkastajat. Kuntien ja kaupunkien tilintarkastus on 

puolestaan kuntien tarkastuslautakuntien sekä JHTT-yhteisöjen tai JHTT-

tilintarkastajien vastuulla. Valtion tilintarkastusta suorittaa siis sisäinen 

tarkastusviranomainen, kun taas kuntien ja kaupunkien tarkastus on 

tilintarkastusyritysten vastuulla. (Pesonen & Vakkuri 2005, 61.)  

 

Julkishallinnon tilintarkastuksessa korostuu myös erityinen piirre verrattuna 

yrityssektorin tilintarkastukseen. Rahaprosessia koskevan informaation, esimerkiksi 

kuntien tuloslaskelmien ja taseiden, varmentaminen muodostaa keskeisen osan 

tilintarkastuksesta. Tämän informaation pohjalta ei kuitenkaan voida varmistua siitä, 
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onko verovarat käytetty taloudellisesti järkevällä tavalla. Julkishallinnossa 

tuloksellisuutta koskevalla informaatiolla ja sen tarkastuksella on erityinen merkitys.  

 (Pesonen & Vakkuri 2005, 61.)  

 

Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi kuntien ja valtion tilintarkastuksen erityispiirteitä 

sekä julkishallinnon tilintarkastuksen tuloksellisuusnäkökulmaa. 

 
 
2.2.1 Valtion virastojen ja laitosten tilintarkastus 
 

Valtion taloudenhoitoa ja valtion talousarvion noudattamista valvovat eduskunnan 

keskuudestaan valitsemat valtiontilintarkastajat. Valtion taloudenhoidon 

asianmukaisuuden ja laillisuuden sekä talousarvion noudattamisen tarkastuksen 

suorittaa kuitenkin vuosittain eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton 

Valtiontalouden tarkastusvirasto. (Ks. Valtiontalouden tarkastusviraston WWW-sivusto 

2011b.) Tarkastusvirasto toteuttaa sille perustuslain (1999/731) 90 §:ssä säädettyä 

ulkoisen tarkastuksen tehtäväänsä suorittamalla tilintarkastusta ja muuta 

laillisuustarkastusta sekä tuloksellisuustarkastusta ja eri tarkastusmenetelmiä yhdistävää 

tarkastusta siten, että valtion taloudenhoito tulee tarkastettua hyvän tilintarkastustavan 

mukaisesti.  

 

Suomen perustuslain mukaiseen tarkastusviraston riippumattomuuteen kuuluu, että 

tarkastusvirasto vahvistaa itse tilintarkastuksessaan sovellettavat tilintarkastusohjeet 

sekä hyvää tilintarkastustapaa koskevat ohjeet ja määräykset. Tämä on vahvistettu 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetussa laissa. Tarkastusvirastossa sovelletaan 

myös ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisen järjestön (myöhemmin 

INTOSAI) vahvistamia kansainvälisiä tarkastusstandardeja. Valtiontalouden 

tarkastusviraston suorittamaan tilintarkastukseen ei sovelleta voimassa olevia 

tilintarkastuslakia eikä lakia julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista. 

Tarkastustehtävä ja tarkastuskertomuksen laadinta ja hyväksyminen kuuluvat myös 

tarkastusvirastolle viranomaisena, eivät toimeksiannon perusteella tarkastusviraston 

yksittäiselle virkamiehelle. (Valtiontalouden tarkastusviraston suorittama tilintarkastus -

sisältö ja periaatteet 2009, 33.) 
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Tarkastusviraston suorittama ulkoinen tarkastus kohdistuu esimerkiksi 

valtioneuvostoon, ministeriöihin, presidentin kansliaan, valtion virastoon ja laitoksiin, 

valtion liikelaitoksiin, talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin sekä 

valtionapuihin. Tarkastusviraston suorittaman tilintarkastuksen tärkeä tehtävä on 

varmistaa valtion tilinpäätöksen tietojen oikeellisuus ja riittävyys. Tarkastusviraston 

suorittaman tilintarkastuksen ja sitä täydentävän muun tarkastuksen periaatteena on 

varmistaa, että valtion talousarvion noudattamisesta sekä valtion tuotoista, kuluista ja 

taloudellisesta asemasta on valtiokonsernin näkökulmasta raportoitu oikeat ja riittävät 

tiedot. Tarkastamiseen kuuluu olennaisena osana myös valtion tilinpäätöskertomuksen 

muiden tietojen kuin valtion tilinpäätöksen tarkastus. Tilintarkastus ja 

tuloksellisuustarkastus toimivat tältä osin yhteistyössä ja tuloksellisuustarkastus 

muodostaa tärkeän osan tarkastuksen kokonaisuudessa. (Valtiontalouden 

tarkastusviraston suorittama tilintarkastus -sisältö ja periaatteet 2009, 26-27.) 

 

Tarkastusviraston suorittaman tilintarkastuksen tulee kattaa ainakin seuraavat osa-alueet 

(ISSAI 100): 

 

 tarkastuskohteen taloudellinen tilivelvollisuus, käsittäen erityisesti kirjanpidon ja 

tilinpäätöksen 

 valtionhallinnon taloudellinen tilivelvollisuus 

 taloudenhoidon järjestelmät sekä liiketapahtumat 

 sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus 

 hallinnollisten päätösten moitteettomuus ja asianmukaisuus 

 muut tarkastuksessa esille tulleet asiat sen mukaan kun tarkastusviranomainen 

katsoo tarpeelliseksi 

 

Valtion tilintarkastus on järjestetty valtion sisäisen yksikön toimesta ja se on irrallaan 

muusta julkisen sektorin tarkastuksesta. Valtion tilintarkastus toteutetaan 

tarkastusviraston puolesta ja esimerkiksi tarkastuskertomukset annetaan 

tarkastusviraston puolesta, ei yksittäisen tarkastajan toimesta.  Valtion tilintarkastajalta 

ei myöskään vaadita erillistä auktorisointia, esimerkiksi JHTT-auktorisointia.  
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2.2.2 Kuntien ja kaupunkien tilintarkastus 
 

Kuntien tilintarkastusjärjestelmä muodostuu tarkastuslautakunnan sekä tilintarkastajan 

toiminnasta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on ottaa kantaa toiminnallisten ja 

taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen. Tilintarkastajan työ on puolestaan 

lähtökohtaisesti laillisuus- ja oikeellisuusvalvontaa, jonka lisäksi tilintarkastajan tulee 

ottaa kantaa kunnan sisäisen valvonnan järjestämisen asianmukaisuuteen. Kunnan 

tilintarkastajan tehtävät ja vastuut on määritelty pitkälti samoin periaattein kuin 

yksityisen sektorin tilintarkastajan työ. (Porokka-Maunuksela ym. 2004, 33.) 

 

Harjula ja Prättälä (2007, 541) määrittävät kunnan tilintarkastuksen tehtävän 

seuraavasti:  

 
”Tilintarkastuksen tehtävä kunnan valvontajärjestelmässä on järjestelmällisen, 

asiantuntevan, riippumattoman ja eri intressitahojen edut huomioon ottavan 

ulkoisen valvonnan suorittaminen. Tilintarkastuksen avulla saadaan luotettava ja 

asiantunteva lausunto kunnan hallinnosta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. ” 

 

Kuntalaki (2007/519 73 §) määrittelee tilintarkastajan tehtävät tarkemmalla tasolla. 

Tilintarkastajien on tarkastettava: 

 

 onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 

 onko kunnan tilinpäätös ja konsernitase laadittu tilinpäätöksen laatimista 

koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja 

riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja 

taloudellisista vastuista; 

 ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita; sekä 

 onko kunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. 

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuustossa päätettävät, hallinnon ja 

talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat 

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan suorittaman 

arvioinnin pohjana toimii kunnanhallituksen laatima toimintakertomus. 

Arviointitehtävän sisällön tarkempaan määrittelyyn kuntalaki ei anna selkeätä vastausta. 
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Kuntaliiton tarkastussääntömallissa tarkastuslautakunnan tehtäviksi tarkennetaan 

kuitenkin muun muassa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumisen seuranta, 

tilintarkastajan tehtävien suorittamisen seuranta, esitysten teko tilintarkastuksen 

kehittämiseksi sekä tilintarkastuksen vaatimista voimavaroista huolehtiminen. 

Tarkastuslautakunnan arviointityön tulokset raportoidaan kirjallisesti 

arviointikertomuksen muodossa. (Porokka-Maunuksela ym. 2004, 35-37.) 

 

Varsinainen tilintarkastus perustuu ammattitilintarkastukseen. Tilintarkastajan valitsee 

valtuusto toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 

Tilintarkastajan valinnan valmistelee tarkastuslautakunta. Kunnan tilintarkastajan 

pätevyysvaatimuksena on JHTT-auktorisointi. Tarkastajaksi voidaan siis hyväksyä vain 

julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnossa hyväksytty henkilö (JHTT-

tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). (Martikainen ym. 2002, 32-33.) 

 

Kunnan tilintarkastajan työ on lähtökohtaisesti laillisuustarkastusta. Kuntalaki määrittää 

tilintarkastajan tehtävät ja hyvä tilintarkastustapa luo viitekehyksen, jonka puitteissa 

tarkastus toteutetaan. Varsinaisen kirjanpidon tarkastuksen lisäksi 

tilinpäätöstarkastukseen nivoutuu hallinnon tarkastus, joka kohdistuu muun muassa 

tehtyjen päätösten lainmukaisuuden tarkastamiseen ja asianmukaiseen 

täytäntöönpanoon sekä riskienhallinnan ja asiakirjojen säilyttämisen läpikäyntiin. 

(Porokka-Maunuksela ym. 2004, 40, 42.) Kunnan tilintarkastajan työssä tulee ottaa 

myös huomioon tuloksellisuusinformaation varmentamisen vaatimukset. 

 
 
2.2.3 Tuloksellisuustarkastus tilintarkastuksen osana 
 

Julkishallinnon tarkastaminen voidaan jakaa tilintarkastukseen ja 

tuloksellisuustarkastukseen. Varsinainen tilintarkastus on lähtökohtaisesti 

laillisuusvalvontaa ja sen tehtävänä on toimittaa päättäjille perusteltua tietoa siitä, onko 

toiminta ollut lakien ja budjettipäätösten mukaista (Myllymäki 1994, 69). 

Tuloksellisuustarkastuksen tehtävänä on puolestaan varmistua toiminnan 

tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta sekä siitä, että toiminnalle asetetut tavoitteet on 

saavutettu. Julkisilla varoilla aikaansaatujen tuotosten arviointi on 

tuloksellisuustarkastuksen keskeinen sisältö. Sen tarkoituksena on tarkastella 

verovaroilla rahoitettua toimintaa kokonaisuutena. (Myllymäki 1994, 28.) 
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Julkishallinnon tilintarkastuksen perustehtävänä on edistää tarkastuskohteiden 

toiminnan legitimiteettiä. Tilintarkastusinstituutio nähdään varmentavana tahona, joka 

välittää perusteltua informaatiota kansalaisille eli päämiehille eri rooleissa: 

veronmaksajina, asiakkaina, omistajina ja muina sidosryhminä. (Pesonen & Vakkuri 

2005, 61.) 

 

Yrityssektorin tilintarkastuksessa tilintarkastaja pyrkii tässä viitekehyksessä 

varmistamaan yrityksen rahaprosessia koskevan informaation oikeellisuuden. Hän 

varmistaa, että organisaation ulospäin esittämä tulosinformaatio on oikein raportoitu. 

Yrityksen muiden valintojen tehokkuuden arviointi toteutuu markkinamekanismin 

avulla. Tämän perusteella yrityksen tehokkuuspäätelmiä tehdään sen perusteella, 

ostavatko asiakkaat suoritteita sellaisilla hinnoilla, jotka riittävät kattamaan toiminnasta 

aiheutuvat kustannukset sekä tuottamaan voittoa omistajille. (Pesonen & Vakkuri 2005, 

61.) 

 

Julkissektorilla lähtökohta on erilainen. Voidaan tarkastella esimerkiksi sellaisia 

suoritteita, joita kansalainen ei erityisesti halua tai joissa preferenssien määrittämistä 

ohjaa informaation epäsymmetria. Tästä on esimerkkinä terveydenhoitopalvelut. Näissä 

”markkinapaikalle” palaaminen on pikemmin merkki epäonnistumisesta, kuin siitä että 

palvelu olisi vaikuttava. Julkissektorilla rahaprosessia koskevan informaation, 

esimerkiksi kuntien tuloslaskelmien ja taseiden, varmentaminen muodostaa keskeisen 

osan tilintarkastuksesta. Tämän informaation pohjalta ei kuitenkaan voida varmistua 

siitä, onko verovarat käytetty taloudellisesti järkevällä tavalla. Tämä ongelma 

muodostuu siksi, että julkissektorilla markkinamekanismin tuottama informaatio 

puuttuu. Tämän vuoksi toimintojen tuloksellisuutta koskevalla informaatiolla on 

erityinen merkitys (Pesonen & Vakkuri 2005, 59, 61-62.) Tämä kysymys on korostanut 

tuloksellisuustarkastuksen ja tilintarkastuksen rajapintaa.  

 

Tuloslaskelmalla kuvatun tuloksen yhteys siihen, miten rationaalisesti julkishallinnon 

organisaatio käyttää veroresursseja, on vain välillinen. Tulonmuodostus perustuu 

lähinnä kerättyihin veroihin, jonka vuoksi tulo- ja menotalouden yhteys 

tuotannontekijöiden ja suoritteiden välisiin suhteisiin on erilainen kuin liikeyrityksissä. 

Verorahoilla tuotettujen palvelujen tehokkuutta ja kansalaiselle koituvaa vastiketta ei 

voidakaan suoraan päätellä tilinpäätöksestä. Näin tilinpäätöksen osoittaman tuloksen 
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tarkastaminen varmentaa vain pienen osan kansalaiselle relevantista informaatiosta. 

(Vakkuri 2011, 79-80.) Tarkastusosaamisen kannalta tämä merkitsee sitä, että 

tarkastajan tulee ymmärtää verorahoitteisia järjestelmiä ja toimeksiantotalouden 

logiikkaa liiketalouden periaatteiden tuntemuksen lisäksi. (Pesonen & Vakkuri 2005, 

59, 61-63.) 

 

 
2.2.4 Tilintarkastuksen suorittaminen 
 

Julkishallinnon tilintarkastajan tarkastusaiheita ovat esimerkiksi lakien ja sovittujen 

toimintaperiaatteiden noudattaminen, talousarvion toteutumisen seuranta, sisäinen 

valvonta, laskentatoimen taso ohjauksen tiedontarpeiden kannalta, velkojen ja saatavien 

hoitaminen sekä toiminnallisiin ja muihin riskeihin varautuminen. Tarkastuksessa 

tehtävien ratkaisujen tulee perustua huolelliseen tarkastukseen ja havaintojen 

objektiiviseen arvioimiseen. Tarkastushavainnot tulee perustaa tosiasioihin ja 

tietolähteiden luotettavuus varmentaa. Tilintarkastajan tulee noudattaa toiminnassaan 

objektiivisuusperiaatetta. Lisäksi tarkastuksilla tulee tuottaa asioista oikeaa, riittävää ja 

puolueetonta tietoa. (Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa 2006, 6-7.) 

 

Tilintarkastusprosessi muodostaa kokonaisuuden, joka kattaa kirjanpidon, 

tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksen, ja joka ajallisesti kohdistuu yhteen tilikauteen. 

Tilintarkastuksen tavoitteena on muodostaa käsitys tilinpäätöksestä ja hallinnosta, sekä 

antaa sen perusteella tilintarkastuskertomus. Prosessin eri vaiheissa tilintarkastaja 

asettaa tarkastustavoitteita sekä suunnittelee ja suorittaa tarkastustoimenpiteitä 

hankkiakseen riittävää ja tarkoituksenmukaista tietoa johtopäätösten tekemistä varten eli 

tarkastusevidenssiä. Lisäksi tarkastuksessa hyödynnetään erilaisia 

tilintarkastustekniikoita ja keskitytään erityisalueiden tarkastamiseen. (Porokka-

Maunuksela ym. 2004, 57.) 

 

Tilintarkastustehtävä voidaan kuvata prosessina, jossa on kolme päävaihetta kuvion 5 

mukaisesti: 
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Kuvio 5 Tilintarkastuksen vaiheet (mukaillen Porokka-Maunuksela ym. 2004, 57) 
 

Tilintarkastuksen suunnittelu on olennainen osa tarkastustyötä. Suunnittelussa 

määritellään tarkastuksen tavoitteet ja laajuus riskien perusteella, tarkastuksessa 

käytettävät menetelmät sekä tarkastustoimenpiteiden ajoitus. Julkisyhteisöissä 

tilintarkastajan toimikausi kestää yleensä useamman tilikauden. Suunnittelussa pyritään 

siihen, että tarkastuskohde tulee tarkastuskauden aikana eri osa-alueiltaan riittävästi 

tarkastetuksi. (Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa 2006, 10, 12.) 

 

Tilintarkastuksessa määritellään osana suunnittelutoimenpiteitä olennaisuus ja 

suhteellinen riski. Tarkastuksessa keskitytään niihin riskeihin, joilla on merkittävä 

vaikutus tilinpäätökseen. Toiminnan ymmärtäminen ja tiedon hyväksikäyttö auttavat 

tilintarkastajaa arvioimaan riskejä ja havaitsemaan ongelmia. Tilintarkastaja käyttää 

tilintarkastuksen aikana harkintaa useissa asioissa, joissa asiakkaan toiminnan 

ymmärtämisen merkitys korostuu. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa arvioidaan 

asiakkaan toiminta- ja kontrolliriskiä, määritellään tarkastuksen olennaisuusrajat, 

laaditaan tilintarkastussuunnitelma sekä tehdään yksityiskohtaisempia 

tarkastusohjelmia. Toiminnan ymmärtäminen on myös tärkeää arvioitaessa 

tilintarkastusevidenssin eli johtopäätösten tekemistä varten hankitun tiedon ja aineiston 

tarkoituksenmukaisuutta ja luotettavuutta suhteessa niihin liittyviin 

tilinpäätöskannanottoihin. (Porokka-Maunuksela ym. 2004, 59.) 

 

Suunnitteluvaiheessa tilintarkastaja valitsee tarkastuksen painopistealueet ja 

tarkastettavat prosessit, joita voidaan kutsua avainprosesseiksi. Prosessianalyysin 

tavoitteena on ymmärtää miten jokainen avainprosessi toimii, sekä kartoittaa prosessien 

tärkeimmät sisäiset kontrollit. Analyysissä määritellään prosessitason toimintariskit ja 

sisäisten kontrollien vaikutus riskiin. (Porokka-Maunuksela ym. 2004, 62.) 
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Prosessianalyysissä arvioidaan valittujen avainprosessien osalta sisäisen valvonnan 

tasoa sekä tarkkailujärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta. Tämä arviointi vaikuttaa 

tarkastustoimenpiteiden valintaan. Sisäisen valvonnan toimivuutta suhteutetaan 

tilinpäätöksen luotettavuuteen. Mikäli prosessianalyysissä havaitut tärkeimmät 

kontrollit vaikuttavat riittäviltä, testataan niiden toimivuutta. Kontrollien testauksessa 

selvitetään ensin, onko kontrolli toimiessaan tehokas ehkäisemään, havaitsemaan ja 

korjaamaan tarkastustavoitteisiin liittyviä merkittäviä virheitä. Lisäksi selvitetään 

toimivatko kontrollit suunnitellusti. Mitä tehokkaammin esimerkiksi kunnan oma 

sisäisen valvonta toimii, sitä enemmän tarkastusta voidaan kattaa analyyttisellä 

tarkastuksella ja täydentää sitä kontrollien testauksella. Analyyttisiä 

tarkastusmenetelmiä ovat esimerkiksi vertailu, trendianalyysi ja erilaisten tunnuslukujen 

laskenta. (Porokka-Maunuksela ym. 2004, 62.) 

 

Jos jonkin toiminnon sisäinen valvonta ei toimi riittävän tehokkaasti estääkseen 

tahalliset tai tahattomat virheet kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä sekä varallisuuden 

hoidossa, täytyy tilintarkastajan kontrollitestauksen ja analyyttisten 

tarkastustoimenpiteiden lisäksi hankkia myös substanssinäyttöä eli testata yksittäisiä 

liiketapahtumia ja saldoja. Lisäksi esimerkiksi olennaisista sopimuksista sekä 

arvionvaraisista eristä saadaan yleensä näyttöä tehokkaammin suorittamalla 

aineistotestausta. Usein tarkastus toteutetaan analyyttisen tarkastuksen, kontrollien 

testauksen ja aineistotarkastuksen yhdistelmänä. (Porokka-Maunuksela ym. 2004, 63.) 

 

Varsinaisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen lisäksi tilintarkastajan merkittävä 

tarkastuskohde on hallinnon tarkastus (Porokka-Maunuksela ym. 2004, 68). Hallinnon 

tarkastuksen kohteet jaetaan yleisten ja erityisten säännösten noudattamisen 

tarkastukseen. Ensimmäiseksi mainitut ovat lähinnä julkista hallintoa koskevia yleisiä 

säännöksiä. Erityiset säännökset koostuvat tarkastettavan yhteisön tai tarkastettavan 

asiankokonaisuuden säännöksistä. Kuntien hallinnon tarkastus käsittää 

kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, lauta- ja johtokuntien sekä johtavien 

viranhaltijoiden tekemien päätösten laillisuustarkastuksen ja keskeisimpien päätösten 

toimeenpanon valvonnan. Päätösten laillisuustarkastuksessa pyritään selvittämään, 

ovatko päätökset tehty kuntalain, hallintolain, johtosääntöjen ja muiden määräysten 

mukaisesti ja onko esimerkiksi hankintavaltuuksia noudatettu. (Julkishallinnon hyvä 

tilintarkastustapa 2006, 11.) 
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Julkishallinnon tilintarkastuksessa tulee ottaa erityisesti huomioon myös 

kansalaisnäkökulma. Tilintarkastajan tulee varmistua siitä, että tarkastuskohteen 

dokumentoinnissa on otettu huomioon avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatimukset. 

Kansalaisnäkökulma edellyttää usein tilintarkastajalta myös tuloksellisuustarkastusta 

toimeksiantonsa mukaisessa laajuudessa. (Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa 2006, 

11.) 

 

Tilintarkastuksen tärkeä työvaihe on tarkastuksen dokumentointi. Tilintarkastajan tulee 

työpapereidensa perusteella voida osoittaa työn tulleen tehdyksi hyvän 

tilintarkastustavan mukaisesti. Työpapereiden tulee olla sellaisia, että tilintarkastuksen 

ammattilainen voi niiden perusteella saada kokonaiskuvan työn suunnittelusta, 

toteutuksesta, tuloksista ja tehdyistä johtopäätöksistä. Työpaperit muodostavat perustan 

seuraavalle tarkastukselle ja edellytykset tarkastuksen laadunvarmistukselle. 

(Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa 2006, 12.)  

 

Valtiontalouden tarkastusviraston suorittama tarkastus etenee pääpiirteissään samalla 

tavalla. Yksittäinen tilintarkastushanke etenee riskianalyysin ja tarkastus- sekä 

työsuunnitelmien laadinnasta toteutukseen ja raportointiin (ISSAI 300). 

Tarkastusviraston tarkastaja laatii väliraportteja, vuosiyhteenvedon ja lopulta 

tarkastuskertomuksen. Tarkastusviraston suorittama tilintarkastus kohdistuu 

ohjausperustaan, laskentatoimeen, tilinpäätökseen, sisäiseen valvontaan sekä 

talousarvion noudattamiseen. (Haastattelut B ja C 2001.) 

 

Viraston ja laitoksen ohjauksen tarkastaminen sisältää talousarviomenettelyjen ja 

tulostavoitteiden asettamisen tarkastamisen. Talousarviomenettelyjen tarkastus 

kohdistuu sovellettuihin budjetointiratkaisuihin ja itse tarkastustyö kohdistuu 

esimerkiksi määrärahalajien käyttöön, valtuus-, nettobudjetointi- ja 

hintatukimenettelyihin. (Valtiontalouden tarkastusviraston suorittama tilintarkastus -

sisältö ja periaatteet 2009, 44-45.) 

 

Laskentatoimen tarkastus käsittää taloushallintotehtävien järjestelyjen tarkastuksen, 

tapahtumatarkastuksen sekä analyyttisen tarkastuksen. Tehtävien järjestelyjen tarkastus 

kohdistuu lähinnä kirjanpito- ja maksuliikejärjestelmän sisäisen valvonnan läpikäyntiin. 

Tapahtumatarkastus puolestaan kohdistuu kirjanpitoon, maksuliikenteeseen, kontrollien 
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toteuttamiseen sekä kirjanpidossa kuvattujen tapahtumien laillisuuteen, 

asianmukaisuuteen ja talousarvion mukaisuuteen. Tapahtumatarkastuksessa sovelletaan 

analyyttisiä menetelmiä ja tehdään tositeotoksia. Tuloksellisuuden tarkastuksessa 

arvioidaan, ovatko toiminnan tuloksellisuuden seuraamiseksi toteutetut järjestelyt 

asianmukaisia. (Valtiontalouden tarkastusviraston suorittama tilintarkastus -sisältö ja 

periaatteet 2009, 44-45.) 

 

Tilinpäätöksen tarkastaminen kohdistuu seuraaviin osa-alueisiin: 

 

 Onko talousarvion toteutumalaskelma laadittu talousarvion tilijaottelun 

tarkkuudella ja ovatko tulot ja menot laskelmassa oikein kohdennettuina ja 

määräysten mukaisina? 

 Osoittaako tuotto- ja kululaskelma liikekirjanpidon mukaisen oikean tuotto- ja 

kulurakenteen? 

 Osoittaako tase säädösten edellyttämällä tavalla viraston ja laitoksen varat, velat 

ja arvostuserät? 

 Ovatko liitetiedot asianmukaiset? 

 Ovatko tilinpäätöslaskelmat oikeita ja riittäviä? 

 

Tilinpäätöksen tarkastamiseen sisältyy aina myös sisäisen valvonnan tarkastusta. 

Toimintakertomuksen tarkastus puolestaan kohdistuu siihen, onko virastojen ja laitosten 

resurssien käyttö ja niillä saavutetut tulokset raportoitu olennaisilta osin oikein ja 

riittävästi. (Valtiontalouden tarkastusviraston suorittama tilintarkastus -sisältö ja 

periaatteet 2009, 44-45, Haastattelut B ja C 2011.) 
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3 TILINTARKASTUKSEN LAATU JA 
LAADUNVARMISTUS 
 

 

Tässä luvussa määritellään tilintarkastuksen laadun käsitettä. Tavoitteena on pohtia, 

mistä tekijöistä tilintarkastuksen laatu muodostuu. Tilintarkastuspalvelun laatua 

lähestytään tarkastelemalla palvelun laatua yleisellä tasolla. Tämän jälkeen tarkastellaan 

tilintarkastuksen laadun määrittämisen problematiikkaa. Luvussa tarkastellaan myös, 

minkälaisia erityispiirteitä tilintarkastuksen laatu saa julkisyhteisöjen 

tilintarkastuksessa. Samassa luvussa tarkastellaan lisäksi tilintarkastuksen 

laadunvarmistusta yleisellä tasolla. 

 

 
 
3.1 Tilintarkastus palveluna 
 

 

Palvelu on hyvin monimuotoinen käsite, jonka vuoksi se määritellään kirjallisuudessa 

usealla eri tavalla. Lovelockin ym. (1999, 10-15) mukaan palvelu on teko, toiminto tai 

suoritus, jossa asiakkaalle tarjotaan jotain aineetonta, joka tuotetaan ja kulutetaan 

samanaikaisesti ja joka tuottaa asiakkaalle lisäarvoa.  Grönroos (1994) puolestaan 

määrittelee palvelun seuraavasti: ”Palvelu on ainakin jossain määrin aineeton teko tai 

tekojen sarja, jossa asiakkaan ongelma ratkaistaan yleensä siten, että asiakas, 

palveluhenkilökunta ja/tai fyysisten resurssien tavaroiden ja/tai palvelun tarjoajan 

järjestelmät ovat vuorovaikutuksessa keskenään.” Zeithamlin ym. (1996, 4) mukaan 

palvelu on tekoja, prosesseja sekä suorituksia, joita yksi tai useampi henkilö tarjoaa 

toiselle henkilölle tai henkilöille. Lisäksi palvelu on toimintaa, jonka tuloksena syntyy 

aineetonta hyötyä, joka tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti ja joka tarjoaa lisäarvoa 

kuluttajalleen.  

 

Palvelut eroavat tuotteista neljän erityispiirteensä avulla. Näitä ovat aineettomuus, 

heterogeenisyys, katoavaisuus sekä tuotannon ja kulutuksen samanaikaisuus. Palvelut 

ovat toimintoja, joita ei voi havaita aisteilla kuten aineellisia tuotteita. Palveluiden 

aineettomuuden vuoksi niitä ei voi varastoida. Aineettomat palvelut myös syntyvät 
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asiakkaan sitä käyttäessä, joten palvelun tarjoajan on hankala kuvailla asiakkaalle 

etukäteen, minkälaista palvelua hän tulee saamaan. (Ks. Zeithaml ym. 1985, Zeithaml 

ym. 1996, 20-23.) Osa palveluista on aineettomampia kuin toiset. Esimerkiksi 

kampaamopalveluihin kuuluu myös aineellisia tekijöitä, kuten hoitotuotteita, mutta 

esimerkiksi konsultointipalveluihin ei välttämättä liity lainkaan aineellisia tekijöitä.  

Asiakkaan on helpompi arvioida etukäteen palvelua, jossa myös aineelliset elementit 

korostuvat. (Ks. Miller & Foust 2003, Zeithaml ym. 1985.) 

 

Palveluiden toinen erityispiirre on heterogeenisyys eli vaihtelevuus. Palvelut ovat 

ihmisten aikaansaamia toimintoja, joten kahta samanlaista palvelutapahtumaa ei ole 

olemassa. Palveluiden heterogeenisyys johtuu lähinnä ihmisten välisestä 

vuorovaikutuksesta. Palveluntarjoajan tapa tuottaa palvelu ja asiakkaan tarpeet sekä 

toiveet vaihtelevat eri palvelukerroilla, joten jokainen palvelutapahtuma on 

ainutkertainen. Palveluiden heterogeenisyyden vuoksi myös niiden laadunhallinta on 

haastavaa. (Ks. Zeithaml ym. 1985, Zeithaml ym. 1996, 20-23.) 

 

Palveluiden kolmantena erityispiirteenä nähdään tuotannon ja kulutuksen 

samanaikaisuus. Palvelu syntyy vasta palvelutapahtumassa. Lisäksi asiakas on usein 

läsnä ja jopa mukana palvelun tuottamisprosessissa. (Ks. Zeithaml ym. 1985, Zeithaml 

ym. 1996, 20-23.) Grönroosin (1994, 53-55) mukaan asiakas on yksi palveluprosessin 

tuotantoresurssi. Esimerkiksi hiihtokeskuksissa asiakas osallistuu palvelun tuottamiseen 

nousemalla hissillä ylös ja laskemalla mäkeä alas. Näin palvelu tuotetaan ja kulutetaan 

samanaikaisesti asiakkaan ja palveluntarjoajan yhteistyöllä. Tuotannon ja kulutuksen 

samanaikaisuudesta johtuen palvelutilanteella on suuri merkitys asiakkaan 

muodostaessa käsitystä palvelun laadusta (Ks. Surprenat & Solomon 1987). Asiakkaalle 

ei jää palvelusta konkreettista todistusaineistoa, joten hän muodostaa käsityksen 

palvelun laadusta lähinnä palvelutilanteen onnistuneisuuden perusteella (Ks. Gil ym. 

2008). Palveluiden neljäs erityispiirre liittyy katoavuuteen. Katoavuus merkitsee sitä, 

että palveluita ei voi tallettaa, varastoida tai palauttaa (Ks. Zeithaml 1996, 22).  

 

Tilintarkastus luokitellaan asiantuntijapalveluksi, jolle on ominaista vahva 

aineettomuus. Mäkisen (1995) mukaan asiantuntijapalveluissa korostuu tietojen, taitojen 

sekä tunteiden merkitys ja ne ovat usein henkilökeskeisiä. Asiantuntijat tarjoavat 

asiakaskohtaisesti räätälöityjä palveluja ja pyrkivät ratkaisemaan tilannekohtaisia 
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ongelmia. Asiantuntijapalveluista ei kuitenkaan välttämättä jää asiakkaalle mitään 

konkreettista lopputuotetta. (Sipilä 1992, 15-17.) Tilintarkastuspalvelusta muodostuu 

asiakkaalle konkreettisena lopputuotteena lähinnä vakiomuotoinen 

tilintarkastuskertomus. Tilintarkastus voidaan nähdä myös siinä mielessä 

poikkeuksellisena palveluna, että asiakas itse osallistuu hyvin vähän palvelutapahtuman 

tuottamiseen. (Ks. Vakkuri 2011.) 

 

Power (1997) määrittää tilintarkastuksen monitulkintaiseksi ja jopa epämääräiseksi 

palveluksi. Tämä johtuu siitä, että vaikka tilintarkastuspalvelun tilaa ja maksaa asiakas, 

palvelun vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti kolmansiin osapuoliin. Keskeiset hyödyt 

ovat tämän vuoksi ulkoisvaikutusten kaltaisia. Myös tilintarkastukseen liittyvien 

sidosryhmien määrä on poikkeuksellisen suuri.  Omistajat, työntekijät, rahoittajat, 

kansalaiset, virkamiehet ja monet muut henkilöt ovat usein tekemisissä tilinpäätösten ja 

tilintarkastuskertomusten kanssa. He käyttävät myös muita tilintarkastajan antamia 

raportteja, kuten laskelmia, selvityksiä, muistioita, lausuntoja ja todistuksia. 

(Horsmanheimo & Steiner 2002, 17.)  

 

 
3.2 Tilintarkastuksen laatu 
 

 

Palvelu ymmärretään toimintona, joten sitä on mahdoton nähdä, maistaa, koskettaa tai 

kokeilla ennen ostoa. Asiakas joutuu päättelemään palvelun ominaisuudet niistä 

aineellisista vihjeistä ja todistusaineistosta, jotka ovat saatavilla. Asiakas voi päätellä 

palvelun laatua ja ominaisuuksia konkreettisten vihjeiden avulla. Näitä ovat esimerkiksi 

oma kokemus, toiminnassa käytettävät laitteet ja välineet sekä henkilökunnan käytös ja 

ulkoinen olemus. (Lämsä & Uusitalo 2005, 17-18.) 

 

Parasuraman, Zeithaml ja Berry (1985) ovat tutkineet palvelun laatua määrääviä 

tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi luotettavuus, ammattitaito, saavutettavuus, 

huomaavaisuus, uskottavuus, viestintä, turvallisuus, asiakkaan ymmärtäminen ja 

tunteminen sekä aineelliset tekijät. Palvelun laatuun liittyviä erityispiirteitä ovat 

yksilöllisyys, hetkellisyys ja inhimilliset tekijät (Tervonen 2001, 17). Palvelu on 
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laadukasta, mikäli asiakkaan mielikuva saamastaan suoritteesta on myönteinen. 

Vastaavasti kielteinen mielikuva on merkki huonosta laadusta. (Ks. Mäkinen 1995.)  

 

Laatu sanana rinnastetaan lähes poikkeuksetta hyvään, korkeatasoiseen, kestävään, 

riittävään tai muuhun sellaiseen positiivisella tavalla muusta ympäristöstä erottuvaan 

ominaisuuteen. Jokaisella on kokemuksia palvelun laadusta erilaisissa tilanteissa. Usein 

mieleen ovat jääneet tilanteet, joissa palvelu on erottunut positiivisesti, erityisen hyvänä 

ja laadukkaana. Tai mieleen ovat jääneet ne tapaukset, joissa palvelu on ollut 

heikkotasoista. Palvelun laatua arvioi ensisijassa ja välittömästi palvelun käyttäjä, 

jolloin arviointi on subjektiivista ja omaan kokemuspiiriin suhteutettua. Laatua voidaan 

määritellä erilaisten mielikuvien avulla, mutta yksiselitteinen määrittely on hankalaa. 

Palvelun käyttäjästä riippuen palvelun laadun arviointikriteerit kuitenkin vaihtelevat. 

(Pakkanen 2006, 29.)  

 

Tilintarkastuksen laatua voidaan lähestyä päämies-agentti -mallin pohjalta. 

Agenttisuhteissa päämiehen ja agentin välillä vallitsee tavoiteristiriitoja. (Ks. Watts & 

Zimmerman 1983.) Päämies pyrkii edistämään omia intressejään agentille antamillaan 

toimeksiannoilla, koska ei välttämättä osaa tai halua toteuttaa tehtävää itse. Päämiehen 

keskeinen ongelma on se, miten hän voi varmistaa että agentti edistää toimissaan hänen 

intressejään. Ongelmana on myös se, miten päämies voi luottaa agentin toiminnastaan 

antamaan informaatioon. (Jensen & Meckling 1976, Eisenhardt 1989, Vakkuri 2011.)  

 

Edellä mainittujen ongelmien vuoksi päämiehet tarvitsevat kolmannen osapuolen, eli 

tilintarkastajan, varmentamaan että agentit toimivat päämiesten intressien mukaisesti. 

Tilintarkastuksen tehtävänä on varmentaa, että agentin päämiehelle välittämä 

informaatio tarkastuskohteesta on oikeaa ja riittävää. (Mayston 1993, 68-69.) 

Tilintarkastusinstituutio on kolmas osapuoli, joka asiantuntemuksensa, 

tarkastusmenetelmiensä sekä tarkastuskohdetta koskevien aineistojen avulla tuottaa 

kohtuullisen varmuuden siitä, että agentti on hoitanut tehtävänsä sopimuksia ja muita 

sääntöjä noudattaen. Tilintarkastuksen laatu voidaankin nähdä onnistumisena tässä 

varmennustehtävässä. Vastaavasti epäonnistuminen (engl. Audit Failure) on laadun 

puutetta. Tilintarkastus nähdään siis laadukkaana, mikäli tilintarkastaja suoriutuu 

lakeihin ja sääntöihin perustuvista tilintarkastuksen vaatimuksista. Toisaalta tämä on 

tarkastuksen minimivaatimus. (Pesonen & Vakkuri 2005, 60.) 
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Tämä edellä mainittu näkökulma korostaa tilintarkastuksen laatukäsitteen prosessi- ja 

tuotanto-orientoitunutta luonnetta (Pesonen & Vakkuri 2005, 60). Se korostaa laatua 

lähinnä tarkastusprosessin onnistuneisuutena ja virheettömyytenä (Martikainen ym. 

2002, 21). Laadun osoittimet rakentuvat silloin sen mukaan, miten 

tilintarkastusprosessissa on kyetty noudattamaan esimerkiksi hyvän tilintarkastustavan 

ohjeita sekä erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja. Tämä johtuu 

tilintarkastuspalvelun luonteesta. Laatua ei voida määrittää siten, että tuotetaan sitä mitä 

asiakas haluaa tai tilaa.  Asiakas ei välttämättä halua omasta toiminnastaan nostettavan 

esille kaikki asioita, esimerkiksi jotakin epämiellyttävää tietoa. (Vakkuri 2011, 67.)  

 

DeAngelon (1981a, 1981b) tutkimuksissa tilintarkastuksen laatu perustuu ajatukseen, 

että mahdolliset havaitut virheet löydetään ja raportoidaan. Myös DeAngelon mukaan 

voidaan ajatella, että tilintarkastus on laadukasta, kun se onnistuu perustehtävässään, 

taloudellisen informaation varmentamisessa. Hänen tulkinnassa nousee esiin myös 

riippumattomuuskysymys. Mikäli tilintarkastaja on riippumaton asiakkaastaan, hän 

myös raportoi mahdolliset epäkohdat. Tilintarkastaja ei ole esimerkiksi taloudellisesti 

riippuvainen asiakkaaltaan saamasta palkkiosta, mikä voisi mahdollisesti vaikuttaa 

tilintarkastajan raportointiin ja tätä kautta heikentää tarkastuksen laatua.  

 

Tilintarkastuksen laatua määritettäessä tulee perehtyä myös odotuskuilun käsitteeseen. 

Tilintarkastus on varmennuspalvelu, jonka tarkoituksena on tarkastuksen kohteen 

informaation oikeellisuuden varmistaminen ja tarkastuskohteen luotettavuuden 

edistäminen. Asiakkaan on vaikea tietää, mitkä ovat tilintarkastajan tarkastukseen 

käyttämät panokset ja toisaalta aiheutuneet kustannukset riittävän varmuuden 

aikaansaamiseksi. Tarkastustoimintaan ladataan usein ylisuuria odotuksia, joita 

tilintarkastaja ei pysty eikä ole tarkoituksenmukaistakaan toteuttaa käytössä olevilla 

resursseilla. Toisin sanoen eri sidosryhmät odottavat tilintarkastajilta erilaista toimintaa 

kuin lait ja tilintarkastajat itse itseltään edellyttävät.  (Viitanen 1995, 175.)  

 

Niemen (2000, 52) mukaan asiakkaan kokema tilintarkastuksen laatu muodostuu 

tilintarkastuksen odotetun ja koetun laadun suhteesta. Tilintarkastuksen odotettuun 

laatuun vaikuttavat esimerkiksi asiakkaan aikaisemmat kokemukset, tilintarkastajan 

maine sekä asiakkaan ja muiden sidosryhmien tarpeet. Odotetun laadun yhteydessä 

nousee esiin juuri odotuskuilun ongelma. Niemen mukaan tilintarkastajaan kohdistetaan 
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usein melko korkeita odotuksia. Sidosryhmien odotuksia voidaan kuitenkin muokata 

esimerkiksi tiedottamalla tilintarkastajan tehtävistä ja velvollisuuksista. Myös 

markkinoinnin merkitystä korostetaan. Oikeanlaisen markkinoinnin avulla 

tilintarkastajat voivat parantaa imagoaan ja mainettaan, jota asiakkaat pitävät tärkeänä.  

 

Tilintarkastuksen koettu laatu muodostuu varsinaisen tarkastustyön laadun ja 

tilintarkastajan ammattitaidon yhteisvaikutuksesta. Niemi (2000, 53-54) kutsuu 

tilintarkastustyön laatua toiminnalliseksi prosessilaaduksi ja tilintarkastajan 

ammattitaitoa tekniseksi lopputuloslaaduksi. Tilintarkastustyön toiminnalliseen laatuun 

vaikuttavat tarkastusprosessin eri vaiheiden suorittamiskyvyn lisäksi esimerkiksi 

tilintarkastajan asenne, käyttäytyminen, luotettavuus ja riippumattomuus. 

Tilintarkastajien ammattitaito nähdään myös merkittävänä laatuun vaikuttavana 

tekijänä. Kuviossa 6 esitetään tilintarkastukseen koettuun kokonaislaatuun vaikuttavat 

tekijät. 

 

 
 

Kuvio 6 Tilintarkastuksen koettu kokonaislaatu (mukaillen Niemi 2000, 52) 
 

Tilintarkastuksen laatu on hyvin monimuotoinen asia. Laadun epämääräisyys johtuu 

esimerkiksi siitä, että vaikka tilintarkastuspalvelun tilaa ja maksaa asiakas, palvelun 

vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti kolmansiin osapuoliin. Tarkastuksen laatua on 

myös vaikeaa määrittää ennen palvelun tilaamista. Näin ollen tilintarkastuspalvelun 
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tilaaja ei voi olla aivan varma siitä, mitä ja millaista palvelua hän saa. Myös 

jälkikäteinen laadun määrittäminen on hankalaa, sillä useimmiten keskeisin 

havainnoitava tuotos on juuri määrämuotoinen tilintarkastuskertomus, jonka sisällön 

laatua on mahdotonta arvioida. (Hatherley & Brown 1996, Vakkuri, Meklin & 

Oulasvirta 2006, Zerni 2009.) Tämän vuoksi tarkastuksen laatuajattelua ohjaavat 

erilaiset korvikeindikaattorit, kuten tarkastusyhteisön koko ja maine, asiakassuhteen 

kesto, tilintarkastuspalkkiot, laatukäsikirjat sekä hyvän tilintarkastustavan mallit ja 

standardit. Näiden korvikkeiden avulla pyritään vähentämään tuotoksen 

epämääräisyyttä ja laadun määrittämisen ongelmia. (Ks. DeAngelo 1981a, Vakkuri 

2011, 64.)  

 

DeAngelo (1981a) on tarkastellut tarkastusyhteisön koon ja tarkastuspalvelun laadun 

välistä yhteyttä. Hänen mukaan tarkastusyhteisön kokoa voidaan hyödyntää laadun 

korvikkeena. DeAngelon ajatuksen perustana on se, että suuremmilla 

tilintarkastusyhteisöillä on paremmat resurssit suorittaa tarkastus ja niiden oletetaan 

olevan riippumattomampia yksittäisistä tilintarkastusasiakkaista. Suuremmista 

yhteisöistä katsotaan löytyvän enemmän osaamista ja erikoistumista sekä 

mahdollisuuksia suorittaa tarkastus suuremmilla tiimeillä ja näin käyttää tarkastukseen 

enemmän aikaa. Suuremmat yhteisöt voivat myös toimia riippumattomammin ja tuoda 

esiin mahdollisia epäkohtia, pelkäämättä menettämästä asiakkaastaan saamaa tuottoa. 

(DeAngelo 1981a, Shockley 1981.)  

 

Isojen tilintarkastusyhteisöjen (niin sanottujen Big Four -yhteisöjen) oletetaan olevan 

maineikkaampia toimijoita, minkä vuoksi liiketaloudellisesti kannattavat yritykset 

pyrkivät suosimaan isoja tilintarkastusyhteisöjä. Tutkimukset osoittavat, että 

suuremmilla tilintarkastusyhteisöillä on kannuste tarjota korkealaatuista palvelua 

maineensa vuoksi. Mikäli maine kärsii, niillä on paljon enemmän menetettävää. 

(Francis & Wilson 1988, Miettinen 2008, Zerni 2009.)  

 

Lennox (1999) on havainnut tutkimuksessaan, että suuremmat tilintarkastusyhteisöt 

myös tuottavat asiakkailleen tarkempia raportteja tarkastushavainnoistaan ja antavat 

esimerkiksi paremmin tietoa mahdollisista taloudellisista ongelmista. Palmrose (1988) 

puolestaan havaitsi, että suuremmille tilintarkastusyhteisöille on annettu vähemmän 

huomautuksia tarkastustyöstä kuin pienemmille. Nämä tekijät myös puoltavat oletusta, 
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että tilintarkastusyhteisöjen koko indikoi tilintarkastustyön parempaa laatua. Toisaalta 

eksaktia syy-seuraussuhdetta ei tiedetä varmasti. Voidaan pohtia, että valitsevatko 

hyvän liiketaloudellisen kannattavuuden omaavat yritykset isoja tilintarkastusyhteisöjä, 

vai onko tämä signaali tarkastuksen laadusta. (Zerni 2009) 

 

Toimialatuntemuksen tai -erikoistumisen on katsottu lisäävän tilintarkastuksen laatua. 

Erikoistumisen nähdään tehostavan tarkastustyötä ja tuovan lisää asiantuntemusta 

tarkastukseen. Erikoistumisen on havaittu vähentävän tarkastuksessa tapahtuneita 

virheitä tehokkaasti. (Solomon, Shields & Whittington 1999, Owhoso, Messier & 

Lynch 2002.) Tilintarkastusyhteisöillä on useiden eri toimialojen asiakkaita ja sen 

vuoksi tilintarkastajien tulee olla tietoisia useiden eri toimialojen erityispiirteistä.  

 

Asiakassuhteen keston on havaittu sekä lisäävän että heikentävän tilintarkastuksen 

laatua. Simon ja Francis (1988) näkevät pitkäaikaisen asiakassuhteen lisäävän laatua, 

koska tilintarkastaja on silloin tietoinen tietyn asiakkaan tapahtumista ja mahdollisista 

ongelmista pidemmällä aikavälillä. Tarkastuksen katsotaan olevan myös tehokkaampaa, 

kun asiakkaan taustoihin tutustumiseen ei tarvitse käyttää aikaa. Toisaalta esimerkiksi 

Mautzin ja Sharafin (1961) mukaan pitkä asiakkuussuhde voi vaarantaa tilintarkastajan 

riippumattomuuden. Pitkän asiakassuhteen myötä tilintarkastaja tutustuu paremmin 

asiakkaaseen ja sen vuoksi mahdollisia epäkohtia voi olla hankalampi tuoda esiin. 

Tarkastuksen laatu voi heikentyä myös sen vuoksi, että tilintarkastaja luottaa 

tilinpäätöksen olevan oikein ”kun se on aina ennenkin ollut” ja tekee näin myös 

vähemmän tarkastustoimenpiteitä. 

 

Palvelun hintaa voidaan tarkastella suhteessa asiakkaiden laatuodotuksiin tai heidän 

aikaisemmin kokemaansa palvelun laatuun. Hinnalla on vaikutusta asiakkaan 

laatuodotuksiin. Etenkin asiantuntijapalveluissa hinnan on havaittu olevan laadun 

kriteeri: korkea hinta saattaa merkitä asiakkaiden mielestä parempaa laatua. Toisaalta 

jos palvelun hintaa pidetään liian korkeana, sitä ei osteta. (Grönroos 1994, 72-74.)  

 

Useissa tutkimuksissa on osoitettu että suurimpien tilintarkastustoimistojen (niin 

sanottujen Big Four -yhteisöjen) palkkiot ovat suurempia kuin muiden tilintarkastajien. 

Selityksenä suuremmille palkkioille voidaan katsoa olevan tilintarkastuksen parempi 

laatu ja suuremmat kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että nämä toimistot käyttävät 
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enemmän aikaa asiakasta kohden sekä asiantuntevampaa henkilökuntaa. Näiden 

tutkimusten mukaan siis suuremmat palkkiot indikoivat parempaa tilintarkastuksen 

laatua. (Ks. Niemi 2004.)  

 
Eräs esimerkki pyrkimyksistä etsiä laadun korvikkeita ovat erilaiset standardit, hyvän 

tilintarkastustavan ohjeistot (esimerkiksi Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa), joiden 

tarkoituksena on yhtäältä kehittää tilintarkastuksen laatua muuttuvassa ympäristössä ja 

toisaalta myös välittää tarkastusalan ammattikunnan ja keskeisten toimijoiden 

näkemyksiä laadukkaasta tarkastusprosessista. (DeAngelo 1981a, 185-187)  Tämän 

mukaan laatu on sitä, miksi tietyn alan professiot ja niiden luomat laadukkaan 

tarkastuksen mallit sen määrittävät. Tuotoksen laadun epämääräisyyttä pyritään 

paikkaamaan palvelun tuottamisprosessia koskevien laatukuvausten avulla. (Vakkuri 

2011, 69.) Standardit luovat myös säännöstön, jonka perusteella laatua voidaan arvioida 

(Haastattelut 2011). Tässä mielessä tilintarkastusinstituutiolla on sekä teknologinen että 

ohjelmallinen taso. Teknologisella tasolla tarkoitetaan käytännön tarkastusmenetelmiä 

ja prosesseja. Ohjelmatasolla puolestaan pyritään tekemään läpinäkyväksi 

tarkastusinstituution omaa laatukäsitystä. (Vakkuri 2011, 69.) 

 

Niemi (2000, 53) analysoi tutkimuksessaan konkreettisia tilintarkastuksen 

laadukkuuteen vaikuttavia osatekijöitä. Kuviossa 7 on kuvattu näitä tekijöitä.  

 

      

  Jatkuva kouluttautumien ja asiantuntemuksen ylläpito   

  Auktorisointi   

  Riippumattomuus   

  Monipuolinen tilintarkastuskokemus   

  Asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan tuntemus   

  Luotettavuus   

  Tehokkaat tarkastusmenetelmät   

  Pitkäaikainen asiakassuhde ja tarkastustiimin jäsenten pieni vaihtuvuus   

  Ystävällinen käyttäytyminen   

      
 
 

Kuvio 7 Tilintarkastuksen laadun osatekijöitä (mukaillen Niemi 2000, 53) 



46 
 

Niemen määrittämät osatekijät mukailevat vahvasti jo edellä esitettyjä laadun 

korvikeindikaattoreita. 

 

 
 
3.3 Tilintarkastuksen laadun erityispiirteet julkishallinnon 
tarkastuksessa 
 

 

Tilintarkastuksen laatu saa erityisiä piirteitä julkisen sektorin tarkastus- ja 

arviointitoiminnan prosesseissa. Yrityssektorin tilintarkastuksessa tilintarkastaja pyrkii 

varmistamaan yrityksen rahaprosessia koskevan informaation oikeellisuuden, eli onko 

tulosinformaatio oikein raportoitu. Julkisyhteisöissä lähtökohta on erilainen. 

Julkissektorilla rahaprosessia koskevan informaation varmentaminen (tilinpäätökset) 

muodostavat keskeisen osan tilintarkastusta. Lisäksi kuitenkin tarvitaan käsitys siitä, 

onko veroresurssit käytetty taloudellisesti järkevällä tavalla. (Pesonen & Vakkuri 2005, 

61-62.)  

 

On tärkeää tiedostaa tarkastustoiminnan luonteesta johtuva laatukäsitteen moninaisuus. 

Tilintarkastuksen laatua pitäisi kyetä varmentamaan niin sanotun perinteisen 

tilintarkastuksen alueella (compliance-näkökulma), jolloin tarkastelun kohteena ovat 

verorahoitteisten julkisorganisaatioiden toimintatavat, varojen käyttö, laskentakäytännöt 

sekä lakien ja muiden sääntöjen noudattaminen. Laadukas tarkastusjärjestelmä 

varmentaa tämän informaation oikeellisuuden ja riittävyyden virheettömästi. (Pesonen 

& Vakkuri 2005, 62.) 

 

Laadukkaan julkissektorin tarkastusjärjestelmän tulee tuottaa lisäksi informaatiota 

toimintojen tuloksellisuudesta sekä kansalaisille tuotetuista palveluista ja niiden 

aikaansaamasta vastikkeesta. Tuloksellisuusinformaation (engl. Value for Money, 

Performance) keskeinen tarkoitus on vähentää ongelmaa, että rahaprosessilähtöinen 

tarkastelu ei yksinään välitä oikeaa ja riittävää kuvaa julkisen sektorin toiminnan 

rationaalisuudesta. (Aisbitt & Nobes 2000, Pesonen & Vakkuri 2005.) 

 

Tuloksellisuuskäsitteistö pyrkii symbolisesti huomioimaan paremmin kansalaisten 

tarpeet. Tunnettu tuloksellisuusviitekehys on kolmen E:n ajattelumalli, jossa toimintaa 
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arvioidaan taloudellisuuden (engl. Economy), tehokkuuden (engl. Efficiency) ja 

vaikuttavuuden (engl. Effectiveness) avulla. Kaksi ensimmäistä käsitettä arvioi 

julkisyhteisön kykyä toimia rationaalisesti suhteessa olemassa oleviin 

tavoiteasetteluihin, tehdäänkö asioita oikein, taloudellisesti ja tehokkaasti. 

Vaikuttavuuden käsitteen avulla arvioidaan, edistävätkö aikaansaadut vaikutukset 

kansalaisten hyvinvointia, eli tehdäänkö oikeita asioita vaikuttavasti. 

Tuloksellisuusviitekehykset korostavat kansalaisten hyvinvointiin laaja-alaisesti 

kytkeytyviä asioita, joiden rahamääräinen arvottaminen voi olla joskus näennäistä ja 

keinotekoista. (Ks. Pesonen & Vakkuri 2005.) 

 

Julkissektorin palvelutarpeen kasvu ja tehostamistarve on vaikuttanut 

markkinaperusteisten palvelutuotantomallien hyödyntämiseen. Näitä ovat esimerkiksi 

palvelusetelijärjestelmät, tilaaja-tuottajamallit, kumppanuussopimukset ja ulkoistamiset, 

jolloin julkisyhteisön vastuulla on palvelun järjestämisen laadukkuuden valvonta. Tämä 

on myös merkinnyt tarkastusosaamisen laajentamisen tarvetta. (Pesonen & Vakkuri 

2005, 63.) 

 

Julkisen tarkastuksen laatukeskustelussa tulee myös miettiä sitä, ketä varten työtä 

tehdään ja kenen tulisi kyetä arvioimaan tarkastuksen laatua. Tässä palataan 

julkissektorin asiakkaan ongelmaan, kuka toimii asiakkaana. Asiakasperusteisen 

arvioinnin vaikeudet puoltavat juuri erilaisten korvikemittareiden käyttöä laadun 

arvioinnissa. (Vakkuri 2011, 84.) 

 
 
 
3.4 Tilintarkastuksen laadunvarmistus 
 
 

Tilintarkastustoiminnan laadun asianmukaisuudesta huolehtimista kutsutaan 

laadunvarmistukseksi. Sitä toteuttavat tilintarkastajat itse varmistumalla työnsä laadusta, 

jonka lisäksi useilla tilintarkastusyhteisöillä on omat laadunvarmistusjärjestelmänsä, 

jotka sisältävät useita laadunvalvontatoimenpiteitä. Edellä mainittu laadunvarmistus on 

sisäistä laadunvalvontaa. Näiden lisäksi suoritetaan niin sanottuja ulkoisia 

laaduntarkastuksia. Laaduntarkastuksilla tarkoitetaan tilintarkastajiin ja 

tilintarkastusyhteisöihin nähden riippumatonta ulkopuolista valvontaa. 
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(Tilintarkastuslautakunta TILA:n WWW-sivusto 2011c.) Laadunvarmistus merkitsee 

siis yleiskäsitettä, jolla ymmärretään sisäinen laadunvalvonta ja ulkopuolisten tahojen 

suorittamat laaduntarkastukset. (Ks. Vilmunen 2003.)  

 

 
3.4.1 Laadunvarmistusjärjestelmän kehitys ja organisointi 
 

Laaduntarkastukset käynnistettiin 1990-luvun lopussa KHT- ja HTM-tilintarkastajien 

keskuudessa, ja 2000-luvun alkupuolella JHTT-tilintarkastajien keskuudessa. 

Laaduntarkastukset olivat aluksi vapaaehtoisia, kunnes ne myöhemmin säädettiin 

pakollisiksi. Laaduntarkastuksista vastaavat tällä hetkellä Keskuskauppakamarin 

tilintarkastuslautakunta ja Kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat KHT- sekä HTM-

tilintarkastajien ja -yhteisöjen osalta, ja JHTT-lautakunta JHTT-tilintarkastajien osalta. 

(Tilintarkastuslautakunta TILA:n WWW-sivusto 2011e, 9, Vilmunen 2003.) JHTT-

tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän kehitystä ja organisointia käsitellään 

yksityiskohtaisemmin tutkimuksen empiirisessä osiossa luvussa neljä. 

 

 
3.4.2 Laadunvarmistusta ohjaavat säännökset Suomessa 
 

Tilintarkastuksen laadunvarmistusta ohjaavat useat lait, direktiivit, standardit sekä muut 

säännöt ja ohjeet. Tässä alaluvussa käydään tarkemmin läpi tätä sääntelyä. 

 
 
Tilintarkastuslaki ja Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista 
 

Tilintarkastuslain (2007/459) 23 §:n mukaan tilintarkastajan on itse huolehdittava 

tilintarkastustyönsä laadusta ja osallistuttava laaduntarkastukseen. Lain 40 §:ssä 

määritellään, että Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan tulee valvoa ja ryhtyä 

tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta tilintarkastajat säilyttävät ammattitaitonsa ja toimivat 

tilintarkastuslain mukaisesti. Lautakunta määrää tilintarkastajan laaduntarkastukseen 

enintään kuuden vuoden välein. Tilintarkastaja, joka tarkastaa julkisen kaupankäynnin 

kohteena olevaa yhteisöä, määrätään laaduntarkastukseen kolmen vuoden välein. 

Laaduntarkastus suoritetaan ulkopuolisen riippumattoman laaduntarkastajan toimesta. 

Lautakunta myös päättää laaduntarkastuksen sisällöstä ja toteuttamistavasta sekä 

käsittelee laaduntarkastuksen tulokset ja tekee päätökset toimenpiteistä, joihin 
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laaduntarkastus mahdollisesti antaa aihetta. Keskuskauppakamarin 

tilintarkastuslautakunta valvoo KHT-tilintarkastajien ja KHT-yhteisöjen 

laadunvarmistusta. Vastaavasti kauppakamarien tilintarkastusvaliokuntien 

velvollisuutena on valvoa HTM-tilintarkastajia ja -yhteisöjä, joiden kotipaikka sijaitsee 

kyseisen kauppakamarin toiminta-alueella. 

 

JHTT-tilintarkastajien valvonnan perustana on laki julkishallinnon ja -talouden 

tilintarkastajista (2008/1033). Julkishallinnon tilintarkastustehtävissä toimiessaan 

JHTT-tilintarkastajan ja -tilintarkastusyhteisön tulee noudattaa kyseistä lakia. JHTT-lain 

(2008/1033) 6a §:n mukaan JHTT-tilintarkastajan on itse huolehdittava 

tilintarkastustyönsä laadusta ja osallistuttava 15 §:ssä tarkoitettuun laaduntarkastukseen. 

Lain (2008/1033) 15 §:n mukaan JHTT-lautakunnan vastuulla on valvoa, että 

tilintarkastajat säilyttävät ammattitaitonsa ja lain mukaiset hyväksymisen edellytykset 

sekä toimivat JHTT-lain ja muiden tarkastuksesta annettujen sääntöjen mukaisesti. 

Muiden kirjanpitovelvollisten kuin julkisyhteisöjen tilintarkastuksessa JHTT-

tilintarkastajan ja -yhteisön on noudatettava tilintarkastuslakia. JHTT-lautakunta 

kuitenkin vastaa näissäkin tapauksissa laadunvalvonnasta. (Valtiovarainministeriön 

WWW-sivusto 2011a, 5.) Tilintarkastuslain ja JHTT-lain säädökset ovat hyvin 

yhtenevät laadunvarmistuksen osalta. 

 

Laadunvarmistusasioiden käsittelyyn sovelletaan myös esimerkiksi hallintolain, valtion 

virkamieslain, kielilain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 

säännöksiä sekä tietosuojasta ja henkilörekistereistä voimassa olevia säädöksiä. 

Laadunvarmistuksessa on noudatettava hallintolain (2003/434) mukaisia asian 

käsittelyä, esteellisyyttä, kuulemista sekä ratkaisemista koskevia säännöksiä. 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (1999/621) säädetään muun 

muassa virkamiehen vaitiolovelvollisuudesta. (Valtiovarainministeriön WWW-sivusto 

2011a, 6.) 

 
 
Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa 
 
Laadunvarmistuksen keskeinen kysymys on se, onko tilintarkastuksessa noudatettu 

hyvää tilintarkastustapaa ja muita tarkastusta ohjaavia normeja. Julkishallinnon hyvä 



50 
 

tilintarkastustapa (2006) on vahvasti velvoittava ohje ja muodostaa JHTT-

tilintarkastajien laadunvarmistuksen viitekehyksen. 

 

Julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan ohjeet liittyvät seuraaviin osa-alueisiin: 

tilintarkastuksen tarkoitus, etiikka, toteutus ja laadunvarmistus. Tilintarkastuksen 

tarkoituksessa kuvataan tilintarkastuksen tehtävää. Tilintarkastuksen tehtävänä on 

tarkastaa ja arvioida tarkastuskohdetta laillisuuden näkökulmasta sekä havainnoista 

raportoimalla palvella ylimpien päätöksentekijöiden tiedontarpeita. Hyvä 

tilintarkastustapa myös edellyttää tarkastustoimien harkittua ja valikoivaa suuntaamista, 

jotta tarkastus olisi tehokasta. Lisäksi tarkastuksen suunnittelu auttaa turvaamaan 

tarkastuksen riittävän kattavuuden, koska kaikkea ei ole mahdollista tarkastaa. 

(Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa 2006, 5-6.) 

 

Tilintarkastuksen eettisiin asioihin kuuluvat esimerkiksi luotettavuus, objektiivisuus, 

riippumattomuus, avoimuus ja eturistiriitojen välttäminen, luottamuksellisuus ja 

vaitiolovelvollisuus, tarkastusnormien noudattaminen sekä ammattitaidon 

ylläpitäminen. Näihin osa-alueisiin keskitytään myös laadunvarmistuksissa. 

Luotettavuudella tarkoitetaan sitä, että tilintarkastuksessa tehtävien ratkaisujen ja 

johtopäätösten tulee perustua huolelliseen tarkastukseen ja havaintojen objektiiviseen 

arvioimiseen. Tarkastushavainnot tulee perustaa tosiasioihin ja tietolähteiden 

luotettavuus tulee varmentaa. Myös lähteet ja niiden yhteys esitettyihin havaintoihin 

sekä tiedonhankinnan menetelmät tulee dokumentoida. Luotettavuuteen kuuluu myös 

se, että varotaan käyttämästä tietoja tavalla joka voi olla vahingoksi tarkastuskohteelle. 

(Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa 2006, 6.) 

 

Tilintarkastuksessa tulee noudattaa objektiivisuusperiaatetta ja tilintarkastaja ei saa 

antaa ulkopuolisten tekijöiden vaikuttaa vinouttavasti ratkaisuihinsa. Tilintarkastuksen 

tulee olla myös muodollisesti ja asiallisesti riippumatonta. Riippumattomuuskriteereinä 

tulee käyttää hallintolaissa mainittuja esteellisyysperusteita. Tilintarkastajan ei pidä 

osallistua tehtäviin, jotka voivat vähentää hänen riippumattomuuttaan. Yleisperiaate on 

se, ettei omaa työtä ja sen vaikutuksia saa tarkastaa. Tilintarkastaja ei voi esimerkiksi 

osallistua tilinpäätöksen laadintaan ja sitten tarkastaa saman tilinpäätöksen. 

Tilintarkastajan suorittama kouluttaminen ja konsultointi voivat olla keino parantaa 

tarkastustoiminnan vaikuttavuutta sekä lisätä tarkastustoiminnalle tärkeitä käytännön 
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yhteyksiä hallintoon. Ryhtyessään tällaisiin erityistehtäviin, tilintarkastajan tulee aina 

arvioida riippumattomuuden mahdollista vaarantumista. (Julkishallinnon hyvä 

tilintarkastustapa 2006, 6.) 

 

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa ottaa kantaa myös tarkastuksen toteutukseen. 

Erityisen tärkeää on tilintarkastuksen suunnittelu ja tarkastusohjelman laadinta, sekä 

toisaalta tarkastuksen suorittamisen jälkeen työn dokumentointi. Työpapereilla 

tilintarkastaja voi osoittaa, että työ on tehty hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 

(Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa 2006, 11.) 

 

Tilintarkastuksen yleisen laadunvarmistuksen tavoitteena on myös se, että ennen 

toimeksiannon vastaanottamista suoritetaan asiakkaan riittävä arviointi, tarkastaja on 

riippumaton suhteessa asiakkaaseen ja että tarkastusryhmä on toimeksiantoon sopiva. 

Toimeksiantokohtainen varmistus kohdistuu suoraan yksittäisen toimeksiannon 

suorittamiseen ja se on näin keskeinen hyvän laadun varmistamisessa. 

Toimeksiantokohtaisen laadunvarmistuksen tavoitteena on se, että toimeksianto 

suunnitellaan asianmukaisesti ja toteutetaan tarkoituksenmukaisesti. Suoritettu 

tarkastustyö on myös kyettävä jälkikäteen todentamaan tilintarkastajan laatimien 

työpapereiden perusteella. (Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa 2006, 15.) 

 

 

Hyvä tilintarkastustapa ja kansainväliset tilintarkastusstandardit 

 

Vuonna 2007 voimaan tulleeseen tilintarkastuslakiin sisältyy vaatimus hyvän 

tilintarkastustavan noudattamisesta. Euroopan Unionin tilintarkastusdirektiivin 

implementoinnin myötä lakiin lisättiin myös vaatimus kansainvälisten 

tilintarkastusstandardien noudattamisesta. EU:n tasolla ei ole vielä toistaiseksi 

hyväksytty yhtään kansainvälistä tilintarkastusstandardia (engl. International Auditing 

Standards, ISA). Tilintarkastuslakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että 

tilintarkastusstandardien noudattamista arvioidaan osana hyvää tilintarkastustapaa 

siihen saakka, kunnes kyseinen tilintarkastusstandardi on hyväksytty EU:ssa 

sovellettavaksi. Käytännössä tilintarkastusstandardeja pidetään jo nyt vahvana osana 

hyvää tilintarkastustapaa ja sen vuoksi standardien määräykset ovat velvoittavia. 

Tilintarkastusstandardien noudattamisesta ei ole säädetty kuntalaissa eikä JHTT-laissa. 
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Standardeja voidaan ja pyritään kuitenkin soveltuvin osin noudattamaan myös 

julkisyhteisöjen tilintarkastuksessa ja laadunvalvonnassa. (Valtiovarainministeriön 

WWW-sivusto 2011a, 7.) 

 

Kansainvälisesti hyvän tilintarkastustavan käsitteen ja sisällön määrittelevät pitkälti 

ammatissa toimivat tilintarkastajat ja heidän ammatilliset yhteenliittymänsä. Tässä on 

ratkaisevassa asemassa Kansainvälinen tilintarkastajaliitto (engl. International 

Federation of Accountants, IFAC), jonka standardeihin perustuvia, jäseniä sitovia 

standardeja ja suosituksia KHT-yhdistys on antanut vuodesta 2000 lähtien. Vuodesta 

2006 alkaen KHT-yhdistyksen antamat standardit on julkaistu suorina käännöksinä, ja 

aiemmin niihin on tarpeen mukaan lisätty kansallisia vaatimuksia erillisinä kappaleina. 

(KHT-yhdistys ry. 2009.) 

 

Vuonna 2009 voimaan tullut ISQC 1-tilintarkastusstandardi on keskeisin 

laadunvarmistusta ohjaava standardi. Sen mukaan sekä tilintarkastusyhteisön että yksin 

toimivan tilintarkastajan on dokumentoitava laadunvalvontaa koskevat 

toimintaperiaatteet ja menettelytavat. Nämä toimintaperiaatteet ja menettelytavat tulee 

rakentaa huomioiden eettiset ohjeet, ammatilliset standardit, tilintarkastuslaki sekä muut 

säännökset ja määräykset. Toimintaperiaatteiden luonne ja laajuus voivat vaihdella 

riippuen tilintarkastusyhteisön koosta ja operatiivisista piirteistä. ISQC 1-

tilintarkastusstandardi on jaettu seitsemään osa-alueeseen, joihin laadunvalvonta tulisi 

tilintarkastusyhteisöissä pohjata. Näitä ovat esimerkiksi johdon vastuu laadusta 

tilintarkastusyhteisöissä, eettiset vaatimukset, asiakassuhteiden ja yksittäisten 

toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen, henkilöresurssien arviointi, 

toimeksiannon suorittaminen, laadunvalvontajärjestelmän aktiivinen seuranta sekä 

dokumentointi. (Ks. Lähdekorpi 2010, KHT-yhdistys ry. 2009.) KHT- ja HTM-

tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmä on rakennettu vahvasti standardien varaan. 

 
 
Euroopan unionin tilintarkastusdirektiivi sekä suositus tilintarkastajien ja 
tilintarkastusyhteisöjen laadunvarmistuksesta 
 

Euroopan unionin tilintarkastuksen laadunvarmistusta koskeva sääntely ja ohjeistus 

perustuvat tilintarkastusdirektiivin (2006/43/EY) 29. artiklaan ja Euroopan unionin 

komission suositukseen (2008/362/EY) tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen 
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laadunvarmistuksesta. Direktiivin 29. artiklan mukaan kunkin jäsenvaltion tulee 

varmistaa että lakisääteisiin tilintarkastajiin ja tilintarkastusyhteisöihin sovelletaan 

laadunvarmistusjärjestelmää, joka täyttää ainakin seuraavat edellytykset: 

 

 laadunvarmistusjärjestelmä tulee muodostaa tavalla, joka tekee siitä julkisen 

valvonnan alaisen sekä riippumattoman suhteessa valvonnan kohteena oleviin 

tilintarkastajiin ja tilintarkastusyhteisöihin 

 laadunvarmistusjärjestelmän rahoituksen tulee olla turvattu ja sillä on oltava 

riittävät resurssit 

 laaduntarkastajilla on oltava asianmukainen ammatillinen koulutus, riittävä 

kokemus tilintarkastuksesta sekä laaduntarkastuksiin pätevöittävä 

erityiskoulutus 

 laaduntarkastajat on valittava puolueettomasti 

 laaduntarkastuksissa, joihin kuuluu valitun tilintarkastusaineiston tarkastaminen, 

on arvioitava voimassa olevien tilintarkastusstandardien ja riippumattomuutta 

koskevien vaatimusten noudattamista, käytettyjen resurssien määrää sekä 

tilintarkastusyhteisön sisäistä laadunvalvontajärjestelmää 

 laaduntarkastuksesta tulee laatia raportti 

 laaduntarkastuksia on tehtävä vähintään joka kuudes vuosi 

 tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön tulee noudattaa laaduntarkastuksessa 

annettuja suosituksia kohtuullisen ajan kuluessa. 

 

Komissio pitää laadunvarmistusta ammattikunnan pääasiallisena keinona osoittaa 

yleisölle ja sääntelyelimille, että tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen toiminta on 

virallisten tilintarkastusstandardien ja eettisten sääntöjen mukaista. Suosituksen 

vähimmäisvaatimukset koskevat laadunvarmistusjärjestelmän soveltamisalaa, 

menetelmiä ja niiden eroja, tarkastuksen kattavuutta ja tarkastettavien valintaa, 

tarkastuksen laajuutta, järjestelmän julkista valvontaa ja raportointia, 

laaduntarkastuksen ja kurinpitotoimien yhteyttä, salassapitovelvollisuutta, 

laaduntarkastajan pätevyyttä, riippumattomuutta ja objektiivisuutta sekä 

laadunvarmistusjärjestelmän toimintaa varten varattavia voimavaroja. (2008/362/EY.) 
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Suosituksen mukaan kaikkien jäsenvaltioiden tulisi ryhtyä toimenpiteisiin sen 

varmistamiseksi, että kaikki lakisääteisiä tilintarkastuksia suorittavat henkilöt tulevat 

laaduntarkastusten kohteiksi. Sopivia laadunvarmistusmenetelmiä ovat sekä alan 

edustajien suorittamat laaduntarkastukset (engl. Peer Review) että virallinen valvonta 

(engl. Monitoring), jolloin tarkastusten toteuttamisesta vastaavat ammatillisen järjestön 

tai sääntelyelimen palveluksessa olevat henkilöt. Tarkastusten kattavuus tulisi olla 

sellainen, että kaikki lakisääteiset tilintarkastajat olisivat tarkastusten kohteina vähintään 

kuuden vuoden välein. (2008/362/EY.) 

 

Suosituksessa myös todetaan, että laaduntarkastuksen tulisi sisältää käytettävien 

menettelytapojen ja tilintarkastusaineiston riittävän kattava tarkastelu 

tarkastustoiminnan laadun toteamiseksi. Laaduntarkastukseen tulisi tarkemmin sisältyä 

seuraavat yksittäisiä tilintarkastuksia koskevat seikat: tilintarkastusaineistosta saatavien 

tietojen laatu, jonka pohjalta arvioidaan tilintarkastustyön laatua, 

tilintarkastusstandardien noudattaminen, eettisten periaatteiden ja sääntöjen 

noudattamisen selvittäminen sekä tilintarkastuskertomusten läpikäynti. (2001/256/EY.) 

 

Komission suosituksen mukaan laadunvarmistusjärjestelmiin tulisi kohdistua riittävästi 

julkista valvontaa josta vastaa lautakunta, jonka jäsenten enemmistö on muita kuin 

ammattikunnan edustajia. Myös laaduntarkastusten epätyydyttävien tulosten ja 

kurinpitojärjestelmän mukaisten seuraamusten määräämisellä on oltava systemaattinen 

yhteys. Lisäksi tilintarkastaja tulisi suosituksen mukaan vapauttaa laaduntarkastuksen 

yhteydessä salassapitovelvollisuudesta asiakkaidensa tilintarkastusta koskevien tietojen 

osalta, jotta tarkastus saadaan suoritettua. (2001/256/EY.) 

 

Laaduntarkastusta suorittavilla henkilöillä tulee suosituksen mukaan olla tarvittava 

ammatillinen koulutus ja kokemus sekä erityinen koulutus laaduntarkastusten 

suorittamista varten. Lisäksi on varmistettava, että eturistiriidat otetaan huomioon kun 

tarkastuskohteille valitaan laaduntarkastajat. (2008/362/EY.) 

 

Tilintarkastusdirektiivi ja suositus tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen 

laadunvarmistuksesta koskevat pääosin KHT- ja HTM-tilintarkastajia sekä -yhteisöjä. 

Tarkastaessaan yhtiömuotoisia yhteisöjä myös JHTT-tilintarkastajan ja -yhteisön tulee 

noudattaa edellä mainittuja säännöksiä. Tilintarkastusdirektiivillä ei suoraan säännellä 



55 
 

julkisyhteisöjen tilintarkastusta, mutta direktiivin 29 artiklan laadunvarmistusta 

koskevat säännökset ovat kuitenkin osin sovellettavissa myös julkisyhteisöjen 

tilintarkastukseen ja sen laadunvarmistukseen. (Valtiovarainministeriön WWW-sivusto 

2011a, 7.) JHTT-laadunvarmistusprojektin lähtökohtana oli alusta alkaen rakentaa 

sellainen laadunvarmistusjärjestelmä, joka täyttäisi myös komission suosituksen 

keskeiset kohdat (Vilmunen 2004, 13). 

 

 
3.4.3 Laadunvarmistuksen toteutus 
 

Tilintarkastuksen laadunvarmistus on yksi osa-alue tilintarkastajiin kohdistuvasta 

valvonnasta. Muuta valvontaa ovat esimerkiksi alalle pääsyn valvonta tilintarkastajien 

ammattitutkinnon ja auktorisoinnin avulla sekä kurinpidollinen valvonta. 

Tilintarkastajiin kohdistuvan valvonnan voidaan laajassa mielessä katsoa koostuvan siis 

kolmesta asiakokonaisuudesta (Ks. Tilintarkastuslautakunta TILA:n WWW-sivusto 

2011e): 

 

1. tilintarkastajien tutkinto ja auktorisointi  

2. laadunvarmistus 

3. kurinpidolliset asiat  

 

Tilintarkastajien tutkinnon ja auktorisointivaatimusten avulla valvotaan, että 

tilintarkastajat täyttävät tietyt kelpoisuus-, opinto-, kokemus- ja osaamisvaatimukset. 

Tällä hetkellä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta järjestää KHT- ja HTM-

tilintarkastajien tutkinnot ja Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta JHTT-

tilintarkastajien tutkinnon. Tilintarkastajien hyväksymisestä eli auktorisoinnista vastaa 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta, kun on kyse KHT-tilintarkastajista, 

Kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat, kun on kyse HTM-tilintarkastajista ja 

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta, kun on kyse JHTT-

tilintarkastajista. (Työ- ja elinkeinoministeriön WWW-sivusto 2011b, 5.) 

 

Toisena asiakokonaisuutena tilintarkastajien valvontaan kuuluu laadunvarmistus, joka 

on luonteeltaan ennaltaehkäisevää. Laadunvarmistusvastuu jakautuu tällä hetkellä siten, 

että Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hoitaa laadunvarmistuksen yleisiä 
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tehtäviä ja valvoo laadunvarmistusjärjestelmän yhtenäisyyttä HTM- ja KHT-

tilintarkastajien ja -yhteisöjen osalta. Tilintarkastuslautakunta määrää KHT-

tilintarkastajille laaduntarkastukset ja valitsee laaduntarkastajat. Se päättää myös 

tarkastuksen sisällöstä ja toteuttamistavasta, käsittelee tarkastustulokset sekä tekee 

päätökset toimenpiteistä, joihin tarkastus antaa aihetta. Kauppakamarien 

tilintarkastusvaliokunnat määräävät HTM-tilintarkastajille laaduntarkastukset ja 

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta puolestaan JHTT-tilintarkastajille. 

(Työ- ja elinkeinoministeriön WWW-sivusto 2011b, 5.) Näiden lisäksi tilintarkastajat ja 

tilintarkastusyhteisöt valvovat itse tilintarkastuksen laatua. Kuviossa 8 on kuvattu 

tilintarkastajien valvonnan kokonaisuutta.  

 

 
 

Kuvio 8 Tilintarkastajien valvonta (mukaillen Horsmanheimo & Steiner 2002, 361) 
 

Kolmantena asiakokonaisuutena valvontaan kuuluu kurinpidollinen valvonta- ja 

seuraamusjärjestelmä. Mikäli tilintarkastajan toiminta on ollut siten moitittavaa kuin 

tilintarkastuslaissa tai JHTT-laissa säädetään, voidaan tilintarkastajille määrätä 

kurinpidollisia seuraamuksia. TILA käsittelee kurinpitoasiat KHT-tilintarkastajien 

osalta, TIVA:t HTM-tilintarkastajien osalta ja JHTT-lautakunta JHTT-tilintarkastajien 

osalta. (Työ- ja elinkeinoministeriön WWW-sivusto 2011b, 5.) 
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Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan, Kauppakamarin tilintarkastus-

valiokunnan tai Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan tulee antaa 

tilintarkastajalle varoitus, jos tilintarkastaja on huolimattomuudesta tai 

varomattomuudesta menetellyt tilintarkastuslain tai sen nojalla annettujen säännösten 

vastaisesti, rikkonut velvollisuuksiaan tilintarkastajana tai perusteettomasti menetellyt 

tavalla, joka on muutoin omiaan alentamaan tilintarkastajien ammatillista luotettavuutta 

tai arvoa. Valtion tilintarkastuslautakunta voi puolestaan peruuttaa tilintarkastajan 

hyväksymisen, jos tilintarkastaja on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 

menetellyt tilintarkastuslain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti tai on 

annetusta varoituksesta huolimatta toistuvasti rikkonut velvollisuuksiaan 

tilintarkastajana. Tilintarkastajaa koskevista rangaistuksista määrätään rikoslaissa. 

Tilintarkastaja voidaan esimerkiksi tuomita sakkoon tilintarkastusrikkomuksesta. 

(Tilintarkastuslaki 2007/459 49-52§, JHTT-laki 2008/1033, 21§, 23§.)  

 

 

Laaduntarkastus 

 

TILA, TIVA:t ja JHTT-lautakunta päättävät laaduntarkastuksen sisällöstä ja 

toteutustavasta. Laaduntarkastajina toimivat riippumattomat ja tilintarkastukseen 

perehtyneet henkilöt, joilla on laaduntarkastukseen pätevöittävä erityiskoulutus. 

Laaduntarkastuksesta ilmoitetaan tarkastettavalle kirjeellä. Kirjeessä kuvataan 

pääpiirteissään laaduntarkastuksen prosessi. Tämän jälkeen sovitaan 

tarkastusajankohdasta ja -paikasta. (Tilintarkastuslautakunta TILA:n WWW-sivusto 

2011a, 5-7, Vilmunen 2003.) 

 

Laaduntarkastus suoritetaan käyttäen lomakeaineistoa. Laaduntarkastustilaisuudessa 

perehdytään aluksi tilintarkastajan omaan laadunvalvontajärjestelmään ja arvioidaan sen 

luotettavuutta sekä toimivuutta. Lomakkeen kysymysten avulla arvioidaan, täyttääkö 

laadunvalvontajärjestelmä ammattieettiset periaatteet ja onko suoritettu 

riippumattomuuden arviointi. Lisäksi arvioidaan esimerkiksi tarkastajan pätevyyttä 

toimeksiantoon, resurssien ja koulutuksen riittävyyttä, toimeksiannoissa käytettäviä 

työkaluja sekä työn dokumentointia. (Keskuskauppakamarin WWW-sivusto 2011c, 

Vilmunen 2003.) Lisäksi laaduntarkastuksessa käydään läpi toimeksiantojen 

tilintarkastustyötä. Laaduntarkastaja valitsee otokseen muutamia toimeksiantoja. 
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Laaduntarkastus painottuu tarkastettavan suurimpiin tai muuten merkittäviin 

toimeksiantoihin. (Tilintarkastuslautakunta TILA:n WWW-sivusto 2011a, 6-7)  

 

Toimeksiantojen tilintarkastustyöstä arvioidaan aluksi toimeksiannon jatkamisen 

edellytyksiä ja uusien toimeksiantojen hyväksymisen käytäntöjä. Riippumattomuuden 

arvioinnin asianmukaiseen suorittamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 

(Keskuskauppakamarin WWW-sivusto 2011c, Vilmunen 2003.) Laaduntarkastuksessa 

arvioidaan myös tilintarkastuksen suunnittelun asianmukaisuutta, käytettyjä 

tarkastustoimenpiteitä, raportointia sekä dokumentointia. Lisäksi käydään läpi, onko 

tilintarkastaja dokumentoinut olennaiset seikat, tuleeko dokumentaatiosta ilmi tehtyjen 

toimenpiteiden luonne ja laajuus sekä tukeeko suoritettu tarkastus 

tilintarkastuskertomuksessa esitettyjä lausuntoja. Tärkeää on myös arvioida, onko 

tarkastus tehty tilintarkastusstandardien tai muiden suositusten mukaisesti, onko 

tarkastuksessa noudatettu hyvää tilintarkastustapaa sekä onko harjoitettu ammatillista 

skeptisyyttä. (Keskuskauppakamarin WWW-sivusto 2011c, Vilmunen 2003.) 

 

Laaduntarkastus dokumentoidaan laaduntarkastuslomakkeille. Laaduntarkastus-

tilaisuuden lopussa laaduntarkastaja antaa palautteen laaduntarkastuksessa tekemistään 

havainnoista ja antaa tarkastuksesta arvion. Lomakkeet toimitetaan TILA:lle, TIVA:lle 

tai JHTT-lautakunnalle, riippuen tarkastettavan taustasta. Nämä organisaatiot käyvät 

lomakkeet vielä läpi ja ilmoittavat tarkastettavalle lopullisen arvion. 

(Keskuskauppakamarin WWW-sivusto 2011c, Vilmunen 2003.) 

 

Tilintarkastusyhteisöt tulevat laaduntarkastusten kohteiksi laadunvalvontajärjestelmään 

kuuluvien kontrollien kartoituksen ja testauksen kautta. Tilintarkastusyhteisöjen 

laaduntarkastukset toteutetaan tarkastuskäyntien avulla. Käynnin 

tarkastussuunnitelmaan sisältyy yleensä kaksi osa-aluetta: tilintarkastusyhteisön 

laadunvalvontajärjestelmän rakenteen arviointi ja testaus sekä toimeksiantojen 

läpikäynti järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi. (Keskuskauppakamarin WWW-

sivusto 2011c, Tilintarkastuslautakunta TILA:n WWW-sivusto 2011d.) JHTT-

tilintarkastajien osalta yhteisötason laadunvalvontaa ei ole vielä käynnistetty 

(Haastateltava A 2011). 
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Sekä KHT- ja HTM- että JHTT-tilintarkastajien laaduntarkastukset toteutetaan 

tarkastuskäyntien sekä lomakkeiden avulla. Lomakkeiden asiakokonaisuudet ovat 

pääpiirteittäin samat, KHT- ja HTM-tilintarkastajien tarkastuksissa käytettävät 

lomakkeet ovat hieman yksityiskohtaisemmat. Tämä johtuu lähinnä laaduntarkastusten 

pohjalla käytetyistä kriteereistä, kansainvälisistä tilintarkastusstandardeista (ISA-

standardit), jotka ovat yksityiskohtaisemmat verrattuna Julkishallinnon hyvään 

tilintarkastustapaan. JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistuksissa käytettävät lomakkeet 

sisältävät myös kysymyksiä liittyen julkisyhteisöjen tilintarkastuksen erityispiirteisiin, 

esimerkiksi valtionosuuksien tarkastukseen.  

 

 

Laadunvalvonta 

 

Laadunvalvonnalla ymmärretään kunkin tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön omia 

sisäisiä laadunvalvontamenetelmiä. Laadunvalvonta voidaan kuvata sellaisten 

työmenetelmien käyttämisenä, joiden avulla varmistetaan, että 

tilintarkastustoimeksiannot suoritetaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 

Laadunvalvonta on eräänlaista omavalvontaa. (Horsmanheimo & Steiner 2002, 358-

359.) 

 

Sisäisestä laadunvalvonnasta ei ole varsinaisia säännöksiä laissa, mutta vuonna 2009 

voimaan tullut ISQC 1 on keskeinen laadunvarmistusta ohjaava tilintarkastusstandardi. 

ISQC 1-tilintarkastusstandardi sisältyy myös KHT-yhdistyksen hyväksymiin 

tilintarkastusstandardeihin. (KHT-yhdistys ry. 2009, 5.) 

 

Standardin mukaan sekä tilintarkastusyhteisön että yksin toimivan tilintarkastajan on 

dokumentoitava laadunvalvontaa koskevat toimintaperiaatteet ja menettelytavat. Nämä 

toimintaperiaatteet ja menettelytavat tulee rakentaa huomioiden eettiset ohjeet, 

ammatilliset standardit, tilintarkastuslaki sekä muut säännökset ja määräykset. Lisäksi 

periaatteet on kommunikoitava yhteisössä asianmukaisella tavalla, jotta henkilöstö on 

niistä tietoinen. Toimintaperiaatteiden luonne ja laajuus voivat vaihdella riippuen 

tilintarkastusyhteisön koosta ja operatiivisista piirteistä. Tilintarkastusyhteisön tulee 

myös seurata periaatteiden noudattamista. Yksin toimivien tilintarkastajien tulee 
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toimintaperiaatteita ja menettelytapoja määrittäessään pohtia, miten toteuttaa 

laadunvalvontajärjestelmänsä käytännössä. (Lähdekorpi 2010, 53.) 

 

ISQC 1-tilintarkastusstandardi on jaettu seitsemään osa-alueeseen, joihin 

laadunvalvonta tulisi tilintarkastusyhteisöissä pohjata. Näitä ovat esimerkiksi johdon 

vastuu laadusta tilintarkastusyhteisöissä, eettiset vaatimukset, asiakassuhteiden ja 

yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen, henkilöresurssien arviointi, 

toimeksiannon suorittaminen, laadunvalvontajärjestelmän aktiivinen seuranta sekä 

dokumentointi. (Ks. KHT-yhdistys ry. 2009.) 

 

Suurimmat tilintarkastusyhteisöt laativat vuosittain läpinäkyvyyskertomukset, joissa ne 

ottavat kantaa sisäisen laadunvalvonnan järjestämiseen. PwC-yhtiöt varmentavat työnsä 

laatua esimerkiksi tähdentämällä korkean laadun merkitystä sisäisissä koulutuksissa ja 

noudattamalla ISQC 1-tilintarkastusstandardia. Laadunvalvontastandardin 

noudattamisen seurannasta vastaa Chief Quality Officer. Yhtiöllä on myös oma sisäinen 

laadunvalvontatarkastusohjelma. Yhtiön tilintarkastajat ovat säännöllisin väliajoin myös 

yhtiön järjestämän laaduntarkastuksen kohteina. (PwC Oy:n WWW-sivusto 2011.) 

 

KPMG Oy Ab:ssä suoritetaan myös sisäisiä laaduntarkastuksia. Laaduntarkastuksen 

kohteena olevat toimeksiannot valitaan siten, että eri palvelualueet, asiakasryhmät ja 

toimeksiantotyypit ovat edustettuina. Kaikki auktorisoidut tilintarkastajat ovat 

laadunvalvonnan kohteena vähintään joka kolmas vuosi. Yhtiön mukaan 

laadunvarmistuksen tavoitteena on varmistaa, että asetettuja laatuvaatimuksia 

noudatetaan myös käytännössä. Prosessissa arvioidaan yhtiön noudattamien 

metodologioiden, toimintatapojen, soveltuvien lakien ja määräysten noudattamista sekä 

suoritetun työn teknistä toteutusta. Laadunvarmistuksen tavoitteena on myös kehittää 

toimintatapoja. Laadunvarmistuksen pohjalta toteutettavia, laadun kehittämiseen 

tähtääviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi kouluttautuminen, toimintaperiaatteista ja 

menettelytavoista tiedottaminen sekä yleisen laatutietoisuuden nostaminen. (KPMG Oy 

Ab:n WWW-sivusto 2011.) 

 

Ernst & Young Oy:ssä laatu ja ammatillinen vastuu ovat lähtöisin johdosta ja johto 

korostaa laadukkaan työn merkitystä sekä ammatillisten standardien ja yhtiön omien 

käytäntöjen noudattamisen tärkeyttä. Yhtiön oma globaali tilintarkastusmetodologia 
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puolestaan muodostaa kehyksen laadukkaan tilintarkastuksen suorittamiselle. 

Tilintarkastusmetodologia noudattaa ISA-standardien mukaisia 

tilintarkastusvaatimuksia. Tilintarkastuksessa käytetään myös erilaisia teknisiä 

apuvälineitä, jotka parantavat kykyä suorittaa yhdenmukaisia ja laadukkaita 

tilintarkastuksia. Lisäksi tilintarkastustiimien kokoamisvaiheessa varmistetaan, että 

tiimillä on riittävä pätevyys kyseiseen toimeksiantoon. Mutkikkaammissa 

toimeksiannoissa arvioidaan, tarvitaanko tilintarkastusryhmään erikois- tai lisäosaamista 

tai muuta konsultointia. (Ernst & Young Oy:n WWW-sivusto 2011.) 

 

Yhtiössä suoritetaan jatkuvaa laadunvalvontaa tilintarkastustyön suorittamisen aikana. 

Työryhmän jäsenet käyvät läpi tilintarkastuksen dokumentoinnin ja tarkastusryhmän 

johto suorittaa työpapereiden toisen tason läpikäynnin. Lisäksi auktorisoidut 

tilintarkastajat osallistuvat säännöllisin määräajoin globaalin Audit Quality Review-

laadunvalvontaohjelman mukaisiin laaduntarkastuksiin. Näissä tarkistetaan, kuinka 

hyvin sisäisiä käytäntöjä ja menetelmiä sekä soveltuvia alan standardeja ja 

lainsäädännön vaatimuksia on noudatettu. (Ernst & Young Oy:n WWW-sivusto 2011.) 
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4 JHTT-TILINTARKASTAJIEN LAADUNVARMISTUS 
 
 

Tutkimuksen pääpaino on JHTT-tilintarkastajien ja -yhteisöjen 

laadunvarmistusjärjestelmän tarkastelussa. Tarkoituksena on muodostaa käsitys, miten 

laadunvarmistusta käytännössä toteutetaan ja mitä mahdollisia haasteita ja 

kehittämiskohteita nykyiseen järjestelmään liittyy. Lisäksi tarkastellaan 

laadunvarmistuksen tulevaisuuden näkymiä.  

 

Tämän luvun tavoitteena on esitellä JHTT-tilintarkastajien ja -yhteisöjen 

laadunvarmistusta mahdollisimman kattavasti. Luku muodostaa tutkimuksen empiirisen 

osion ja luvun aineistona on käytetty teemahaastatteluita, työ- ja elinkeinoministeriön 

selvityksiä, valtiovarainministeriön selvityksiä, laaduntarkastuksessa käytettäviä 

lomakkeita sekä työryhmäraportteja. Näiden aineistojen avulla pyritään muodostamaan 

kokonaiskuva laadunvarmistuksen nykytilasta. 

 

Luvussa perehdytään JHTT-lautakunnan järjestämiin laaduntarkastuksiin sekä toisaalta 

JHTT-tilintarkastajien oman ammattikunnan sisäisen laadunvalvonnan keinoihin. 

Luvussa tarkastellaan muun muassa JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän 

kehitystä, laadunvarmistuksen organisointia sekä laadunvarmistuksen käytännön 

toteutusta. Luvun lopussa keskitytään laadunvarmistusjärjestelmän kehityskohteisiin ja 

haasteisiin, sekä luodaan katsaus tuleviin muutoksiin.  

 

Kuten tutkimuksen toisessa luvussa huomattiin, JHTT-tilintarkastajia työskentelee 

hyvin erityyppisissä tehtävissä, esimerkiksi lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävissä, 

sisäisinä tarkastajina tai arviointitehtävien parissa. JHTT-tilintarkastajien 

laaduntarkastukset toteutetaan kuitenkin kaikille saman mallin mukaisesti, huolimatta 

henkilön työtehtävästä. JHTT-tilintarkastajia työskentelee myös Valtiontalouden 

tarkastusvirastossa. Tarkastusvirastossa työskentelevät JHTT-tilintarkastajat eivät kuulu 

JHTT-lautakunnan järjestämien laaduntarkastusten piiriin, vaan tarkastusvirastolla on 

oma sisäinen laadunvarmistusjärjestelmä. Tutkimuksessa on tarkoitus käydä erikseen 

läpi myös tarkastusviraston laadunvarmistuksen erityispiirteitä.  
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4.1 Laadunvarmistusjärjestelmän kehitys 
 
 

JHTT-yhdistys ry:n hallitus asetti vuonna 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia 

alustava ehdotus JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistuksen toimintasuunnitelmaksi. 

Työryhmä jätti ehdotuksen seuraavana vuonna. Se katsoi, että JHTT-tilintarkastajien 

laadunvarmistus tulisi olla ulkoista laadunvalvontaa, ja ehdotti että JHTT-yhdistykseen 

perustettaisiin erillinen laatukomitea hoitamaan asiaa. Suunniteltu laatukomitea olisi 

yhdistyksen säännöissä erikseen mainittu riippumaton toimielin, jolle olisi annettu 

laadunvarmistukseen liittyvät keskeiset käytännön tehtävät, kuten laaduntarkastajien 

valinta ja heidän laatimien laaturaporttien käsittely. (JHTT ry jäsenkirje 1/2001.) JHTT-

tilintarkastajien laadunvarmistus sai siis alkusysäyksen 2000-luvun alussa. 

 

Laadunvarmistusjärjestelmää lähdettiin rakentamaan yhteistyössä alan toimijoiden 

kanssa. Suunnitelmista pyydettiin esimerkiksi lausuntoja kaikilta keskeisiltä 

sidosryhmiltä. JHTT-yhdistys teki saatujen lausuntojen pohjalta esityksen JHTT-

laadunvarmistusjärjestelmän käynnistämiseksi valtiovarainministeriölle vuonna 2002. 

Yhdistys solmi samana vuonna sopimuksen ministeriön kanssa projektin 

rahoittamisesta. (Vilmunen 2004, 13.)  

 

Projektin päätavoitteeksi asetettiin sellaisen laadunvarmistusjärjestelmän suunnittelu ja 

rakentaminen, joka täyttäisi Euroopan unionin komission lakisääteisille tilintarkastajille 

suosittelemat laadunvarmistuksen minimivaatimukset. Tässä yhteydessä on huomattava, 

että JHTT-tilintarkastajien osalta komission suositukset tulevat varsinaisesti 

sovellettaviksi vain Tilintarkastuslain 14 §:n mukaisissa tapauksissa, eli silloin kun 

JHTT-tilintarkastaja on valittu kuntaenemmistöisen osakeyhtiön tilintarkastajaksi. Tästä 

huolimatta projektin lähtökohtana oli alusta alkaen rakentaa sellainen JHTT-

laadunvarmistusjärjestelmä, joka täyttäisi myös komission suosituksen keskeiset kohdat. 

(Vilmunen 2004, 13.) 

 

Projektin osatavoitteiksi asetettiin muun muassa laadun tukihenkilöiden koulutus 

laaduntarkastustehtäviin, laadunvarmistusjärjestelmän pilotointi sekä valmistautuminen 

laadunvarmistusjärjestelmän käyttöönoton toteutukseen. 

Laadunvarmistusjärjestelmäprojektin ensimmäiseen vaiheeseen kuuluivat 
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toteutussuunnitelman luominen ja laadun tukihenkilöiden valinta. Toiseen vaiheeseen 

kuuluivat laadunvarmistussuunnitelman käsittely sidospiireissä, toteutussuunnitelman 

muutosten käsittely, yleisen koulutustilaisuuden järjestäminen, laaduntarkastuksessa 

käytettävien lomakkeiden suunnittelu, laatuohjeistusten laadinta ja laadun 

tukihenkilöiden koulutus. Kolmanteen vaiheeseen kuuluivat laaduntarkastusten 

pilotoinnin organisointi ja toteutus, järjestelmän kehittämisehdotukset sekä 

loppuraportointi. (Vilmunen 2004, 16-19.) 

 

Vuoden 2003 aikana laadun tukihenkilöt aloittivat vapaaehtoiset laaduntarkastukset. 

Laaduntarkastukset toteutettiin vuorovaikutteisesti, keskustelemalla asioista 

tarkastettavan kanssa. Substanssikysymyksiin ei tarkastuksissa juurikaan menty. 

Laaduntarkastuksen kohteet saivat laaduntarkastukseen liittyvät lomakkeet ennakkoon 

tutustuttaviksi ja lomakkeen mukaiset asiat käytiin tarkastustilanteessa läpi laadun 

tukihenkilön kanssa. Lomakkeen kysymykset liittyivät esimerkiksi siihen, miten 

tilintarkastaja itse huolehtii omasta laadunvalvonnasta, onko käytetty 

laadunvalvontajärjestelmä dokumentoitu, kuinka tilintarkastaja varmentaa resurssien 

riittävyyden ja riippumattomuuden asiakkaasta, kuinka hän huolehtii oman 

ammattitason ylläpidosta ja työmenetelmien tehokkuudesta sekä miten suoritetut 

toimeksiannot dokumentoidaan. (Haastateltava A 2011.) Vuoden 2003 aikana 

laadunvarmistusjärjestelmää pilotoitiin laajasti. 

 

Laaduntarkastustoiminta käynnistyi varsinaisesti vuonna 2004. Tällöinkin 

laaduntarkastukset olivat vielä vapaaehtoisuuteen perustuvia. JHTT-tilintarkastajien 

laadunvarmistuksen valvonnasta vastasi valtiovarainministeriön yhteydessä toimiva 

JHTT-lautakunta. Laaduntarkastukset hoiti kuitenkin käytännössä JHTT-yhdistyksen 

laatulautakunta. Laatulautakunnan tehtävänä oli valita laaduntarkastajat ja valvoa 

heidän koulutusta, riippumattomuutta, vaitiolovelvollisuuden noudattamista sekä 

arvioida laaduntarkastajien työn tuloksia. Vuosien 2004-2008 aikana toteutettuihin 

vapaaehtoisiin laaduntarkastuksiin osallistui yli 100 JHTT-tilintarkastajaa. 

(Valtiovarainministeriön WWW-sivusto 2011a, 9.) 

 

Vuonna 2008 JHTT-lakiin (2008/1033) tuli muutoksia ja samalla laadunvarmistus 

säädettiin pakolliseksi. Lain 6a §:n mukaan tilintarkastajan on huolehdittava 

tilintarkastustyönsä laadusta ja osallistuttava JHTT-lautakunnan järjestämään 
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laaduntarkastukseen. Lakimuutoksen myötä myös laaduntarkastusten järjestämisvastuu 

siirtyi JHTT-yhdistyksen laatulautakunnalta valtiovarainministeriön alaiselle JHTT-

lautakunnalle. JHTT-lautakunnalle siirtyi järjestämisvastuu, mutta käytännössä JHTT-

yhdistyksen laatulautakunta huolehti edelleen laaduntarkastusten käytännön 

toteutuksesta ja muodosta. (Haastateltava A 2011.) Laadunvarmistuksen laintasoinen 

sääntely ja pakollisuus tekevät JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmästä 

uskottavamman ulkopuolisten silmissä (Haastateltava F 2011).  

 

Kesäkuussa 2011 JHTT-lautakunnan alaisuuteen perustettiin erillinen laatujaosto. 

Tämän muutoksen myötä JHTT-yhdistys, eikä sen laatulautakunta ole enää jatkossa 

mukana laaduntarkastuksissa. Laadunvarmistuksen kokonaisvastuu ja 

laaduntarkastusten toteutus ovat jatkossa JHTT-lautakunnan ja sen laatujaoston 

vastuulla. (Haastateltava E 2011.) 

 

Tilintarkastajien sekä tilintarkastusyhteisöjen sisäiset laadunvalvontamenetelmät ovat 

myös osa laadunvarmistuksen kokonaisuutta. Suurimmissa JHTT-yhteisöissä on 

haastateltavien (A ja F 2011) mukaan vastaavia laadunvalvontamenetelmiä kuin KHT- 

ja HTM-tilintarkastusyhteisöissä. Näitä ovat esimerkiksi yhteisöjen omat sisäiset 

laaduntarkastukset sekä erilaiset laatukäsikirjat ja muut ohjeistukset. JHTT-

tilintarkastajien oma sisäinen laadunvalvonta koostuu haastateltavien mielestä oman 

osaamisen kehittämisestä ja kouluttautumisesta. JHTT-yhteisöjen laaduntarkastuksia ei 

ole vielä käynnistetty, vaikka ne ovat olleet suunnitteilla usean vuoden ajan.  

 

JHTT-tilintarkastajien ja -yhteisöjen valvontaa toteutetaan laaduntarkastusten lisäksi 

toimintaselvitysten avulla. JHTT-tilintarkastajan tulee antaa joka kolmas vuosi JHTT-

lautakunnalle toimintaselvitys. Selvityksessä esitetään kolmelta edeltävältä vuodelta 

tiedot esimerkiksi tilintarkastustoimeksiannoista ja koulutuksista. JHTT-lautakunta 

arvioi saatujen selvitysten perusteella JHTT-tilintarkastajan ammattitaidon säilymistä. 

JHTT-yhteisöt toimittavat JHTT-lautakunnalle vuosittain esimerkiksi 

kaupparekisteriotteen, tiedot tilinpäätöksestä sekä luettelon palveluksessa olevista 

JHTT-tilintarkastajista. (Haastateltava E 2011.) 
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4.2 Laadunvarmistuksen organisointi 
 
 

JHTT-tilintarkastajien ja -yhteisöjen toiminnan valvonta on JHTT-lautakunnan 

vastuulla (Vilmunen 2004, 35).  

 

JHTT-lautakunta voi JHTT-lain (2008/1033) 15 §:n mukaan: 

 

 tuottaa laaduntarkastuksen itse tai tilata laaduntarkastuksen ulkopuolisilta 

asiantuntijoilta 

 päättää laaduntarkastusten sisällöstä ja toteuttamistavasta 

 määrätä tilintarkastajan laaduntarkastukseen enintään kuuden vuoden välein 

 määrätä tilintarkastusyhteisön laaduntarkastukseen enintään neljän vuoden 

välein 

 päättää toimenpiteistä, joihin laaduntarkastukset antavat aihetta. 

 

JHTT-lautakunta on myös laadunvarmistusjärjestelmän keskeinen toimija 

(Valtiovarainministeriön WWW-sivusto 2011a, 8-9). Laaduntarkastusten järjestäminen 

on eriytetty lautakunnan yhteydessä toimivalle laatujaostolle. Laatujaoston tehtävänä on 

muun muassa valita laadun tukihenkilöt, jotka suorittavat laaduntarkastukset. 

(Haastateltava E 2011.) 

 

JHTT-lautakunnan alainen laatujaosto on uusi toimija. Jaosto perustettiin kesäkuussa 

2011. Jaoston puheenjohtajaksi valittiin JHTT-lautakunnan jäsen Teija Laitinen, ja 

jäseniksi Pirjo Hakanpää, Jan Holmberg, Tero Pitkämäki, Pasi Leppänen sekä Klaus 

Krokfors. Laatujaoston sihteeriksi valittiin Johanna Kormu. Laatujaosto kokoontui 

ensimmäisen kerran syyskuussa ja päätti muun muassa laadun tukihenkilöille 

tarkoitetun tilaisuuden järjestämisestä marraskuussa. (Haastateltava E 2011.) 

 

Tämän muutoksen myötä laadunvarmistus on jatkossa kokonaan JHTT-lautakunnan ja 

sen laatujaoston vastuulla. Laaduntarkastusten organisoinnin siirtyminen laatujaostolle 

ei tämän hetken tietämyksen mukaan tuo muutoksia laaduntarkastusprosessiin. 

Haastateltava E:n (2011) mukaan laadunvarmistuksen siirtyminen 

viranomaisvalvonnaksi on suositeltavaa riippumattomuuden turvaamisen vuoksi. 
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Laatujaoston asiantuntemus on myös huomioitu hyvin uudessa laatujaostossa. Jaostossa 

on kaksi JHTT-yhdistyksen hallituksessa toimivaa henkilöä sekä Kuntatarkastajat ry:n 

puheenjohtaja. 

 

Tilintarkastajien sisäisestä laadunvalvonnasta vastaa kukin tilintarkastaja itse. 

Suuremmat JHTT-yhteisöt organisoivat sisäisen laadunvalvonnan yleensä 

yhteisötasolla. (Haastateltava A 2011.) 

 

 
4.3 Laadunvarmistuksen toteutus 
 

 

Laaduntarkastus 

 

Laaduntarkastuksilla tarkoitetaan tilintarkastajiin ja tilintarkastusyhteisöihin nähden 

riippumatonta ulkopuolista valvontaa (Tilintarkastuslautakunta TILA:n WWW-sivusto 

2011e, 4). JHTT-tilintarkastajien laaduntarkastuksia on pyritty tekemään vuosittain. 

Tarkastuksiin määrätään noin 30 henkilöä joka vuosi, jotta kaikki JHTT-tilintarkastajat 

tulevat lain mukaan tarkastuksen kohteeksi vähintään kuuden vuoden välein. 

(Haastateltavat B ja C 2011.) Vuonna 2006 tarkastukset jäivät poikkeuksellisesti väliin, 

kun laaduntarkastus kilpailutettiin (Haastateltava C 2011).  

 

Laaduntarkastukset käynnistyvät JHTT-lautakunnan päätöksellä tarkastusten 

aloittamisesta. Lautakunta valitsee tarkastettavat JHTT-tilintarkastajat. Aiemmin 

lautakunta ilmoitti tarkastukseen valituista henkilöistä JHTT-yhdistyksen 

laatulautakunnalle, joka edelleen valitsi tarkastettaville laadun tukihenkilöt. Jatkossa 

tätä tehtävää hoitaa JHTT-lautakunnan alainen laatujaosto. Laadun tukihenkilöitä on 

tällä hetkellä noin kymmenen. (Haastateltavat A, B, C ja E 2011.) He ovat jo pitkään 

ammatissa toimineita sekä kokeneita JHTT-tilintarkastajia (Haastateltava B 2011). 

 

JHTT-lautakunnan laatujaosto ilmoittaa jatkossa laadun tukihenkilölle sekä 

tarkastettavalle tarkastuksesta. Laadun tukihenkilö ilmoitetaan tarkastettavalle hyvissä 

ajoin, jotta tukihenkilöä voidaan vielä muuttaa mahdollisten esteellisyyssäännösten 

vuoksi (Haastateltava D 2011). Tämä jälkeen laadun tukihenkilö ja tarkastettava sopivat 



68 
 

tarkastuksen ajankohdasta ja paikasta (Haastateltava B 2011). Lisäksi laadun 

tukihenkilö allekirjoittaa salassapitositoumuksen (Haastateltava C 2011). Laadun 

tukihenkilö valitsee tarkastettavalta 1-2 toimeksiantoa tarkastuksen kohteeksi. 

Tarkastettava voi myös ehdottaa jotakin toimeksiantoa tarkastettavaksi. (Haastateltavat 

B ja C 2011.) Laaduntarkastuksen kohteiksi valittavat toimeksiannot on valittava niin, 

että tarkastuksesta tulee riittävän kattava. Usein tarkastukseen valitaan tarkastettavan 

suurempia toimeksiantoja. Toisaalta valinnassa tulee noudattaa yllätyksellisyyttä. 

(Haastateltava C 2011.) 

 

Laaduntarkastukseen osallistuvalle lähetetään ennakkoon kartoituslomake 

täydennettäväksi. Kartoituslomake sisältää kysymyksiä esimerkiksi siitä, millä tavoin 

tilintarkastaja huolehtii itse työnsä laadunvalvonnasta ja onko käytetty 

laadunvalvontajärjestelmä dokumentoitu asianmukaisesti. Lisäksi lomakkeessa 

käsitellään, miten arvioidaan toimeksiantoja ennen niiden vastaanottamista ja miten 

varmennetaan resurssien riittävyys sekä sopivuus toimeksiantoon. Lisäksi kartoitetaan, 

miten riippumattomuus- ja salassapitoasiat on varmennettu, miten huolehditaan oman 

ammattitaidon ylläpidosta ja työmenetelmien tehokkuudesta sekä kuinka suoritettu 

toimeksianto dokumentoidaan. (Haastateltavat A ja C 2011.) Lomakkeessa eritellään 

myös tarkastettavan toimeksiannot viimeisen kolmen vuoden ajalta (Haastateltava B 

2011). Tarkastuksen kohde täyttää kartoituslomakkeen valmiiksi ennen 

laaduntarkastusta. Kartoituslomake käydään yhdessä läpi tarkastustilanteessa laadun 

tukihenkilön kanssa. (Haastateltava C 2011.) 

 

Laaduntarkastusta ohjaa tarkastuslomake. Sen sisältö muodostuu seuraavista 

asiakokonaisuuksista (Haastateltava C 2011): 

 

 toimeksiannon vastaanottaminen ja dokumentointi 

 toimeksiannon suunnittelu 

 toimeksiannon suorittaminen 

 hallinnon tarkastus  

 tilinpäätöksen ja kirjanpidon tarkastus 

 valtionosuuksien tarkastus 

 sisäinen valvonta  
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 raportointi 

 tilintarkastuskertomus  

 

Sisäistä tarkastusta sekä tuloksellisuustarkastusta tekeviä tarkastajia varten on laadittu 

lomakkeille omia kysymyksiä (Haastateltava A 2011). 

 

Toimeksiannon vastaanottamiseen ja dokumentointiin liittyen käydään esimerkiksi läpi, 

onko suoritettu riittävä asiakkaan arviointi uusissa toimeksiannoissa ennen tarjouksen 

tekoa ja vanhoissa toimeksiannoissa ennen tehtävän vastaanottamista. Lisäksi 

tarkastetaan, onko toimeksiannon vastaanotossa arvioitu riippumattomuus, onko 

tilintarkastajalla ollut käytössään tarkastustehtävän ja tarkastuksen laajuuden 

edellyttämät resurssit, ja onko toimeksiantoon varattu aika ollut riittävä. (Vilmunen 

2003, 46.) 

 

Toimeksiannon suunnittelussa arvioidaan kirjallisen tarkastussuunnitelman ja -ohjelman 

kattavuutta, ovatko tarkastuskohtaiset tavoitteet, menetelmät ja resurssit määritelty 

riittävästi sekä onko suunnittelussa otettu huomioon tarkastuksen osa-alueiden 

olennaisuus ja riskit. Toimeksiannon suorittamisesta käydään läpi esimerkiksi, 

kattavatko tarkastus tarkastuskohdetta koskevan lainsäädännön edellyttämät osa-alueet, 

onko tarkastus toteutettu suunnitelman mukaisesti ja onko tarkastuksessa hyödynnetty 

sisäisen tarkastuksen työtä tai käytetty mahdollisesti muita asiantuntijoita. (Vilmunen 

2003, 46.) 

 

Hallinnon tarkastuksessa varmistetaan, onko tarkastettu yleisten lakien ja valtuuston 

päätösten noudattaminen sekä selvitetty mahdolliset käynnissä olevat oikeusprosessit. 

Kyseiset vaiheet ovat hallinnon tarkastuksen kulmakiviä ja hallinnon tarkastuksen 

tärkeys painottuu erityisesti verorahoitteisella sektorilla. Tilinpäätöksen ja kirjanpidon 

tarkastuksessa puolestaan keskitytään siihen, onko aineistotarkastus tehty 

asianmukaisesti, ovatko tarkastuksen toteutuksen taso ja käytetyt tarkastusmenetelmät 

riittäviä todentamaan sen, että tilinpäätös sisältää oikeat ja riittävät tiedot, onko 

tarkastettu konsernitaseen laajuuden riittävyys sekä käyty läpi tilinpäätöksen jälkeiset 

olennaiset tapahtumat. (Vilmunen 2003, 46.) 
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Valtionosuuksien tarkastus keskittyy siihen, onko tarkastettu valtionosuuksien 

perusteista ja käytöstä annettujen tietojen oikeellisuus. Sisäisen valvonnan 

tarkastuksessa puolestaan käydään läpi, onko tarkastuksen yhteydessä ylipäätään 

kartoitettu sisäisen valvonnan järjestämistä. (Vilmunen 2003, 46.) 

 

Dokumentoinnin tarkastuksessa kiinnitetään huomiota siihen, ovatko työpaperit 

muodoltaan ja sisällöltään riittäviä todentamaan tehty työ, onko työpapereiden säilytys 

asianmukaista ja ovatko mahdolliset havaitut epäkohdat dokumentoitu ja ovatko ne 

johtaneet toimenpiteisiin. Raportoinnin osalta keskitytään siihen, pohjautuvatko raportit 

työpapereihin, onko raportointi selkeää ja onko organisaation toimintaa haittaavat 

epäkohdat raportoitu sekä onko raportoinnin jälkeen varmistettu, että tarkastuskohteessa 

on ryhdytty tarvittaviin toimiin. (Vilmunen 2003, 47.) Tilintarkastuskertomusten 

tarkastuksessa varmistetaan, että tilintarkastuskertomus on tarkastuskohdetta koskevien 

säädösten mukainen ja mahdollinen mukautettu tilintarkastuskertomus on perusteltu 

(Haastateltava A 2011).  

 

Laaduntarkastuksen yhteydessä laadun tukihenkilö täyttää tarkastuslomakkeen ja kirjaa 

havainnot edellä mainituista osa-alueista. Tarkastuslomakkeen asteikko on 

kolmitasoinen: kyllä, ei tai ei sovellu. (Haastateltava A 2011.) Lomake sisältää 

esimerkiksi seuraavan väittämän: ”Onko toimeksiannon vastaanotossa 

riippumattomuuden arviointi dokumentoitu?”. Laadun tukihenkilö ottaa kantaa 

väittämiin tarkastuksen yhteydessä. (Haastateltavat B ja C 2011.) Lomakkeeseen on 

myöhemmin laadittu erilliset osiot sisäistä tarkastusta ja arviointitoimeksiantoja 

tekeville. JHTT-auktorisoituja tilintarkastajia työskentelee monentyyppisissä tehtävissä, 

joten lomakkeisto on tullut suunnitella nämä erityispiirteet huomioon ottaen. 

(Haastateltava A 2011.) 

 

Laaduntarkastuksen päätteeksi laadun tukihenkilö laatii tarkastuksesta lausunnon, jonka 

arviointiasteikkona on hyväksytty, hyväksytty kommentein ja hylätty. Lomakkeella 

arvioidaan kaikki tarkastuksessa läpikäydyt osa-alueet. Laadun tukihenkilö kirjaa 

lomakkeelle päätöksensä perustelut ja lisäksi laaduntarkastettavan on mahdollista antaa 

omia kommentteja laaduntarkastuksesta. Lopuksi molemmat allekirjoittavat lomakkeen. 

Tarkastuksesta lähetetään raportit edelleen JHTT-lautakunnalle. (Haastateltavat A, B ja 

C 2011.) Hylätyn arvioinnin saanut JHTT-tilintarkastaja voidaan määrätä 



71 
 

uusintatarkastukseen. Lisäksi JHTT-lautakunnalla on mahdollisuus peruuttaa 

auktorisointi. Hylättyjä arvioita on annettu, joiden perusteella tilintarkastajia on 

määrätty uusintatarkastukseen. Auktorisointeja ei ole kuitenkaan tähän mennessä vielä 

peruutettu. Tarkastettavalta pyydetään lisäksi palautetta laaduntarkastuksesta. 

Palautteiden avulla toimintaa pystytään kehittämään. (Haastateltava A 2011.) 

 

JHTT-lautakunnan päätös 
laaduntarkastusten aloittamisesta Laadun tukihenkilöiden valinta Ilmoitus laaduntarkastuksesta 

tarkastettavalle

Tarkastusajankohdasta ja 
-paikasta sopiminen

Laaduntarkastuksen toteutus 
lomakkeiden avulla Vahvistus laaduntarkastuksesta 

Laaduntarkastusaineiston 
toimittaminen JHTT-

lautakunnalle

JHTT-lautakunta käsittelee 
aineiston ja ilmoittaa 

tarkastettavalle tulokset

 
 
 

Kuvio 9 Laaduntarkastusprosessi (mukaillen Valtiovarainministeriön WWW-sivusto 2011a, 19) 
 

Laaduntarkastusten tulosten perusteella JHTT-yhdistyksen laatulautakunta on 

esimerkiksi laatinut suosituksia sekä täydentänyt Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa 

-ohjeistusta. Laatulautakunta julkaisi vuonna 2008 suosituksen tarkastuksen 

dokumentoinnista. Suositus koski esimerkiksi riippumattomuuden arvioinnin sekä 

asianmukaisen riskikartoituksen dokumentointia. Lisäksi suositeltiin, että 

tilintarkastusdokumentaatioon sisällytetään tilintarkastusohjelmat, analyysit, muistiot, 

vahvistuskirjeet, johdon antamat kirjeet sekä merkittäviä asioita koskeva kirjeenvaihto. 

(Haastateltava F 2011, Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry 2008.) 

 

JHTT-yhteisöjen laaduntarkastuksia ei ole vielä tällä hetkellä käynnistetty. JHTT-

yhteisöjen laaduntarkastukset suoritettaisiin tämän hetkisten suunnitelmien mukaan 

lomakkeiden ja tarkastuskäyntien avulla. Tavoitteena olisi selventää, miten yhteisö on 
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järjestänyt sisäisesti laadunvalvontansa. Yhteisötason valvonta helpottaisi myös 

yksittäisten JHTT-tilintarkastajien laaduntarkastuksia, kun JHTT-yhteisöissä 

työskentelevien JHTT-tilintarkastajien ei tarvitsisi tehdä erikseen selvityksiä sisäisestä 

laadunvalvonnasta. Käytännössä yhteisöjen tarkastuslomakkeita ei ole vielä rakennettu, 

eikä käytännön toteutusta tarkemmin pohdittu. (Haastateltava E 2011.) 

 

 

Laadunvalvonta 

 
Sisäinen laadunvalvonta - laadunvarmistuksen toinen osatekijä - koostuu lähinnä 

tilintarkastusyhteisöjen ja yksittäisten tilintarkastajien omista sisäisistä 

laadunvalvontamenetelmistä. JHTT-laissa (2008/1033 6a §) on säädetty tilintarkastajan 

velvollisuudesta huolehtia oman tarkastustyönsä laadusta, mutta varsinaisia ohjeita sen 

toteuttamisesta ei ole annettu. 

 

Aiemmin todettiin, että JHTT-yhteisöjen laaduntarkastuksia ei ole vielä käynnistetty. 

Yhteisöjen laaduntarkastuksissa olisi tarkoitus kartoittaa niiden sisäisiä 

laadunvalvontamenetelmiä. Käytännössä ainakin suurimmissa JHTT-yhteisöissä 

laadunvalvontamenetelmät ovat hyvin monipuoliset. Sisäisiä laadunvalvonnan keinoja 

ovat esimerkiksi yhteisöjen omat sisäiset laaduntarkastukset, laatukäsikirjat sekä 

tarkastustiimin suorittama tarkastustyön jatkuva läpikäynti tai toimeksiantokohtaisesti 

erikseen nimettävän toisen JHTT-tilintarkastajan suorittama toimeksiannon jatkuva 

laadunvalvonta. (Haastateltavat A ja F 2011.) 

 

Tarkastustyön läpikäynnillä tarkoitetaan sitä, että vastuunalainen JHTT-tilintarkastaja ja 

tarkastustiimin kokeneemmat tarkastajat käyvät nuorempien tarkastajien työpapereita 

läpi ja antavat heille palautetta. Samalla varmistutaan, että tarvittavat 

tarkastustoimenpiteet on käyty asianmukaisesti läpi. (Haastateltava F 2011.) 

Suurimmissa tilintarkastusyhteisöissä tehdään myös sisäisiä laaduntarkastuksia, jolloin 

varmistetaan kuinka hyvin sisäisiä käytäntöjä ja menetelmiä sekä soveltuvia standardeja 

ja lainsäädännön vaatimuksia on noudatettu. Tilintarkastusyhteisöissä voi olla hyvin 

pitkälle kehitetyt menetelmät tilintarkastuksen laadun varmistamiseksi. Yhteisöissä voi 

olla myös tarkastusohjeita, joita noudattamalla varmistutaan työn laadusta. 

(Haastateltava E 2011.) 
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4.4 Laadunvarmistus Valtiontalouden tarkastusvirastossa 
 
 

Valtiontalouden tarkastusvirastossa työskentelee noin 30 JHTT-tilintarkastajaa. Nämä 

JHTT-tilintarkastajat eivät kuitenkaan kuulu aiemmin esitetyn JHTT-lautakunnan 

järjestämän laadunvarmistuksen piiriin, vaan tarkastusvirastolla on oma sisäinen 

laadunvarmistusjärjestelmä joka koskee kaikkia virastossa työskenteleviä tarkastajia. 

Tarkastusviraston tarkastajat ovat JHTT-lautakunnan järjestämien laaduntarkastusten 

kohteena vain silloin, jos he tekevät sivutoimisesti muuta tilintarkastusta, esimerkiksi 

valtion liikelaitosten, valtion rahastojen ja muiden valtion laitosten JHTT- 

tilintarkastuksia. (Haastateltava C 2011.)  

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto organisoi oman laadunvarmistuksensa irrallaan muusta 

julkisen sektorin tarkastuksen laadunvarmistuksesta. Tämä perustuu valtiontalouden 

tarkastusviraston perustuslailliseen asemaan eduskunnan alaisena riippumattomana 

valvontainstituutiona. (Valtiontalouden tarkastusviraston suorittama tilintarkastus - 

sisältö ja periaatteet 2009 33, 37.) Käytännössä tämä asettaa tarkastusvirastolle 

haasteen. Sen tulee pystyä osoittamaan että laadunvarmistus on toimiva, vaikka ei ole 

erillistä ulkopuolista tahoa suorittamassa valvontaa. (Haastateltava B 2011.)  

 

Valtiontalouden tarkastusviraston laatupolitiikan periaatteet ovat seuraavat: 

 

 Valtiontalouden tarkastusviraston erityisasemasta johtuu, että toiminnan laatu on 

erityisen tärkeää. 

 Tarkastusviraston laatupolitiikan tärkeä periaate on jatkuva kehittäminen ja 

toimintojen läpinäkyvyys. 

 Laadunhallinta tulee integroida tiiviisti viraston toimintaan ja johtamiseen. 

 Tarkastustoiminnan tulee perustua kansainvälisen järjestön vahvistamiin 

standardeihin. 

 Jokainen tarkastaja on vastuussa ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja hyvän 

hallintotavan sekä sovittujen eettisten normien noudattamisesta 

 Tarkastusviraston johdon tehtävänä on valvoa laatua ja 

laadunhallintajärjestelmän toimivuutta. 
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(Valtiontalouden tarkastusviraston suorittama tilintarkastus - sisältö ja periaatteet 2009, 

37.) 

 

Tarkastusviraston laadunhallinnan lähtökohtana ovat tarkastusviraston strategia ja 

laatupolitiikka, muut tarkastuksen suuntaamista ja resursointia koskevat viraston 

suunnitelmat ja päätökset sekä toimintayksikön ja projektien vuosittaiset suunnitelmat. 

Tarkastusohjeilla ja tarkastuksen ohjauksella sekä valvonnalla pyritään osaltaan 

varmistamaan se, että tarkastukset tehdään tarkastusviraston ohjeiden ja määräysten 

sekä hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Perustuslain mukaiseen tarkastusviraston 

riippumattomuuteen kuuluu, että tarkastusvirasto vahvistaa itse sovellettavat 

tarkastusohjeet sekä hyvää tarkastustapaa koskevat ohjeet ja määräykset. 

(Valtiontalouden tarkastusviraston suorittama tilintarkastus - sisältö ja periaatteet 2009, 

33, 37.) Tarkastusviraston toimintayksiköiden laatujärjestelmät perustuvat siis 

ajantasaiseen tarkastus- ja toimintaohjeistukseen, tarkastusprosessin aikaiseen laatua 

varmistavaan ohjaukseen ja valvontaan sekä jälkikäteiseen laaduntarkastamiseen 

(Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätös 2010, 16).  

 

Tarkastusviraston tarkastusohjeet perustuvat kansainvälisen International Organization 

of Supreme Audit Institutions-järjestön (INTOSAI) julkaisemiin ISSAI -standardeihin 

(International Standards of Supreme Audit Institutions). ISSAI-standardit perustuvat 

tilintarkastuksen osalta ISA-standardeihin siten, että ISSAI-standardeissa toisinnetaan 

ISA -standardin teksti ja sen jälkeen esitetään sen mukautukset ja sovellukset sekä 

tarvittavat täydentävät määräykset julkisyhteisöjen ja julkistalouden tilintarkastuksesta. 

Lisäksi ISSAI-standardeihin sisältyy erilliset julkisen sektorin erityistarpeita huomioivat 

tuloksellisuustarkastuksen ja laillisuustarkastuksen standardit. (Valtiontalouden 

tarkastusviraston WWW-sivusto 2011a.) 

 

Tarkastusviraston ohjeiden mukaan jokaisen tulee vastata omalta osaltaan työnsä 

laadusta. Tilintarkastuskertomuksen laadun varmistukseen jo tarkastuksen kuluessa 

osallistuvat tarkastajan esimies sekä toimintayksikön päällikkö. He varmistavat omalta 

osaltaan, että asia on valmis ratkaistavaksi ja se on valmisteltu laadukkaasti. 

(Valtiontalouden tarkastusviraston suorittama tilintarkastus - sisältö ja periaatteet 2009, 

38.)  
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Tarkastusviraston laadunvalvonnassa korostuu tarkastuksen ja työpapereiden jatkuva 

seuranta koko tarkastuksen ajan. Lisäksi läpikäyntiä suoritetaan useamman henkilön 

toimesta, sekä lähimmän esimiehen että yksikön päällikön toimesta. Tarkastusten 

päätteeksi esimiehet käyvät työpapereita läpi ja antavat kommentteja ja arvioita 

tarkastustyöstä. Sen jälkeen tarkastuspäälliköt vielä käyvät ristiin läpi työpapereita. 

Tämä on laadun jälkikäteisvarmistusta: ”Onko prosessi edennyt kuten piti, onko 

tarkastus tehty suunnitelmien mukaan ja dokumentoitu?”. Edellä mainittu 

tarkastuspäälliköiden suorittama työpapereiden ristiinvalvonta kohdistuu vuosittain noin 

kahdenkymmenen tarkastuksen kohteena olevan viraston työpapereihin. Jokaisen 

tarkastajan ainakin yhden viraston työpaperit tulevat siis ristiinvalvonnan kohteeksi 

kolmen vuoden kaudella. (Haastateltava B 2011.) 

 

Tarkastusvirastossa on erilaisia sisäisiä laadunkehittämistyöryhmiä ja pysyvä 

laaturyhmä, joiden tavoitteina on kehittää ja parantaa laatua. Lisäksi toiminnassa on 

ollut usean vuoden ajan Valtiontalouden tarkastusviraston neuvottelukunta, joka 

koostuu pääosin tarkastusviraston ulkopuolisista asiantuntijoista, mutta jolla ei ole 

päätösvaltaa. Se on kehittämisen ja keskustelun foorumi. Neuvottelukunta seuraa 

tarkastustoimintaa ja tekee sen kehittämistä koskevia aloitteita. Tarkastusvirastossa 

tehdään myös peer review -tarkastusta, jolloin muiden maiden tarkastusviraston 

tarkastajia tulee suorittamaan jälkikäteistä laadunvalvontaa. (Haastateltavat B ja C 

2011.) 

 

Tarkastusvirastossa tehdään tilintarkastusta, laillisuustarkastusta ja 

tuloksellisuustarkastusta. Nämä toiminnot on jaettu eri yksiköihin. Eri yksiköissä 

laadunvarmistuksen periaatteet vaihtelevat työn luonteen vuoksi. 

Tuloksellisuustarkastuksessa projektit saattavat kestää yli vuoden, jolloin varsinainen 

laaduntarkastus kohdistetaan tarkastuskertomuksiin. Laaduntarkastuksen suorittaa 

sellainen tarkastusviraston tarkastuspäällikkö, joka ei ole osallistunut tarkastukseen eikä 

ole tarkastusta näin ollen ohjannut. (Haastateltava C 2011.) 
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4.5 Laadunvarmistusjärjestelmän haasteet ja kehittämiskohteet 
 
 

Haastattelujen avulla oli tarkoitus selventää nykyiseen laadunvarmistusjärjestelmään 

liittyviä haasteita ja kehittämiskohteita. Tässä alaluvussa on tarkoitus käydä läpi 

haastatteluissa ilmi tulleita haasteita sekä kehitysajatuksia. 

 

 

JHTT-laadunvarmistusjärjestelmän haasteet 

 

Kuten tutkimuksessa on jo aiemmin todettu, JHTT-tilintarkastajia työskentelee hyvin 

erilaisissa työtehtävissä. Kaikki JHTT-tilintarkastajat eivät tee lakisääteistä 

tilintarkastusta, vaan työtehtävät voivat käsittää esimerkiksi sisäistä tarkastusta tai 

arviointityötä. Tämä aiheuttaa haasteita JHTT-tilintarkastajien 

laadunvarmistusjärjestelmän rakentamiselle. Miten voidaan varmentaa erityyppisissä 

tehtävissä toimivien JHTT-auktorisoitujen henkilöiden työn laatua, toisaalta 

minkälainen järjestelmän tulisi olla jotta kaikki erityispiirteet voidaan ottaa huomioon? 

Toisaalta voidaan myös pohtia, tuleeko kaikilla JHTT-tilintarkastajilla olla samanlainen 

laadunvarmistusjärjestelmä kun työtehtävät ovat erilaiset. Lisäksi voidaan pohtia, 

tuleeko sellaisten JHTT-tilintarkastajien työn laatua edes varmentaa, jotka eivät tee 

lakisääteistä tilintarkastusta ja eivät siten ole lakisääteisessä vastuussa. Myös 

laaduntarkastusten pohjalla vaikuttava sääntely aiheutti pohdintaa haastateltavien 

keskuudessa. 

 

JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän suurimpana haasteena nähtiin se, 

että JHTT-tilintarkastajia työskentelee myös muissa kuin lakisääteisen tilintarkastuksen 

tehtävissä. Vaikka työtehtävät ovat hyvin erityyppisiä, kaikkiin JHTT-tilintarkastajiin 

kohdistuu kuitenkin samanlainen laadunvarmistusjärjestelmä. Monimuotoisuus 

aiheuttaa haasteita siinä, miten varmistetaan sellaisen tarkastajan laatua joka ei tee 

lakisääteistä tilintarkastusta. Tällöin joudutaan pohtimaan laaduntarkastusten käytännön 

toteutusta, esimerkiksi laaduntarkastuksissa käytettävien lomakkeiden rakentamista sekä 

itse laaduntarkastuksen suorittamista. (Haastateltavat A ja F 2011.) 
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Laaduntarkastuksissa käytettävät lomakkeet on tällä hetkellä rakennettu niin, että 

kysymykset soveltuvat erilaisissa tehtävissä työskenteleville tarkastajille. Lomakkeissa 

on erilliset osiot sisäisille tarkastajille sekä arviointityötä tekeville. Haasteita on tullut 

kuitenkin esimerkiksi siinä, mitä osioita lomakkeissa hyödynnetään kenenkin 

tarkastuksessa. (Haastateltava C 2011.) 

 

Laaduntarkastuksissa otetaan huomioon kilpailunäkökulma, eli tarkastettavaa ei voi 

tarkastaa sellainen laadun tukihenkilö joka työskentelee kilpailevassa 

tilintarkastusyhteisössä. Tällöin tulee kuitenkin eteen tilanteita, joissa esimerkiksi 

lakisääteistä tilintarkastusta tekevä laadun tukihenkilö suorittaa laaduntarkastuksen 

sisäistä tarkastusta tekevälle JHTT-tilintarkastajalle. Tällöin voidaan pohtia, onko 

laadun tukihenkilöllä riittävä ymmärrys sisäisestä tarkastuksesta. Laadun tukihenkilöiltä 

vaaditaan vahvaa osaamista useilta eri osa-alueilta. Osa haasteltavista otti tämän 

kuitenkin haasteena ja hyvänä asiana oman ammattitaidon kehittämisen kannalta. 

(Haastateltavat C ja D 2011.) 

 

Haastateltava F:n (2011) mielestä on tärkeää, että kaikkiin JHTT-tilintarkastajiin 

kohdistuu samanlainen laadunvarmistusjärjestelmä, huolimatta erityyppisistä 

työtehtävistä. Järjestelmän uskottavuuden kannalta on tärkeää, että kaikki auktorisoidut 

tilintarkastajat ovat laadunvarmistuksen kohteena. (Haastateltava F 2011.) 

Haastateltavien E ja F (2011) mielestä voidaan ennemmin pohtia sitä kysymystä, mihin 

auktorisointia tarvitaan. Onko esimerkiksi sisäisillä tarkastajilla ja 

arviointitoimeksiantoja tekevillä tarpeen olla JHTT-auktorisointia? JHTT-

tilintarkastajien järjestely on poikkeuksellinen verrattaessa KHT- ja HTM-

tilintarkastajien vastaavaan järjestelmään. KHT- ja HTM-tilintarkastajilla 

laadunvarmistus kohdistuu vain lakisääteistä tilintarkastusta tekeviin tilintarkastajiin. 

Sisäistä tarkastusta tekevillä henkilöillä on oma auktorisointijärjestelmä (CIA) ja omat 

laatukriteerit, eivätkä he ole TILA:n järjestämän laadunvarmistuksen kohteena. Voisiko 

tämä olla sopiva järjestely myös JHTT-puolella? Toisaalta haastateltava F (2011) ei näe 

uusien auktorisointien perustamista järkevänä. Erilaisia auktorisointeja on tällä hetkellä 

niin runsaasti. 

 

JHTT-tilintarkastajien monimuotoiset työtehtävät ovat olleet pitkään JHTT-yhdistyksen 

laatulautakunnan haasteena. Asia on nähty hankalana sen vuoksi, että toisaalta 
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yhdistyksen tehtävänä on ajaa kaikkien JHTT-tilintarkastajien etua, mutta toisaalta 

myös rakentaa toimiva ja uskottava laadunvarmistusjärjestelmä. Haasteltava F:n (2011) 

mielestä olisi tärkeää, että pohdittaisiin mihin JHTT-auktorisointia tarvitaan. Muutoin 

laadunvarmistus voi hajautua liikaa.  

 

Haastatteluissa nousi esiin toisena merkittävänä haasteena laadunvarmistuksen taustalla 

vaikuttavat ohjeet. Haasteltavat E ja F (2011) pohtivat, minkä säännöstön pohjalta työn 

laatua tulisi arvioida. Laadunarvioinnin pohjalla käytetyt nykyiset kriteerit nähtiin 

väljinä ja monitulkintaisina. Haastateltavien mukaan tulisi olla selkeät ohjeet, joiden 

perusteella työn laatua arvioidaan. 

 

Tällä hetkellä JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistuksen kriteerit on poimittu 

Julkishallinnon hyvästä tilintarkastustavasta. Esimerkiksi laaduntarkastuksissa 

käytettävät lomakkeet on rakennettu hyvän tilintarkastustavan pohjalta. Julkishallinnon 

hyvä tilintarkastustapa on kuitenkin monitulkintainen ja väljä ohje. Siinä ei ole selkeitä 

ja yksityiskohtaisia sääntöjä tarkastustyön suorittamisesta. Tämä vaikeuttaa myös 

laaduntarkastusta. Miten laaduntarkastuksissa arvioidaan, että kaikki tarvittavat 

toimenpiteet on suoritettu ja tarkastus on suoritettu laadukkaasti? Toisaalta voidaan 

myös pohtia sitä, saavatko kaikki tarkastettavat samanlaisen kohtelun kun säännöstö on 

väljä. Miten voidaan turvata kaikkien JHTT-tilintarkastajien oikeudenmukainen 

kohtelu?  

 

Osa haastateltavista näkee ratkaisuna ISA-standardien tiukemman ulottamisen myös 

JHTT-tilintarkastajien työhön ja tätä kautta laadunvarmistuksen kriteereiksi.  

(Haastateltavat E ja F 2011.) JHTT-yhdistyksessä tehdään parhaillaan selvitystä ISA-

standardien soveltuvuudesta julkisyhteisöjen tilintarkastukseen. Tämän hetkinen 

näkemys on se, että standardeista suuri osa soveltuisi sellaisenaan myös julkisen 

sektorin tarkastukseen. (Haastateltava A 2011.) ISA-standardien noudattamisen 

haasteena on kuitenkin se, että ne eivät sovellu esimerkiksi arviointityötä tekevien 

laadunvarmistuksen pohjaksi (Haastateltavat E ja F 2011). 

 

Muutama haastateltava pohti myös laaduntarkastusten tasalaatuisuutta. Miten voidaan 

varmistua että laaduntarkastukset toteutetaan samanlaisina kaikille? Laadun tukihenkilöt 

eivät keskustele laaduntarkastusten tuloksista keskenään salassapitosäännösten vuoksi, 
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vaan he tekevät päätökset oman harkintansa pohjalta. JHTT-lautakunnan vastuulla on 

varmistaa tarkastettavien yhtäläinen kohtelu. (Haastateltavat A ja B 2011.) Eräs 

haastateltava totesi, että laadun tukihenkilöjen koulutusta voisi olla enemmän. 

Koulutuksissa voitaisiin käydä läpi rajatapauksia yhdessä. (Haastateltava B 2011.) 

 

Haastatteluissa käytiin lisäksi läpi JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän 

eroja KHT- ja HTM-tilintarkastajien vastaaviin järjestelmiin. Haastateltavat näkivät, 

että esimerkiksi KHT-tilintarkastajien laadunvarmistuksen taustalla ovat tiukemmat 

säännökset, joten myös laaduntarkastusten läpäisykriteerit ovat tiukemmat. JHTT-

tilintarkastajien laaduntarkastuksissa asioita ei verifioida yhtä tiukasti. JHTT-

tilintarkastajien laaduntarkastuksissa ei ole tullut yhtään hylkäystä, huomautuksiakin on 

annettu vain muutamia. Tämän perusteella ei kuitenkaan tule vetää johtopäätöstä, että 

JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistus olisi jotenkin huonompaa. Sitä tulee arvioida 

vaatimuksiin nähden. Läpäisemiskriteerejä olisi muutaman haastateltavan mielestä 

tarpeen tiukentaa. Tähän asti on toimittu varovasti. (Haastateltavat E ja F 2011.) 

 

KHT ja HTM-tilintarkastajien laadunvarmistuksen historia on myös pidempi ja se on 

vakiinnuttanut asemansa paremmin. KHT-tilintarkastajien laadunvarmistuksessa on 

myös vakinaista henkilökuntaa suorittamassa laaduntarkastuksia ja organisoimassa 

laadunvarmistuksen kokonaisuutta. JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusta toteutetaan 

lähinnä sivutoimisena työnä. (Haastateltava F 2011.) 

 

 

JHTT-laadunvarmistusjärjestelmän kehittämiskohteet 
 

JHTT-laadunvarmistustyöryhmä (Valtiovarainministeriön WWW-sivusto 2011a.) teki 

vuonna 2009 yhteenvetoraportissaan kehitysehdotuksia laadunvarmistuksen 

parantamiseksi. Työryhmä ehdotti, että JHTT-yhteisöjen laaduntarkastukset 

käynnistettäisiin vuonna 2011. Yhteisöjen valvonta muodostuisi lomakepohjaisesta 

kyselystä sekä tarkastuskäynneistä. Lomakepohjainen kysely suoritettaisiin vuosittain. 

Lomakkeiden arviointikriteereihin tulisi sisältyä muun muassa 

laadunvalvontajärjestelmän tason arviointi, tarkastusten riittävä määrällinen ja 

laadullinen resursointi, palkkioiden asianmukaisuus ja riittävyys sekä koulutukseen ja 

kehittämistyöhön käytetty aika. Tarkastuskäynnin yhteydessä olisi tarkoitus varmistua 
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yhteisön laatujärjestelmän sisällön kattavuudesta ja pätevyydestä. Lisäksi yhteisöihin 

kohdistuisi valvontaa yhteisöjen palveluksessa olevien tilintarkastajien 

laaduntarkastusten yhteydessä. (Haastateltava E 2011.)  

 

JHTT-yhteisöjen valvontaa ei ole vielä suunnitelmista huolimatta käynnistetty. JHTT-

lautakunnan laatujaoston ensimmäisenä tehtävänä on määrittää, miten yhteisöjä 

ruvetaan valvomaan. Tällä hetkellä yhteisöjä valvotaan vain välillisesti, silloin kun 

tarkastetaan sellaista JHTT-tilintarkastajaa joka työskentelee JHTT-yhteisössä. Tällöin 

käydään yksittäisen tarkastajan kautta läpi, millä menetelmillä yhteisössä toteutetaan 

sisäistä laadunvalvontaa. (Haastateltavat B ja D 2011.) 

 

Yhteisöjen laaduntarkastukset myös tehostaisivat laadunvarmistusprosessia. Yhteisöissä 

työskenteleviä JHTT-tilintarkastajia ei tarvitsisi tarkastaa enää niin laajasti. Tällöin ei 

tarvitsisi esimerkiksi käydä läpi tilintarkastajan omia laadunvalvontamenetelmiä, kun 

tämä tarkastus tehdään jo yhteisötasolla. Laadunvarmistus voitaisiin yhteisöissä 

toimivien yksittäisten tilintarkastajien kohdalla kohdistaa muutamien valittujen 

toimeksiantojen tarkastukseen. (Haastateltavat E ja F 2011.) 

 

Laadunvarmistuksen kehittämisessä on myös pohdittu laadunvarmistuksen 

organisointia. Laadunvarmistuksen työryhmä ehdotti vuonna 2009 että 

laadunvarmistuksen organisointi voitaisiin jatkossa toteuttaa siten, että JHTT-lautakunta 

voisi siirtää toimivallan laadunvarmistusasioiden käsittelyssä lautakunnan yhteyteen 

perustettavalle laatujaostolle. Laatujaosto valitsisi esimerkiksi laadun tukihenkilöt ja 

valvoisi heidän koulutusta, riippumattomuutta sekä arvioisi laadun tukihenkilöiden 

työtä. (Haastateltava E 2011.) Kesäkuun alussa 2011 valtionneuvosto antoi asetuksen, 

joka mahdollisti laatujaoston perustamisen JHTT-lautakunnan yhteyteen. Laatujaostoon 

nimettiin jäsenet kesän aikana. (Haastateltava D 2011.) 

 

Työryhmä esitti myös, että laadunvalvonnan ohjeistus koottaisiin yhteen 

laaduntarkastuskäsikirjaksi, tilintarkastusdirektiivin ja ISA-standardien soveltuvaa 

noudattamista vahvennettaisiin ja yksittäiseltä JHTT-tilintarkastajalta edellytettäisiin 

jatkossa laaduntarkastuksen yhteydessä riippumattomuusilmoituksen antamista. Myös 

toisen tilintarkastusalan auktorisoinnin (KHT, HTM) perusteella suoritettu 

laaduntarkastus tulisi jatkossa ottaa huomioon.  (Haastateltava E 2011.) 
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Tärkeänä kehityskohteena haastatteluista nousi esiin ISA-standardien soveltamisen 

vahvistaminen myös julkisyhteisöjen tilintarkastuksessa. Myös laadunvarmistuksen 

tulisi jatkossa pohjautua vahvemmin standardeihin, jotta laadun kriteerit saataisiin 

selkeämmiksi. Jatkossa tulisi myös kiinnittää huomiota siihen, miten laaduntarkastusten 

tuloksia voitaisiin entistä paremmin hyödyntää JHTT-tilintarkastajien osaamisen 

kehittämisen kannalta. Tähän mennessä tarkastuksissa havaittuja ongelmakohtia on 

nostettu esiin koulutuksissa sekä JHTT-yhdistyksen laatulautakunta on esimerkiksi 

antanut suosituksen dokumentoinnista. (Haastateltava F 2011.) 

 

Tärkeänä nähtiin myös se, että laaduntarkastukset on saatu pakollisiksi, jolloin enää ei 

ole niin sanottuja vapaamatkustajia. Toisaalta järjestelmän pakollisuus myös nostaa 

JHTT-laadunvarmistusjärjestelmän uskottavuutta. (Haastateltava E 2011.)  

 

Laaduntarkastuksissa käytettäviin lomakkeisiin kaikki haastateltavat toivoivat 

parannuksia. Kahden haastateltavan (E ja F 2011) mielestä laaduntarkastuksissa 

käytettävät lomakkeet voitaisiin hyvin pitkälle yhdenmukaistaa KHT- ja HTM-

tilintarkastajien laaduntarkastuslomakkeiden kanssa. Julkishallinnon tarkastusta 

voitaisiin käsitellä omana toimialana, kuten esimerkiksi pankkien ja vakuutusyhtiöiden 

tilintarkastusta. Laaduntarkastuksissa otettaisiin silloin huomioon toimialan 

erityispiirteet.  

 

Mahdollinen siirtyminen uuteen valvontajärjestelmään lähitulevaisuudessa herätti 

runsasta keskustelua haastateltavien kanssa. Kaikkien haastateltavien mielestä olisi 

hyvä, että valvonta muuttuisi jatkossa viranomaistoiminnaksi. Olisi kuitenkin tärkeää, 

että uuteen organisaatioon tulisi JHTT-tilintarkastajille esimerkiksi oma jaosto. Yksi 

haastateltava ilmaisi kuitenkin huolensa siitä, että laadunvarmistuksesta ei pitäisi tulla 

liiaksi viranomaisvalvontaa. Laadunvarmistuksessa on erittäin tärkeää noudattaa 

ammatillista harkintaa ja tämän vuoksi olisi tärkeää, että ammattitilintarkastajat olisivat 

edelleen mukana laaduntarkastuksissa. (Haastateltava F 2011.) 

 

Laadunvarmistuksessa kannattaa myös muutosten jälkeen hyödyntää hyvää työtä, jota 

on jo tehty KHT-, HTM- ja JHTT-tilintarkastajien keskuudessa. JHTT-tilintarkastajien 

laadunvarmistusta voisi jatkossa kehittää yhtenäisempään suuntaan KHT- ja HTM-

tilintarkastajien kanssa. Useilla JHTT-tilintarkastajilla on myös KHT- tai HTM-
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tutkinnot. Olisi hyvä, jos näiden osalta valvontaa voitaisiin yhdistää, eikä laadun 

tarkastuksia tulisi esimerkiksi peräkkäisinä vuosina. (Haastateltava E 2011.) 
 

Perusteellista JHTT-laadunvarmistuksen kehitystyötä ei ole haastateltavien mielestä 

kuitenkaan järkevää tehdä ennen kuin tiedetään valvontajärjestelmään tulevista 

muutoksista. Sen jälkeen voidaan pohtia esimerkiksi lomakkeiden kehittämistä. 

Valvontajärjestelmän muutoksia käsitellään laajemmin seuraavassa alaluvussa. 

 

 

4.6 Laadunvarmistusjärjestelmä muutoksessa 
 

 

JHTT-lautakunnan uusi laatujaosto 

 

JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmään tuli muutoksia kesäkuussa 2011. 

Tuolloin valtioneuvosto antoi asetuksen, jolla mahdollistettiin JHTT-lautakunnan 

alaisuuteen perustettava laatujaosto. Tämä merkitsi JHTT-yhdistyksen yhteydessä 

toimivan laatulautakunnan lakkauttamista ja laadunvarmistuksen toteuttamisen 

siirtämistä uudelle laatujaostolle. Laatujaostolle valittiin puheenjohtaja ja viisi muuta 

jäsentä. Laatujaoston asiantuntemus on huomioitu hyvin. Jaostossa on kaksi JHTT-

yhdistyksen hallituksessa toimivaa henkilöä sekä Kuntatarkastajat ry:n puheenjohtaja. 

Järjestelmän jatkuvuuden turvaamisen kannalta on hyvä, että laatujaostossa toimii 

sellaisia henkilöitä, jotka tuntevat järjestelmän monen vuoden ajalta. Jatkossa 

laaduntarkastuksia tehdään siis JHTT-lautakunnan laatujaoston toimesta. Laatujaoston 

perustaminen merkitsi JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistuksen siirtymisen 

lähemmäksi viranomaisvalvontaa. (Haastateltava D 2011, Valtioneuvoston asetus 

1.6.2011.) 

 

 

Valvontajärjestelmän yhtenäistäminen 

 

Parhaillaan on käynnissä selvitystyö tilintarkastajien valvontajärjestelmän 

kokonaisvaltaisesta uudistamisesta ja yhtenäistämisestä. Tämä merkitsee KHT-, HTM- 

ja JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän muutosta. Muutoksen taustalla on 
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selvitysmies Edward Anderssonin laatima raportti tilintarkastajajärjestelmän ja samalla 

tilintarkastajien valvontajärjestelmän uudistamisesta. Valvontaan liittyvistä 

uudistuksista on laadittu selvitys myös selvitysmies Pekka Timosen toimesta keväällä 

2011.  

 

Edward Andersson sai keväällä 2009 työ- ja elinkeinoministeriöltä tehtäväksi selvittää, 

minkälaisia tilintarkastuspalveluja ja tilintarkastusosaamista Suomessa tarvitaan 

tulevaisuudessa. Tämän pohjalta Anderssonin tuli selventää nykyisen 

tilintarkastusjärjestelmän uudistamistarvetta. Lisäksi tarkoituksena oli pohtia myös 

tilintarkastajien valvontajärjestelmän uudistamista. Selvitystyö pantiin vireille erityisesti 

sen johdosta, että eduskunta oli hyväksyessään tilintarkastuslain (459/2007) lausunut 

edellyttävänsä ”että hallitus valmistelee yhteistyössä KHT-, HTM- ja JHTT-yhdistysten 

kanssa tilintarkastajan tutkintovaatimusten kokonaisuudistuksen niin, että kaikille 

tilintarkastajille on yhteinen perustutkinto, jonka jälkeen voidaan erikoistua ja suorittaa 

erikoistumistutkinnot”. (Andersson 2011, 14.) 

 

Kaikkien tilintarkastajien ensisijainen tehtävä on taloudellisen toiminnan tuloksen 

tarkastaminen ja varmentaminen. Myös julkisella sektorilla sovelletaan nykyisin 

pääsääntöisesti kirjanpitolakia, joten taloudellisen raportoinnin peruslähtökohdat ovat 

kaikilla tilintarkastuksen kohteilla samat. Tämä puhuu sen puolesta, että tilintarkastajien 

peruskoulutuksen tulisi olla sama. Tämän vuoksi Andersson ehdotti selvityksessään 

kaikille tilintarkastajiksi pyrkiville yhteistä perustutkintoa, jonka vaatimustaso olisi 

lähes sama kuin nykyisen HTM-tutkinnon taso. Tutkintoon voitaisiin lisätä suppeita 

perustietoja julkisesta taloudesta, varsinkin kuntia koskevasta keskeisestä 

lainsäädännöstä. Tämän lähtökohdan mukaan kaikilla tilintarkastajilla olisi Euroopan 

unionin tilintarkastusdirektiivin edellyttämä pätevyys. (Andersson 2011, 14-15.) 

 

Perustutkinnon lisäksi olisi mahdollista suorittaa kaksi lisämoduulia, toinen yksityisen 

puolen vaativia tilintarkastustehtäviä varten ja toinen julkisyhteisöjen tilintarkastuksia 

varten. Edellinen vastaisi suurin piirtein nykyistä KHT-tutkintoa ja jälkimmäinen 

JHTT-tutkintoa. Tilintarkastajien perustutkintoon osallistumisen edellytyksenä olisi 

alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Molempien lisämoduulien 

suorittajilta vaadittaisiin ylempi korkeakoulututkinto. (Andersson 2011, 14-15.) 
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Kaikille yhteinen perustutkinto johtaisi luonnollisesti myös siihen, ettei olisi enää 

tarpeen ylläpitää erillisiä KHT-, HTM- ja JHTT-laadunvarmistusjärjestelmiä, vaan 

valvonta voitaisiin yhtenäistää (Ks. Työ -ja elinkeinoministeriön WWW-sivusto 2011a). 

Valvontajärjestelmä on tällä hetkellä rakennettu tilintarkastajakategorioiden mukaisesti 

ja hajautettu usealle eri toimijalle (TILA, TIVA:t, JHTT-lautakunta ja VALA). (Työ- ja 

elinkeinoministeriön WWW-sivusto 2011b, 4.) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi Pekka Timoselta selvityksen niistä vaatimuksista, 

joita tilintarkastajien valvontajärjestelmään kohdistuu ja miten uusi valvontajärjestelmä 

olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa. Timosen raportti valmistui huhtikuussa 2011. 

Timonen kävi raportissaan läpi valvontaan kohdistuvia vaatimuksia. Euroopan unionin 

tilintarkastusdirektiivissä (2006/43/EY) edellytetään, että laadunvarmistusjärjestelmän 

tulee olla julkisen valvonnan alainen ja riippumaton valvottavista tilintarkastajista ja 

tilintarkastusyhteisöistä. Direktiivi edellyttää myös, että valvontajärjestelmän tulee olla 

tilintarkastukseen liittyvien alojen asiantuntijoiden hallinnoima, mutta tilintarkastajina 

toimivilla henkilöillä voi olla vähemmistöedustus. (Työ- ja elinkeinoministeriön 

WWW-sivusto 2011b, 13.) 

 

Euroopan unionin komission antaman suosituksen (2008/362) mukaan ulkoisen 

laadunvarmistusjärjestelmän on oltava objektiivinen ja tilintarkastusalasta riippumaton. 

Suosituksen mukaan myös julkisesta valvonnasta vastaavan viranomaisen olisi oltava 

viime kädessä vastuussa yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien 

laadunvarmistusjärjestelmästä. Komissio on myös julkaissut tilintarkastuspolitiikkaa 

käsittelevän vihreän kirjan Kriisin opetukset lokakuussa 2010. Sen mukaan valvonta 

tulisi saada kohti täydellistä riippumattomuutta. (Työ- ja elinkeinoministeriön WWW-

sivusto 2011b, 13-14.) 

 

Timonen käsittelee raportissaan Anderssonin ehdottamaa valvonnan keskittämistä 

yhdelle toimielimelle. Timonen puoltaa Anderssonin lausuntoa yksityisen ja julkisen 

sektorin tilintarkastajien valvonnan yhdistämisestä. Yhtenäisen valvonnan luomiseksi 

Timonen asettaa kaksi vaihtoehtoa: toiminta organisoitaisiin joko viranomaisen 

hoidettavaksi tai elinkeinoelämän edunvalvontajärjestön yhteyteen. Tämän jälkeen 

Timonen kuitenkin toteaa, että julkinen valta sopisi valvomaan yksityistä sektoria 
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selvästi paremmin kuin toisinpäin. (Työ- ja elinkeinoministeriön WWW-sivusto 2011b, 

17.) 

 

Timonen (Työ- ja elinkeinoministeriön WWW-sivusto 2011b, 23-24, 30) ehdottaa 

raportissaan erilaista valvonnan organisointia kuin Andersson. Hänen mukaan 

tilintarkastukseen toimialana liittyvät julkiset intressit, tilintarkastukselle välttämätön 

julkisen luottamuksen saavuttaminen ja ylläpitäminen sekä tilintarkastukseen liittyvä 

tehokas ja uskottava kansainvälinen yhteistyö edellyttävät, että tilintarkastuksesta 

vastaava toimija on viranomainen eikä yksityinen toimija viranomaisvaltuuksin. 

Uskottavuuteen, riippumattomuuteen ja oikeusturvan järjestämiseen liittyvät argumentit 

tuottavat johtopäätöksen, jonka mukaan Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta 

ei pysty riittävässä määrin vastaamaan tilintarkastajien valvonnalle jatkossa asetettaviin 

vaatimuksiin. Timonen ehdottaa valvonnan siirtämistä viranomaistoiminnaksi sekä 

Patentti- ja rekisterihallitusta uuden tilintarkastusvalvontaviranomaisen sijoituspaikaksi.  

 

Timosen (Työ- ja elinkeinoministeriön WWW-sivusto 2011b, 27.) mukaan PRH:lla on 

jo nykyään valvontatehtäviä, joten valvontarooli ei olisi sille vieras. Tilintarkastukseen 

liittyvät intressitahot ovat myös samoja kuin PRH:n keskeisissä toiminnoissa, joten 

toiminnolla olisi luonteva rooli PRH:ssa. PRH on myös Työ- ja elinkeinoministeriön 

alainen virasto, joten uuden toimialan lisääminen sen tehtäväkenttään olisi Timosen 

mukaan helposti toteutettavissa.  

 

Syyskuussa 2011 laadittiin Työ- ja elinkeinoministeriössä yhteenveto eri tahojen 

kannanotoista Timosen esitykseen. Esitykseen pyydettiin lausunnot kaikilta keskeisiltä 

alan toimijoilta ja näistä koottiin yhteenveto. Valtaosa lausunnon antaneista yhtyy 

Timosen näkemykseen siitä, että valvonta tulisi jatkossa järjestää viranomaistoimintana. 

Vain muutama lausunnon antaja oli sitä mieltä, että valvonta voitaisiin jatkossa hoitaa 

Keskuskauppakamarin yhteydessä. Myös suuri osa tutkimuksen haastateltavista oli sitä 

mieltä, että valvonta tulisi olla jatkossa viranomaistoimintaa (Haastateltavat B, C, D ja 

E 2011).  

 

Finanssivalvonnan mielestä valvonta tulisi keskittää yhteen paikkaan 

viranomaistoiminnaksi. Finanssivalvonnan mukaan valvontamallin tulisi olla selkeä ja 

lähellä muiden maiden malleja. Suomella ei tulisi olla omintakeista järjestelmää, koska 
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kansainvälisten tilintarkastusyhteisöjen valvonta edellyttää joustavaa yhteistyötä 

kansainvälisten toimijoiden kanssa. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan uskottavan, 

läpinäkyvän ja yhtenäisen tilintarkastajavalvonnan toteuttaminen on mahdollista vain, 

jos valvojana on viranomainen. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan valvonnan 

keskittäminen viranomaistaholle turvaisi valvonnan ehdottoman riippumattomuuden ja 

vastaisi julkisen vallan käytön organisoinnin periaatteita. (Työ- ja elinkeinoministeriön 

WWW-sivusto 2011c, 5-6.)  

 

JHTT-yhdistys ry:n mukaan selvitysmiehen esittämillä toimenpiteillä luodaan 

riippumaton ja kansainvälisesti uskottava tilintarkastajien valvontajärjestelmä, jolla 

turvataan yleinen etu ja yhteiskunnalliset intressit. Tilintarkastuksen valvontaa tulee 

tarkastella laajana kokonaisuutena pitkälle tulevaisuuteen. Tämä puoltaa järjestelmää, 

jossa tilintarkastajien tutkinnot, auktorisointi, laadunvalvonta ja kurinpito hoidetaan 

keskitetysti. Myös Tampereen yliopisto kannattaa selvitysmiehen linjauksia. Sen 

mukaan käsitys tilintarkastuksen toimivuudesta ja laadusta ei rakennu vain varsinaisista 

valvontatoimenpiteistä, vaan myös siitä, miten uskottavalta järjestelmä näyttää ulospäin. 

Uskottavuus olisi heikko tilanteessa, jossa esimerkiksi Keskuskauppakamari valvoisi 

myös verorahoitteisen julkisen hallinnon tarkastustoimintaa. (Työ- ja 

elinkeinoministeriön WWW-sivusto 2011c, 7.) 

 

Valvonnan sijoituspaikan osalta eniten kannatusta sai Timosen ehdottama Patentti- ja 

rekisterihallitus. Kuntaliitto puoltaa tilintarkastajien hyväksymis- ja valvontatehtävien 

sijoittamista riippumattomalle viranomaiselle. Patentti- ja rekisterihallitus on Työ- ja 

elinkeinoministeriön alainen virasto, joten uusi tilintarkastusviranomainen olisi 

perusteltua sijoittaa sinne. Verohallinnon mukaan järjestely toteutuessaan selkeyttäisi ja 

yhdenmukaistaisi valvontajärjestelmää ja lisäisi sen riippumattomuutta sekä 

luotettavuutta. Keskuskauppakamari toteaa, että tilintarkastajien valvonnan siirtäminen 

Patentti- ja rekisterihallitukselle voisi luoda riskejä nykyistä kalliimmasta ja 

jäykemmästä järjestelmästä. Tampereen yliopiston näkemyksen mukaan on tärkeää 

pohtia, miten valvontaa koskeva erityisasiantuntemus, niin julkisen kuin yksityisen 

sektorin, kyetään kehittämään ja luomaan Patentti- ja rekisterihallituksessa. (Työ- ja 

elinkeinoministeriön WWW-sivusto 2011c, 8.) 
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JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistuksen kannalta valvonnan yhtenäistäminen 

merkitsisi suurta muutosta. Laadunvarmistus siirtyisi pois JHTT-lautakunnan vastuulta 

ja se mahdollisesti yhtenäistettäisiin KHT- ja HTM-tilintarkastajien kanssa. 

Haastateltava D:n (2011) mukaan yhtenäistämistilanteessa tulisi huolehtia siitä, että 

julkinen sektori ”ei jää niin sanotusti jalkoihin”. Haastateltavan mielestä olisi luontevaa 

perustaa esimerkiksi erillinen jaosto huolehtimaan JHTT-tilintarkastajien 

laadunvarmistuksesta. Lisäksi olisi tärkeää, että JHTT-tilintarkastajien 

laaduntarkastuksia hoitaisi myös jatkossa toiset JHTT-tilintarkastajat, joilla on alaan 

liittyvää erityisosaamista. Euroopan unionin komission vaatimus valvonnan 

riippumattomuudesta tilintarkastusalasta tuo esiin huolen, että mistä saadaan osaavia 

laaduntarkastajia jos he eivät voi olla tilintarkastajia. Laaduntarkastuksissa on kuitenkin 

tarkoituksena ottaa huomioon olennaisuuden periaate ja ammatillinen harkinta. 

(Haastateltavat C ja F 2011.) 

 

On mielenkiintoista seurata, millaiseksi järjestelmä muotoutuu lähitulevaisuudessa. 

Siirtymävaiheen aikana laadunvarmistusta toteutetaan vanhoilla menetelmillä. 

Myöskään JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmään ei ole järkevää tehdä 

tällä hetkellä suuria muutoksia tai kehitystoimenpiteitä, ennen kuin tiedetään tarkemmin 

muutoksista.  



88 
 

5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusta ja 

selvittää laadunvarmistusjärjestelmän nykytila, haasteet ja kehittämiskohteet. Lisäksi 

tutkimuksessa luotiin katsaus tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmään liittyviin 

uudistuksiin. Näihin aiheisiin haettiin vastauksia tutkimuksen empiirisessä osiossa 

luvussa neljä. JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisvaltainen 

ymmärtäminen vaati aiheeseen liittyvien käsitteiden, esimerkiksi JHTT-tilintarkastaja, 

tilintarkastuksen laatu sekä tilintarkastuksen laadunvarmistus, selventämistä. Näitä 

asioita tarkasteltiin tutkimuksen teoriaosuudessa luvuissa kaksi ja kolme. 

 

Tutkimuksen aluksi selvennettiin, mitä tarkoitetaan JHTT-tilintarkastajan käsitteellä ja 

mitä erityispiirteitä julkishallinnon tilintarkastukseen liittyy. JHTT-tilintarkastajan 

käsitettä lähestyttiin tarkastelemalla eri tilintarkastajakategorioita. Lisäksi tarkasteltiin 

JHTT-tilintarkastajien tarkastuskohteita sekä tarkastuksen toteutusta. Tutkimuksessa 

havaittiin, että julkishallinnon tilintarkastuksessa korostui erityisenä piirteenä 

ammattitilintarkastajan sekä luottamushenkilöiden yhteistyö. Esimerkiksi kuntien ja 

kaupunkien tilintarkastus on kuntien tarkastuslautakuntien sekä JHTT-tilintarkastajien 

vastuulla. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuustossa päätettävät, 

hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston 

asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Varsinainen tilintarkastus 

perustuu JHTT-tilintarkastajan suorittamaan ammattitilintarkastukseen. 

 

Toisena keskeisenä havaintona oli se, että julkishallinnossa toimintojen tuloksellisuutta 

koskevalla informaatiolla on erityinen merkitys. Tuloksellisuuden arviointi havaittiin 

tärkeäksi osaksi myös julkishallinnon tarkastuksen kokonaisuudessa. Julkissektorilla 

rahaprosessia koskevan informaation, esimerkiksi kuntien tuloslaskelmien ja taseiden, 

varmentaminen muodostaa keskeisen osan tilintarkastuksesta. Tämän informaation 

pohjalta ei kuitenkaan voida varmistua siitä, onko verovarat käytetty taloudellisesti 

järkevällä tavalla. Tämä ongelma muodostuu siksi, että julkissektorilla puuttuu 

markkinamekanismin tuottama informaatio.  
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Luvussa kolme käsiteltiin tilintarkastuksen laadun määrittämisen ongelmia. 

Tutkimuksessa havaittiin, että tilintarkastuksen laadun käsite on vaikeasti 

määritettävissä. Tämän vuoksi tilintarkastuksen laatua pyritään lähestymään erilaisten 

korvikemittareiden avulla. Tilintarkastuksen laatuun vaikuttavia tekijöitä olivat 

esimerkiksi tarkastusyhteisön koko ja maine, asiakassuhteen kesto, 

tilintarkastuspalkkioiden suuruus sekä hyvän tilintarkastustavan mallit ja standardit. 

Luvussa käsiteltiin lisäksi tilintarkastajien valvonnan järjestämistä sekä luotiin katsaus 

yleisellä tasolla tilintarkastajien laadunvarmistuksen kehitykseen ja organisointiin, 

käytännön toteutukseen sekä laadunvarmistuksen taustalla vaikuttaviin säädöksiin ja 

muihin ohjeisiin. Tämä toteutettiin eri tilintarkastajakategorioiden, JHTT-, KHT- ja 

HTM-tilintarkastajien, näkökulmista. 

 

Tutkimuksen pääpaino oli JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistuksen kuvaamisessa. 

Teemahaastatteluiden sekä erilaisten raporttien pohjalta luotiin yksityiskohtainen 

kuvaus JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmästä. Tutkimuksessa kuvattiin 

esimerkiksi laadunvarmistusjärjestelmän kehitystä ja rakentumista sekä 

laadunvarmistuksen organisointia. Lisäksi laadittiin tarkka kuvaus siitä, miten 

riippumattomien tahojen suorittamia laaduntarkastuksia tehdään sekä miten 

tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen sisäistä laadunvalvontaa voidaan toteuttaa. 

Lisäksi selvennettiin nykyiseen laadunvarmistusjärjestelmään liittyviä haasteita ja 

pohdittiin mahdollisia kehittämiskohteita.  
 

JHTT-tilintarkastajien työtehtävät ovat monipuoliset. Kaikki JHTT-tilintarkastajat eivät 

tee lakisääteistä tilintarkastusta, vaan työtehtävät voivat käsittää esimerkiksi sisäistä 

tarkastusta tai arviointityötä. Tämä aiheuttaa haasteita JHTT-tilintarkastajien 

laadunvarmistusjärjestelmän rakentamiselle. Miten voidaan varmentaa erityyppisissä 

tehtävissä toimivien JHTT-auktorisoitujen henkilöiden työn laatua ja toisaalta 

minkälainen järjestelmän tulisi olla, jotta kaikki erityispiirteet voidaan ottaa huomioon? 

Toisaalta voidaan myös pohtia, tuleeko kaikilla JHTT-tilintarkastajilla olla samanlainen 

laadunvarmistusjärjestelmä kun työtehtävät ovat erilaiset. Lisäksi voidaan pohtia, 

tuleeko sellaisten JHTT-tilintarkastajien työn laatua varmentaa, jotka eivät tee 

lakisääteistä tilintarkastusta.  
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JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistuksen järjestely on hyvin erilainen verrattuna 

KHT- ja HTM-tilintarkastajien vastaavaan järjestelmään. KHT- ja HTM-

tilintarkastajilla laadunvarmistus kohdistuu vain lakisääteistä tilintarkastusta tekeviin 

tilintarkastajiin. Sisäistä tarkastusta tekevillä henkilöillä on oma auktorisointijärjestelmä 

ja omat laatukriteerit, eivätkä he ole Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan 

järjestämän laadunvarmistuksen kohteena. Voisiko tämä olla sopiva järjestely myös 

JHTT-puolella? Olisiko tarkoituksenmukaisempaa, että JHTT-auktorisointi olisi vain 

lakisääteistä tilintarkastusta tekevillä henkilöillä ja muilla mahdollisesti jokin erillinen 

auktorisointi? 

 

Toisena kokonaisuutena on laaduntarkastusten pohjalla vaikuttava sääntely. Se on 

koettu ongelmallisena. Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa on väljä ohje. Siinä ei ole 

selkeitä ja yksityiskohtaisia sääntöjä tarkastustyön suorittamisesta. Tämä vaikeuttaa 

myös laaduntarkastusten toteutusta. Miten laaduntarkastuksissa arvioidaan, että kaikki 

tarvittavat toimenpiteet on tehty ja tarkastus on suoritettu laadukkaasti? Voidaan myös 

pohtia sitä, saavatko kaikki tarkastettavat samanlaisen kohtelun kun taustalla oleva 

säännöstö on väljä. Miten voidaan turvata kaikkien JHTT-tilintarkastajien 

oikeudenmukainen kohtelu?   

 

Haastatteluissa nousi esiin toive ISA-standardien paremmasta hyödyntämistä 

julkishallinnon tarkastuksessa ja JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistuksessa. ISA-

standardit ovat yksityiskohtaisempaa sääntelyä verrattuna Julkisyhteisöjen hyvään 

tilintarkastustapaan. Tämän vuoksi niiden soveltaminen olisi perusteltua. Toki aluksi 

tulee selvittää, ovatko ISA-standardit soveltuvia julkisyhteisöjen tarkastukseen ja JHTT-

tilintarkastajien laadunvarmistukseen, vai tulisiko niitä muokata tai jopa jättää joitakin 

kohtia soveltamatta. JHTT-yhdistyksessä tehdään parhaillaan selvitystä ISA-standardien 

soveltuvuudesta.  

 

Jos ISA-standardit voitaisiin ottaa lähes sellaisenaan käyttöön JHTT-tilintarkastajien 

tekemään tilintarkastukseen sekä heidän työnsä laadunvarmistukseen, voitaisiin pohtia 

olisiko koko laadunvarmistus mahdollista yhtenäistää KHT- ja HTM-tilintarkastajien 

kanssa. Voitaisiinko tarkastuksissa soveltaa esimerkiksi samoja lomakkeita ja tehdä 

muutenkin tiiviimpää yhteistyötä? Mahdollinen siirtyminen uuteen 

valvontajärjestelmään tullee yhtenäistämään laadunvarmistusprosesseja.  
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JHTT-laadunvarmistusjärjestelmän tärkeimpänä kehittämiskohteena nähtiin JHTT-

yhteisöjen laaduntarkastusten käynnistäminen. Tällä hetkellä yhteisöjä valvotaan vain 

välillisesti, silloin kun tarkastetaan sellaista JHTT-tilintarkastajaa joka työskentelee 

JHTT-yhteisössä. Yhteisöjen laaduntarkastukset tulisi käynnistää nopeasti, sillä ne 

tehostaisivat laadunvarmistusprosessia.  

 

Toisena keskeisenä kehittämiskohteena nähtiin laadunvarmistuksen organisointi 

lähemmäksi viranomaistoimintaa. Tämä on juuri toteutunut, sillä kesäkuussa 2011 

perustettiin JHTT-lautakunnan yhteyteen laatujaosto. Tämän muutoksen myötä JHTT-

yhdistys, eikä sen laatulautakunta ole enää mukana laaduntarkastuksissa. 

Laadunvarmistus on kokonaan JHTT-lautakunnan ja sen laatujaoston vastuulla. 

Laadunvarmistuksen siirtyminen viranomaisvalvonnaksi on suositeltavaa 

riippumattomuuden turvaamisen vuoksi. Laatujaoston asiantuntemus on myös 

huomioitu hyvin uudessa laatujaostossa. Jaostossa on kaksi JHTT-yhdistyksen 

hallituksessa toimivaa henkilöä sekä Kuntatarkastajat ry:n puheenjohtaja. 

 

JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistukseen liittyy edellä mainittuja haasteita ja 

laadunvarmistusjärjestelmä kaipaisi kehittämistä. Tässä vaiheessa ei ole kuitenkaan 

järkevää tehdä suuria muutoksia tai kehittämistoimia, ennen kuin tiedetään tarkemmin 

valvontajärjestelmään kohdistuvista muutoksista. 

 

 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Tutkimuskirjallisuudessa tutkimuksen luotettavuutta käsitellään validiteetin ja 

reliabiliteetin käsittein (Ks. Hirsjärvi & Hurme 2000). Reliabiliteetilla eli 

luotettavuudella tarkoitetaan tulosten tarkkuutta ja viitataan tutkimuksen 

toistettavuuteen. Reliabiliteetin vaatimuksen mukaan tutkimuksen tulokset eivät saa olla 

sattumanvaraisia, vaan niiden on oltava toistettavissa samanlaisin tuloksin. Tällä 

voidaan tarkoittaa sitä, että tutkittaessa samaa henkilöä saadaan kahdella 

tutkimuskerralla sama tulos tai sitä, että kaksi arvioitsijaa päätyy samaan tulokseen. 

Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen luotettavuutta siinä mielessä, että tutkimus on 

pätevä ja se mittaa sitä, mitä sen oli tarkoituskin mitata. Ulkoinen validiteetti viittaa 

tutkimuksen yleistettävyyteen ja merkitsee tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten sekä 
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aineiston välisen suhteen pätevyyttä. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen 

omaa luotettavuutta, ja sillä viitataan tutkimuksen teoreettis-filosofisten lähtökohtien, 

käsitteellisten määritteiden ja menetelmällisten ratkaisujen loogisuuteen. (Ks. Eskola & 

Suoranta 1998.) 

 

Tutkimuskohteeksi valittiin joukko JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmän 

hyvin tuntevia asiantuntijoita. Kohdejoukko muodostui JHTT-yhdistyksen 

laatulautakunnassa toimivista henkilöistä sekä laaduntarkastuksia suorittaneista laadun 

tukihenkilöistä. Valitulla kohdejoukolla on usean vuoden työkokemus 

laadunvarmistusasioiden parissa ja näin näkemyksiä laadunvarmistukseen liittyvistä 

asioista sekä haasteista. Toisaalta osa heistä on ollut myös rakentamassa JHTT-

tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmää. Tämän valossa voidaan pohtia, ovatko 

haastateltavat antaneet totuudenmukaisen vai todellisuutta myönteisemmän kuvan 

laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudesta ja siihen liittyvistä haasteista sekä 

kehittämiskohteista. Haastatteluissa on vaarana, että haastateltavat tarjoavat liian 

positiivisia näkemyksiä aiheesta. Mielestäni haastattelutilanteet olivat kuitenkin avoimia 

ja haastateltavat kertoivat asioista kriittisesti.  

 

Teemahaastattelu tutkimusmenetelmänä tuo haasteita tutkimustulosten 

yleistettävyyteen. Teemahaastattelu lähestyy vapaamuotoista keskustelua, jolloin 

haastateltavat kertovat mitä heille tulee juuri haastatteluhetkellä mieleen. Jos haastattelu 

toistettaisiin, vastaukset voisivat olla erilaisia. Tutkimustulosten yleistettävyydestä 

pyrittiin huolehtimaan sillä, että tutkimusta varten tehtiin useita haastatteluita kunnes 

aineisto kyllääntyi. Lisäksi tukimateriaalina käytettiin erilaisia työryhmäraportteja, 

joiden pohjalta voitiin myös osittain varmistua haastatteluaineiston paikkaansa 

pitävyydestä. Haastattelujen teemat muodostettiin alatutkimuskysymysten pohjalta. 

Näin huolehdittiin teemojen relevanssista ja samalla siitä, että tutkimuksessa vastataan 

päätutkimuskysymykseen sekä alatutkimuskysymyksiin. 

 

Teemahaastattelut olivat mielestäni perusteltu tutkimusmenetelmä, koska kyseessä oli 

tutkimusongelmien suhteen vähän kartoitettu alue. Teemahaastattelut mahdollistivat 

tarkentavien kysymysten ja täsmennysten tekemisen. Aihepiiriä olisi ollut hankala 

tutkia esimerkiksi kyselylomakkeiden avulla. Tämä menetelmä olisi sopinut esimerkiksi 
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silloin, jos tutkimuksessa olisi kartoitettu JHTT-tilintarkastajien mielipiteitä 

laadunvarmistusjärjestelmästä.  

 

Tässä tutkimuksessa on muodostettu kokonaisvaltainen kuva JHTT-tilintarkastajien 

laadunvarmistusjärjestelmästä, sen rakentumisesta, haasteista ja kehittämiskohteista. 

Tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmään suunnitellaan parhaillaan mittavia 

uudistuksia. Eri tilintarkastajakategorioiden valvontajärjestelmä tulee kenties 

yhdistymään ja näin muuttamaan myös JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusta. Olisi 

ollut mielenkiintoista raportoida tarkemmista muutoksista myös tässä tutkimuksessa. 

Varsinaisia päätöksiä uudistuksista ei oltu kuitenkaan julkaistu tutkimuksen 

tekohetkellä. Tässä olisikin mielenkiintoinen aihe jatkotutkimukselle. Miltä JHTT-

tilintarkastajien laadunvarmistusjärjestelmä näyttää muutosten jälkeen?  
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Haastattelut 

 
Haastateltava A, 27.5.2011, kesto 1 h 5 min. 
 
Haastateltava B, 31.5.2011, kesto 1 h 40 min. 
 
Haastateltava C, 13.6.2011, kesto 1 h 9 min. 
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Haastateltava E, 15.6.2011, kesto 42 min. 
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103 
 

LIITTEET 
 
Liite 1: Teemahaastattelurunko 
 

Laadukas tilintarkastus 
 
Mistä tekijöistä koostuu? 
 
JHTT-tilintarkastajien ja JHTT-yhteisöjen laadunvarmistusjärjestelmän nykytila 
 
Mikä on laadunvarmistuksen merkitys? 
Miten laadunvarmistus on organisoitu tällä hetkellä? 
Miten laadunvarmistusta toteutetaan käytännössä? 

 Ulkoiset laaduntarkastukset: 
 Kuinka usein tilintarkastaja on tarkastuksen kohteena? 
 Miten tarkastusprosessi käynnistyy ja etenee? 
 Mihin osa-alueisiin keskitytään, mitä painotetaan? 
 Miten tulokset dokumentoidaan ja raportoidaan tarkastuksen kohteelle? 
 Miten valvotaan tilintarkastajia, joilla ei ole JHTT-auktorisointia? 
 Miten laaduntarkastuksia valvotaan ja miten reagoidaan mahdollisiin 

epätyydyttäviin tuloksiin? 
 Sisäinen laadunvalvonta: 

 Miten tulisi järjestää? 
 Kenen vastuulla järjestää/suorittaa? 
 Mihin osa-alueisiin tulisi keskittyä? 
 Miten suorittamista voidaan valvoa? 

 
Laadunvarmistusjärjestelmän kehittäminen 
 
Mitä haasteita nykyiseen laadunvarmistusjärjestelmään liittyy? 
Miten järjestelmää voisi kehittää? 
Miten suhtaudut laadunvarmistusjärjestelmään kohdistuviin muutoksiin? 
 
 


