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Tilintarkastus on keskeinen väline tilinpäätösraportoinnin oikeellisuuden ja 

läpinäkyvyyden varmistamisessa, mutta sen laatua on vaikea arvioida. Tilintarkastuksen 

luotettavuuden ja uskottavuuden lisäämiseksi tilintarkastukseen kohdistetaan sekä 

ulkoista laadunvalvontaa tilintarkastajista ja tilintarkastusyhteisöistä riippumattomien 

tahojen toimesta että sisäistä laadunvalvontaa tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen 

omavalvontana. Ulkoinen ja sisäinen laadunvalvonta ovat molemmat olleet viime 

vuosina uudistusten kohteena ja laadunvalvonnan sääntelyä on tiukennettu. Yhtenä 

viimeisimmistä uudistuksista on kansainvälisen tilintarkastajaliitto IFAC:n julkaisema 

ISQC 1 -laadunvalvontastandardi, joka käsittelee tilintarkastusyhteisöjen sisäiseen 

laadunvalvontajärjestelmään liittyviä velvollisuuksia. 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan tilintarkastusyhteisön sisäisen laadunvalvonnan 

muutosprosessia ja ISQC 1 -laadunvalvontastandardin käyttöönottoa prosessissa 

mukana olleiden näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten 

tilintarkastusyhteisön sisäinen laadunvalvontajärjestelmä kehittyy tilintarkastusalaa 

velvoittavien säädösten muuttuessa ja erityisesti ISQC 1 -laadunvalvontastandardin 

käyttöönoton yhteydessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tutkimuksessa perehdytään laadun 

käsitteeseen ja laadun merkitykseen tilintarkastuksessa, käydään läpi tilintarkastuksen 

laadunvalvontaan vaikuttava ulkoinen sääntely ja tunnistetaan muutosprosessin 

ominaispiirteitä aiemman tutkimuksen avulla. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin 

havainnoinnilla ja teemahaastatteluilla. 

 

Tutkimuksen tuloksena on kuvaus yhden tilintarkastusyhteisön sisäisen 

laadunvalvonnan kehittymisestä säädösten kehittymisen mukana ISQC 1 -

laadunvalvontastandardin käyttöönoton aikaan. Tutkimus osoitti sisäisen 

laadunvalvonnan olevan käytännön tilintarkastustyöhön voimakkaasti vaikuttava tekijä, 

joka takaa tehdyn tarkastustyön laadun. Tilintarkastuksessa laadun todettiin olevan 

velvoittavien säädösten noudattamista ja toimivan samalla myös riskienhallintakeinona. 

Säädösten muuttuessa dokumentoinnin määrän todettiin lisääntyneen, jolloin laadun 

varmistaminen vaatii koko ajan enemmän vakiomuotoista dokumentointia. Keskeisenä 

huomiona todettiin säädösten muutoksesta aiheutuvan muutosprosessin kulkuun 

vaikuttavan suuresti tilintarkastusyhteisön koon, joka on vahvasti verrannollinen 

kehittämistyössä käytettävien resurssien määrän. Kehittämisen suurimmaksi hidasteeksi 

nousi tämän tutkimuksen kohdeyhteisössä resurssien puute. 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Aihealueen tausta 

 
Tilintarkastusinstituutio on kehittynyt yhteiskunnan ja yritystoiminnan kehityksen 

mukana, kun omistuksen ja johdon erkanemisen myötä omistajien mahdollisuudet 

valvoa omistuksiaan pienenivät. Tilintarkastajan tehtävä on suorittaa 

laillisuusvalvontaa, jolla varmistetaan, että kaikki sidosryhmät omistajista luotonantajiin 

saavat oikeaa ja riittävää tietoa päätöksiensä tueksi. (Aho & Vänskä 1996, 1–7) 

Tilintarkastus on keskeinen väline tilinpäätösraportoinnin oikeellisuuden ja 

läpinäkyvyyden varmistamisessa sekä pääomamarkkinoiden luotettavuuden 

takaamisessa (HE 194/2006). Säännösten määrä laskentatoimessa on viime 

vuosikymmeninä kasvanut voimakkaasti, ja siten myös tilintarkastukseen kohdistuu 

uudenlaisia paineita (Hopwood 2007, 1369). 

 

Yksi keskeisimmistä tilintarkastusta jäsentävistä teorioista on agenttiteoria, jonka 

perusongelmana on agentin ja päämiehen eturistiriita. Tilintarkastuksen avulla on 

mahdollista tarkkailla agentin toimintaa, mikä vähentää agenttisuhteesta aiheutuvia 

ongelmia.  (Watts & Zimmermann 1983; Viljaranta 1985) Tilintarkastus voidaankin 

nähdä palveluna, jonka asiakas ostaa (Horsmanheimo & Steiner 2002, 357). Vaikka 

palvelun pääsääntöisesti tilaa agenttisuhteen päämies, kohdistuvat palvelun vaikutukset 

myös kolmansiin osapuoliin (Vakkuri 2011, 63). Tämän vuoksi tilintarkastuksesta ovat 

kiinnostuneita ja tilintarkastuksen laatua arvioivat kaikki tarkastettavan kohteen 

sidosryhmät (Sutton & Lampe 1991, 275–176). 

 

Tilintarkastuksen kaltaisen asiantuntijapalvelun laadun arviointi on kuitenkin vaikeaa. 

Laatua ei voida arvioida ennen palvelun tuottamista eikä yleensä edes sen jälkeen. 

Useimmiten tilintarkastuksen päätuotos on määrämuotoinen tilintarkastuskertomus, joka 

ei kerro tehdyn tilintarkastuksen laadusta. Tämän takia laadun arviointiin tarvitaan 

muita apuvälineitä. (Zerni 2009, 17) Tilintarkastuksen ulkoinen laadunvarmistus 

tapahtuu tilintarkastajista ja tilintarkastusyhteisöistä riippumattomien tahojen toimesta 

ja sen tarkoituksena on lisätä tilintarkastuksen luotettavuutta ja uskottavuutta. Ulkoinen 

laadunvarmistus kohdistuu tilintarkastajien toiminnan lainmukaisuuteen, 

tilintarkastajien ammattitaidon ja muiden hyväksymisen edellytysten säilymiseen sekä 



6 

 

yleiseen tilintarkastuksen laadun asianmukaisuuteen. (Keskuskauppakamarin 

tilintarkastuslautakunta 2008, 3–5) 

 

Ulkoisen laadunvarmistuksen lisäksi tilintarkastajat suorittavat itse omavalvontaa eli 

sisäistä laadunvalvontaa. Tähän velvoitetaan tilintarkastuslain (13.4.2007/459) 23. 

pykälässä, jonka mukaan tilintarkastajalla on velvollisuus huolehtia tarkastustyönsä 

laadusta. Tilintarkastusyhteisöjen kohdalla tämän voidaan katsoa tarkoittavan sisäisen 

laadunvalvontajärjestelmän ylläpitoa (Vainio, Tanner & Parviainen 2011, 56).  

 

Sisäisten laadunvalvontajärjestelmien sääntely lisääntyi merkittävästi vuonna 2009 

kansainvälisen tilintarkastajaliitto IFAC:n (International Federation of Accountants) 

julkaistua ensimmäisen kansainvälisen laadunvalvontastandardin eli ISQC-standardin 

(International Standards on Quality Control). ISQC 1 -standardi koskee 

tilintarkastusyhteisön velvollisuutta pitää huolta yhteisön laadunvalvontajärjestelmästä 

tilinpäätöksiin kohdistuvia tilintarkastuksia ja yleisluonteisia tarkastuksia sekä muita 

varmennus- ja liitännäispalvelutoimeksiantoja varten. Standardin mukaiset 

laadunvalvontajärjestelmät on tullut ottaa tilintarkastusyhteisöissä käyttöön 15.12.2009 

mennessä. (IFAC 2010) IFAC:n antamien kansainvälisten tilintarkastusstandardien eli 

ISA-standardien (International Standards on Auditing) ja ISQC-standardien 

velvoittavuus on toistaiseksi Suomessa tilintarkastuslain (13.4.2007/459) 22. pykälästä 

johtuva. Pykälän mukaan tilintarkastajan tulee työssään noudattaa hyvää 

tilintarkastustapaa, jonka osana pidetään IFAC:n standardien noudattamista. Jatkossa 

tilintarkastusstandardeista on tarkoitus tehdä laintasoista sääntelyä Euroopan unionin 

komission valmistautuessa hyväksymään standardit EU:n jäsenmaita sitoviksi (IFAC 

2010, VII). 

 

Tilintarkastuksen laadunvalvonnalla katsotaan olevan keskeinen osa tilintarkastuksen 

luotettavuuden lisäämisessä, mikä puolestaan vaikuttaa myönteisesti talouselämään ja 

parantaa rahoitusmarkkinoiden toimintaa (Keskuskauppakamarin 

tilintarkastuslautakunta 2008, 3–5). 2000-luvun tilintarkastusskandaalien jäljiltä 

ulkoinen laadunvalvonta on ollut uudistamisen kohteena, ja ISQC 1 -

laadunvalvontastandardin myötä uudistukset laajentuvat myös sisäiseen 

laadunvalvontaan. Ulkoisen laadunvalvonnan oltua tutkimuksen kohteena jo muutaman 



7 

 

vuoden (ks. esim. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta 2008) sisäinen 

laadunvalvonta on uudessa murroksessaan mielenkiintoinen tutkimusaihe. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan tilintarkastusyhteisön sisäisen laadunvalvonnan 

muutosprosessia ja ISQC1-laadunvalvontastandardin käyttöönottoa prosessissa mukana 

olleiden näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten 

tilintarkastusyhteisön sisäinen laadunvalvontajärjestelmä kehittyy tilintarkastusalaa 

velvoittavien säädösten muuttuessa ja erityisesti ISQC1-laadunvalvontastandardin 

käyttöönoton yhteydessä. Tavoitteen saavuttamiseksi avataan ensin laadun käsitettä 

käsiteanalyysillä. Tutkimuksessa käydään läpi laadun monitulkintaista käsitettä 

aiempien tutkimusten avulla ja perehdytään syvemmin laatujohtamiseen kolmen 

tunnetun laatujohtamisen asiantuntijan näkemysten kautta.   Jotta voidaan ymmärtää 

sisäisen laadunvalvonnan rooli tilintarkastuksessa, tutkimuksessa perehdytään myös 

tilintarkastuksen yhteiskunnalliseen tarpeeseen ja laadun merkitykseen 

tilintarkastuksessa aiheesta tehtyihin tutkimuksiin ja muuhun kirjallisuuteen perustuen. 

 

Tilintarkastusalaa velvoittavia säädöksiä käydään tutkimuksessa läpi laadunvalvontaan 

liittyvien säädösten osalta. Tämä on tärkeä osa tavoitteen saavuttamista, koska sen 

avulla selvennetään sääntelyn moninaisuutta ja saadaan käsitys ulkoiseen ja sisäiseen 

laadunvalvontaan vaikuttavista ulkoisista tekijöistä. Tutkimuksessa käydään läpi myös 

muutosprosessin kulkua kirjallisuuden kautta, jotta voidaan tunnistaa tutkimuksissa 

esitetyt muutosprosessin vaiheet ja ongelmakohdat empiirisen osion aineistonkeruun 

avuksi.  Edellä mainitut tutkimuksen vaiheet auttavat ymmärtämään empiirisen osion 

aineistonkeruussa saatavia tuloksia. 

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerätään havainnoinnilla ja haastatteluilla. Näin 

voidaan selvittää, miten sisäinen laadunvalvonta on muutosprosessissa mukana olleiden 

mielestä kehittynyt. Tutkimuksen tuloksena on kuvaus yhden tilintarkastusyhteisön 

sisäisen laadunvalvonnan kehittymisestä säädösten kehittymisen mukana ISQC1-

laadunvalvontastandardin käyttöönoton aikaan. Tätä kuvausta tulkitaan johtopäätöksissä 

tutkimusten aiemmissa luvuissa kerättyyn tietoon peilaten. 
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Tutkimuksessa sivutaan säännöstön läpikäynnin yhteydessä ulkoista laadunvarmistusta, 

mutta tutkimuksen pääpaino on sisäisessä laadunvalvonnassa. Ulkoisesta 

laadunvarmistuksesta on tehty viime vuosina useita pro gradu -tasoisia tutkimuksia. 

Kutila (2007) selvitti pro gradu –työssään HTM-auktorisoitujen tilintarkastajien 

kokemuksia ulkoisista laaduntarkastuksista saaden tulokseksi kokemusten olevan 

pääosin myönteisiä. Ala-Kauppila (2008) teki pro gradu -tutkimuksensa otsikolla 

Tilintarkastajien laadunvarmistus KHT-yhteisöissä saaden samankaltaisia tuloksia. 

Mikkola (2011) tutki pro gradussaan JHTT-auktorisoitujen tilintarkastajien 

laadunvarmistusta ja esitti tuloksena laadunvarmistusjärjestelmän nykytilan, haasteet ja 

kehittämiskohteet. JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistusta ja sen kehittämistä on 

tutkinut pro gradu –tasolla myös Haapahuhta (2005). Antila (2011) kuvasi pro 

gradussaan tilintarkastuksen ulkoisen laadunvarmistuksen kehityksen nykytilaan asti. 

Ulkoinen laadunvarmistus on näiden tutkimusten kautta jo hyvin kattavasti käsitelty. 

 

Tilintarkastusyhteisöjen sisäisestä laadunvalvonnasta tutkimuksia ei ole tehty johtuen 

todennäköisesti sisäisen laadunvalvonnan ulkoista laadunvalvontaa tiukemmasta 

salassapidosta. Horsmanheimo & Steiner (2002, 357) esittävät tilintarkastuksen 

nähtävän usein palveluna, jossa laatu on tärkeä kilpailutekijä. Näin ollen 

tilintarkastusyhteisöjen sisäisen laadunvalvonnan salassapito on luonnollista. Tämä 

tutkimus kohdistuu sisäisen laadunvalvonnan kohdalla tutkimuksessa olevaan aukkoon. 

Tutkimuksen tavoite rajataan koskemaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän 

kehittymistä, koska tarkkaa kuvausta laadunvalvontajärjestelmän toiminnasta ei edellä 

mainituista syistä voida esittää. Kehityksen läpikäynti tutkimuksessa on mielenkiintoista 

myös ISQC1-laadunvalvontastandardin käyttöönoton ajankohtaisuuden vuoksi. ISQC1-

laadunvalvontastandardin noudattaminen on tullut pakolliseksi tilintarkastusyhteisöille 

15.12.2009 alkaen (IFAC 2010), joten tutkimuksen tekoajankohtana vuodenvaihteessa 

2011–2012 standardin mukanaan tuomat muutokset ovat jo selkeästi nähtävissä. 

 

Tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi ei ole olennaista ottaa kantaa 

tilintarkastusyhteisön auktorisointiin. Tavoitteen saavuttamiseksi kuvataan yhden 

nimeämättömän tilintarkastusyhteisön sisäisen laadunvalvonnan muutosprosessi ja 

ISQC1-standardin käyttöönotto mukana olleiden näkökulmasta. Olennaista tutkimuksen 

kannalta on se, että yhteisö on auktorisoitu jollain tasolla ja hyvän tilintarkastustavan 

kautta velvoitettu noudattamaan ISQC1-standardia. 
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Tutkimuksen kohteena oleva yhteisö valikoitui tutkimukseen tutkimusekonomisista 

syistä. Yhteisön tuli olla auktorisoitu ja sen tuli olla toteuttanut sisäisen 

laadunvalvonnan kehittämistyötä jo ennen ISQC1-standardin käyttöönottoa. 

Tutkimuksen kohteeksi ei haluttu useampaa tilintarkastusyhteisöä, koska tällöin 

tutkimuksen tuloksena saatava kuvaus sisäisen laadunvalvonnan kehittymisestä olisi 

kasvanut pro gradu –tutkimuksen kokoon nähden liian suureksi. Suurena haasteena 

tutkimuksessa oli edellä mainitun salassapidon vuoksi kriteerit täyttävän 

yhteistyöhaluisen tilintarkastusyhteisön löytäminen. Tutkimus tässä muodossaan ei olisi 

ollut mahdollinen ilman kohteeksi löydetyn tilintarkastusyhteisön yhteistyöhalukkuutta, 

jonka ansiosta tutkimuksessa päästiin keräämään aineistoa sekä havainnoinnilla että 

haastatteluilla. 

 

1.3 Tutkimusmetodologia 

 

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen. Koskisen, Alasuutarin ja 

Peltosen (2005) mukaan liiketaloustieteissä laadulliset menetelmät ovat olleet 

tutkimuksen perustana jo pitkään lukuun ottamatta 1960-luvulla alkanutta jaksoa, 

jolloin kvantitatiivinen eli tilastollisiin menetelmiin pohjautunut tutkimusote sai 

hetkeksi vallan. Laadullisilla menetelmillä on tärkeä asema etenkin liikkeenjohdon ja 

yritystalouden ilmiöiden tutkimisessa, ja tutkimusotteen pääasiallisena tarkoituksena on 

yleensä lisätä ymmärrystä yritysten toiminnasta erittelemällä laadullista aineistoa eikä 

niinkään selittää ja kontrolloida toimintaa. (Koskinen ym. 2005, 14–16) 

 

Yksinkertaisimmillaan laadullisen tutkimuksen voidaan ymmärtää tarkoittavan, että 

tutkimuksessa käytettävä aineisto ei ole numeraalista vaan tekstimuotoista. 

Tutkimuksen laadullisuutta voidaan perustella kuitenkin myös muilla seikoilla, mm. 

hermeneutiikalla ja hypoteesittomuudella. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä 

ymmärrystä aiheesta hermeneuttisen kehän kautta; toisaalta tutkimuksessa ei ole 

hypoteeseja eli ennakko-olettamuksia tutkimuksen tuloksista. (Eskola & Suoranta 1999, 

7–15) 
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Tutkimusotteen muodostavat ne käytännöt, joita tutkija hyödyntää tuottaakseen 

havaintoja, sekä ne säännöt, joiden mukaan näitä havaintoja tulkitaan (Alasuutari 1999, 

82). Näsi (1980, 31) on jakanut yrityksen taloustieteessä käytettävät tutkimusotteet 

neljään luokkaan: käsiteanalyyttinen tutkimusote, nomoteettinen tutkimusote, 

päätöksentekometodologinen tutkimusote sekä toiminta-analyyttinen tutkimusote. 

Seuraavassa kuviossa nämä tutkimusotteet on kuvattu suhteessa toisiinsa Kasasta, 

Lukkaa ja Siitosta (1991, 302) mukaillen. 

     

 
Teoreettinen 

 

Empiirinen 

 

     

 
Käsiteanalyyttinen tutkimusote 

  Nomoteettinen 

tutkimusote 

  

Deskriptiivinen     

 

  

 

  

 

  Toiminta-analyyttinen    

 Päätöksentekometodologinen 

tutkimusote 

  tutkimusote   

Normatiivinen   

 

  

 

  

 

  

 

      

     Kuvio 1. Liiketaloustieteen tutkimusotteiden suhteelliset asemat  (Kasanen, Lukka & 

Siitonen 1991, 302). 

    

Tässä tutkimuksessa käytetään osittain käsiteanalyyttistä tutkimusotetta, jonka 

tarkoituksena on käsitejärjestelmien rakentaminen. Käsiteanalyyttisen tutkimuksen 

taustana ovat aiemmat tutkimukset ja tutkimuskohteena ovat tosiasiat, arvot tai normit. 

Tutkimustulokset saattavat olla sekä toteavia että suosittelevia. (Näsi 1980, 31) 

 

Tutkimuksen empiirisen osan aineistonkeruumenetelmänä käytetään haastatteluja. 

Haastattelu on käytetyimpiä tiedonkeruumuotoja ja joustavana menetelmänä se sopii 

moniin tutkimustarkoituksiin. Suora vuorovaikutus haastateltavan kanssa luo 

mahdollisuuden suunnata tiedonhankintaa itse tutkimustilanteessa, ja lisäkysymyksiä 

voidaan käyttää tarpeen mukaan. Haastattelua on mahdollista käyttää myös 

kartoitukseen, sen avulla voi saada muun tiedon ohella uusia hypoteeseja sekä löytää 

ilmiöiden välisiä yhteyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 34–36) 

 

Suomessa suosituin haastattelutapa on teemahaastattelu. Teemahaastattelussa aihepiirit 

on määritelty etukäteen, mutta niiden järjestys ja laajuus voivat vaihdella 
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haastatteluiden välillä. (Eskola & Vastamäki 2007, 25–28) Tämän vuoksi 

teemahaastattelu on lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua haastattelua, ja sitä 

kutsutaankin puolistrukturoiduksi menetelmäksi. Teemahaastattelusta puuttuu 

esimerkiksi strukturoidulle lomakehaastattelulle tyypillinen kysymysten tarkka muoto ja 

järjestys, mutta se ei kuitenkaan ole syvähaastattelun tapaan täysin vapaa. Menetelmän 

etuna on sen haastateltavan tulkinnoille antama tila, jolloin haastateltavan ääni saadaan 

paremmin kuuluviin. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 47–48) Teemahaastattelu valittiin 

tämän tutkimuksen haastattelutavaksi, koska tutkimuksessa on keskeisessä osassa 

haastateltavien laaja kokemus alalta, ja haastattelujen haluttiin voivan mukautua 

haastattelujen edetessä kerättyihin tietoihin. 

 

Haastattelujen pohjana on käytetty havainnointia osallistumalla kahteen aihetta 

käsittelevään kokoukseen. Havainnointi oli tärkeä osa empiiristä tutkimusta, koska sen 

avulla pystyttiin saamaan kirjallisuudesta puuttuvaa tietoa standardin käyttöönotosta 

käytännössä. Grönfors (2007) esittää havainnoinnin käytölle tutkimusmenetelmänä 

olevan usein perusteena tiedon saaminen aiheesta, josta sitä ei ole muuten saatavilla. 

Lisäksi havainnointi kytkee muita tutkimusmenetelmiä paremmin saadun tiedon 

kontekstiin ja auttaa näkemään asiat oikeissa yhteyksissä. Tavallisin havainnoinnin 

muoto on havaintojen tekemisen yhdistäminen osallistumiseen, mikä ei kuitenkaan 

tarkoita tutkijan osallistumista toimintaan koko ajan, vaan tutkija voi joissain tilanteissa 

osallistua ja joissain tarkkailla. (Grönfors 2007, 151–159) Tätä muotoa käytettiin myös 

tämän tutkimuksen havainnoinnilla tehdyssä osiossa. 

 

1.4 Tutkimuksen kulku 

 

Tutkimus koostuu seitsemästä pääluvusta. Johdantoluvussa käsitellään aluksi 

aihevalinnan taustaa ja perustellaan aiheen tutkimisen mielekkyys. Tämän jälkeen 

esitetään tutkimuksen tavoite ja rajaukset sekä tutkimusmetodologia. Viimeisenä 

johdantoluvussa käydään läpi tutkimuksen kulku. Toinen luku aloittaa laadun ja 

tilintarkastuksen suhteen käsittelyn avaamalla laadun käsitettä, minkä jälkeen esitetään 

kolme näkemystä tilintarkastuksen tarpeesta, ja lopuksi pohditaan laadun ja 

laadunvarmistuksen merkitystä tilintarkastuksessa. Tutkimuksen kolmannessa luvussa 

selvennetään tilintarkastuksen laadunvalvontaan vaikuttavien säädösten moninaisuutta, 
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ja neljännessä luvussa käydään läpi muutosprosessin kulkua ja siihen vaikuttavia 

tekijöitä. Viidennessä luvussa esitellään empiirisen tutkimuksen toteuttamistavat. 

Kuudennessa luvussa esitetään tutkimuksen tulokset, ja seitsemännessä luvussa tehdään 

tutkimuksen yhteenveto kokonaiskuvan muodostamiseksi sekä esitetään tutkimuksen 

pohdinta.  

 

 

2 LAATU JA TILINTARKASTUS 

 

 

2.1 Laatu 

 

2.1.1 Laadun määritelmä 

 

Laatu käsitteenä on monitulkintainen. Yleisesti laatu mielletään myönteisenä asiana, ja 

sitä käytetään kuvaamaan asioiden suhteellista arvoa. (Crosby 1986, 19) Arkikielessä 

laadulla tarkoitetaan usein ominaisuuksia, jotka ovat kuvailtavalle asialle tyypillisiä. 

Laadulle annettavat ominaisuudet riippuvat kuitenkin usein puhujasta sekä siitä, minkä 

asian laatua tarkastellaan. Näin ollen yhtä määritelmää laadulle ei ole, koska laadun 

selkeä ja yksiselitteinen määrittely on hyvin vaikeaa käsitteen laajuuden ja 

kompleksisuuden vuoksi. (Savolainen 1992, 6–7) 

 

Lillrank (1990) näkee laadussa kaksi puolta: toisaalta laatu on arvo, jonka tuottaminen 

on taloudellisen toiminnan tarkoitus, mutta se on myös tuotantotekninen määre. Nämä 

oletukset tekevät laadun mittaamisesta tärkeää, jolloin subjektiivisiin arvoihin perustava 

laatumääre on mahdoton. Lillrank lainaa japanilaista laatuteoreetikko Taguchia, jonka 

mukaan laadun määrittelee se, miten vähän tai paljon haittaa ja tappiota tuote aiheuttaa 

yhteiskunnalle sen jälkeen, kun se on lähetetty tehtaalta eteenpäin. Tämän ajatuksen 

mukaan laatu tulisi rajoittaa tuotantotekniseksi käsitteeksi. Taguchin näkemys ei ole 

saanut kannatusta, vaan yleisimmin laatu halutaan nähdä kokonaisvaltaisena 

johtamiskäsitteenä. (Lillrank 1990, 39–40) 
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Lecklinin (2002) mukaan laadun määrittäjänä pidetään yleisesti asiakasta. Laatu on 

asiakkaan tarpeiden täyttämistä; toiminta on laadukasta, kun asiakas on tyytyväinen. 

Näin ajatteli esimerkiksi Japanin laatuliikkeen uranuurtaja Ishikawa (Lillrank 1990, 40). 

Toiminnan pitää kuitenkin olla myös yrityksen kannalta tehokasta ja kannattavaa, eli 

asiakkaan tyytyväisyys ei voi olla ainoa laadun mittari. Lecklin lainaa Joseph Jurania, 

joka on määrittänyt laadun olevan soveltuvuutta käyttötarkoitukseen. Tämä määritelmä 

sulkee laadun ulkopuolelle ns. ylilaadun, esimerkiksi tuotteessa olevat käyttäjälle 

tarpeettomat ominaisuudet. Jatkuva kehittäminen on kuitenkin laadulle tärkeää, jotta 

toiminnan taso pysyy laadulle koko ajan asetettavien uusien vaatimusten mukaisena. 

(Lecklin 2002, 18–20) 

 

Garvin (1988) jakaa laadun tarkastelun viiteen näkökulmaan: transkendenttiseen, 

tuoteominaisuuskeskeiseen, asiakaskeskeiseen, valmistuskeskeiseen ja arvokeskeiseen. 

Filosofiaan pohjautuvan transkendenttisen näkökulman mukaan laatu on synonyymi 

luontaiselle erinomaisuudelle. Laatua on korkeimpien standardien saavuttamista, mutta 

sitä ei voi määritellä tai analysoida; se on ominaisuus, jonka oppii tunnistamaan vain 

kokemuksen kautta. Tuoteominaisuuskeskeinen näkökulma poikkeaa 

transkendenttisestä nähden laadun tarkkana ja mitattavana ominaisuutena. Laatuerot 

johtuvat eroista tuotteen jonkin osan tai ominaisuuden määrässä, esimerkkinä tästä 

Garvin käyttää maton solmujen tiheyttä. Korkeamman laadun saavuttamiseksi vaaditaan 

siis yleensä korkeampi kustannus. (Garvin 1988, 40–43, ks. myös Savolainen 1992, 9–

10) 

 

Garvinin (1988) jaottelun asiakaskeskeisen näkökulman mukaan laatu on katsojan 

silmissä. Tämä näkökulma on linjassa aiemmin esitetyn Juranin lausahduksen, laatu on 

soveltuvuutta käyttötarkoitukseen, kanssa. Laatu on tuotteen kyky täyttää käyttäjän 

tarpeet ja toiveet, olivat ne mitä vain. Paras laatu täyttää käyttäjän tarpeen 

täydellisimmin. (Savolainen 1992, 10) Valmistuskeskeinen näkökulma katsoo laadun 

olevan standardien ja vaatimusten täyttämistä, jolloin tehtaan vaatimukset täyttävä tuote 

on laadukas, vaikka käyttäjän vaatimukset tuotteelle olisivat toisenlaiset. Arvokeskeinen 

näkökulma vie standardien noudattamisen hieman pidemmälle ja mittaa laatua 

kustannusten ja hinnan kautta. Tällöin laadukas tuote täyttää vaatimukset sopivalla 

hinnalla tai kustannuksella. (Garvin 1988, 43–46) 
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Lillrank (1998) on lähtenyt kehittämään omaa laadun näkökulmajaotteluaan Garvinin 

ajatusten pohjalta tuoden mukaan historiallisen ja ammattiryhmäkohtaisen 

perspektiivin. Lillrank katsoo jokaisen näkökulman olevan oma ilmiönsä, johon liittyy 

joukko tavoitteita, joiden saavuttamisen tiellä on ongelmia. Tästä syystä niitä pitää 

mitata ja kehittää paremmiksi erilaisia menetelmiä käyttäen. Lillrank jakaa laadun 

tarkastelun neljään näkökulmaan: tuotantoon, suunnitteluun, asiakkaaseen ja systeemiin. 

Tuotantokeskeinen laatunäkökulma eli virheettömyys on historiallisesti vanhin ja 

edelleen merkittävä näkökulma laatuun. Ilmiönä se kuvaa aikomuksen ja lopputuloksen 

välistä suhdetta, ongelmana ovat virheistä aiheutuvat kustannukset. Hyödyllinen 

menetelmä virheettömyyteen pyrittäessä on virheiden tunnistaminen ja löytäminen. 

(Lillrank 1998, 28–30) 

 

Suunnittelukeskeinen näkökulma on tuotantokeskeisen näkökulman vastinpari. 

Näkökulma olettaa tuotannon huolehtivan tuotteen virheettömästä tuotannosta, ja 

tärkeää on tuotteen hyvä suunnittelu. Ilmiö on tuotteen suorituskyvyn ja rakenteen 

suhde eli mitä tehdään suhteessa siihen, miten tehdään. Tuotteen mitä-ominaisuudet 

määrittävät sen suorituskyvyn, ja ongelmana on saada mahdollisimman paljon 

suorituskykyä irti erilaisista rakenteista. Parantamismenetelmänä voidaan käyttää 

suorituskyvyn mittaamista ja sitä kautta sen nostamista. (Lillrank 1998, 31–34) 

 

Kolmas Lillrankin (1998) laatunäkökulma on asiakaskeskeinen. Sen mukaan laadun 

tärkein elementti on asiakkaan valinta maksaa tuotteesta, jolloin valmistajalle välittyy 

viesti tuotteen vastaavuudesta asiakkaan tarpeisiin. Ongelma on kuitenkin asiakkaan 

subjektiivisuus ja se, ettei hän toimi täydellisen tiedon varassa. Laadun mittarina toimii 

päätös valita valmistajan tuote, menetelmänä voidaan käyttää asiakkaan kuuntelua, 

tyytyväisyysmittauksia tai esimerkiksi hinnoittelua. Kuitenkin, koska asiakkaan toiveet 

eivät aina ole hänen itsensä tai yhteiskunnan kannalta parhaita, on Lillrank (1998) 

lisännyt jaotteluun vielä neljännen näkökulman. Systeemikeskeinen laatu lähtee 

havainnosta, että tuotteen vaikutukset saattavat ulottua ensisijaista käyttäjäänsä 

pidemmälle ja aiheuttaa ongelmia. Tällöin tarvitaan joukko toimijoita, jotka määrittävät 

tuotteen laatua rajoittaen samalla yksittäisen asiakkaan tyytyväisyyden maksimointia. 

Hyvän systeemilaadun tavoite on yhteinen hyvä, esimerkiksi ympäristöä tuhoavien 

pesuaineiden käytön rajoittaminen. (Lillrank 1998, 34–39) 
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2.1.2 Laatujohtaminen: Deming, Crosby & Juran 

 

Asiakaskeskeisen laatunäkökulman korostuminen on lisännyt tarvetta laatujohtamiselle. 

Asiakkaat ovat yrityksen ulkopuolinen sidosryhmä, jonka suhtautumista on vaikea 

hallita, joten pelkkä tuotannon kontrollointi ei enää riitä laadun takeeksi, vaan laatua on 

johdettava koko organisaation tasolla. (Savolainen 1992, 23) Kokonaisvaltainen 

laatujohtaminen, Total Quality Management eli TQM, kehitettiin amerikkalaisessa 

tehdasteollisuudessa aloitetun laadunhallinnan pohjalta, mutta varsinainen läpimurto 

tehtiin toisen maailmansodan jälkeen Japanissa amerikkalaisten laatuasiantuntijoiden 

W. Edwards Demingin ja Joseph Juranin johdolla. Japanissa kehitettiin myös Total 

Quality Control (TQC), joka vaikutti vahvasti Japanin teollisuuden menestykseen 1970- 

ja 1980-luvuilla. (Tuominen & Lillrank 2000, 9) 

 

Toisen maailmansodan jälkeen japanilaisilla oli suuri tarve parantaa tuotteidensa laatua 

ja kilpailukykyä, mutta taloudellisesta pääomasta ja osaamisesta oli pulaa. Deming, 

laadunohjauksen asiantuntija, kutsuttiin paikalle. Deming käynnisti tilastollisiin 

menetelmiin perustuvan laadunohjauksen Japanissa 1950-luvulla (Noguchi 1995, 56), 

Juran saapui Japaniin muutamaa vuotta myöhemmin (Garvin 1988, 183). 

 

Savolaisen (1992, 27) mukaan tilastollisten menetelmien painotuksen lisäksi Demingin 

periaatteisiin kuului 14-kohtainen tuottavuuden- ja laadunhallintaohjelma. Savolainen 

tiivistää Demingin ohjelman seuraavasti: johdon vahva sitoutuminen ja velvollisuus 

myötävaikuttavat laadun kehittämisen periaatteiden toteuttamiseen. Johto on 

suurimmaksi osaksi vastuussa laatuongelmista, joita tulee pyrkiä ennaltaehkäisemään 

jälkikäteisen laaduntarkastuksen sijaan. Tilastollisia menetelmiä sovelletaan ottamalla 

jatkuvan kehityksen periaate osaksi jokapäiväistä toimintaa tuotekehityksessä ja 

tuotannossa. Lisäksi henkilöstön koulutukseen panostetaan, ja esteet heidän 

työsuoritustensa tieltä poistetaan. (Savolainen 1992, 27–28) 

 

Juran tarkastelee laadunparannusta prosessina, joka etenee projekti projektilta ja vaihe 

vaiheelta. Jokainen prosessin vaihe vaikuttaa seuraavaan vaiheeseen. Laajennettaessa 

asiakkaan käsitettä voidaan asiakkaana nähdä muukin henkilö kuin kuluttaja, 

esimerkiksi tuotantolinjalla seuraavana oleva työntekijä. Tällöin tämä työntekijä on 

asiakas linjalla hänen edellään olevalle työntekijälle, jonka työn tarkoitus on täyttää 
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asiakkaansa, seuraavan työvaiheen tekijän, tarpeet. Juran kutsuu näkemystä asiakkaan 

identifioimiseksi ja kehottaa johtajia tutkimaan ongelmien selvittämiseksi koko 

tuotantoprosessin tavarantoimittajasta lopulliseen kuluttajaan asti. 

Laadunparannusmenetelmistä Juran korostaa kustannustarkkailua, jolla ylimmän johdon 

kiinnostus saadaan heräämään. (Oberle 1994, 29–32) 

 

Philip Crosby, kolmas laatujohtamisen uranuurtaja, katsoo laadun tekemisen alkavan 

ihmisestä. Tämä näkökulma korostaa kommunikaation merkitystä, ja laadun 

parantaminen nähdään kulttuurin muuttamisena, eikä erillisenä ohjelmana. (Savolainen 

1992, 28) Crosbyn mukaan laatu on ilmaista, mutta laaduttomuus maksaa (Crosby 1986, 

1). Demingin tapaan Crosby on kehittänyt 14-kohtaisen laadunhallintaohjelman, johon 

kuuluu lisäksi neljä laatuaksioomaa: laadun määritelmä, ehkäisyjärjestelmä, 

suoritusnormi sekä laadun mittaaminen (Oberle 1994, 29). Tiivistettynä Crosbyn laadun 

johtamisen periaatteena on virheiden ennaltaehkäiseminen ja nolla virhettä. Nollan 

virheen periaatteella tarkoitetaan sitä, että tilastollisesti hyväksyttävää laatuvirheiden 

tasoa ei ole, vaan tavoitteena on oltava virheettömyys. (Savolainen 1992, 28) 

 

Vaikka kaikki kolme laatuasiantuntijaa lähestyvät aihetta eri näkökulmista, on heidän 

näkemyksissään paljon yhtäläisyyksiä. Kaikki korostavat laadun parantamisen olevan 

päättymätön prosessi, johon koko organisaation on sitouduttava. Organisaatioon on 

luotava innovaation ilmapiiri, joka turvaa laadunparannuksen jatkuvuuden ja 

kestävyyden. Olennaista on johdon huomion saanti, ja johdolta edellytetään voimakasta 

sitoutumista. Demingin, Juranin ja Crosbyn menetelmissä on myös eroja, mutta tavoite 

on kaikilla sama: menestyminen laadun parantamisen avulla. (Oberle 1994, 28–33) 

 

2.1.3 Laatu palveluissa 

 

Laadusta puhuttaessa voidaan sillä siis tarkoittaa tuotteen laatua, palvelun laatua tai 

toiminnan laatua. Tutkijoiden ja johtajien kiinnostus palvelujen laadun arviointiin heräsi 

tuotteiden laatuarviointia myöhemmin, vasta 1980-luvun puolivälissä tehdastuotannon 

laatujohtamisen kehityksen ollessa jo pitkällä. Seuraavan vuosikymmenen taitteessa 

palvelun laadun tutkimus oli kuitenkin jo vilkasta. (Parasuraman, Zeithaml & Berry 

1994, 201) 
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Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) esittävät palvelujen eroavan tuotteista kolmella 

tavalla. Ensinnäkin palvelut ovat pääasiassa aineettomia. Esineiden sijaan ne ovat 

suorituksia ja kokemuksia, eikä tarkkoja tuotantokriteereitä ole mahdollista määrittää. 

Toiseksi ne ovat luonteeltaan hyvin heterogeenisiä, koska tuotettu palvelu riippuu 

vahvasti sen tuottajasta. Standardoitua palvelua, joka toistuu aina täsmälleen 

samanlaisena jokaiselle asiakkaalle, on vaikea tuottaa. Kolmas palvelujen ominaispiirre 

on niiden tuotannon ja kulutuksen samanaikaisuus. Palvelun laatu tulee ilmi palvelua 

tuotettaessa, jolloin asiakas on usein itse paikalla ja vuorovaikutuksessa palvelun 

tuottajan kanssa. (Zeithaml, Parasuraman & Berry 1990, 15–16) 

 

Parasuraman ym. (1994) toteavat palvelun laatua tutkineiden olevan yhtä mieltä siitä, 

että käyttäjän arvioidessa palvelun laatua hänen omat odotuksensa toimivat laadulle 

asetettavina vaatimuksina. Lainaten aiempaa tutkimustaan (Parasuraman, Zeithaml & 

Berry 1993) Parasuraman ym. jakavat palveluun kohdistuvat odotukset kahteen 

vertailutasoon, joita kuluttaja käyttää palvelun laatua arvioidessaan. Näistä 

ensimmäinen, haluttu taso, on se mitä kuluttaja odottaa tuotettavan ja jonka tuottamista 

kuluttaja pitää mahdollisena. Riittävä taso taas on palvelun minitaso, jonka kuluttaja on 

vielä valmis kelpuuttamaan. Näiden väliin jäävä alue on toleranssialue, jolle osuvaa 

palvelun tasoa kuluttaja pitää hyväksyttävänä. Tätä tutkimusta ennen Parasuraman ym. 

olivat kehittäneet SERVQUAL-mallin, joka mittaa palvelun laatua viidellä eri 

ulottuvuudella: luotettavuus, reagoivuus, vakuuttavuus, empaattisuus ja aineellisuus. 

SERVQUAL on saanut osakseen paljon myönteistä huomiota, mutta myös arvostelua. 

(Parasuraman ym. 1994, 202–203) 

 

Grönroos (2001) jakaa asiakkaan kokeman kokonaislaadun kahteen ulottuvuuteen 

korostaakseen asiakkaan ja palveluntarjoajan välisen vuorovaikutuksen merkitystä. 

Ensimmäinen ulottuvuus, tekninen eli lopputulosulottuvuus, nähdään yrityksissä usein 

laatukokemuksen tärkeimpänä muodostajana. Tällä ulottuvuudella tarkoitetaan tuotetun 

palvelun tai tuotteen asiakkaalle jäävää lopputulosta, jota asiakas voi omien 

laatukäsityksiensä mukaisesti arvioida. Tämän lopputuloksen lisäksi laatukokemuksessa 

tärkeässä osassa on kuitenkin myös toiminnallinen eli prosessiulottuvuus: se, miten 

palvelu asiakkaalle on toimitettu. Jos asiakas on ollut tyytymätön yrityksen kanssa 

tapahtuneeseen vuorovaikutukseen, jää koettu kokonaislaatu heikommaksi. Koetun 

kokonaislaadun ja ulottuvuuksien välissä vaikuttaa vielä yrityksen imago, joka 
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suodattaa kokemuksia. Jos yrityksen imago on myönteinen, annetaan pienet virheet 

helpommin anteeksi, toisaalta kielteisen imagon omaavan yrityksen virheet korostuvat. 

(Grönroos 2001, 100–102) 

 

Lehtisen & Lehtisen (1991) toinen laatumalli on osittain päällekkäinen Grönroosin 

(2001, ks. myös Grönroos 1983) laatumallin kanssa. Lehtinen & Lehtinen (1991) ovat 

esittäneet palveluiden laadusta kaksi mallia: kolmiulotteisen ja kaksiulotteisen. 

Kolmiulotteisen mallin laatu-ulottuvuudet ovat fyysinen laatu, vuorovaikutteinen laatu 

ja yrityksen laatu. Fyysisellä laadulla tarkoitetaan palvelun konkreettisten osien laatua, 

esimerkiksi käytettyjä välineitä, raaka-aineita tai palveluympäristön tiloja. 

Vuorovaikutteinen laatu tulee palvelun tuottajan ja käyttäjän välisestä 

vuorovaikutuksesta, yrityksen laatu taas viittaa asiakkaiden ja potentiaalisten 

asiakkaiden mielikuviin palvelun tuottavasta yrityksestä. Kaksiulotteinen malli on 

abstraktimpi, ja sen ulottuvuudet ovat prosessiulottuvuus ja lopputulosulottuvuus, 

joiden sisältö on pääosin sama kuin Grönroosilla (2001). (Lehtinen & Lehtinen 1991, 

288–293) 

 

2.2 Tilintarkastuksen tarvetta selittäviä näkökulmia 

 

Wallace (1980, 1987, 2004) selittää tilintarkastuksen kysyntää kolmen näkökulman 

kautta. Agenttinäkökulmasta, informaationäkökulmasta ja vakuuttamisnäkökulmasta 

katsoen tilintarkastus vastaa kolmeen eri tarpeeseen: valvontatarpeeseen, tiedon 

tuottamisen tarpeeseen ja tappioiden estämisen tarpeeseen. Seuraavassa käsitellään 

tilintarkastuksen tarvetta tämän jaon kautta. 

 

2.2.1 Agenttiteoria 

 

Agenttiteoria on yksi keskeisimmistä tilintarkastusta jäsentävistä teorioista (Watts & 

Zimmermann 1983). Agenttiteoriassa tarkastellaan päämiehen ja agentin suhdetta, joka 

on ollut tutkimuksessa esillä jo pitkään. Teorian muodostaminen tuli kuitenkin 

ajankohtaiseksi vasta 1970-luvun alussa, jolloin teoriasta kirjoitettiin ensimmäiset 

artikkelit (ks. esim. Wilson 1969, Demski 1972, Ross 1973). 
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Alkuperäisessä muodossaan teoria tarkastelee yrityksen omistajan ja johdon suhdetta 

(Viljaranta 1985, 2). Laajemmin katsottuna teoria voidaan soveltaa kuitenkin mihin 

tahansa agentin ja päämiehen tekemään sopimukseen, sen toteuttamiseen ja valvontaan. 

Agenttisuhde on yksi vanhimmista ja yleisimmistä kanssakäymisen muodoista, sisältäen 

esimerkiksi kaikki sopimukset työnantajan ja työntekijän välillä. (Lumijärvi 1987, 6–8) 

 

Agenttiteorian perusongelmana on agentin ja päämiehen eturistiriita. Agenttisuhde 

syntyy, kun päämies valtuuttaa agentin tekemään päätöksiä puolestaan odottaen tämän 

tekevän päämiehen kannalta parhaita mahdollisia päätöksiä. (Viljaranta 1985, 6) 

Päätösvallan delegoinnin mukana syntyy kuitenkin motivointiongelma, koska 

päämiehen ja agentin ajatellaan molempien tavoittelevan omaa etuaan – toimitusjohtaja 

maksimoi mieluummin oman hyötynsä kuin osakkeenomistajan. Tällöin keskeistä on 

tehokas palkitsemisjärjestelmä, joka tuo maksimaalisen hyödyn päämiehelle agentin 

toiminnasta. (Lumijärvi 1987, 10–12) 

 

Agenttisuhdetta muodostettaessa sopimuksen olennaisin osa on palkkion 

määräytyminen (Lumijärvi 1987, 6). Estääkseen omasta edustaan poikkeavat päätökset 

päämiehen täytyy järjestää agentille riittävästi kannustimia parhaiden mahdollisten 

päätösten tekoon, lisäksi agentin palkitsemisen suoritukseen perustuen on katsottu 

lisäävän agentin halua pysyä päämiehen alaisuudessa (Jensen & Meckling 1796, 5; 

Fama 1980, 292). Palkitsemisjärjestelmän tulee taata agentille tietty vähimmäisetu 

päämiehelle työskentelemisestä, mutta myös tuoda päämiehelle mahdollisimman suuri 

etu agentin pyrkiessä maksimoimaan oman hyötynsä. Palkitsemisjärjestelmästä 

hyötyvätkin sekä päämies että agentti. (Lumijärvi 1987, 12) 

 

Agenttikustannukset syntyvät, kun päämies haluaa varmistua siitä, että agentti tekee 

parhaita mahdollisia päätöksiä. Agenttikustannuksia aiheuttavat muun muassa 

lisääntynyt valvonta, ohjaussysteemin kasvu, agentin palkitseminen ja agentin 

epäoptimaalisten päätösten aiheuttamat kustannukset, ja ne voivat olla rahallisia tai ei-

rahallisia. (Viljaranta 1985, 3–4; Jensen & Meckling 1976, 5) Jensen & Meckling 

(1976) jakavat agenttikustannukset kolmeen luokkaan: päämiehen 

valvontakustannukset, agentin sitouttamiskustannukset ja jäännöskustannukset. 

Päämiehen valvontakustannukset syntyvät omistajan tarpeesta tarkkailla johdon työtä ja 

mitata työn tuloksia. Agentin sitouttamiskustannukset taas muodostuvat agentin ja 
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päämiehen tekemistä sopimuksista, joilla agenttia kannustetaan tekemään parhaita 

päätöksiä. Jäännöskustannukset ovat se rahallinen ero, joka jää agentin tekemän 

päätöksen ja päämiehelle parhaan mahdollisen päätöksen tuottaman tuloksen välille. 

(Jensen & Meckling 1976, 5–6) 

 

Agenttikulujen kasvaessa myös kysyntä korkealaatuisemmalle tilintarkastukselle 

kasvaa. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet tilintarkastuksella olevan merkitystä 

agenttisuhteen ongelmien vähentämisessä, koska sen kautta voidaan tarkkailla johdon 

toimintaa (Watts & Zimmerman 1986, 312–318; Sundgren 1998, 442). Chow (1982, 

287) totesi tutkimuksessaan agenttiongelman olevan pääasiallinen syy palkata 

tilintarkastaja. 

 

Agenttiteoriaa on myös kritisoitu. Kaplan (1984) näkee agenttiteorian sopimusteoriana, 

jota voidaan soveltaa tehdastyöläisiin, muttei yritysten johtajiin. Tätä väitettä Kaplan 

perustelee viittaamalla agenttiteorian ajatukseen oman edun maksimoinnista, ei 

ainoastaan taloudellisessa mielessä, vaan myös luontaisetuina ja ei-rahallisina etuina, 

kuten vapaa-aikana. Kaplanin mukaan ajatus ei päde johtajiin, koska heidän tapanaan ei 

ole työn välttely vaan pikemminkin työn liiallinen tekeminen. (Kaplan 1984, 404–405) 

 

Agenttiteorian käyttö tilintarkastuksessa on saanut kritiikkiä osakseen sen kapea-

alaisuuden vuoksi. Teorian käytön on katsottu johtavan tilintarkastuksen näkemiseen 

pelkkänä yritysjohdon välineenä todistaa tehokkuuttaan. (Kärkkäinen 1998, 24; ks. 

myös Hunt & Hogler 1990, Wansuk 1985, Watts & Zimmermann 1983) Agenttiteoria 

on silti hyvin suosittu tilintarkastuksen taustateoriana, ja vastakritiikkinä esitetään, ettei 

teoriaa tulekaan käyttää yksinkertaisimmassa muodossaan, vaan soveltaen (Kärkkäinen 

1998, 24; ks. myös Koffmann & Lawaree 1993; Grout, Jewitt, Pong & Whittington 

1994).  

 

Agenttiteoriaa sovellettaessa voidaan myös kysyä, mikä tekee tilintarkastajasta erilaisen 

kuin päämiehestä ja agentista – miksi tilintarkastajakin ei yrittäisi maksimoida omaa 

hyötyään. Antlen (1982) mukaan tilintarkastaja tulisi nähdä teoriassa samoin kuin 

muutkin sopimusosapuolet, koska lähestymistapaa ei ole loogista muuttaa yhden 

osapuolen kohdalla. Tästä näkökannasta seuraa kysymys, mikä olisi optimaalinen 

sopimus tilintarkastajan kanssa, jotta päämiehen hyöty voidaan maksimoida. Jos 
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tilintarkastaja nähdään myös omaa etuaan tavoittelevana, tulee hänelle taata tietty 

hyödyn vähimmäisaste kuten agentille yleensäkin teorian mukaisesti. (Antle 1982, 503–

504, 519) 

 

Ballwieser (1987) esittää, että päämieheltä on lyhytnäköistä ohittaa ongelmat, joita 

tilintarkastaja voi aiheuttaa. Ei ole itsestään selvää, että tilintarkastaja toimii päämiehen 

eduksi, jos sopimusosapuolten näkökannat eroavat toisistaan. Tilintarkastaja on myös 

agentti, jonka pitäisi informoida päämiestä työnsä tuloksista, jotta päämies voi 

varmistua tavoitteidensa toteuttamisesta. (Ballwieser 1987, 328–329) Tilintarkastajan ja 

omistajan päämies—agentti-suhteesta syntyy lisäksi uusi kannustinongelma, sekä 

tilintarkastajan ja ensimmäisen agentin mahdollinen liittoutuminen (Antle 1982, 520-

521). Watts ja Zimmermann (1986, 316) kuitenkin pitävät liittoutumisongelmaa 

epätodennäköisenä, koska on sekä tilintarkastajan että ensimmäisen agentin eduksi, että 

tilintarkastaja on riippumaton. (ks. tilintarkastajan agenttiongelmasta myös Viitanen 

2000, 27–30) 

 

2.2.2 Informaationäkökulma 

 

Informaationäkökulman mukaan tilintarkastajan käyttö parantaa tuotetun informaation 

laatua ja auttaa siten sijoittajia sijoituspäätöksissään. Sijoittajien päätöksenteon laatu 

paranee, heidän riskinsä pienenee ja osakekaupat ovat tuottoisampia. Informaatio on 

kaikille sijoittajille sama ja yhtälailla ilmainen, joten toisia sijoittajia vastaan ei ole 

mahdollista saada etulyöntiasemaa. Henkilökohtaista osakesalkkuaan voi kuitenkin 

tiedon perusteella muokata paremmaksi. (Wallace 1980, 1987, 2004) 

 

Tilintarkastukseen liittyy osakkeenomistajan näkökulmasta kaksi eri 

vapaamatkustajaongelmaa. Ensimmäisinä vapaamatkustajina ovat tuotettua 

informaatioita hyödyntävät muut tahot, jotka eivät ole osallistuneet tilintarkastuksen 

kustannuksiin toisin kuin osakkeenomistajat. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa 

yrityksen ulkopuoliset henkilöt ja viranomaiset. Vapaamatkustuksesta seurauksena 

saattaa olla informaation alituotanto, jota pyritään estämään lainsäädännöllä. (Wallace 

1980, 1987, 2004) 
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Toinen vapaamatkustajaongelma syntyy isoissa yrityksissä omistuksen 

jakautuneisuudesta. Yksittäinen suuri omistaja pystyy valvomaan johdon toimintaa itse, 

mutta useat pienet osakkeenomistajat eivät tätä voi tehdä. Delegoitu valvonta onkin 

erityisen tärkeää yrityksissä, joissa omistus on jakautunut laajalti. Valvonta estää johdon 

puutteellisesta toiminnasta syntyviä kuluja, mutta aiheuttaa itsessäänkin kustannuksia – 

yksittäinen osakkeenomistaja jättäisi siis mielellään valvonnasta huolehtimisen muiden 

vastuulle.  Tilintarkastaja on ulkopuolinen riippumaton taho, joka takaa luotettavan 

tilinpäätösraportoinnin ja valvoo johtoa sekä samalla koko yrityksen hallintoa. (Brealey, 

Myers & Allen 2006, 305–306) 

 

Tuotetun informaation epätäydellisyys tuo mukanaan haitallisen valinnan ongelman. 

Lainanantajan ja lainansaajan välillä vallitsee tiedon epätasapaino, jolloin lainanantajan 

ei ole mahdollista saada selville kaikkia lainansaajan olennaisia piirteitä. Näin lainaa 

saatetaan myöntää enemmän kuin olisi yhteiskunnan kannalta tehokasta, ja hyvät 

projektit voivat jäädä huonojen projektien jalkoihin. (de Meza & Webb 1987, 281) 

Tilintarkastus parantaa informaation laatua ja tuo näin lainantajalle tarpeellista lisätietoa 

lainansaajasta, lisäksi tilintarkastuskertomuksesta lainanantaja voi todeta, ettei 

toiminnassa ole ollut laiminlyöntejä tai muuta moitittavaa. (Watts & Zimmermann 

1986) 

 

2.2.3 Vakuuttamisnäkökulma 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että yksi tilintarkastuksen arvossa pidetty ominaisuus on 

sen sijoittajille tuoma vakuutus (ks. esim. Wallace 1981, Chow, Kramer & Wallace 

1988, Schwartz & Menon 1985). Jos sijoittaja tekee sijoituspäätöksen luottaen 

tarkastettuihin tilinpäätöstietoihin, jotka olivatkin virheellisiä, voi hän vaatia 

tilintarkastajalta korvauksia: tilintarkastaja on siis potentiaalinen vahingonkorvaaja 

mahdollisissa sijoitustappioissa (Menon & Williams 1994). Näin osa vastuusta saadaan 

siirrettyä tilintarkastajalle, mikä vaikuttaa tilintarkastuksen arvoon (Wallace 1981). 

 

Hypoteesi on kotoisin Yhdysvalloista, missä kanteita tilintarkastajia vastaan nostetaan 

enemmän kuin Suomessa. Myös mahdollisten korvausten määrä on huomattavasti 

korkeampi. Hypoteesin mukaan tilintarkastaja antaa vakuutuksen ottaessaan 

toimeksiannon vastaan, ja mitä suurempi vakuutus rahallisesti on, sitä arvokkaampi on 
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myös tilintarkastus. Yleisesti suurilla tilintarkastusyhtiöillä vakuutuksetkin ovat 

kattavampia ja sitä kautta lisäävät tilintarkastuksen arvoa mahdollisten korvausten 

kasvaessa. (Wallace 1981, 1987, 2004) 

 

Suomessa tilintarkastajan vahingonkorvausvastuusta säädetään tilintarkastuslain 51. 

pykälässä. Sen mukaan tilintarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän 

on tilintarkastusta tehdessään aiheuttanut tahallisesti tai huolimattomuudesta yhteisölle 

tai säätiölle. (TTL 51 §) Toiminnasta on siis voitava osoittaa selvä syy–seuraus-suhde, 

jolloin teko on johtanut vahinkoon. Teko itsessään voi olla aktiivinen tai laiminlyönti, 

useimmissa tapauksissa kyseessä on laiminlyönti. (Saarikivi 1999, 23) Tilintarkastaja 

vastaa myös vahingosta, jonka hänen apulaisensa tahallisesti tai huolimattomuudesta on 

aiheuttanut, ja jos tilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö, vastaavat vahingosta yhteisö 

sekä henkilö, jolla on päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta (TTL 51 §). Laissa ei 

määritetä, mitä vahingolla tarkoitetaan, vaan se jätetään yleisten 

vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden varaan. Vahingon tulee kuitenkin olla 

konkreettinen. (Saarikivi 1999, 22) 

 

2.3 Laatu tilintarkastuksessa 

 

2.3.1 Laadun merkitys tilintarkastuksessa 

 

Riistaman (1999, 16) mukaan tilintarkastus perustuu henkilökohtaisiin työsuorituksiin. 

Tällöin tilintarkastaja henkilönä on tärkeässä roolissa, ja kaikkien osapuolten on voitava 

luottaa häneen. Riistama esittää, että tilintarkastajan luotettavuuden säilyttämiseksi tulee 

hänen toimia eettisesti ja moraalisesti työelämän lisäksi myös yksityiselämässään – 

tilintarkastuksessa työn laadun takeena on siis epätavallisen voimakkaasti työn tekijä 

henkilönä. Tilintarkastajan riippumattomuus on yksi keskeinen edellytys luottamuksen 

ja sitä kautta laadun rakentumiselle. 

 

Saarikiven (1999, 46) mukaan tilintarkastaja on aina jossain määrin riippuvainen. 

Tämän aiheuttavat tekijät on kuitenkin pyrittävä minimoimaan, jotta ulkopuolinen voi 

luottaa tilintarkastajan toimivan työssään objektiivisesti. Tilintarkastuksen teoriassa 

riippumattomuus jaetaan yleisesti kahteen osaan: tosiasialliseen riippumattomuuteen ja 
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ulkoiseen riippumattomuuteen. Tosiasiallisella riippumattomuudella viitataan 

tilintarkastajan henkiseen asennoitumiseen tarkastustyötä kohtaan, ulkoisella 

riippumattomuudella taas tarkoitetaan ulkopuoliselle jäävää kuvaa tilintarkastajan 

riippumattomuudesta. (Saarikivi 1999, 46–47; Riistama 1999, 34–35) 

 

Tilintarkastustyön laatu muodostuu siis ainakin osittain tilintarkastajan 

henkilökohtaisista ominaisuuksista ja kyvyistä. Laatukäsitteen voi yhdistää myös 

luvussa 2.2.1 mainittuun agenttiteoriaan, jonka mukaan tilintarkastus varmentaa agentin 

toimittaneen päämiehelleen todenmukaista tietoa. Tällöin laatu on onnistumista tässä 

tehtävässä, ja epäonnistuminen laadun puutetta. (Vakkuri & Pesonen 2005, 60) Hyvä 

laatu täyttää asiakkaan, tässä tapauksessa päämiehen, tarpeet, vaatimukset ja odotukset 

(Lecklin 2002, 26). 

 

Asiakkaan tilintarkastuksesta saama lisäarvo on tärkeä tekijä tilintarkastuksen laatua 

määrittäessä. Asiakkaat odottavat tilintarkastajalta havaintoja ja johtopäätöksiä, joiden 

perusteella voidaan ryhtyä toimintariskejä vähentäviin toimenpiteisiin. Vaikka tarkastus 

kohdistuu menneeseen tietoon, odotetaan tilintarkastajalta tulevaisuuteen suuntautuvaa 

otetta. Analyyttinen lähestymistapa toiminnan ja sisäisen valvonnan riskeihin hyödyttää 

toimivaa johtoa. (Riistama 1999, 121–122) 

 

Tilintarkastuksen hyvä laatu ei kuitenkaan tarkoita vain sitä, että tilintarkastajan 

palkannut päämies olisi tyytyväinen. Tilintarkastuksen tehtävänä on tuottaa 

asiantuntijan riippumaton lausunto tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon 

lainmukaisuudesta (Saarikivi 1999, 18). Tällöin on tuotava esiin myös ne seikat, jotka 

päämies mahdollisesti haluaisi pitää piilossa. Vaikka mahdollisia tilinpäätökseen 

sisältyviä virheitä tai laiminlyöntejä ei tarkastuksen yhteydessä huomattaisikaan, 

pienentyy tilintarkastajan vastuu, jos tilintarkastus on tehty hyvän tilintarkastustavan 

mukaisesti. Tämän takia tilintarkastuksen hyvä laatu on vahvasti myös tilintarkastajien 

omassa intressissä. (Kärkkäinen 1998, 88–89) 

 

Sutton & Lampe (1991) muistuttavat, että tilintarkastuksen laatua arvioivat kaikki 

tarkastettavan kohteen sidosryhmät. Eri sidosryhmillä on omat laatukriteerinsä, koska 

kukin tarkastelee laatua omasta näkökulmastaan. Tilintarkastuksesta kiinnostuneet 

osapuolet jaetaan viiteen pääryhmään: tilinpäätöstietojen tuottajat (esimerkiksi johto ja 
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taloushenkilöstö), tilinpäätöstietojen ulkoiset hyödyntäjät (nykyiset ja potentiaaliset 

sijoittajat, lainanantajat), julkisen edun säätelijät (oikeuslaitos, veroviranomaiset), 

tilintarkastusalan järjestöt jäsenineen ja toimeksiannosta vastaava tilintarkastusyhteisö. 

Jako ei ole tyhjentävä, mutta sen tarkoituksena on selventää tilintarkastuksesta 

kiinnostuneiden ryhmien ja alaryhmien koostumusta. Lisäksi on huomioitava, että myös 

ryhmien sisällä saattaa olla eroavia mielipiteitä laadusta. (Sutton & Lampe 1991, 275–

176) 

 

2.3.2 Laadunvarmistuksen merkitys tilintarkastuksessa 

 

Kuten edellä todettiin, palvelun laatua arvioivat ensisijaisesti sen käyttäjät. 

Tilintarkastuksen kaltaisen asiantuntijapalvelun laadun arviointi on kuitenkin vaikeaa. 

Useimmiten tilintarkastuksen päätuotos on määrämuotoinen tilintarkastuskertomus, joka 

ei kerro tehdyn tilintarkastuksen laadusta. (Zerni 2009, 17) Tilintarkastuksen ulkoinen 

laadunvarmistus tapahtuu tilintarkastajista ja tilintarkastusyhteisöistä riippumattomien 

tahojen toimesta ja sen tarkoituksena on lisätä sekä tilintarkastuksen luotettavuutta ja 

uskottavuutta että julkaistavien taloudellisten tietojen uskottavuutta 

(Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta 2008, 3–5; Vainio ym. 2011, 30).  

 

Tilintarkastuslain (13.4.2007/459) 23 §:n mukaan tilintarkastajan on huolehdittava 

tilintarkastustyönsä laadusta ja osallistuttava Keskuskauppakamarin 

tilintarkastuslautakunnan laaduntarkastuksiin (KHT-auktorisoidut tilintarkastajat) tai 

kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan laaduntarkastuksiin (HTM-auktorisoidut 

tilintarkastajat). Julkishallinnon ja –talouden tilintarkastajien (JHTT-auktorisoidut 

tilintarkastajat) velvollisuudesta osallistua JHTT-lautakunnan järjestämiin 

laaduntarkastuksiin säädetään laissa julkishallinnon- ja talouden tilintarkastajista 

(1.4.1999/467, JHTT-laki) pykälässä 6a. Tilintarkastustyön laadun varmistamiseksi ja 

hyvän tilintarkastustavan noudattamisvelvollisuudesta johtuen tilintarkastusyhteisöillä 

on tämän lisäksi omia sisäisiä laadunvalvontamenetelmiään. Sisäisellä 

laadunvalvonnalla yhteisöt pyrkivät varmistumaan siitä, että kaikki yhteisön 

tilintarkastajat toimivat riittävän laadukkaasti tilintarkastustyössään (Vainio ym. 2011, 

57).  
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Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen sisäinen laadunvalvonta on omavalvontaa ja 

sen lähtökohtana on, että valvonnan kohteena olevat haluavat itse noudattaa 

toimintaansa koskevia vaatimuksia. Laadunvalvonta koostuu periaatteista ja 

menettelytavoista, joiden avulla saadaan riittävä varmuus ammatillisten standardien, 

säännösten ja määräysten noudattamisesta tilintarkastustyössä. (Horsmanheimo & 

Steiner 2008, 458) Vakkuri (2011) yhdistää tilintarkastajien ammattikunnan laadun 

ylläpidon omaehtoisen intressin tarkastajan asemaan kolmantena osapuolena päämiehen 

ja agentin välissä. Päämiehen ja agentin välillä oleva epäluottamus voidaan nähdä 

tilintarkastusinstituution legitimiteetin keskeisenä tekijänä, jolloin ammattikunta pyrkii 

ylläpitämään legitimiteettiä korostamalla tilintarkastustyön laatua, eli tarkastuksen 

riippumattomuutta ja standardien mukaisuutta. (Vakkuri 2011, 73) 

 

Tilintarkastajien valvonta voidaan jakaa ulkoisen ja sisäisen valvonnan lisäksi myös 

ennakoivaan ja reagoivaan valvontaan. Reagoiva valvonta perustuu 

valvontaviranomaiselle tehtyihin kanteluihin ja valvontaviranomaisen oma-aloitteisiin 

toimenpiteisiin. Vuoden 2007 tilintarkastuslain uudistuksen jälkeen valvonnan 

painopiste on siirtynyt reagoivasta valvonnasta ennakoivaan valvontaan, jonka avulla 

tilintarkastusalaa voidaan kehittää paremmin. Ennakoivan valvonnan tärkein osa ovat 

säännölliset laaduntarkastukset, mutta se voi myös kohdistua koko 

tilintarkastajakuntaan ohjeiden ja suositusten muodossa. (Vainio ym. 2011, 31) 

 

Satopää (1999) on esittänyt laadunvalvonnan johtavan väistämättä dokumentoinnin 

merkityksen korostumiseen. Sekä sisäinen että ulkoinen laadunvalvonta suoritetaan 

pääasiassa tarkastamalla tilintarkastustyössä tuotettuja asiakirjoja ja työpapereita, joten 

jokainen tarkastustyön vaihe on oltava todennettavissa. (Satopää 1999, 109) Tarkan ja 

yhdenmukaisen dokumentoinnin katsotaan lisäävän ulkoista uskottavuutta jo itsessään 

(Jalas 2000, 66). 
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3 LAADUNVALVONTASTANDARDI JA MUU 

LAATUOHJEISTUS 

 

 

3.1 Tilintarkastuksen sisäinen laadunvalvonta osana 

laadunvarmistusta 

 

Laadunvarmistukseen liittyvän käsitteistön pohjana voidaan pitää sekä 

tilintarkastustoimistojen laadunvalvontatoimenpiteiden yhteydessä käytettyjä termejä 

että lainsäädännössä käyttävää terminologiaa (Horsmanheimo & Steiner 2008, 457). 

Merkityssisällöt voivat siis vaihdella käsitteen käyttäjästä riippuen. Seuraavassa 

syvennetään tässä tutkimuksessa käytettäviä määritelmiä. 

 

3.1.1 Laadunvarmistus ja sen valvonta 

 

Laadunvarmistuksen käsitteellä tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, jolla laadun 

asianmukaisuudesta huolehditaan. Tilintarkastuksen laadunvarmistukselle on tyypillistä, 

että tilintarkastajat itse asettavat sääntöjä ja valvovat niiden noudattamista laadun 

varmistamiseksi. Tarkoitus ei ole määrittää sanktioita ei-toivottavista tuloksista, vaan 

antaa ohjausta ja neuvontaa virheiden ehkäisemiseksi. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 

458–459) Itsesääntelyn luonnetta korostaa myös tilintarkastuslain (13.4.2007/459) 

sanamuoto, jossa velvollisuus huolehtia tilintarkastustyön laadusta annetaan 

tilintarkastajille. Lain määritelmän mukaan laadunvarmistus koskee vain varsinaista 

tilintarkastustyötä eikä siten ulotu koskemaan muita toimeksiantoja kuten esimerkiksi 

konsultointia. (TTL 23 §) 

 

Laadunvarmistuksen käytännön toteutus vaihtelee kunkin tilintarkastajan kohdalla. 

Ohjeistuksena ovat hyvä tilintarkastustapa, laadunvarmistusta koskevat standardit ja 

mahdolliset tilintarkastajan työyhteisön omat säännökset. Suurissa 

tilintarkastusyhteisöissä laadunvarmistuksen järjestelmät ovat erittäin perinpohjaisia, 

mutta yksittäisillä tilintarkastajilla ne ovat selvästi vaatimattomammat. Kansainvälisten 

ketjujen etuna ovat yksityiskohtaiset laadunvarmistusta koskevat ohjeet ja työvälineet. 
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(Horsmanheimo & Steiner 2008, 459–460) Yhteisöjen sisäisiä laadunvarmistuskeinoja 

kutsutaan tässä tutkimuksessa sisäiseksi laadunvalvonnaksi. 

 

Laadunvarmistusta valvovat tilintarkastajista riippumattomat tahot. 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta huolehtii KHT-tilintarkastajien ja KHT-

yhteisöjen laadunvarmistuksen valvonnasta, kauppakamarien tilintarkastuslautakunnat 

taas HTM-tilintarkastajien ja HTM-yhteisöjen laadunvarmistuksen valvonnasta. (TTL 

40 §) Laadunvarmistuksen valvonnasta määrätään tilintarkastuslaissa, mutta laki ei 

sisällä vaatimuksia valvonnan keinoista tai määrästä (Horsmanheimo & Steiner 2008, 

463). Tarkemmat ohjeet laadunvarmistuksen valvontaan annetaan Euroopan komission 

suosituksessa (2008/362/EY) yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen 

tilintarkastuksia tekeviin lakisääteisiin tilintarkastajiin ja tilintarkastusyhteisöihin 

sovellettavasta ulkoisesta laadunvarmistuksesta. JHTT-tilintarkastajien ja –yhteisöjen 

laadunvarmistusta valvoo julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta (JHTT-

laki 15 §). Laadunvarmistuksen valvontaan viitataan tässä tutkimuksessa myös 

ulkoisena laadunvalvontana, jolloin se on helpommin erotettavissa sisäisestä 

laadunvalvonnasta. 

 

3.1.2 Laaduntarkastus 

 

Laaduntarkastukset ovat laadunvarmistuksen valvonnan eli ulkoisen laadunvalvonnan 

toteuttamista käytännössä (Horsmanheimo, Kaisanlahti & Steiner 2007, 276–277). 

Tilintarkastuslain (13.4.2007/459) mukaan Keskuskauppakamarin 

tilintarkastuslautakunta (TILA) määrää KHT-tilintarkastajan laaduntarkastukseen 

enintään kuuden vuoden välein tai jos kyseessä on julkisen kaupankäynnin kohteena 

olevaa yhteisöä tarkastava tilintarkastaja, enintään kolmen vuoden välein. Tarkastusta 

suorittamaan TILA määrää yhden tai useamman riippumattoman laaduntarkastajan. 

(TTL 40 §) Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tarkastuksissa 

päävastuullinen laaduntarkastaja ei voi olla tilintarkastusammatissa toimiva henkilö, 

mutta tilintarkastajat voivat toimia kyseisissä laaduntarkastuksissa asiantuntijoina. 

Muiden yhteisöjen laaduntarkastaja voi toimia samanaikaisesti tilintarkastajana. 

(Komission suositus 2008/362/EY) 
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Laaduntarkastuksen sisällöstä ja toteuttamistavasta päättää TILA (TTL 40 §). 

Tarkastuksessa on mm. arvioitava tilintarkastusstandardien ja 

riippumattomuusvaatimusten noudattamista, käytettyjen resurssien määrää ja laatua, 

palkkioita ja tilintarkastusyhteisön sisäistä laadunvarmistusjärjestelmää sekä 

tarkastettava tilintarkastusaineisto (Horsmanheimo & Steiner 2008, 464). Tarkastuksen 

jälkeen TILA käsittelee laaduntarkastuksen tulokset ja tekee päätökset toimenpiteistä, 

joihin laaduntarkastus antaa aihetta. Vastaava pätee kauppakamarin 

tilintarkastusvaliokunnan velvollisuuteen valvoa HTM-tilintarkastajia ja –yhteisöjä. 

(TTL 40 §) 

 

JHTT-lautakunta valvoo JHTT-tilintarkastajien ja –yhteisöjen laadunvarmistusta. 

JHTT-lain mukaan lautakunnan tulee määrätä JHTT-tilintarkastaja laaduntarkastukseen 

enintään kuuden vuoden välein ja JHTT-yhteisö enintään neljän vuoden välein. 

Laaduntarkastuksen sisällöstä ja toteuttamistavasta sekä tarkastuksen aiheuttamista 

toimenpiteistä päättää lautakunta itse. Laaduntarkastustyön voi tuottaa lautakunta tai 

ulkopuolinen asiantuntija. (JHTT-laki 15 §) 

 

3.1.3 Sisäinen laadunvalvonta 

 

Laadunvalvonta tarkoittaa tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön omia 

laadunvalvontamenetelmiä, joilla varmistetaan, että tilintarkastus on suoritettu 

asianmukaisesti. Laadunvalvonta on omavalvontaa ja sen lähtökohtana on, että 

valvonnan kohteena olevat haluavat itse noudattaa toimintaansa koskevia vaatimuksia. 

Laadunvalvonta koostuu periaatteista ja menettelytavoista, joiden avulla saadaan 

kohtuullinen varmuus ammatillisten standardien, säännösten ja määräysten 

noudattamisesta tilintarkastustyössä. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 458) 

 

Tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontaperiaatteita käsittelee tilintarkastajien 

kansainvälisen organisaatio IFAC:n (International Federation of Accountants) antama 

ISA 220 –standardi. KHT-yhdistys – Föreningen CGR julkaisee säännöllisesti ISA-

standardeihin perustuvia suosituksia, joten myös ISA 220 on suomennettu yhdistyksen 

toimesta. Suosituksessa todetaan laadunvalvontaperiaatteiden ja –menettelytapojen 

riippuvan monista seikoista ja tämän takia yhteisöjen laadunvalvontatavat saattavat 

poiketa toisistaan. Suosituksessa esitetään laadunvalvontaperiaatteiden mahdollisia 
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tavoitteita sekä annetaan käytännön neuvoja muun muassa apulaisten ohjaukseen ja 

työnkulun valvontaan tilintarkastustyössä. (Kutila 2007, 37–41; ks. KHT-yhdistys - 

Föreningen CGR ry 2006) ISA 220 –standardista ja sen taustasta kerrotaan enemmän 

alaluvussa 3.2.2. 

 

Sisäisen laadunvalvonnan ohjeistus tarkentui uudistetun ISQC1-

laadunvalvontastandardin ilmestyttyä vuonna 2009. ISQC1-standardi käsittelee 

tilintarkastusyhteisön velvollisuuksia sisäiseen laadunvalvontajärjestelmään liittyen, 

sisällöstä kerrotaan tarkemmin alaluvussa 3.2.3. Standardi on hyvin laaja, ja sen 

mukaisen laadunvalvonnan toteuttaminen saattaa olla haastavaa yhteisöille, jotka eivät 

kuulu suuriin ketjuihin. Helpottaakseen näiden yhteisöjen sisäisen laadunvalvonnan 

muodostamista IFAC:n SMP-komitea (Small and Medium Practices Committee) on 

julkaissut standardin soveltamisohjeen pienille ja keskisuurille tilintarkastusyhteisöille. 

(IFAC 2011) Tämä laadunvalvontakäsikirjamalli on myös suomennettu HTM-

yhdistyksen toimesta (HTM-tilintarkastajat ry < 

http://www.htm.fi/valvonta/laadunvalvonta>). 

 

3.2 ISA-standardit ja ISQC 1 –laadunvalvontastandardi 

 

3.2.1 IFAC ja Clarity-projekti 

 

Tilintarkastusalan kansainvälinen organisaatio IFAC (The International Federation of 

Accountants) on perustettu 1970-luvun lopussa tarkoituksena vahvistaa tilintarkastajien 

ammattikuntaa maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä IFAC onkin tilintarkastajien laajin 

ammattijärjestö yhteensä 158 jäsenjärjestöllä ja liitännäisjäsenellä 124:ssä eri maassa 

edustaen yhteensä noin 2,5 miljoonaa tilintarkastajaa. IFAC julkaisee hyvää 

tilintarkastustapaa koskevia säännöksiä ja standardeja, edistää niiden käyttöönottoa ja 

valvoo noudattamista yleisen edun nimissä, jotta sijoittajien ja muiden sidosryhmien 

tarvitseman tiedon luotettavuudesta voidaan varmistua, ja talouden kehitys ei esty. 

Kansainvälisesti tunnustettujen ja yhdenmukaisten standardien kautta on tarkoitus 

edistää rehellisyyttä, läpinäkyvyyttä ja asiantuntevuutta tilintarkastusalalla. (IFAC 2010, 

3) 
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IFAC:ssa on neljä itsenäistä standardeja antavaa toimielintä, joilla on jokaisella omat 

vastuualueensa. Tilintarkastus- ja varmennusstandardeista vastaa IAASB (International 

Auditing and Assurance Standards Board), koulutusstandardeja antaa IAESB (Interna-

tional Accounting Education Standards Board), eettisiä sääntöjä IESBA (International 

Ethics Standards Board for Accountants) ja julkissektorin tilinpäätösstandardeja IP-

SASB (International Public Sector Accounting Standards Board). Nämä toimielimet 

tunnetaan myös yhteisnimellä ”yleisen edun nimissä toimivat komiteat”. Niiden työssä 

auttavat neuvoa antavat ryhmät, joihin kuuluu yleisön edustajia. Yleisön edustajat 

tuovat mukaan eri näkökulmia. Tilintarkastusta päätyönään tekevien lisäksi IFAC laatii 

ohjeistusta myös muissa ammateissa toimiville tilintarkastajille, pienille ja keskisuurille 

praktiikoille, kehittyville maille ja kansainvälisille tilintarkastajille perustellen tätä 

näiden kaikkien tärkeällä roolilla maailmantaloudessa. (IFAC 2010, 3–4) 

 

Keväällä 2009 IFAC sai päätökseen vuonna 2004 aloitetun Clarity-projektin, jonka 

tarkoituksena oli uudistaa kaikki 36 ISA- eli tilintarkastusstandardia sekä 

laadunvalvontastandardi ISQC1. Noin puoleen standardeista tehtiin sisällöllisiä 

muutoksia, lisäksi standardien selkeyttä ja ymmärrettävyyttä parannettiin sekä niiden 

kieltä ja rakennetta muokattiin. Clarity-standardeja sovelletaan 15.12.2009 tai sen 

jälkeen alkaneiden tilikausien tilintarkastuksissa. (IFAC 2010, VIII) HTM-yhdistyksen 

(2007) mukaan Clarity-projektin lähtökohtana on ”tilintarkastus on tilintarkastusta”, 

mikä tarkoittaa, että tilintarkastus ei rajoitu listattuihin yhtiöihin tai julkisen edun 

yhtiöihin, vaan myös monet muut yksityiset ja julkiset yhteisöt on huomioitu 

standardeja uusittaessa. (HTM-tilintarkastajat ry. 2007, 

<http://www.htm.fi/tiedotus/lausunnot/2007/isa_standardien_kehittaminen_ja_kayttoon

_ottaminen_eussa>) 

 

3.2.2 ISA 220 

 

IFAC:n määritelmän mukaan ISA-standardit ohjaavat mennyttä aikaa koskevaan 

taloudelliseen informaatioon kohdistuvia tilintarkastuksia ja yleisluontoisia tarkastuksia. 

Muita varmennustoimeksiantoja varten ovat ISAE-standardit ja IAEPS-standardit, sekä 

liitännäispalveluita varten ISRS- ja IRSPS-standardit. (IFAC 2010, xvi) 
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ISA-standardit muodostavat yhdessä ISQC-standardien ja EU:n säännösten ja 

direktiivien sekä paikallisen lainsäädännön kanssa viitekehyksen EU:n jäsenvaltioiden 

tilintarkastukselle (IFAC 2010). Vrentzou (2011, 334–335) vertaa ISA-standardien 

kehittämistä IAS-standardien (International Accounting Standards) kehittämiseen, joka 

on ollut eräs merkittävimmistä askelista tilinpäätösten valmistelun ja esittämisen 

historiassa.  Yleisesti ISA-standardit on pyritty luomaan eri lainsäädäntöihin 

soveltuviksi, ja esimerkiksi Dellaportas, Yapa & Sivanantham (2008) totesivat 

tutkimuksessaan Australian lainsäädännön olevan konvergenssissa ISA-standardien 

kanssa.  Maakohtaisia eroja kuitenkin on, muun muassa Suomessa tilintarkastus koskee 

myös toimintakertomusta, tilintarkastusta ja hallintoa, kun taas ISA-standardit on 

laadittu pelkän tilinpäätöksen tarkastusta varten. (IFAC 2010, xiii)  

 

IAASB:n puheenjohtaja Arnold Schilderin mukaan standardit antavat tilintarkastajille 

aiempaa paremmat välineet suoriutua työstään hyvin. Standardeja on pidetty liian 

raskaina pienten ja keskisuurten yritysten tilintarkastusta varten, mutta Schilder 

puolustaa standardien yhdenmukaisuutta kaikenkokoisilla asiakkailla. Schilder korostaa 

tilintarkastajan oman harkintakyvyn käyttöä, jolloin tarkastustoimenpiteet voivat 

vaihdella yrityksen koon mukaan. Kaikki standardeissa esitetyt vaatimukset eivät ole 

relevantteja kaikissa tilanteissa, eikä dokumentaation kanssa tarvitse liioitella: riittää, 

että merkittävät asiat on dokumentoitu tarkoituksenmukaisesti. (Tilintarkastus-Revision 

2009, 34–38) 

 

ISA 220 -standardi koskee tilintarkastuksen laadunvalvontaa ja IFAC:n mukaan sitä 

tulee lukea yhdessä ISA 200 ”Riippumattoman tilintarkastajan yleiset tavoitteet ja 

tilintarkastuksen suorittaminen ISA-standardien mukaisesti” –standardin kanssa. 

Standardi käsittelee tilintarkastajan erityisiä velvollisuuksia, jotka koskevat 

tilintarkastuksen laadunvalvontamenettelyjä sekä soveltuvissa kohdin myös 

toimeksiantokohtaisen laadunvalvontatarkastuksen suorittajan velvollisuuksia. Taustalla 

on oletus, että tilintarkastusyhteisön on noudatettava ISQC 1 –standardia ja 

laadunvalvonnan järjestelmät, periaatteet ja menettelytavat ovat siten 

tilintarkastusyhteisön vastuulla. Standardin tavoitteena on varmistaa tilintarkastajalla 

olevan käytössään toimeksiantotasolla laadunvalvontamenettelyt, jotka antavat hänelle 

kohtuullisen varmuuden siitä, että tilintarkastuksessa noudatetaan ammatillisia 

standardeja sekä sovellettavia säädöksiin ja määräyksiin perustuvia vaatimuksia, ja että 
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annettava tilintarkastuskertomus on olosuhteisiin nähden asianmukainen. (IFAC 2010, 

294–297) 

 

3.2.3 ISQC1-laadunvalvontastandardi 

 

Kansainvälisiä laadunvalvontastandardeja on toistaiseksi IFAC:n toimesta julkaistu 

vasta yksi, laadunvalvontastandardi ISQC1 ”Laadunvalvonta tilintarkastusyhteisöissä, 

jotka suorittavat tilinpäätöksiin kohdistuvia tilintarkastuksia ja yleisluonteisia 

tarkastuksia sekä muita varmennus- ja liitännäispalvelutoimeksiantoja”. Standardin 

mukaiset laadunvalvontajärjestelmät on tullut ottaa tilintarkastusyhteisöissä käyttöön 

15.12.2009 mennessä. Standardia tulee lukea yhdessä ISA 200 ”Tilintarkastajan yleiset 

tavoitteet ja tilintarkastuksen suorittaminen ISA-standardien mukaisesti” -standardin 

kanssa. (IFAC 2010, 205–206) 

 

ISQC1-standardi koskee tilintarkastusyhteisön velvollisuutta pitää huolta yhteisön 

laadunvalvontajärjestelmästä tilinpäätöksiin kohdistuvia tilintarkastuksia ja 

yleisluonteisia tarkastuksia sekä muita varmennus- ja liitännäispalvelutoimeksiantoja 

varten. Standardia sovelletaan kaikkiin tilintarkastusyhteisöihin, mutta standardin 

noudattamiseksi luotavien toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen luonne riippuu 

useista tekijöistä, esimerkiksi tilintarkastusyhteisön koosta. Standardin mukaan 

tilintarkastusyhteisön tavoitteena on luoda ja ylläpitää laadunvalvontajärjestelmä, jonka 

avulla se saa kohtuullisen varmuuden siitä, että tilintarkastusyhteisö ja sen henkilöstö 

noudattavat ammatillisia standardeja sekä sovellettavia säädöksiin ja määräyksiin 

perustuvia vaatimuksia. Järjestelmän tulee myös antaa kohtuullinen varmuus siitä, että 

tilintarkastusyhteisön ja toimeksiannosta vastuullisten henkilöiden antamat raportit ovat 

olosuhteisiin nähden asianmukaisia. (IFAC 2010, 207–208) 

 

Laadunvalvontaa koskevat toimintaperiaatteet ja menettelytavat on dokumentoitava. 

Näistä periaatteista ja menettelytavoista on myös tiedotettava tilintarkastusyhteisössä 

niin, että henkilöstö on niistä tietoinen ja voi toimia niiden mukaisesti. (Lähdekorpi 

2010, 53) Toimeksiantojen suorittamisen laadun tärkeys on saatava osaksi yhteisön 

sisäistä kulttuuria (IFAC 2010, 212).  Laadunvalvontastandardin vaatimusten 

toteuttamisen helpottamiseksi IFAC:n SMP-komitea on julkaissut pienille ja 

keskisuurille tilintarkastusyhteisöille soveltamisohjeen standardin käyttöönottoa varten. 
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Ohjeen liitteissä on myös työpaperimalleja sekä kaksi mallia 

laadunvalvontamanuaalista, toinen yksin toimivalle tilintarkastajalle ja toinen pienelle 

yhteisölle. (Lähdekorpi 2010, 53) 

 

Standardin mukainen laadunvalvontajärjestelmä jakautuu kuuteen osa-alueeseen: laatua 

koskevat johdon velvoitteet tilintarkastusyhteisössä, relevantit eettiset vaatimukset, 

asiakassuhteiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen, 

henkilöresurssit, toimeksiannon suorittaminen sekä seuranta. Johdon velvoitteisiin 

kuuluu sisäisen kulttuurin edistäminen oikeanlaiseksi, lisäksi yhteisön toimitusjohtaja 

tai partnereista koostuva johtoryhmä vastaa viime kädessä laadunvalvontajärjestelmästä. 

Laadunvalvontajärjestelmän toiminnasta vastaavilla tulee olla riittävä kokemus 

tehtävään. (IFAC 2010, 211–212) 

 

Tilintarkastusyhteisön tulee luotujen toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen avulla 

saada kohtuullinen varmuus siitä, että yhteisö henkilöstöineen noudattaa relevantteja 

eettisiä vaatimuksia. Eettisistä vaatimuksista standardissa käydään erikseen läpi 

riippumattomuus. Asiakassuhteiden ja toimeksiantojen hyväksymisen ja jatkamisen 

osalta on varmistuttava siitä, että toimeksiannon suorittamiseen on tarvittava pätevyys, 

aika ja resurssit, eettisiä vaatimuksia kyetään noudattamaan ja asiakas on arvioitu 

rehelliseksi. Henkilöstöresurssien osalta on varmistettava henkilöstön riittävyys, 

pätevyys ja sitoutuneisuus suorittaa toimeksiannot säädösten ja määräysten mukaisesti 

sekä asianmukaisin raportein. (IFAC 2010, 214–215) 

 

Toimeksiantojen suorittamisen tulee perustua säädöksiin ja määräyksiin ja raporttien 

tulee olla asianmukaisia. Tätä tukevien toimintaperiaatteiden tulee varmistaa 

toimeksiantojen suorittamisen laadun yhdenmukaisuus, valvontavelvollisuus ja 

läpikäyntivelvoitteet. Läpikäyntivelvoitteilla tarkoitetaan sitä, että toimeksiantotiimin 

kokeneemmat jäsenet tarkastavat vähemmän kokeneiden jäsenten tekemän työn. 

Standardin tässä osa-alueessa viitataan myös toimeksiantokohtaiseen 

laadunvalvontatarkastukseen, jonka tarve toimeksiannosta vastuullisen on arvioitava. 

Toimeksiantokohtaisessa laadunvalvontatarkastuksessa tehdään objektiivinen arviointi 

toimeksiantotiimin tekemistä merkittävistä harkintaan perustuvista ratkaisuista ja 

raporttia laadittaessa tehdyistä johtopäätöksistä. (IFAC 2010, 215–218) 
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Seurantaa varten tilintarkastusyhteisön tulee luoda seurantaprosessi, joka on tarkoitettu 

antamaan kohtuullinen varmuus siitä, että laadunvalvontajärjestelmään liittyvät 

toimintaperiaatteet ja menettelytavat ovat relevantteja ja riittäviä ja että ne toimivat 

tehokkaasti. Seurantaprosessi sisältää laadunvalvontajärjestelmän jatkuvaa tarkastelua ja 

arvioimista ja vaatii riittävän kokemuksen omaavat vastuuhenkilöt. (IFAC 2010, 219–

221) 

 

3.3 Euroopan unionin säädökset 

 

3.3.1 Komission suositus 2000 

 

Euroopan unionin tasolla ei toistaiseksi säädellä tilintarkastusyhteisöjen sisäistä 

laadunvalvontaa, mutta ulkoiseen laadunvalvontaan eli laadunvarmistuksen valvontaan 

liittyviä suosituksia ja säädöksiä on annettu vuodesta 2000 alkaen. Nämä säädökset 

vaikuttavat välillisesti myös sisäiseen laadunvalvontaan, jota tarkastetaan ulkoisen 

laadunvalvonnan toimesta. Tilintarkastusinstituution perustana pidetään usein 

kansallista kulttuuria, minkä vuoksi eri maiden tilintarkastusta käsittelevät säädökset 

poikkeavat toisistaan (Tomperi 2009, 15). Jäsenmaidensa yleisten 

tilintarkastussäännösten harmonisointia edistääkseen Euroopan unioni julkisti vuonna 

1996 vihreän kirjan lakisääteisen tilintarkastajan tehtävästä, asemasta ja vastuusta 

Euroopan unionissa. Vihreän kirjan seurauksena perustettiin neuvoa antava komitea, 

Comittee on Auditing, jossa jäsenvaltioiden vastuuvirkamiehet ja tilintarkastusalan 

ammattilaiset keskustelivat useista tilintarkastukseen liittyvistä aiheista vuosina 1998–

2004. Nämä keskustelut olivat osittain pohjana Euroopan komission vuonna 2000 

julkaisemalle suositukselle lakisääteisen tilintarkastuksen laadunvarmistuksen 

vähimmäisvaatimuksista Euroopan unionissa (2001/256/EY). (Horsmanheimo & 

Steiner 2008, 131–132) 

 

Suosituksessa todetaan, että kansalliset laadunvarmistusjärjestelmät eroavat toisistaan 

monessa suhteessa: on siis tarpeen antaa malli jäsenvaltioiden 

laadunvarmistusjärjestelmille. Laatua halutaan yhdenmukaistaa ja parantaa, mutta 

mieluiten siten, ettei lainsäädäntöä tarvitse uudistaa. Tämän takia päädyttiin antamaan 

suositus, joka ei ole laillisesti sitova. (2001/256/EY) Jäsenmaita kuitenkin kehotetaan 
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ryhtymään toimenpiteisiin suosituksen käyttöön ottamiseksi. Suosituksen tarkoitus on 

varmistaa, että kaikki lakisääteisiä tilintarkastuksia suorittavat henkilöt ovat 

laadunvarmistusjärjestelmän alaisia. (HE 194/2006) 

 

Laadunvarmistusjärjestelmän mallia lähdetään suosituksessa rakentamaan esittämällä 

vähimmäisvaatimukset sen kullekin osalle. Laadunvarmistusjärjestelmän soveltamisala, 

menetelmät, laaduntarkastuksen kattavuus ja tarkastettavien valinta, laaduntarkastuksen 

laajuus, menetelmien erot, julkinen valvonta ja raportointi, kuripitotoimet, 

salassapitovelvollisuus, laaduntarkastajan pätevyys, laaduntarkastajan riippumattomuus 

ja objektiivisuus sekä voimavarat käydään kukin läpi omassa kappaleessaan. 

(2001/256/EY) 

 

3.3.2 Tilintarkastusdirektiivi 

 

Euroopan unionin neuvoston kahdeksas yhteisöoikeudellinen direktiivi lakisääteisten 

tilintarkastusten suorittamisesta vastuussa olevien henkilöiden hyväksymisestä 

(84/253/ETY) julkaistiin vuonna 1984. Direktiivin lähtökohtana oli, että ainoastaan 

hyväksytyt ja siten määrätyt edellytykset täyttävät tilintarkastajat voivat suorittaa 

lakisääteisen tilintarkastuksen. (Kosonen 2005, 58–59) Vuoden 1996 vihreän kirjan 

julkaisun jälkeen alkoi kuitenkin syntyä keskustelua tarpeesta kahdeksannen direktiivin 

määräyksiä laaja-alaisempaan harmonisointiin. Toimet uudistusta varten aloitettiin. 

2000-luvun alussa komissio julkaisi kaksi suositusta, ja vuonna 2006 annettiin 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2006/43/EY) tilinpäätösten ja 

konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 

78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY 

kumoamisesta. (HE 194/2006) Nimensä mukaisesti uusi direktiivi kumosi vuonna 1984 

julkaistun kahdeksannen direktiivin. 

 

Niin sanottu tilintarkastusdirektiivi (2006/43/EY) on tilintarkastuksen kannalta tärkein 

Euroopan yhteisöjen säädös (Horsmanheimo & Steiner 2008, 133). Direktiivin tarkoitus 

on yhtenäistää lakisääteistä tilintarkastusta koskevat säännökset suurimmalta osalta, 

mutta ei kokonaisuudessaan. Jäsenvaltioille jätetään mahdollisuus asettaa myös 

tilintarkastusdirektiivin määräyksiä tiukempia vaatimuksia. (Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2006/43/EY) Direktiivin perusteluissa tuodaan esille pyrkimys 
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varmistaa tilinpäätösten uskottavuus ja luotettavuus sekä halu taata sijoittajien 

luottamus rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Myös eräät Eurooppaa koskettaneet 

merkittävät tilinpäätösskandaalit mainitaan. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 133) 

 

Tilintarkastusdirektiivi käsittää 55 artiklaa, jotka on jaettu 13 lukuun. Direktiivi on 

huomattavasti laaja-alaisempi kuin edeltäjänsä ja käsittelee mm. tilintarkastajien 

hyväksymisvaatimuksia, tilintarkastajan riippumattomuutta, hyvää mainetta ja jatkuvaa 

koulutusta sekä tilintarkastuksessa sovellettavia standardeja ja ammattieettisiä 

periaatteita. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 133)  

 

Tilintarkastusdirektiivin viidennessä luvussa edellytetään, että jäsenmaiden lakisääteiset 

tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt suorittavat lakisääteiset tilintarkastukset 

komission hyväksymiä kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja noudattaen. Direktiivin 

määritelmissä esitetään kansainvälisillä tilintarkastusstandardeilla tarkoitettavan ISA-

standardeja ja niihin liittyviä lausuntoja ja standardeja, joihin voidaan katsoa kuuluvan 

ISQC-standardit. Toistaiseksi yhtään standardia ei ole komission toimesta hyväksytty, ja 

direktiivin mukaan jäsenvaltiot saavat soveltaa kansallista tilintarkastusstandardia siihen 

saakka, kun komissio on hyväksynyt samaa asiaa koskevan kansainvälisen 

tilintarkastusstandardin. Suomessa tilintarkastuslaki velvoittaa hyvän tilintarkastustavan 

noudattamiseen, johon katsotaan sisältyvän IFAC:n standardien noudattamisen. 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY; IFAC 2010, VII) 

 

Direktiivin kuudennessa luvussa käsitellään tilintarkastuksen laadunvarmistusta ja 

käydään läpi laadunvarmistusjärjestelmälle asetettavat edellytykset (Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY). Tilintarkastusdirektiivissä painotetaan 

laadunvarmistusjärjestelmän uskottavuutta. Säännöksillä, jotka ovat etenkin yleisen 

edun kannalta merkittäviin yhteisöihin kohdistuvien osalta erityisen tiukkoja, halutaan 

edistää rahoitusmarkkinoiden toimivuutta ja palauttaa luottamus tilintarkastuksia 

kohtaan. (Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta 2008, 29) 

 

3.3.3 Komission suositus 2008 

 

Toukokuussa 2008 Euroopan unionin komissio antoi suosituksen (2008/362/EY) 

yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksia tekeviin lakisääteisiin 
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tilintarkastajiin ja tilintarkastusyhteisöihin sovellettavasta ulkoisesta 

laadunvarmistuksesta. Suosituksessa tarkennetaan tilintarkastusdirektiivin 

laadunvarmistusjärjestelmää ja laaduntarkastuksia koskevia säännöksiä antamalla 

ohjeita laadunvarmistuksen valvontajärjestelmän käytännön toteutukseen yleisen edun 

kannalta merkittävien yhteisöjen osalta. (Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta 

2008, 23) Suosituksen ohjeiden noudattamisen katsotaan lisäävän luottamusta siihen, 

että muidenkin jäsenvaltioiden laadunvarmistuksen valvonta on toteutettu luotettavalla 

tavalla (Horsmanheimo 2008, 26). 

 

Suosituksessa käydään läpi laadunvarmistusjärjestelmän riippumattomuus, tarkastusten 

riippumattomuus, tarkastusmenetelmiä koskevat ohjeet, tarkastuksen tulokset sekä 

laadunvarmistusjärjestelmää koskevien kaikkien tulosten avoimuus. Järjestelmän 

riippumattomuutta koskevassa ohjeistuksessa määrätään julkisesta valvonnasta vastaava 

viranomainen suorittamaan yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen 

tilintarkastuksia tekevät lakisääteiset tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt joko yksin 

tai yhdessä toisen asianmukaisen elimen kanssa. (Komission suositus 2008/362/EY). 

Tämä tarkoittaa, etteivät lakisääteisenä tilintarkastajana tai lakisääteisen 

tilintarkastajan/tilintarkastusyhteisön palveluksessa työskentelevät henkilöt saa toimia 

laaduntarkastajina (inspector) näissä tarkastuksissa. He voivat kuitenkin toimia 

päävastuullisen laaduntarkastajan apuna asiantuntijan (expert) roolissa. (Horsmanheimo 

2008, 28) 

 

3.4 Suomalaiset säännökset 

 

3.4.1 Tilintarkastuslaki ja JHTT-laki 

 

Suomen ensimmäistä tilintarkastuslakia saatiin odottaa pitkään. Vuonna 1994 julkaistu 

tilintarkastuslaki (28.10.1994/936) kokosi yhteen aiemmin hajallaan olleet 

tilintarkastusta koskevat säännökset, lisäksi monet yksityiskohdat lisättiin lakiin 

ensimmäistä kertaa (Aho & Vänskä 1996, 9). Tilintarkastuslaki on yleislaki eli sitä 

noudatetaan, jos muissa laeissa ei ole muuta säädetty, eivätkä viranomaiset ole lain 

nojalla antaneet muita määräyksiä. Yhteensä tilintarkastajia ja tilintarkastusta koskevia 
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säännöksiä on noin 140 laissa, asetuksessa ja viranomaispäätöksessä. (Riistama 2000, 

12) 

 

Runsaat kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 2007 tilintarkastuslainsäädännön 

katsottiin tarvitsevan selkiyttämistä ja johdonmukaistamista. Uuden tilintarkastuslain 

(13.4.2007/459) myötä vuoden 1994 tilintarkastuslaki kumottiin ja 25 muuhun lakiin 

tehtiin muutoksia. Keskeisin syy uudistuksen takana oli Euroopan unionin 

kahdeksannen direktiivin eli tilintarkastusdirektiivin julkistaminen vuonna 2006, lisäksi 

kansainvälinen kehitys oli muuttanut tilintarkastukselle asetettavia vaatimuksia. Lakiin 

lisättiin direktiivin seurauksena kokonaan uusia pykäliä ja mm. lain rakennetta 

muutettiin siirtämällä tilintarkastajien ja heidän asiakkaidensa eniten käyttämät pykälät 

lain alkuun. Vahvana perustana uudelle tilintarkastuslaille oli kuitenkin vuoden 1994 

tilintarkastuslaki, 40 pykälää uuden lain 57 pykälästä vastaa kumotun lain säännöksiä 

ainakin osittain. (Horsmanheimo ym. 2007, 19–20) 

 

Uuteen tilintarkastuslakiin (13.4.2007/459) otettiin mukaan säädös tilintarkastajien 

laadunvarmistuksesta. Pykälän mukaan tilintarkastajien on huolehdittava 

tarkastustyönsä laadusta sekä osallistuttava laaduntarkastukseen. (TTL 23 §) 

Aikaisemmin laadunvarmistuksen on katsottu sisältyneen hyvään tilintarkastustapaan; 

sekä kumotussa että uudessa tilintarkastuslaissa tilintarkastajat velvoitettiin 

noudattamaan hyvää tilintarkastustapaa (Aho & Vänskä 1996, 13). 

 

Laki julkishallinnon ja –talouden tilintarkastajasta (467/1999) on tullut voimaan 

tilintarkastuslakia myöhemmin, heinäkuussa 1999. Julkishallinnon ja –talouden 

tilintarkastajan tutkinto on perustettu vuonna 1992 julkisoikeudellisten yhteisöjen 

tilintarkastustehtävissä toimivien henkilöiden ammatillisten valmiuksien 

yhdenmukaistamista toteamista varten, ja siitä säädettiin ennen lain voimaantuloa 

asetuksella. (Valtiovarainministeriö 2004, 23) JHTT-lakia on sittemmin muutettu 

vuosina 2000, 2005 ja 2008. Laadunvarmistusta käsittelevä pykälä lisättiin JHTT-lakiin 

vuoden 2008 muutosten mukana. Nykyinen JHTT-laki velvoittaa tilintarkastajan 

huolehtimaan tarkastustyönsä laadusta ja osallistumaan laaduntarkastukseen. (JHTT-

laki 6 §) 
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3.4.2 Hyvä tilintarkastustapa ja julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa 

 

Tilintarkastuslain (13.4.2007/459) 22. pykälä velvoittaa tilintarkastajan noudattamaan 

hyvää tilintarkastustapaa tilintarkastuslaissa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan. 

Samoin määrätään laissa julkishallinnon ja –talouden tilintarkastajista (1.4.1999/467), 

jonka 6. pykälän mukaan tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön on noudatettava 

julkishallinnon hyvää tilintarkastustapaa. 

 

Hyvä tilintarkastustapa voidaan määritellä tapana, jota huolellinen ammattihenkilö 

kulloinkin noudattaisi (Aho & Vänskä 1996, 81). Hyvää tilintarkastustapaa ei ole 

määritetty laissa, vaan se on jatkuvasti kehittyvää tapaoikeutta, joka voidaan rinnastaa 

hyvään asianajotapaan ja hyvään kirjanpitotapaan (Horsmanheimo ym. 2007, 141). 

Olennainen osa hyvää tilintarkastustapaa on kansainvälisen tarkastajaliitto IFAC:n 

antamien kansainvälisten tilintarkastusstandardien noudattaminen (HE 194/2006). 

Hyvän tilintarkastustavan keskittyessä ohjaamaan yksityisen sektorin tilintarkastajien 

työtä, on julkishallinnon ominaispiirteiden takia katsottu tarpeelliseksi erillinen hyvä 

julkishallinnon tilintarkastustapa edistämään julkishallinnon tilintarkastajien 

ammattitaitoa ja menettelytapojen yhdenmukaisuutta. Keskeisin eroavuus yksityisen ja 

julkisen sektorin tarkastuksen välillä on toiminnan päämäärä: yritystoiminnassa 

tavoitteet asetetaan voiton maksimoimiseksi, julkishallinnossa tavoitteena on 

yleisemmin yhteiskunnan tarpeiden tyydyttäminen. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 

2003, 9) 

 

Hyvä tilintarkastustapa sisältää periaatteita ja keinoja työn suorittamista varten. 

Periaatteiksi katsotaan mm. objektiivisuus ja rehellisyys, keinot taas ovat huolellisten 

ammattilaisten käyttämiä työmenetelmiä. (Horsmanheimo ym. 2007, 141–142) Nämä 

periaatteet ovat samoja myös julkishallinnon hyvässä tilintarkastustavassa, koska 

tilintarkastuksen etiikka ja toteuttamisen periaatteet eivät muutu tarkastuskohteen 

mukaan. Hyvää tilintarkastustapaa kehittävät ja ylläpitävät kaikki 

tilintarkastustoimintaan osallistuvat tahot: täten hyvä tilintarkastustapa on vahvasti 

sidoksissa kyseisen maan kulttuuriin ja olosuhteisiin (Jalas 2000; Satopää 2003). 

 

Julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan ero yksityissektorin hyvään 

tilintarkastustapaan syntyy toiminnan tehokkuuden arvioinnin painottumisesta. 
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Kansalaisille tuotettavat palvelut tulee tuottaa mahdollisimman hyvällä kustannus-

vaikuttavuus –suhteella, mikä vaatii laaja-alaisia tarkasteluja. Tarkastuksen ja arvioinnin 

lisäksi julkissektorilla tilintarkastajan tulee edistää julkisen hallinnon taloudenhoidon 

yleistä luotettavuutta ja julkishallinnolle kuuluvan tilivelvollisuuden asianmukaista 

toteuttamista kuntalaisten edut huomioiden. Myös tilintarkastuskertomuksessa 

lausuttavat asiat eroavat yrityksistä annettavien kertomusten sisällöstä. (HE 242/1998) 

 

Hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilintarkastajan on järjestettävä työnsä siten, ettei 

laadussa esiinny olennaisia virheitä tai puutteita. Tästä on ollut johdettavissa, että 

tilintarkastajien tulee valvoa työnsä laatua ja näin ollen laadunvarmistuksen on katsottu 

olevan osa hyvää tilintarkastustapaa. (Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta 

2008, 5) Julkishallinnon hyvässä tilintarkastustavassa laadunvarmistuksesta on oma 

lukunsa, jossa julkishallinnon ja –talouden tilintarkastuslautakunnalle (JHTT-

lautakunnalle) on annettu tehtäväksi huolehtia tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen 

tilintarkastuksen yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta sekä julkishallinnon ja -talouden 

tilintarkastuksen koulutuksen saatavuudesta. Luvussa velvoitetaan tilintarkastajat 

osallistumaan säännöllisesti laaduntarkastukseen. (JHTT ry 2006, 14) 

 

 

4 MUUTOSPROSESSI YHTEISÖSSÄ 

 

 

4.1 Muutos prosessina 

 

Muutoksesta on tullut organisaatioissa pysyvä olotila. 1990-luvun lopulla erilaisten 

muutoshankkeiden määrän kasvettua rajusti jo kahden vuosikymmenen ajan ilmiön 

oletettiin pikkuhiljaa laantuvan, mutta näin ei käynyt (Kotter 1996, 3). 

Toimintaympäristön muuttuessa organisaatioiden on kyettävä vastaamaan näihin 

muutoksiin ja mieluiten vielä oltava askeleen verran edellä (Lanning, Roiha & Salminen 

1999, 11–15). Tästä syystä muutosprosessien johtamista pidetään yhtenä tärkeimmistä 

organisaatioiden kohtaamista haasteista, ja erilaisia asiaa kuvaavia teorioita ja malleja 

on kehitetty lukuisia. (Dawson 2003, xi)  
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Yksi tunnetuimmista muutosprosessin malleista on Lewinin 1940-luvulla kehittämä 

kolmevaiheinen muutoksen malli, jonka mukaiset vaiheet ovat sulaminen, 

muuntuminen ja jäätyminen. Ensimmäisessä vaiheessa sulatetaan nykyinen tapa toimia, 

toisessa vaiheessa esitellään ja markkinoidaan muutos ja kolmannessa vaiheessa 

integroidaan muutos osaksi organisaation tapaa toimia. Lewinin mallia on kritisoitu 

mm. liiasta yksinkertaistamisesta sekä muutoksen dynaamisen puolen kokonaan 

huomioimatta jättämisestä, mutta sitä on arvostelusta huolimatta hyödynnetty laajasti 

myöhemmissä muutosprosessien kuvauksissa. (Haveri & Majoinen 2000, 35) 

 

Kotter (1996) laajentaa muutosprosessin mallin kahdeksanvaiheiseksi. Kotterin malli 

painottaa yhteistä visiota, sen luomista ja levittämistä sekä johdon sitoutumista ja 

henkilöstön valtuuttamista (Lanning ym. 1999, 17). Tutkimuksen alaluvussa 4.3 

käydään läpi muutosprosessin vaiheet Kotterin jaottelua mukaillen, joten vaiheita ei 

toisteta tässä. Kotter esitteli mallinsa vuonna 1995 Harvard Business Review –lehdessä 

julkaistussa artikkelissa Leading Change: Why Transformation Efforts Fail, ja malli sai 

välittömästi suuren suosion. Kotter itse uskoo menestyksen johtuneen kahdesta seikasta: 

artikkelissa esitetty luettelo tavallisimmista virheistä (käsitellään tarkemmin alaluvussa 

4.2.1) koettiin osuvaksi, lisäksi kahdeksanvaiheista mallia pidettiin järkevänä ja helposti 

ymmärrettävänä. (Kotter 1996) 

 

Otala (2002) liittää muutoksessa menestymisen kykyyn oppia nopeasti sekä 

sitoutumiseen jatkuvan oppimisen periaatteisiin. Kun työntekijät saadaan sitoutettua 

oman osaamisensa kehittämiseen, he ottavat myös enemmän vastuuta oman työnsä 

kehittämisestä. Muutos on syy oppimiseen, ja oppimisen kautta muutos voidaan 

toteuttaa. Muutoksen johtaminen voidaan siis nähdä oppimisen johtamisena. (Otala 

2002, 2–3, 97–99) 

 

Nakari & Valtee (1995) luokittelevat organisaatioissa tapahtuvat muutokset 

määrällisiksi ja laadullisiksi. Määrällisessä muutoksessa toiminnan ja ajattelutavan 

perusteet pysyvät muuttumattomina, mutta olemassa olevia toimintatapoja tai rakenteita 

tehostetaan, laajennetaan tai supistetaan. Laadullinen muutos taas koskee koko toiminta- 

ja ajattelutapaa. (Nakari & Valtee 1995, 115) 

 



43 

 

Muutoksen tarkoituksena on yleensä luoda uutta, ja prosessin täytyykin alkaa vanhasta 

luopumisella. Kiiskisen, Linkoahon & Santalan (2002) mukaan muutos alkaa, kun 

organisaatiossa on tarpeeksi muutospainetta eli joko negatiivisia vetotekijöitä tai 

positiivisia työntötekijöitä. Negatiiviset vetotekijät vievät pois vanhasta, ja positiiviset 

työntötekijät johdattavat kohti uutta toimintatapaa. Näitä tekijöitä voi esiintyä yhdessä 

tai erikseen, ja muutoksen käynnistymisen voivat aiheuttaa myös toiset tekijät yksinään. 

(Kiiskinen, Linkoaho & Santala 2002, 39-42) 

 

Haverinen & Majoinen (2000) jakavat muutosprosessin alkusysäyksen perusteella 

kahteen ryhmään: ulkoapäin lähtevät muutokset ja sisältäpäin lähtevät. Vaihtoehtoina 

muutokseen suhtautumiseen ovat reaktiivisuus eli sopeutuminen olosuhteiden 

muutokseen pakon sanelemana ja proaktiivisuus, jolloin sopeutumisen lisäksi pyritään 

myös vaikuttamaan ympäristöön. Muutoksen koko, etenemisnopeus ja sisältö voivat 

vaihdella laajastikin. (Haveri & Majoinen 2000, 26) 

 

Haveri & Majoinen (2000) lainaavat Nadler & Tushmanin (1990) muutostilanteiden 

jaottelua muutoksen kokonaisvaltaisuuden ja etenemisnopeuden perusteella. Näitä 

ryhmiä on neljä: hidas ympäristön muutoksia mukaileva hienosäätö, sopeuttaminen 

pakosta voimakkaisiin ulkoisiin muutoksiin, strateginen uudelleensuuntautuminen ja 

täydellinen uudelleen luominen olemassaolon säilyttämiseksi. Pieniä toiminnan 

tarkentamisia tehdään kaikissa organisaatioissa jatkuvasti, mutta suuret rakenteelliset 

muutokset vaikuttavat sekä organisaation viralliseen että epäviralliseen puoleen, 

vuorovaikutussuhteiden verkostoon ja kommunikaatioon. (Haveri & Majoinen 2000, 27, 

ks. Nadler & Tushman 1990) 

 

4.2 Muutoksessa vaikuttavat tekijät 

 

4.2.1 Kotterin kahdeksan virhettä muutoksessa 

 

Vaikka muutoshankkeet tuovat organisaatioille haasteita ja toisaalta uhkia, pidetään 

näihin haasteisiin vastaamista niiden tuomien mahdollisuuksien arvoisena.  

Muutoshankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää tunnistaa ongelmakohdat, jotta 

hanke saadaan vietyä loppuun sujuvasti. (Lanning ym. 1999, 11) Kotter (1996) on 
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esittänyt muutosprosessin vaihemallinsa lisäksi kahdeksan yleisintä virhettä, joita 

muutosprosessissa tehdään. Nämä kahdeksan virhettä ovat suorassa yhteydessä Kotterin 

käsitykseen muutosprosessin vaiheista. 

 

Ensimmäinen ja suurin virhe on kiirehtiminen muutoksen aloittamisessa. On tärkeää 

saada koko henkilöstö ymmärtämään muutoksen tarpeellisuus ennen kuin asiassa 

edetään. Jos henkilöstö ei pidä muutosta välttämättömänä, he eivät ole myöskään 

valmiita antamaan työpanostaan sen eteen. Tyytyväisyys nykyiseen tilanteeseen estää 

muutoksen tavoitteiden saavuttamisen, ja muutos koetaan arkea hankaloittavana. 

Organisaation pakottaminen muutokseen on vaikeaa, joten johdon lisäksi myös 

henkilöstön on nähtävä muutos hyödyllisenä. (Kotter 1996, 4–5) 

 

Toinen virhe on heikko tiimi hankkeen johdossa. Vahva tiimi ei tarkoita, että jäseninä 

on koko ylin johto, koska muutosvastarintaa voi esiintyä kaikilla tasoilla. Jäsenillä tulee 

silti olla todellista vaikutusvaltaa organisaatiossa, jotta muutoksen merkitys 

ymmärretään, ja heidän asiantuntemuksensa tulee olla vahva. Tästä huolimatta vahvat 

yksilöt eivät kuitenkaan yksinään riitä, vaan tiimin tulee sitoutua toteuttamaan hanketta 

yhdessä, ja koko ryhmän täytyy olla halukas edistämään muutosta. Heikko tiimi ei pysty 

voittamaan muutoshaluttomuutta. (Kotter 1996, 5–6) 

 

Kolmas virhe on vision unohtaminen. Visio luo koko organisaation muutoksille 

suuntaviivat ja yhdistää erilaiset muutoshankkeet järkeväksi kokonaisuudeksi. 

Yksityiskohtiin keskittyvä suunnitelma ei ole visio eikä kerro tavoitteesta kaiken 

muutostyön takana. Ymmärrettävä ja selkeä visio ohjaa organisaatiota oikeaan suuntaan 

ja muistuttaa henkilöstöä hankkeen suuremmasta tavoitteesta. Yksinkertaisuus on 

tärkeää, jotta työntekijät eivät hämmenny ja menetä mielenkiintoaan, eikä aikaa hukata 

merkityksettömiin valintoihin. Kotterin mukaan visio pitää pystyä kuvailemaan 

selkeästi viidessä minuutissa, ja samassa ajassa saada ihmiset kiinnostumaan siitä. 

(Kotter 1996, 7–8) 

 

Visioon liittyy myös neljäs virhe, visiosta viestimisen vähäisyys. Vaikka visio 

muutoksen taustalla olisikin hyvä, se ei tavoita henkilöstöä, jos viestintä on tehotonta. 

Viestimällä visiosta kerrotaan henkilöstölle muutoksen tuomista eduista ja tuodaan 

uskoa muutoksen mahdollisuuteen. Viestinnän tulee olla määrällisesti riittävää ja mikä 
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tärkeintä, näkyä niin sanoissa kuin teoissakin. Vaikka tiedotukseen käytettäisiin paljon 

aikaa ja panostusta, valuvat sen vaikutukset tyhjiin, jos avainhenkilöt itse toimivat 

puheidensa vastaisesti. Tämä romahduttaa uskon muutokseen ja siten vaarantaa sen 

onnistumisen. (Kotter 1996, 8–9) 

 

Viides virhe on se, että vision tiellä olevia esteitä ei poisteta. Esteet voivat olla 

henkilöstön kuvittelemia tai todellisia, mutta molemmat estävät vision toteuttamisen. 

Vääränlainen organisaatiorakenne, kehittämistyön kanssa ristiriidassa oleva 

palkitsemisjärjestelmä tai yksi avainasemassa oleva henkilö, joka ei usko muutoksen 

olevan mahdollinen, voi viedä toimintamahdollisuudet koko henkilöstöltä. Esteet tulee 

purkaa nopeasti, jotta usko muutokseen ei heikkene. (Kotter 1996, 9) 

 

Vision toteuttaminen ei onnistu hetkessä. Lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttaminen 

motivoi henkilöstöä, ja näiden tavoitteiden unohtaminen on kuudes virhe. Jos 

hankkeelle ei luoda osatavoitteita, eikä näkyviä tuloksia tule suhteellisen lyhyen ajan 

sisällä, henkilöstö ei koe muutoksen etenevän. Suuri tavoite jää etäiseksi, eikä sitä koeta 

saavutettavan. Muutoshankkeessa tulisi tietoisesti järjestää onnistumisia suorituskyvyn 

parantumisen tai vuotuisten tavoitteiden saavuttamisen kautta sekä palkita henkilöstöä 

näistä saavutuksista. Näin projektin hyödyt on helpompi hahmottaa ja projekti pysyy 

käynnissä. (Kotter 1996, 10–11) 

 

Vaikka osatavoitteiden saavuttamista täytyy voida juhlistaa, tulee kuitenkin muistaa, 

että muutos ei ole vielä valmis. Seitsemäs virhe on voiton julistaminen liian varhain. 

Työyhteisön annetaan ymmärtää, että pahin on nyt ohi, ja suurin työ on tehty. 

Muutosten juurtuminen organisaation kulttuuriin voi kestää kolmesta kymmeneen 

vuotta, ja jos työtä ei tehdä loppuun asti, vanhat käytännöt palaavat helposti. Muutoksen 

aikajänne nähdään jo alun perin liian lyhyenä, ja eteneminen pysähtyy samalla, kun 

tavoite julistetaan saavutetuksi. (Kotter 1996, 11–12) 

 

Kahdeksas virhe liittyy muutoksen viimeiseen vaiheeseen: muutosta ei juurruteta 

yrityskulttuuriin. Uusien toimintamallien pitää muuttua yhteisön normaaliksi tavaksi 

tehdä asiat, ja tässä auttaa muutoksen hyötyjen selkeä osoittaminen. Koska monia 

asioita tapahtuu samanaikaisesti, henkilöstö ei välttämättä yhdistä toimintamallien 

muutosta tuottavuuden nousuun, vaan esimerkiksi henkilöi nousun uuteen johtajaan 
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liittyväksi. Jos uusi toimintamalli ei sulaudu yhteisön normeihin, se on vaarassa jäädä 

sivuun muutospaineen hellitettyä. Muutoksen juurruttamisessa tärkeässä osassa ovat 

johtajat, myös muutoksen aikaansaaneiden johtajien työtä heidän jälkeensä jatkavat. 

Uusi johtaja voi yllättävän nopeasti kumota jo käynnistetyt muutokset, jos hän ei itse 

koe muutosta tarpeelliseksi. (Kotter 1996, 12–13) 

 

Jokaisessa Kotterin kahdeksassa virheessä korostetaan organisaation henkilöstön 

suhtautumista muutokseen. Suurin muutos tapahtuu henkilöstön pään sisällä, ja ilman 

tuota muutosta prosessia ei ole mahdollista viedä läpi. Kahdeksan virheen lista auttaa 

ymmärtämään, mistä muutoshaluttomuus johtuu ja miten sitä voidaan vähentää. Muita 

muutosvastarintaa käsitteleviä näkemyksiä esitellään kappaleen alaluvussa 4.2.3. 

 

4.2.2 Organisaatiokulttuuri 

 

Kuten edellä on todettu, tärkein muutos alkaa henkilöstön mielissä. Vaikein este 

muutokselle on organisaation kulttuuri ja totuttu tapa, josta ei haluta luopua. 

Henkilöstön käyttäytymisen muuttaminen vaatii aikaa ja voimavaroja, tarvittava aika 

taas riippuu vahvasti yrityksen koosta, iästä ja sisäisen kulttuurin voimakkuudesta 

(Lehto 1990, 85). Muutettaessa organisaatiota muutetaan myös ihmisten välisiä 

vuorovaikutussuhteita, asenteita ja arvoja, eikä pelkkä henkilöstön nimikkeiden vaihto 

riitä toteuttamaan tätä käytännössä (Lanning ym. 1999, 235). 

 

Organisaation sisäinen kulttuuri rakentuu henkilöstön kautta. Pitkät työsuhteet samassa 

organisaatiossa tarkoittavat hidasta henkilöstön vaihtuvuutta, jolloin kulttuurikin on 

vahvempi. Uusia ajatuksia ei tule organisaatioon samalla lailla kuin niissä 

organisaatioissa, joissa vaihtuvuus on nopeampi. Organisaation muoto itsessään 

vaikuttaa myös sisäiseen kulttuuriin. Byrokraattinen organisaatio saattaa vastustaa 

nopeita muutoksia, ja asiantuntijoista koostuva organisaatio taas kärsii helposti 

rajoittuneista näkemyksistä. Vanhan ja vahvan kulttuurin muuttaminen vaatii hyvin 

erilaisen aikajänteen kuin uuden ja vakiintumattoman kulttuurin. (Lehto 1990, 85–86) 

 

Mattilan (2007) mukaan organisaatio käy läpi elämänkaarensa ikävaiheita aivan kuin 

henkilöstökin. Nuoressa organisaatiossa johto luo kulttuuria, ja perustajien ideat ovat 

vielä kaikille tuttuja. Keski-iässä organisaatio alkaa vakiintua ja sen kasvu on päässyt 
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täyteen mittaansa, toimintoja on hajautettu yksiköihin ja erillisiä osakulttuureita on 

syntynyt. Tässä vaiheessa organisaation kehitystä asetelma on kääntynyt päinvastoin, ja 

kulttuuri luo johtajat. Organisaatiokulttuurin vastaisesti toimiva henkilö ei pääse 

etenemään johtoasemiin. Vanhoissa organisaatioissa historia on jo pitkä, ja kulttuurissa 

arvostetaan turvallisuutta ja ahkeruutta. Tämänkaltainen kulttuuri onkin kankein 

muuttumaan. (Mattila 2007, 39; ks. myös Lehto 1990, 99–103) 

 

Organisaatiokulttuuri käsitteenä voi tuntua epäkonkreettiselta, esimerkiksi omaa 

työpaikkaansa miettiessä on vaikea pukea sanoiksi sitä, millainen on juuri meidän 

organisaatiomme sisäinen kulttuuri. Näkyvimmillään organisaatiokulttuuri onkin 

uudelle työntekijälle, joka tutustuu talon tapoihin. Mattila (2007) esittää uuden 

työntekijän olevan itsenäinen ja ulkopuolinen työsuhteen ensimmäiset sata päivää, ja 

tämän jälkeen hän on jo altistunut kulttuurille. Kulttuuri välittyy tulokkaalle 

kerrottaessa, miten meillä on asiat tapana tehdä tai mikä ei ole ollut tapana. Tämä auttaa 

organisaatiota pitämään sisäisiä prosessejaan koossa ja toisaalta säilymään omassa 

toimintaympäristössään. (Mattila 2007, 34) 

 

Yksi uuden työntekijän havaitsemista asioista on organisaation sisäiset valtasuhteet. 

Virallisten valtasuhteiden lisäksi organisaatioissa on paljon epävirallista valtaa, josta ei 

puhuta yhtä avoimesti. Sisäiset valtasuhteet ovat tärkeä osa kulttuuria, ja ne tulee 

huomioida myös muutoksessa. Tämä edellyttää asianosaisten henkilöiden aktiivista 

panosta muutosprojektiin, jolloin vältytään uusien työtehtävien aiheuttamalta 

vastustukselta. Määritettäessä henkilöstölle uusia tehtäviä tulee huomioida yksilöiden 

osaaminen ja halukkuus uutta tehtävää kohtaan, myös henkilökemiat ovat 

merkityksellisiä. Yhdessä työskentelemään tarkoitettujen henkilöiden keskinäiset 

ristiriidat haittaavat niin organisaation kuin työyhteisönkin toimintaa. (Lanning ym. 

1999, 235–238) 

 

Yleisesti organisaatiokulttuuria voidaan kuvailla samoin kuin muitakin kulttuureja: se 

on ryhmän kehittämä jaettujen perusolettamusten muodostelma. Kulttuuri kykenee 

oppimaan ja sopeutumaan ongelmiin niin ulkoisen adaptaation kuin sisäisen 

integraationkin kautta, lisäksi se opettaa uusille jäsenille kuinka kohdata ja kokea 

yhteisöön liittyvät pulmat ja haasteet. Kulttuuri on opittu, ja siksi se on myös 

muutettavissa. (Mattila 2007, 34–35) 
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4.2.3 Muutosvastarinta 

 

Muutosvastarinta on yleinen käsite vastustukselle, jota jokainen muutos herättää 

organisaation työntekijöissä ja johdossa. Vastarinta voi olla voimakasta tai vähemmän 

voimakasta, ja se ilmenee usein välinpitämättömyytenä, epävarmuuden pelkona, 

korostuneena itsesuojeluna tai informaation torjuntana. Organisaation käyttäytymistä 

muutoksen aikana ei voi ymmärtää rationaalisin perustein, koska rationaalisesti ajatellen 

yrityksen tuloksen paraneminen muutoksen myötä olisi kaikkien edun mukaista. 

Tärkeämpää on psykologia ja yksilön käyttäytymisen syiden ymmärtäminen. (Haveri & 

Majoinen 2000, 28–29) 

 

Muutokset eivät ole ainoastaan työelämän ominaispiirre, vaan myös arkielämässä 

tapahtuu jatkuvasti muutoksia, kuten opiskelujen alkaminen, vieraalle paikkakunnalle 

muutto tai esimerkiksi lapsen syntymä. Arikosken ja Sallisen (2007) mukaan näissä 

suurissa muutoksissa ihminen käy läpi neljä perustunnetta: pelon, vihan, surun ja ilon. 

Vasta näiden tunteiden läpikäynnin jälkeen muutos on hyväksytty. Samat tunteet on 

käytävä läpi myös työelämän muutoksissa, eikä henkilöstön voida olettaa siirtyvän 

suoraan pelosta iloitsemiseen. Usein henkilöstö kuulee muutoksesta myöhemmin kuin 

johtajat, eivätkä he siten ehdi sulatella asiaa mielessään yhtä kauaa. Etenkin suurissa 

muutoksissa asioiden niin tiedostettu kuin tiedostamatonkin työstäminen vaatii aikaa, 

jotta tunteiden vaihtumisessa päästään eteenpäin. (Arikoski & Sallinen 2007, 41–42) 

 

Suuri osa vastarinnasta lähtee henkilöistä, jotka työskentelevät ruohonjuuritasolla, 

eivätkä ole voineet osallistua muutoksen valmisteluun. He saavat kuulla muutoksesta 

vasta, kun johtajat jo ovat käyneet läpi ensimmäiset tunteet ja siirtyneet iloon ja 

odottavat innostusta muiltakin. Muutosvastarinta ei ole aina tarkoin mietittyä, vaan se 

voi olla myös pelkkä reaktio yllättävälle tilanteelle. Vastarinnan sijasta voidaan puhua 

defensiivisistä käytännöistä, jotka auttavat yksilöitä säilyttämään toimintakykynsä ja 

selviämään yllätyksestä. Tämä puolustusreaktio kuitenkin estää yksilöä kehittymästä ja 

oppimasta uutta. (Mattila 2007, 20–23) 

 

Todellisen esteen muutokselle voivat muodostaa myös muutosvastarintaiset johtajat. 

Pidemmästä reagointiajasta huolimatta heillä on usein muutoksissa enemmän 

menetettävää, tähtääväthän muutokset usein organisaatiorakenteiden väliportaiden 
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keventämiseen ja hallinnon vähentämiseen.  Muutos voi viedä johdolta sekä nykyiset 

edut että tulevat etenemismahdollisuudet, ja oman edun suojelu menee organisaation 

edun edelle. Uhkina nähdään muun muassa kontrollin tai resurssien menetys, pelko 

statuksen heikkenemisestä tai työn lisääntyminen jo entisten tehtävien aiheuttaessa 

ylikuormitusta. (Mattila 2007, 21–22, 24) 

 

Muutosvastarinta syntyy siis yksittäisistä ihmisistä, jotka vastustavat muutosta. Jo 

lähtökohtaisesti työelämän muutoksiin suhtaudutaan usein negatiivisesti, vaikka ne eivät 

periaatteessa eroa henkilökohtaisessa elämässä kohdattavista muutoksista. 

Organisaatiomuutos on johdon aikaansaama, joten se nähdään muutoksena, joka olisi 

ollut mahdollista välttää. Työpaikalla on myös helppo rakentaa ryhmä, joka vastustaa 

muutosta. (Arikoski & Sallinen 2007, 45) Vastarinnan syinä voivat olla esimerkiksi 

vakauden kaipuu ja tottumukset, jolloin tutusta ja turvallisesta on vaikea luopua. Myös 

yhteisön vakiintuneiden normien muuttaminen herättää vastustusta, samoin kuin 

muutoksen mahdollinen ristiriita organisaation jäsenten arvojen kanssa. Pelko oman 

työpaikan, etujen tai aseman menettämisestä tai yleinen pelko tuntemattoman 

kohtaamisesta ja pärjäämisestä luo epävarmuutta. Kaiken kaikkiaan väärinkäsitykset ja 

tietämättömyys vähentävät muutoshalukkuutta. (Mattila 2007, 22) 

 

Muutosvastarinta voidaan nähdä myös mahdollisuutena, koska se sisältää paljon 

energiaa, joka voidaan käyttää muutoksen edistämiseen vastustuksen sijaan. 

Muutosvastarinta pitää paikallistaa ja sitä tulee kunnioittaa, mutta sen sulattamiseksi on 

tehtävä töitä. (Lehto 1990, 104) Oikeastaan muutosvastarinta näyttää henkilöstön 

sitoutumisen muutokseen, koska kritiikillään he ottavat kantaa muutokseen ja osoittavat, 

ettei muutos ole heille yhdentekevä. Poimimalla kritiikin joukosta rakentavat ehdotukset 

on mahdollista hyödyntää ihmisten aktiivisuutta muutoksen toteutumiseksi. 

Huomioimalla vastarinta lisätään muutoksen onnistumisen mahdollisuuksia ja 

vahvistetaan organisaation sisäisiä suhteita. (Arikoski & Sallinen, 68–80) 

 

4.2.4 Muutoksen johtaminen 

 

Kotter (1996) jaottelee johtamisen kahteen osaan: asioiden johtamiseen (management) 

ja ihmisten johtamiseen (leadership). Asioiden johtaminen on joukko prosesseja, joilla 

ihmisten ja tekniikoiden muodostama järjestelmä pidetään käynnissä. Suunnittelu, 
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budjetointi, organisointi, valvonta ja ongelmanratkaisu ovat asioiden johtamisen 

tärkeimpiä osa-alueita. Ihmisten johtaminen taas koostuu prosesseista, joilla 

organisaatio alun perin perustetaan tai joilla sitä muutetaan olosuhteiden muuttuessa. 

Johdettaessa ihmisiä määritellään visio, koordinoidaan ihmiset vision taakse ja 

kannustetaan heitä toteuttamaan se. (Kotter 1996, 23) 

 

Ihmisten johtamisen merkitystä alettiin korostaa 1990-luvulla. Henkilöstö nähdään 

strategisena resurssina, jolla vaikutetaan kilpailukykyyn. Asiantuntijatehtävien 

lisääntyminen on vahvistanut tätä kehitystä, koska yrityksen menestyminen voi riippua 

sen avainhenkilöistä ja heidän kyvyistään. Ihmisten osaamisella ja motivaatiolla on 

ratkaiseva merkitys yrityksen tulokseen, lisäksi ihmiset ovat ratkaiseva tekijä 

muutostilanteissa. (Haveri & Majoinen 2000, 30–31) Kotterin (1996) mukaan 

muutosjohtaminen onkin 70–90 prosenttisesti ihmisten johtamista ja vain 10–30 

prosenttisesti asioiden johtamista. Johdettaessa liikaa asioita ja liian vähän ihmisiä 

pyritään usein eliminoimaan muutoksiin luonnostaan liittyvä sekasortoisuus, ja 

lopputulos epäonnistuu. Johtamalla ihmisiä, heidän motivaatiotaan ja osaamistaan, 

muutos saadaan muuttumaan osaksi organisaation kulttuuria. (Kotter 1996, 22–26) 

 

Muutosjohtaminen alkaa heti muutostarpeen ilmettyä. Jos muutosjohtaminen aloitetaan 

vasta muutosvastarinnan jo näkyessä, ollaan liian myöhässä. Huomioimalla etukäteen 

toimeenpanon ja vakiinnuttamisen sujuvuuden kannalta olennaiset seikat ja riskit 

parannetaan onnistumismahdollisuuksia ja päästään muutoksen sujuvampaan ja 

tehokkaampaan läpivientiin. (Mattila 2007, 29–30)  Muutosjohtajan tehtävänä on luoda 

visio ja johtaa ihmisiä sen mukaisesti sekä huolehtia vision täsmentymisestä ja 

muuttumisesta organisaation ulkoisten ja sisäisten tekijöiden muuttuessa. (Lehto 1990, 

142–143) Tehtävän onnistumisen edellytyksenä on jo saavutettu asema ja kunnioitus 

organisaation sisällä, koska ulkopuolelta tulleen on vaikeampaa saada ihmisiä 

puolelleen. Muutoksen johtajaksi ei siis synnytä, vaan sellaiseksi kasvetaan. (Mattila 

2007, 31) 

 

Esimiehen haasteena muutoksen johtamisessa on hänen roolinsa kolmijakoisuus: hän on 

yhtä aikaa muutoksen kokija, työntekijän muutoksen ymmärtäjä ja tulevaisuuteen 

valmistautuja. Esimiehen asema johdon ja työntekijöiden välissä tekee hänen työstään 

ryhmien välisellä rajalla tasapainoilua. Välitettäessä viestejä ryhmältä toiselle esimies 
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toimii suodattimena, ja muutostilanteessa esimieheen kohdistuu vielä normaalia 

suurempia odotuksia ja paineita. Tällöin esimiehen täytyy sekä hakea tietoa aiempaa 

aktiivisemmin että välittää sitä laajemmin. Muutoksessa johtajuus joutuu helposti 

koetukselle, koska tutut käytännöt muuttuvat eivätkä enää riitä tehtävän hoitamiseksi. 

(Arikoski & Sallinen 2007, 83–90) 

 

Johtajuus voidaan nähdä myös vastuun ottamisena siitä, että työyhteisö toimii 

perustehtävän mukaisesti, eivätkä ryhmädynaamiset ilmiöt estä tätä toimintaa. Näin 

ajateltuna johtajuus on koko ryhmän eikä vain yksilön ominaisuus. (Haveri & Majoinen 

2000, 31; ks. Kanter 1989, 280) Joka tapauksessa etenkin suuremmissa organisaatioissa 

muutos on liian iso prosessi vain yhden ihmisen johdettavaksi. Tarvitaan useampia 

ihmisiä, jotka antavat oman johtamispanoksensa omalla työllään. (Kotter 1996, 26)  

 

4.3 Muutosprosessin vaiheet 

 

4.3.1 Valmistelu ja suunnittelu 

 

Kotter (1996, 20) kutsuu kahdeksanvaiheisen muutosprosessinsa neljää ensimmäistä 

vaihetta lämmittelyksi. Huolellisella pohjatyöllä luodaan vahva alusta muutokselle, ja 

siten mahdollistetaan eteneminen. Myös Lanning ym. (1999) korostaa oikeiden 

olosuhteiden luomista muutoshankkeen pohjaksi ja jakaa nämä olosuhteet kolmeen 

henkilöstön toimintaan liittyvään tekijään: tahto kehittää, kyky kehittää ja mahdollisuus 

kehittää. Tahto on valmius tehdä työtä projektin eteen, mutta se valuu hukkaan, jos 

henkilöstölle ei anneta hankkeen läpivientiin tarvittavaa koulutusta tai todellista 

mahdollisuutta tehdä työtä esimerkiksi resurssipulan takia. Neljäntenä ulottuvuutena 

olosuhteisiin lisätään kurinalaisuus, jotta hanke etenee oikeaan suuntaan ja kehittyy 

hankalinakin aikoina. (Lanning ym 1999, 26–27) 

 

Kotterin (1996) ensimmäinen vaihe muutosprosessissa on kiireellisyyden ja 

välttämättömyyden tunteen luominen. Jos työyhteisö on tyytyväinen nykyiseen 

tilanteeseen, ei heillä ole tahtoa tehdä työtä muutoksen eteen. Johto ja henkilöstö voivat 

olla tyytyväisiä myös huonoon tilanteeseen, koska he eivät koe tilanteen olevan vielä 

liian huono, eikä organisaatio ole näkyvässä kriisissä. Liiallisen tyytyväisyyden muita 
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lähteitä ovat esimerkiksi vääriin asioihin keskittyvät suorituskyvyn mittarit, merkit 

aiemmasta menestyksestä, alhaiset suoritusnormit, jotka on helppo saavuttaa ja 

vähäinen palaute yrityksen ulkopuolelta. Välttämättömyyden tunteen aikaansaaminen 

edellyttää näistä tyytyväisyyden ylläpitäjistä luopumista ja ehkä jopa keinotekoisen 

kriisin aiheuttamista. (Kotter 1996, 31–43) 

 

Sotarauta & Lakso (2000) esittävät, että kiireellisyyden tuntua on mahdollista etsiä 

luovasta jännitteestä. Keskeisintä on osoittaa, että muutoksen aikaansaamiseksi toiminta 

on aloitettava heti. Mahdollisimman rehellinen ja suora keskustelu epämiellyttävistäkin 

tosiasioista auttaa tässä, samalla tulisi pystyä keskustelemaan eri toimijoiden rooleista 

muutosprosessissa ja siitä, miten muutokset vaikuttavat toimijoiden asemaan. (Sotarauta 

& Lakso 2000, 110–111) Lanning ym. (1999, 33) korostavat muutostarpeen kokemista, 

eikä niinkään muutostarpeen todellista muotoa. Muutoshankkeen johtajan haaste on 

havainnollistaa muutostarve niin, että työntekijät ymmärtävät sen samalla tavalla. 

 

Kotterin (1996) toinen vaihe muutosprosessissa on ohjaavan tiimin perustaminen. 

Yksittäisen henkilön ei ole mahdollista viedä muutosta läpi, vaan tarvitaan ryhmä, jonka 

jäsenet luottavat toisiinsa ja joilla on yhteinen tavoite. Oikeanlaisilla tiimin jäsenillä on 

neljä ominaispiirrettä: asemaan perustuva valta, asiantuntemus, uskottavuus ja 

johtajuus. Etenkin johtajuus on tärkeä ominaisuus, koska tiimin tulee pystyä ohjaamaan 

sekä asioita että ihmisiä. (Kotter 1996, 45–58) Lanning ym. (1999) eivät näe ohjaavaa 

tiimiä pakollisena, vaan jakavat vastuuta johdolle ja projektipäällikölle. Johto näyttää 

muutokselle suunnan ja motivoi henkilöstöä sekä osoittaa omalla toiminnallaan 

hankkeen tärkeyden. Johto myös varmistaa toteuttamiseen tarvittavat riittävät resurssit. 

Projektipäällikkö taas vastaa projektin tavoitteiden saavuttamisesta sekä aikataulussa ja 

budjetissa pysymisestä. (Lanning ym. 1999, 59–70) 

 

Kolmas vaihe Kotterin (1996) mukaan on vision ja strategian laadinta. Visio selkeyttää 

muutoksen yleistä suuntaa ja auttaa ihmisiä tekemään oikean suuntaisia päätöksiä. 

Nämä päätökset eivät ole aina linjassa yksilön omien etujen kanssa lyhyellä aikavälillä 

ajateltuna, ja hyvä visio tekee selväksi tehtyjen uhrausten merkityksen. Tehokas visio 

on kuviteltavissa oleva, sidosryhmiin vetoava, toteutettavissa oleva eli realistinen, hyvin 

rajattu, joustava ja helposti viestittävissä. Tehoton visio voi olla hankkeelle jopa 

enemmän haitaksi kuin vision puuttuminen kokonaan. (Kotter 1996, 59–72) 
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Mattila (2007) on samaa mieltä vision välttämättömyydestä. Suurimpana haasteena 

Mattila pitää vision tarkoituksen selvyyttä, koska visiota muotoiltaessa on helppo 

erehtyä miettimään vain sen näyttävää viestimistä ulkopuolisille sidosryhmille. 

Ongelma syntyy, kun visiosta tehdään ulkopuolisille ymmärrettävä ja houkutteleva, 

mutta vision toteuttajien eli organisaation jäsenten kannalta olennainen sisältö katoaa. 

(Mattila 2007, 139–142) 

 

Kotterin (1996) neljäs vaihe on vision viestiminen. Viestinnän tulee ulottua 

organisaation kaikille tasoille, eikä se saa hukkua sanojen alle. Kotter korostaa 

kielikuvien ja vertauksien merkitystä vision yksinkertaistajina, koska hyvin valitut sanat 

tekevät viestistä helposti muistettavan. Viestinnän tulee olla molempiin suuntiin 

kulkevaa, ja palautteen avulla visiota voidaan hioa entisestään. (Kotter 1996, 73–85) 

 

4.3.2 Toteutus ja vakiinnuttaminen 

 

Viides vaihe Kotterin (1996) prosessissa on henkilöstön valtuuttaminen. Suurta sisäistä 

uudistusta ei ole mahdollista toteuttaa ilman usean henkilön myötävaikutusta, mutta he 

eivät tee sitä tai edes tunne pystyvänsä myötävaikuttamaan, jos heillä ei ole riittäviä 

valtuuksia. Neljä tärkeintä asiaa, joihin valtuuttaessa on kiinnitettävä huomiota, ovat 

rakenteet, taidot, järjestelmät ja esimiehet. Nämä kaikki voivat estää työntekijöiden 

yritykset toimia vision mukaisesti ja ovat siten mahdollisia esteitä muutoksen tiellä. 

Rakenteelliset esteet vaikeuttavat työn tekemistä, tarvittavien taitojen puuttuminen estää 

idean toteuttamisen, epäkannustavat henkilöstöjärjestelmät tekevät työstä henkilöstölle 

epäedullista ja muutosvastaiset esimiehet pysäyttävät ideoiden leviämisen. (Kotter 

1996, 87–99) 

 

Lanning ym. (1999) kirjoittavat osallistuvasta kehittämisestä. Perinteinen 

asiantuntijakeskeinen kehittämismenetelmä jättää suunnittelun johtajille muun 

henkilöstön vain omaksuessa uudet toimintatavat, jolloin käskyt tulevat ylhäältä päin ja 

ratkaisut annetaan valmiina. Osallistuva kehittäminen tarjoaa kehittämismahdollisuuden 

niille, joiden jokapäiväiseen toimintaan muutokset tulevat vaikuttamaan. Näin saadaan 

käyttöön koko henkilöstön asiantuntemus, ja toiminnan ongelmakohdat ja tärkeimmät 

kehityskohteet saadaan selville helpommin. (Lanning ym. 1999, 170–187) 
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Kotterin (1996) kuudes vaihe on lyhyen aikavälin onnistumisten varmistaminen. Näillä 

onnistumisilla taataan muutosprojektin vaatima uskottavuus, koska ilman todisteita 

hankkeen edistymisestä se kuivuu helposti kokoon tai se päätetään ennen aikojaan. 

Suurin osa hankkeen kannalta tärkeistä henkilöistä kaipaa näyttöä siitä, että tehty työ ei 

ole mennyt hukkaan. Vielä enemmän todisteita vaativat hankkeen vastustajat. Saatavien 

tulosten tulee olla sekä näkyviä että kiistattomia, epämääräisten tavoitteiden 

saavuttamisesta tai tavoitteen lähelle pääsemisestä ei ole samanlaista hyötyä. Tuloksen 

tulee myös olla selvästi muutoshankkeesta johtuva. Paine tavoitteen saavuttamisesta on 

hyvä keino pitää muutoksen välttämättömyys ihmisten mielessä, ja se pitää projektin 

liikkeessä. (Kotter 1996, 101–113) 

 

Mattila (2007, 176–181) toteaa muutosjohtajien, projektipäälliköiden ja muiden 

projektin jäsenten tarvitsevan palautetta työstään. Palautetta on saatava jo projektin 

kestoaikana, eikä ainoastaan sen päätyttyä, jolloin muutoksia ei enää voida tehdä. 

Parhaimmillaan muutosta voidaan mitata samoilla mittareilla kuin muutakin 

organisaatiota, jolloin vältytään ylimääräiseltä työltä ja ennen kaikkea keinotekoisilta 

mittareilta. Kotter (1996, 110–111) esittää myös keinotekoisten mittareiden olevan 

hyödyllisiä, koska niillä saatava näyttö projektin etenemisestä on sama kuin 

todellisillakin mittareilla saatu. Mattila (2007, 181) ei jaa tätä näkemystä, vaan katsoo 

muutoshankkeen tavoitteista jäämisen voivan näkyä kannustinpalkkauksessa rajustikin. 

Sekä Kotter että Mattila ovat kuitenkin samaa mieltä projektin toteutusvaiheessa 

saatavien tulosten yleisestä motivointivaikutuksesta. 

 

Juhlittaessa saavutuksia ja saataessa muutosta eteenpäin on muistettava Kotterin (1996) 

seitsemäs vaihe: parannusten vakiinnuttaminen ja uusien muutosten tuonti. 

Muutoshankkeet ovat kestoltaan pitkiä, ja ennenaikainen voiton julistaminen saa 

muutoksen välttämättömyyden tunteen katoamaan. Kun on saavutettu jo paljon, 

tunnetaan helposti halu lopettaa työ näihin saavutuksiin. Tyytyväisyyden päästessä 

valloille saatetaan vanhoihin tapoihin palata yllättävän nopeasti. Seitsemännessä 

vaiheessa olennaista on käyttää onnistumisten tuomaa uskottavuutta uusia muutoksia 

varten ja hankkia lisäresursseja muutosten toteuttamiseen. Ylimmän johdon tehtävä on 

pitää kokonaismuutoksen päämäärä selkeänä ja huolehtia siitä, että muutos koetaan 

tärkeänä. (Kotter 1996, 115–126) 
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Kotterin (1996) kahdeksannessa vaiheessa vastaan tulee taas organisaation yksi 

tärkeimmistä osista: organisaatiokulttuuri. Uusien toimintatapojen juurruttaminen 

organisaatioon on pitkäkestoinen taistelu organisaationkulttuurin muuttamiseksi, eikä 

tätä työtä voi lopettaa muutoshankkeen päätyttyä. Kulttuurin muuttaminen pakottamalla 

ei onnistu, vaan kulttuuri muuttuu vasta, kun henkilöstö on saatu toimimaan uudella 

tavalla ja tämä uusi tapa tuottaa muutokseen yhdistettäviä näkyviä hyötyjä. Tämän 

vuoksi kulttuurin muuttaminen on muutosprosessin viimeinen vaihe. Muutosten 

juurruttaminen vaatii paljon puhetta, sanallisia ohjeita ja tukea, ja saattaa joskus vaatia 

jopa avainhenkilöiden vaihtamista. Ylentämiskäytäntöjen tulee olla uuden kulttuurin 

mukaisia, koska muuten vanha kulttuuri ei häviä. (Kotter 1996, 127–138) 

 

Lanning ym. (1999) vertaa vakiinnuttamista 5 000 metrin juoksun loppukiriksi. Vaikka 

alun vauhdilla on merkitystä, tavoiteltavat sijoitukset jaetaan usein vasta viime 

metreillä. Muutosten vakiinnuttaminen ei välttämättä vaadi erityisiä toimenpiteitä, vaan 

lähinnä seurantaa, ohjausta ja palautteen antamista. Valvonnasta ei kuitenkaan voida 

luopua liian aikaisin, koska usein henkilöstön energia on suunnattu ainoastaan 

tavoitteiden saavuttamiseen ja muutosten käyttöönottoon. Tällöin on tärkeää korostaa, 

että projektin onnistuminen näkyy lopulta vasta projektin jälkeisinä kuukausina tai jopa 

vuosina. (Lanning ym. 1999, 296–300) 

 

 

5 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

5.1 Tutkimuksen kohdejoukko 

 

Tutkimuksen kohdejoukkona ovat yhden tilintarkastusyhteisön sisäisen laadun 

asianmukaisuudesta huolehtivat henkilöt. Tutkimuksessa haastateltiin neljää 

laadunvalvonnassa mukana olevaa henkilöä, joiden valinnassa pyrittiin saamaan 

kohdejoukosta mahdollisimman edustava näyte. Haastateltaviksi valittiin kohdejoukon 

pisimmän ja lyhimmän laadunvalvontakokemuksen omaavat henkilöt sekä kaksi 

henkilöä, jotka ovat olleet mukana laadunvalvonnassa useamman vuoden ajan ja 

työskennelleet useammassa eri tilintarkastusyhteisössä. Tällä pyrittiin varmistamaan 

haastatteluilla kerättävän aineiston monipuolisuus. Hirsjärvi & Hurme (2011) esittävät 
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kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisen harkinnanvaraisen näytteen voivan olla 

monella tapaa harhainen. Tutkijan velvollisuudeksi jää sen osoittaminen, ettei 

näytteeseen sisälly systemaattista harhaa. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 60) Neljännen 

haastattelun jälkeen tutkimuksen saturaatio oli saavutettu, eikä uusien haastateltavien 

koettu antavan tutkimukselle olennaista lisäarvoa. Lisäksi haastatteluilla saatiin katettua 

riittävä prosenttiosuus kohdejoukon henkilöistä, ja 

haastateltavat henkilöt valittiin heidän laadunvalvontaan liittyvän kokemuksensa 

perusteella. Näytteen todettiin näin olevan edustava näyte kohdejoukosta. 

 

5.2 Havainnointi ja haastattelujen toteuttaminen 

 

Tutkimuksen empiirisen aineiston keräys aloitettiin havainnoimalla sisäistä laatua 

valvovien henkilöiden kokouksia, joita tutkimusaikana loppusyksystä 2011 alkuvuoteen 

2012 oli kaksi. Havainnointi toteutettiin osallistumalla kokouksiin ja tekemällä niiden 

aikana muistiinpanoja käsitellyistä asioista. Havainnoinnin avulla saatiin selvyyttä 

siihen, mihin asioihin teemahaastattelut kannattaa keskittää, ja kerättyjä huomioita 

käytettiin tutkimushaastattelujen teemoja ja kysymyksiä mietittäessä. Havainnoinnista 

oli etua myös tutkimuksen johtopäätösten teossa, koska tutkija sai havainnoinnin avulla 

muodostettua laadunvalvonnasta paremman kokonaiskuvan. 

 

Tutkimushaastattelut toteutettiin keväällä 2012. Haastatteluista kolme toteutettiin 

kasvotusten ja yksi puhelimitse. Kaikki haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla, 

ja niiden kesto vaihteli 45 minuutista puoleentoista tuntiin. Haastattelukysymykset 

jaettiin kolmen teeman alle, ja niitä muokattiin ja tarkennettiin haastattelujen aikana 

saatujen tietojen perusteella. Aluksi haastatteluissa käsiteltiin haastateltavan 

taustatietoja esittämällä kysymyksiä, joihin on helppo vastata, jotta haastattelu alkaisi 

sujuvasti. Ensimmäisenä teemana käsiteltiin laatua ja sisäisen laadunvalvonnan eteen 

tehtävää työtä, toisessa teemassa siirryttiin tilintarkastusalan säätelyyn standardien ja 

muiden säädöksien kautta. Kolmantena teemana haastattelussa oli sisäisen 

laadunvalvonnan muutos prosessina. 
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5.3 Aineiston analysointi 

 

Aineiston purkaminen aloitettiin litteroimalla äänitetyt haastattelut valikoidusti niin, että 

tutkimuksen kannalta oleelliset kohdat litteroitiin ja muokattiin virkkeiksi. Ruusuvuoren 

(2010, 428) mukaan litteroitaessa aineistoa tulkitaan jo ainakin kolmella tavalla: 

havainnoijana, jolloin oma huomiokyky rajaa pois osan informaatiosta, kulttuurin 

jäsenenä, jolloin tehdään tulkintoja siitä, mitä puhuja tarkoittaa sanomallaan sekä 

tutkijana, jolloin tehdään päätelmiä siitä, vastaako sanottu tutkijan tarpeeseen. 

Nauhoitettuja haastatteluja oli mahdollista kuunnella litteroinnin aikana useaan kertaan, 

jolloin epäselvään kohtaan voitiin palata ja tulkintaa korjata tarvittaessa. Tehdyt 

haastattelujen litteroinnit lähetettiin haastatelluille henkilöille ja heille annettiin 

mahdollisuus täydentää tai muokata vastauksiaan. Näin varmistettiin, että litteroinnissa 

ei ollut tehty virheellisiä tulkintoja, mikä johtaisi asiavirheisiin kerätyssä aineistossa. 

 

Tämän jälkeen haastateltujen vastaukset yhdistettiin teemoittain. Eskola & Vastamäki 

(2007, 42) pitävät teemahaastatteluaineiston jäsentämistä teemojen mukaisesti 

tyypillisimpänä teemahaastattelujen analyysitapana. Haastateltavien vastaukset jaettiin 

ensin pääteemojen alle ja sitten alakysymyksittäin. Vastauksista etsittiin yhdistäviä 

tekijöitä, ja koska haastateltavat vastasivat kysymyksiin laajasti, siirrettiin muiden 

kysymysten kohdalla esitettyjä aiempaan tai myöhempään aiheeseen liittyviä vastauksia 

tutkimuksen näkökulmasta oikeamman kysymyksen kohdalle. Aineisto luettiin läpi 

useaan kertaan vastausten yhdistelyn aikana, jolloin muodostui kokonaiskuva kerätystä 

aineistosta ja analyysin tuloksena tulkinta aineiston sisällöstä. Varsinaiset haastattelujen 

tulokset kirjoitettiin auki haastattelujen teemoittelua mukaillen. Tutkimuksen tuloksissa 

palataan tutkimuksen teoriaosuuteen niiltä osin, mikä on tarpeen tulosten 

yksityiskohtien ymmärtämiseksi. Yhteenvedossa ja johtopäätöksissä tutkimuksen 

tuloksia peilataan tutkimuksen aiemmissa luvuissa esitettyyn teoriaan 

kokonaisuudessaan. 

 

5.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Koskisen, Alasuutarin & Peltosen (2005) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä käytetään, kun halutaan arvioida, voidaanko 
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tutkimukseen tai siinä esitettyyn väitteeseen luottaa. Validi tutkimus tuloksineen kuvaa 

juuri sitä kohdetta, mitä sen on tarkoituskin kuvata. Validiteetti voidaan jakaa ulkoiseen 

ja sisäiseen validiteettiin, joista ulkoinen validiteetti viittaa tulosten yleistettävyyteen ja 

sisäinen validiteetti tulkinnan sisäiseen ristiriidattomuuteen. Reliabiliteetilla tarkoitetaan 

tutkimuksen toistettavuutta eri aikoina tai eri metodeilla. Määritelmien perusteella 

reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet sopivat huonosti laadulliseen tutkimukseen. 

Korvaavia käsitteitä ovat esittäneet mm. Lincoln ja Guba (1985), joiden näkemyksen 

mukaan tutkimuksen tulisi olla arvioitavissa neljän ulottuvuuden kautta: luotettavuuden 

(sisäinen validiteetti), siirrettävyyden (ulkoinen validiteetti), riippuvuuden 

(reliabiliteetti) ja vahvistettavuuden. (Koskinen ym. 2005, 253–277) 

 

Tämän tutkimuksen validiteettia voidaan katsoa nostavan haastattelurungon pohjana 

käytetyn havainnoinnin. Aiemman tutkimuksen perusteella ei ollut mahdollista kerätä 

kattavasti tietoa tilintarkastusyhteisöjen sisäisestä laadunvalvonnasta, jolloin 

havainnoinnin avulla haastattelun teemat ja kysymykset saatiin kohdistettua paremmin 

tutkimuksen tavoitetta tukeviksi. Ulkoista validiteettia eli yleistettävyyttä heikentävät 

tutkimuksessa käsitellyn tilintarkastusyhteisön asiakaskunnan erityispiirteet, jotka ovat 

vaikuttaneet myös haastateltavien esittämiin näkemyksiin. Yleistettävyyden 

lisäämiseksi haastatteluilla kerätyn aineiston tuloksien esittämisessä pyrittiin jättämään 

tutkimuksen ulkopuolelle vastaukset, joiden havaittiin pätevän ainoastaan tietyn 

auktorisoinnin omaavan yhteisöön. Nämä vastaukset eivät olleet olennaisia tutkimuksen 

tavoitteelle, joka oli selvittää, miten tilintarkastusyhteisön sisäinen 

laadunvalvontajärjestelmä kehittyy tilintarkastusalaa velvoittavien säädösten muuttuessa 

ottamatta kantaa tilintarkastusyhteisön auktorisointiin.  

 

Koskinen ym. (2005) jatkavat toistettavuuden olevan yksi tieteellisen tutkimuksen 

perusvaatimuksista. Jos tutkijan tekemät havainnot on mahdollista toistaa, voidaan 

todeta, että tutkimuksen tulos on hyväksyttävä. Haasteen toistettavuudelle asettaa 

kuitenkin muuttuva ympäristö, jolloin tutkimuksen edellytykset voivat muuttua 

nopeasti. Jotta reliabiliteetti saataisiin säilytettyä tutkimusympäristön myöhemmistä 

muutoksista huolimatta, tulee tutkimuksen lukijalle antaa riittävästi tietoa siitä, miten 

tutkimus on tehty ja miten havainnot on tuotettu. Tämä vaatii vähintään seuraavat kolme 

asiaa tutkimuksessa selitettäviksi. Ensimmäisenä tutkimuksessa tulee olla 

systemaattinen selostus siitä, miten tutkimus varsinaisesti tehtiin. Tällöin lukijalle 
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avataan esimerkiksi haastattelutilanne. Toisena on selostettava tuotetun materiaalin 

tarkastusmenetelmät ja kolmantena tulee esittää arvio tutkijan ja eri organisatoristen 

seikkojen, kuten tutkimuksen rahoituksen, vaikutuksesta tutkimustuloksiin. (Koskinen 

ym. 2005, 253–277) 

 

Tässä tutkimuksessa on kuvattu sekä havainnointi- että haastattelutilanteet 

toistettavuuden lisäämiseksi. Myös tuotetun materiaalin tarkastuttaminen haastatelluilla 

on kuvattu tutkimuksessa samoin kuin analyysimenetelmä. Tutkimusta ei ole rahoitettu 

kyseisen tilintarkastusyhteisön tai muunkaan tahon toimesta, joten tällä ei ole vaikutusta 

tutkimustuloksiin. Lisäksi suurin osa haastatelluista on ollut aiemminkin haastateltavana 

pro gradu –työn tasoista tutkimusta varten, joten on oletettavissa, että vastaukset olisivat 

olleet samankaltaisia tutkijasta riippumatta. Teemahaastattelu on kuitenkin 

keskustelunomainen tilanne, jossa myös tutkija vaikuttaa haastattelun kulkuun (ks. 

esim. Eskola & Vastamäki 2007). Samoilla teemoilla toistetussa haastattelussa 

vastaukset voisivat tästä syystä poiketa tässä tutkimuksessa saaduista. 

 

 

6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

6.1 Haastateltavien taustatiedot 

 

Kaikilla haastateltavilla oli ennen tilintarkastusuraansa kokemusta taloushallinnosta 

useamman vuoden ajalta. Työkokemus tilintarkastusalalta vaihteli henkilöillä yli 20 

vuodesta vajaaseen kahteen vuoteen, ja suoritettujen auktorisointitutkintojen määrä 

vaihteli nollasta kolmeen. Haastateltavista osa oli suuntautunut jo opinnoissaan 

tilintarkastukseen joko maisteriohjelman kautta tai muuten laajentamalla tutkintoaan, 

lisäksi tilintarkastus oli koettu kiinnostavaksi tilintarkastajien kanssa aiemmissa 

työtehtävissä tehdyn yhteistyön takia.  

 

Kokemusta kyseisen yhteisön laadunvalvontatyöskentelystä haastateltavilta löytyi alle 

vuodesta yli 20 vuoteen. Henkilöiden roolit työryhmässä olivat vaihdelleet ja kaikki 

kokivat osallistuvansa työhön aktiivisesti. Osa haastatelluista katsoi tuovansa 
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työryhmään tarvittavaa lisänäkemystä muista tilintarkastusyhteisöistä peräisin olevan 

työkokemuksensa ansiosta. Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki olivat 

työskennelleet tilintarkastusalalla jo ennen ISQC1-laadunvalvontastandardin 

soveltamisen voimaantuloa 15.12.2009 (IFAC 2010, 205). 

 

Sisäisen laadunvalvonnan kanssa työskenteleminen oli herättänyt haastateltavien 

kiinnostuksen sen tarjoamien mahdollisuuksien takia. Osa haastatelluista kertoi 

halunneensa työhön mukaan, koska koki oman työnsä laadun parantuvan sen ansiosta. 

Myös mahdollisuus tutustua paremmin yhteisön toimintatapoihin laadunvalvonnan 

kautta mainittiin työskentelyssä motivoivana tekijänä. Kehittämistyöhön osallistuminen 

ja prosessin seuraaminen läheltä koettiin mielenkiintoiseksi, lisäksi osallistumista 

perusteltiin halulla hallita työ yksityiskohtia myöten sekä mielenkiinnolla saada jakaa 

tietoa muille kouluttamisen kautta. 

 

6.2 Keskeiset tulokset 

 

6.2.1 Laatu ja laadunvalvonta tilintarkastuksessa 

 

Kysyttäessä laadun määritelmästä yleisesti haastateltavat puhuivat laadusta asiakkaan 

näkökulmasta. Laatu määriteltiin keskimääräistä paremmaksi tavaksi tehdä asiakkaan 

odottama palvelu, jolloin pystytään tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa ja toistamaan hyvä 

laatu jokaisessa palvelussa. Tilintarkastuksen laatua määritellessä 

asiakaspalvelunäkökulma mainittiin myös, mutta tällöin asiakkaan suuntaan näkyvän 

laadun todettiin olevan vain osa laadukasta työtä. Laadukkaan työn nähtiin olevan tehty 

hyvän tilintarkastustavan mukaan standardeja ja muita ohjeita noudattaen. Laadun 

jälkikäteisen todentamisen merkitystä korostettiin dokumentoinnin tärkeyden 

painottamisen kautta, lisäksi esiin nostettiin yhteisön sisäisen ohjeistuksen 

noudattaminen. 

 

Laatu koettiin tilintarkastuksessa tärkeäksi yhteisön ja yksittäisen tilintarkastajan 

riskinhallinnan takia. Myös laadun merkitys tilintarkastusalan kivijalkana otettiin esiin 

viitaten viime vuosikymmenen esimerkkiin koko yhtiön kaatumisesta ja sen 

vaikutuksista tilintarkastusalaan. Laatu nähtiin työn perusasiana: tehty työ pitää 
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suunnitella, toteuttaa ja raportoida hyvin. Tällöin asiakas saa vastinetta ostamalleen 

palvelulle. Yhteisön sisäistä yhtenäistä toimintatapaa pidettiin tärkeänä, koska sen 

kautta yhtiö voi varmistua siitä, että työssä tehdään oikeita asioita ja siitä, että kaikki 

yhteisön tilintarkastajat noudattavat työssään yhtenäisiä käytäntöjä. 

 

Sisäinen laadunvalvonta nähtiin tilintarkastuksessa hyvin tärkeäksi, käytännössä jopa 

ulkoista laadunvalvontaa tärkeämmäksi. Sisäisen laadunvalvonnan todettiin olevan 

mukana jokapäiväisessä työssä ja määräävän sen, miten työ todellisuudessa tehdään. 

Riskienhallinta nousi esiin myös sisäisen laadunvalvonnan yhteydessä, koska 

haastateltavien mukaan sisäinen laadunvalvonta takaa laadun tasaisuuden ja sen, että 

kaikki yhteisön tilintarkastajat noudattavat vaadittavia standardeja. Sisäisen 

laadunvalvonnan nähtiin lisäksi varmistavan dokumentoinnin asianmukaisuuden. 

 

Erityisen olennaiseksi sisäisessä laadunvalvonnassa nostettiin sen systemaattinen ja 

ajantasainen kokonaisuus. Työvälineiden tulee ohjata tilintarkastajat tekemään työssään 

oikeita asioita, ja sisäisellä koulutuksella varmistetaan, että tiedot pysyvät ajan tasalla. 

Sisäisten laaduntarkastusten merkityksestä esitettiin eriäviä mielipiteitä: osa 

haastateltavista koki niiden olevan vain pieni osa sisäistä laadunvalvontaa korostaen 

koulutuksen merkitystä, osa taas näki sisäiset laaduntarkastukset olennaisena osana sen 

varmistamisessa, etteivät sisäiset toimintaohjeet jää pelkälle laadinnan ja tiedottamisen 

tasolle. 

 

Yhteisön toteuttama sisäinen laadunvalvonta nähtiin selvästi yksin toimivan 

tilintarkastajan sisäisen laadunvalvonnan toteuttamista monipuolisempana. Useamman 

ihmisen yhteistyön tuloksena syntyneessä laadunvalvontajärjestelmässä samaan asiaan 

saadaan useampi näkökulma, ja tarvittaessa tietyn ongelman ratkaisemiseksi löytyy 

myös erityisasiantuntemusta. Yksin toimivan tilintarkastajan sisäisen laadunvalvonnan 

koettiin vaativan tilintarkastajalta paljon, jotta laadunvalvonta pysyy ajantasaisena ja 

työssä huomioidaan kaikki ohjeistus. Tilintarkastusyhteisöltä valmiina tulevien 

toimintatapojen seuraamisen todettiin kuitenkin myös vaativan jokaiselta 

tilintarkastajalta omaa aktiivisuutta, koska ohjeisiin tulee perehtyä ja niiden mukaan on 

toimittava. 
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Haastateltavat totesivat sisäisten laadunvalvontamenetelmien olevan 

tilintarkastusyhteisöillä salassa pidettävää tietoa. Tämä nähtiin perusteltuna, koska 

laadunvalvontaan käytetään yhteisöissä paljon resursseja, ja laatu on alalla 

kilpailutekijä. Ulkoinen laadunvalvonta on kaikille tilintarkastusyhteisöille ja 

tilintarkastajille yhteinen, jolloin sisäiset laadunvalvontamenetelmät käydään läpi ja ne 

saavat siten julkisen hyväksynnän. Sisäisen laadunvalvonnan puitteiden huomautettiin 

myös olevan kaikille yhteisöille yhteiset, koska yhteisöjen tulee noudattaa samoja 

standardeja. Sisäisen laadunvalvonnan toteuttamistavat on voitava mukauttaa yhteisön 

koon ja ominaispiirteiden mukaan, mikä taas vaatii tarkkaa omien toimintaprosessien 

kuvausta, eikä näiden prosessien julkaisemista nähty toimialalla tarpeelliseksi. 

Haastatteluissa esitettiin kuitenkin näkemys, että tietyt perusasiat laadunvarmistuksesta 

voitaisiin julkistaa yhteisökohtaisestikin. Tällä ei silti tarkoitettu, että kaikki tieto 

julkaistaisiin ja annettaisiin siten kilpailijoiden käytettäväksi yhteisön 

laadunvalvontatyön tuloksia. 

 

Ulkoisen laadunvalvonnan todettiin olevan alan kannalta tärkeä, koska tilintarkastus 

instituutiona tarvitsee riippumattoman ulkoisen valvojan. Jos yhteisöt valvoisivat 

laatuaan vain itsenäisesti, ulkopuolisten olisi mahdollista kyseenalaistaa koko 

tilintarkastustoiminnon luotettavuus. Ulkoisen laadunvalvonnan nähtiin 

tilintarkastusyhteisöjen osalta olevan lähinnä kontrolli sille, että sisäiset 

toimintaperiaatteet ovat kunnossa. Käytännön työlle ulkoisella laadunvalvonnalla ei 

haastateltavien näkökulmasta ollut yhtä paljon merkitystä kuin sisäisellä 

laadunvalvonnalla. Yksin toimivalle tilintarkastajalle ulkoisen laadunvalvonnan 

merkityksen koettiin olevan suurempi ja tarjoavan keskustelumahdollisuuden omien 

laadunvalvontamenetelmien kehittämiseksi. Ulkoinen laadunvalvonta varmistaa myös 

sen, että kaikilla tilintarkastajilla on jonkinlainen laadunvalvonta käytössä, koska myös 

yhteisöjen ulkopuolella työskentelevät tilintarkastajat tulevat ulkoisen laadunvalvonnan 

piiriin. Ulkoisen laadunvalvonnan todettiin edistävän tasalaatuisuutta 

tilintarkastusalalla. 

 

Haastateltavat kokivat yhteisön työntekijöiden suhtautuvan sisäiseen laadunvalvontaan 

pääasiassa myönteisesti. Yhteisön palveluksessa työskentelystä huolimatta 

tilintarkastustyön luonteen todettiin olevan hyvin itsenäistä, ja haastateltavien 

laadunvalvontatyöstään saaman palautteen perusteella sisäiset laaduntarkastukset 
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nähtiin yhteisössä mahdollisuutena keskustella henkilökohtaisesti omasta työstään. 

Laaduntarkastukset oli koettu hyväksi tavaksi saada käsitys oman työn vahvoista 

puolista ja kehittää osaamista saatujen ehdotusten avulla. Osittain laatutyötä oli toivottu 

tehtävän enemmänkin, jolloin tilintarkastaja saisi enemmän laadun varmistavia 

työpaperimalleja valmiina. Hyvän laadun ylläpidon todettiin kuitenkin vaativan 

runsaasti dokumentointia, minkä osa henkilöstöstä saattaa kokea varsinaista työtä 

hankaloittavaksi. Myös omien totuttujen työtapojen muuttaminen oli osoittautunut 

välillä hitaasti tapahtuvaksi. 

 

6.2.2 ISQC 1 -laadunvalvontastandardin käyttöönotto 

 

Puhuttaessa yhtenäisten standardien käyttöönotosta tilintarkastusalalla haastateltavat 

kokivat yhtenäisen säätelyn hyvänä asiana. Yhtenäistäminen Euroopan unionin sisällä 

nähtiin tärkeänä tiettyyn rajaan asti, kunhan maiden omien lainsäädäntöjen 

huomioimista ei unohdeta. Kansainvälisten standardien valmistelussa todettiin tehdyn 

niin paljon työtä, että sen tuloksia on järkevää hyödyntää tilintarkastuksessa koko EU:n 

alueella. Ongelmana standardien suhteen otettiin esiin niiden toteuttamisvaatimusten eli 

esimerkiksi dokumentoinnin viemä aika, joka on pois itse tarkastustyöltä. Vaatimukset 

koettiin välillä hyvinkin yksityiskohtaisiksi, mikä tekee standardeista osittain melko 

raskaita. Esille nostettiin myös standardien soveltaminen muiden kuin pörssiyhtiöiden 

tarkastuksessa, ja muun muassa julkisyhteisöjen tilintarkastuksen suhteen kaivattiin 

kannanottoa siitä, mitä standardin soveltaminen näissä olosuhteissa tarkoittaa. 

 

Haastateltavilta kysyttiin mielipidettä siitä, olisivatko suomalaiset säännökset riittäneet 

tilintarkastusalan sääntelyyn Suomessa. Suomalaisten tarkastuskohteiden katsottiin 

kuitenkin muuttuneen viime vuosikymmeninä kansainvälisiksi toimijoiksi, jolloin 

tilintarkastuksen laadukas toteutus vaatii kansainvälistä näkökulmaa. Tilintarkastuksen 

on kehityttävä asiakkaiden kehityksen mukana, jotta asiakkaita pystytään palvelemaan. 

Kansainvälisten standardien käyttöä perusteltiin myös sillä, että suomalainen säännöstö 

ei ole yhtä tarkka ja monipuolinen, eikä sitä sellaiseksi kannatakaan tehdä. Standardien 

laajan asiasisällön takia niiden kirjaimellinen noudattaminen ei välttämättä aina 

suomalaisessa ympäristössä onnistu, mutta tässäkin korostettiin kannanoton tarvetta sen 

suhteen, miten soveltaminen tulisi tehdä. 
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ISQC1-laadunvalvontastandardi oli kaikille haastateltaville sisällöltään tuttu 

laadunvalvontatyöskentelyn vuoksi. Osa haastateltavista oli tutustunut standardiin myös 

auktorisointitutkintoon valmistautuessaan, koska kyseessä on uudehko ja merkittävä 

standardi. Standardin sisältämien pääperiaatteiden mainittiin lisäksi olevan tuttuja 

entuudestaan, koska osa standardin sisällöstä on sisältynyt jo aiemmin muuhun 

ohjeistukseen. Standardin todettiin muokkaantuneen julkaisumuotoonsa vuosien 

saatossa, ja sen taustalla todettiin olevan paljon työtä. Rakenne nähtiin kattavana: 

standardin sisältö on täyttä asiaa, eikä haastateltaville tullut mieleen lisättävää. Hieman 

standardi sai kritiikkiä sisältämästään toistosta. Haastatteluissa nousi lisäksi esiin 

standardin vahva liittyminen suurten tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontaan. 

Standardin vaatimukset onkin helpompi toteuttaa isoissa yhteisöissä, joissa 

dokumentaatioon on mahdollista käyttää jonkun verran enemmän aikaa. Hyvin pienissä 

yhteisöissä standardin yksityiskohtainen soveltaminen saattaisi johtaa siihen, että 

dokumentaatio vie enemmän aikaa kuin itse tarkastustyö.  

 

Standardin mukaisen laadunvalvontajärjestelmän osa-alueisiin kuuluvat laatua koskevat 

johdon velvoitteet tilintarkastusyhteisössä, relevantit eettiset vaatimukset, 

asiakassuhteiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen, 

henkilöresurssit, toimeksiannon suorittaminen sekä seuranta (IFAC 2010, 211–212). 

Keskusteltaessa osa-alueista haasteltavat olivat sitä mieltä, että johdon sitoutuminen 

laadunvalvontatyöhön on välttämätöntä sisäisen laadunvalvonnan toimimiselle. 

Haastateltavat korostivat toimialan erikoista luonnetta, joka vaatii sen, että 

voitontavoittelu ei saa mennä laadun ohi. Näin ollen vastuun laadusta on oltava 

ylimmällä johdolla, ja johdon on liiketoiminnan johtamisen lisäksi johdettava myös 

laatua. Johdolla todettiin olevan merkittävä rooli siinä, millaiseksi yhteisön sisäinen 

kulttuuri muodostuu ja johdon tulee omalla esimerkillään näyttää, mihin suuntaan 

yhtiötä halutaan viedä. Laadun takaavien toimintatapojen ei katsottu voivan siirtyä 

osaksi yhtiön yleistä toimintatapaa, jos johto ei ole mukana sisäisessä 

laadunvalvonnassa ja sitoutunut laadunvalvonnan kehittämiseen.  

 

Laadunvalvontastandardi määrää viimeisen vastuun laadunvalvontajärjestelmästä 

yhteisön toimitusjohtajalle tai partnereista koostuvalle johtoryhmälle (IFAC 2010, 212), 

mitä haastateltavat pitivät asianmukaisena. Tätä perusteltiin muun muassa johdon viime 

käden vastuulla koko yhtiön toiminnasta ja siten myös laadunvalvonnasta. Toisaalta 
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korostettiin laadunvalvonnasta vastuussa olevien asiantuntevuuden välttämättömyyttä, 

jolloin johdon lisäksi voitaisiin käyttää tarvittaessa apuna sopivaksi katsottua määrää 

asiantuntijoita. 

 

Laadunvalvontastandardin mukaan tilintarkastusyhteisön tulee luotujen sisäisen 

laadunvalvonnan toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen avulla saada kohtuullinen 

varmuus siitä, että yhteisö henkilöstöineen noudattaa relevantteja eettisiä vaatimuksia 

(IFAC 2010, 214). Haastateltavat kokivat eettisten vaatimuksien olevan tilintarkastajille 

itsestään selviä asioita, jotka huomioidaan aina tarkastusta tehdessä, vaikka ne eivät 

nousisikaan erityiseksi kysymykseksi. Eettisten vaatimusten täyttämisen 

dokumentoinnissa nähtiin kuitenkin hieman parantamisen varaa, osittain juuri tämän 

itsestäänselvyyden takia. Osa haastateltavista nosti eettiset vaatimukset 

laadunvalvontaohjeistuksen tärkeimmäksi osa-alueeksi, koska kyseessä on 

tilintarkastusalan elinehto, eikä ala voi toimia eettisesti, jos yksittäiset tarkastajat eivät 

niin tee.  

 

Viimeisenä osa-alueena laadunvalvontastandardissa on seuranta. Seurantaprosessin 

tulee antaa kohtuullinen varmuus siitä, että laadunvalvontajärjestelmään liittyvät 

toimintaperiaatteet ja menettelytavat ovat relevantteja ja riittäviä sekä siitä, että ne 

toimivat tehokkaasti. Seurantaprosessi sisältää laadunvalvontajärjestelmän jatkuvaa 

tarkastelua ja arvioimista. (IFAC 2010, 219–221) Haasteltavat olivat keskenään samaa 

mieltä siitä, että laadun kehittämistyö ei tule valmiiksi, vaan se on jatkuva prosessi. 

Laadunvalvontaa on kehitettävä työn ja työn edellytysten kehittyessä, lisäksi on 

seurattava toimintaperiaatteiden käyttöönottoa ja muokattava toimintatapoja 

toimivammiksi niissä huomattujen kehittämistarpeiden myötä. Varsinaisen 

seurantaprosessin muodostaminen todettiin helpoksi, koska apuna voitiin käyttää 

IFAC:n Small and Medium Practises –komitean julkaisemaa laadunvalvontamanuaalia. 

Jatkuva seuranta nähtiin edellytyksenä sisäisen laadunvalvonnan toimivuudelle. 

 

Haasteltavat totesivat laadunvalvontastandardin olevan tehty ison tilintarkastusyhteisön 

lähtökohdista. Standardin sisällöstä suuren osan koettiin sisältyneen isoissa yhteisöissä 

jo aiemmin sisäisen laadunvalvonnan toimintatapoihin, mutta pienelle yhteisölle muutos 

nähtiin suurempana. Pienissä yhteisöissä vaatimukset saatetaan myös nähdä 

hankalampina kuin isoissa, koska samanlaisia prosesseja ei pienissä yhteisöissä ole 
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välttämättä ennen ollut. Standardi koettiin kuitenkin joustavaksi, ja sen todettiin 

mahdollistavan tapauskohtaisen harkinnan yhteisön sisällä sen suhteen, miten 

vaatimukset saatetaan voimaan. 

 

Pienten yhteisöjen laadunvalvontatyön toteutuksen helpottamiseksi IFAC:n Small and 

Medium Practises -komitea on julkaissut pienille ja keskisuurille 

tilintarkastusyhteisöille soveltamisohjeen standardin käyttöönottoa varten. Ohjeen 

liitteissä on työpaperimalleja sekä kaksi mallia laadunvalvontamanuaalista, toinen yksin 

toimivalle tilintarkastajalle ja toinen pienelle yhteisölle (Lähdekorpi 2010, 53). 

Havainnoidessa yhteisön sisäisestä laadunvalvonnasta vastaavien henkilöiden 

kokouksia kävi ilmi yhteisön hyödyntävän laadunvalvontansa kehittämisessä komitean 

pienelle yhteisölle suunnattua laadunvalvontamanuaalimallia. Vaikka malli ei ole tehty 

suomalaisista lähtökohdista, haastateltavat kokivat sen soveltuvan suomalaiselle 

tilintarkastusyhteisölle. Valmiin mallin käyttö nähtiin käytännöllisenä, koska se vähensi 

työhön tarvittavaa resurssipanostusta. Kritiikkiä malli sai pituudestaan ja sisältämästään 

toistosta, kuten standardi itsessäänkin, mutta yleisesti mallin muokkauksen omaan 

asiakaskuntaan soveltuvaksi koettiin onnistuneen. 

 

Haastateltavat totesivat, ettei valmiin mallipohjan täyttämisessä ollut kyse uuden 

sisäisen laadunvalvonnan luomisesta, vaan jo käytössä olleiden prosessien 

läpikäymisestä mallin mukaisesti. Aikaa oli vienyt yksityiskohtien hiominen ja yhteisön 

sisäisen vastuunjaon sekä muiden sisäisten toimintatapojen miettiminen. Mallipohjan 

avulla haastateltavat kokivat pääsääntöisesti toimintaperiaatteiden läpikäynnin sujuneen 

hyvin, mutta jokaisen kohdan täydellinen soveltaminen ei yhteisön luonteen takia ollut 

mahdollista tai edes tarpeellista. Välillä oman näkökulman sovittaminen mallipohjaan 

oli koettu myös työlääksi. 

 

Sisäinen laadunvalvonta oli haastateltavien mukaan luonteeltaan hyvin samanlainen jo 

ennen ISQC1-standardin käyttöönottoa. Standardi ei ollut tuonut mukanaan olennaisia 

eroja varsinaiseen tarkastustyöhön tai valvontaan, mutta pieniä tarkennuksia tehtiin ja 

dokumentointia lisättiin. Tässä osatekijänä oli myös yhteisössä samoihin aikoihin 

tapahtunut johdon vaihtuminen. Osa haastateltavista näki standardin käyttöönottoa 

edeltäneen sisäisen laadunvalvonnan keskittyneen enemmän yksilöön ulkoisen 

laadunvalvonnan tapaan, kun taas standardin myötä korostui yhteisön ja laatumanuaalin 
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rooli. Muiden tilintarkastusyhteisöjen palveluksessa laadunvalvontastandardin 

käyttöönoton aikaan olleet eivät olleet kokeneet sisäisen laadunvalvonnan muuttuneen 

näissä yhteisöissä juurikaan, koska kyseessä olivat suuret kansainväliset organisaatiot. 

Suurille organisaatioille tulevat vaatimukset olivat paremmin tiedossa jo aiemmin, ja 

tarvittavia pieniä muutoksia oli mahdollista tehdä etukäteen. 

 

Suurimmaksi haasteeksi standardin käyttöönotossa haastateltavat nimesivät 

yksimielisesti riittävien resurssien löytämisen. Jatkuva kehittämistyö vaatii resursseja, 

eikä tämän nähty muuttuvan jatkossakaan. Kehittämistyön todettiin kuitenkin antavan 

hyvää kokemusta niin laatutyötä tekeville kuin laaduntarkastuksen kohteena oleville, 

lisäksi resurssien käyttö laatutyöhön koettiin välttämättömänä yhteisön toiminnalle. 

 

6.2.3 Sisäisen laadunvalvonnan muutosprosessi 

 

ISQC1-laadunvalvontastandardia on täytynyt soveltaa 15.12.2009 alkaen (IFAC 2010, 

205). Haastateltavista osa oli tullut yhteisön palvelukseen vasta tämän jälkeen ja osa oli 

ollut mukana jo ennen voimaantuloa. Tutkimukselle suureksi eduksi oli saada 

haastateltavaksi myös yhteisön laadunvalvonnassa alusta asti mukana ollut henkilö, 

yhteisön sisäistä laadunvalvontaa on toteutettu nykyisen kaltaisella kokoonpanolla 

yhteisön alkuajoista lähtien henkilövaihdoksia ja pieniä uudistuksia lukuun ottamatta. 

 

IFAC:n manuaalimallin pohjalta työstetty dokumentti yhteisön sisäisestä 

laadunvalvonnasta ei ole yhteisön ensimmäinen laadunvalvonnan manuaali. 

Dokumentaatiota on kerätty vuosien varrella, ja manuaali on kehittynyt yhteisön 

mukana. Aloitettaessa työtä manuaalimallin kanssa dokumentaation siirtämistä uudelle 

pohjalle ei pidetty suurena muutoksena, vaan enemmänkin yksityiskohtien 

kehittämisenä. Edessä olevan työn koettiin keskittyvän prosessien aukikirjoittamiseen ja 

niiden luokitteluun standardin mukaisiin osiin. Vuodenvaihteessa 2009–2010 ei tämän 

takia keskusteltu mahdollisista tulevan muutoksen ongelmakohdista, eikä 

muutosjohtamista käyty erikseen läpi. Haastateltavat eivät myöskään kokeneet, että se 

olisi ollut tarpeen, vaan tärkeää oli kehittää laatua. Tätä perusteltiin hyvän laadun 

johtamisen kuulumisella liiketoiminnan johtamiseen, jolloin johtamistyö tulee 

automaattisesti huomioitua, sekä tilintarkastusalan muutenkin jatkuvalla muutoksella. 

Tilintarkastusalalla työskentelevien koettiin ymmärtävän, että alalla on kehitettävä 
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työtään jatkuvasti, ja uusien asioiden omaksumiskyvyn tulee olla hyvä. ISQC1-

laadunvalvontastandardin huomiointi käytännön työssä ei haastateltavien mukaan eroa 

muiden standardien soveltamisesta. 

 

Haastatteluissa käytiin läpi muutoksen vaiheita alaluvussa 4.3.1 esiteltyjen Kotterin 

(1996) kahdeksan virheen kautta. Ensimmäisenä virheenä Kotter listaa muutoksessa 

etenemisen, ennen kuin koko henkilöstö ymmärtää muutoksen tarpeellisuuden (Kotter 

1996, 4–5). Haastateltavat kokivat muutoksen olevan hyvin perusteltu, osittain koska 

muutoksen välttämättömyys tulee standardin noudattamispakosta ja osittain tarpeesta 

saada aikaan kaikki laadunvalvontaperiaatteet kokoava asiakirja. Laadunvalvonnan 

yhteydessä saadun palautteen perusteella myös muu henkilöstö koki, että säädösten 

noudattamispakko on itsestään selvä syy muutokselle. 

 

Uuden manuaalin kanssa tehtävä työ oli lähtenyt hitaasti käyntiin resurssiongelmien 

takia, koska kehittämistyötä tehtiin muun työn ohella. Haastateltavat kuitenkin totesivat 

työhön käytetyn ajan olleen tehokasta työskentelyä, ja aikapulaan nähden saatiin paljon 

aikaiseksi. Yhtenä mahdollisuutena entistä tehokkaampaan työskentelyyn pidettiin 

resurssien uudelleenjakoa, jolloin kehittämistyötä tekeviä henkilöitä olisi vähemmän, 

mutta he käyttäisivät selkeän osan työajastaan laadun kehittämiseen. Kustannuksen 

nähtiin maksavan itsensä nopeasti takaisin, koska tilintarkastajat voisivat työssään 

keskittyä tarkastukseen, eikä aikaa kuluisi esimerkiksi tarkastusmanuaalien itsenäiseen 

kehittämiseen. Kokopäiväisesti laatutyöhön keskittyvää henkilöä yhteisössä ei 

haastateltavien mukaan välttämättä tarvita, koska sisäisen laadun kehittäjien mukana 

oleminen myös tarkastustyössä nähtiin tärkeäksi. 

 

Kotterin (1996, 5–6) toinen virhe on heikko tiimi hankkeen johdossa. Haastateltavat 

arvioivat yhteisön laadunvalvonnasta vastaavan työryhmän kokoonpanon olevan 

onnistunut, koska jäsenillä on sekä laatuasiantuntemusta että vaikutusvaltaa yhteisössä. 

Jäsenten erityisosaamisten todettiin täydentävän toisiaan, mutta työryhmän koko ei ollut 

kuitenkaan kasvanut liian suureksi. Merkittävänä ryhmän työhön vaikuttavana tekijänä 

nostettiin esiin kaikilta jäseniltä vaadittava aktiivisuus ja tehtävään työhön 

sitoutuminen, koska kehittäminen tehdään normaalin tarkastustyön lisäksi.  
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Pohdittaessa tiimin merkitystä tiedonvälityksessä esille nousi yhteisön työntekijöiden 

laaja hajonta ympäri Suomea. Tiedon levittäminen koettiin laadunvalvonnasta 

vastaavien tehtäväksi, mutta tämän ei nähty vaativan alueellista laatuyhteyshenkilöä. 

Valittaessa laadunvalvontatyöryhmän jäseniä tärkeimpänä valintakriteerinä pidettiin 

henkilöiden asiantuntemusta eikä niinkään sitä, että kaikki maantieteelliset alueet 

olisivat edustettuna. Sähköisillä välineillä tärkeistä asioista pystytään tiedottamaan 

kaikille yhteisön jäsenille nopeasti, mutta henkilökohtainen kontakti tilintarkastustyötä 

tekeviin koettiin silti tärkeänä. Merkittävänä tiedotuskanavana mainittiin koko yhteisön 

puolivuosittain järjestettävät sisäiset koulutukset, joihin laatutyön tekijät valmistavat 

puheenvuorot tärkeimmistä uudistuksista. 

 

Kolmas virhe muutosprosessissa Kotterin (1996, 7–8) mukaan on selkeän vision 

puuttuminen. Haastateltavat totesivat työryhmän jäsenten olevan tietoisia siitä, minkä 

eteen työtä tehdään, mutta sanoiksi visiota ei ollut puettu. Vision tärkeyttä myös hieman 

kyseenalaistettiin vertaamalla sitä mainoslauseeseen, jolle yhteisön sisällä tehtävässä 

laadunvalvontatyössä ei ole tarvetta. Työryhmän kesken ei koettu olleen 

näkemysristiriitoja kehittämisen suurista linjoista, ja työryhmä tehtävineen on myös 

yhteisön muille jäsenille tuttu. Pyydettäessä muotoilemaan visio sanoiksi haastateltavat 

puhuivat muun muassa standardien vaatimusten täyttämisestä, alan kehityksen 

seuraamisesta ja yhteisön toimintaperiaatteiden kehittämisestä. 

 

Visiota tarkassa muodossa ei ollut, joten sitä ei myöskään esitelty työyhteisölle. Kotter 

(1996, 8–9) listaa vähäisen visiosta viestimisen neljäntenä virheenä. Tästä huolimatta 

haastateltavat kokivat vision suuntaviivojen olevan koko yhteisölle selkeät. Työryhmän 

olemassaolo on yhtiössä jo niin vanha käytäntö, että ryhmän tehtävä on ymmärretty, ja 

tilintarkastajat ottavat työryhmän jäseniin yhteyttä kaivatessaan kannanottoa tai muuta 

ammatillista tukea. Yhteisön sisäisillä sivuilla on mahdollista seurata työryhmän 

kehittämistyön etenemistä. Myös sisäisissä koulutuksissa ryhmällä on näkyvä rooli. 

 

Kysyttäessä viestitäänkö laadusta yhteisön sisällä tarpeeksi, haastateltavat esittivät 

eriäviä mielipiteitä. Osan mielestä sisäiset ja ulkoiset koulutukset, joihin tilintarkastajat 

osallistuvat, käsittelevät laatuasioita riittävästi. Perusteluna esitettiin auktorisoitujen 

tilintarkastajien vastuu huolehtia omasta kouluttautumisestaan, ja näissä koulutuksissa 

katsottiin laadulla olevan keskeinen osa. Yhteisön sisäisen valvonnan tehtävänä olisi 
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kuitenkin varmistaa, että koulutuksissa saatuja uusia ohjeistuksia myös noudatetaan. 

Toisaalta laatuasioista viestimistä ja koulutusta kaivattiin myös enemmän, etenkin 

uusille työntekijöille. Yhteisön sisäisestä ohjeistuksesta nähtiin olevan tärkeää viestiä 

oikealla tavalla, jotta työntekijät kokisivat laadun olevan kaikkien etu ja hajanaiset 

toimintatavat saataisiin yhtenäistettyä. 

 

Vision tiellä olevien esteiden poistamatta jättäminen on Kotterin (1996, 9) viides virhe. 

Haastateltavat totesivat kehittämistyön tiellä olevan esteitä, joiden poistamiseksi 

tehdään koko ajan töitä. Esimerkkinä mainittiin tilintarkastustyötä pitkän kokemuksen 

tuomalla ammattitaidolla tekevien tilintarkastajien halu pitää kiinni omista 

toimintatavoistaan, jotka on todettu työuran aikana toimiviksi. Julkishallinnon 

tilintarkastuksesta puhuttaessa ongelmaksi koettiin nykyinen lainsäädäntö, joka ei ota 

kantaa standardien soveltamiseen JHTT-auktorisoitujen tilintarkastajien työssä. 

Yleisesti haastateltavilla oli myönteinen käsitys esteiden purkamisen onnistumisesta, 

vaikka työn todettiinkin olevan vielä kesken. Lainsäädännön odotetaan kehittyvän, ja 

muutosmyönteisyyttä nähtiin lisättävän jo aiemmin mainitulla oikeanlaisella 

viestinnällä. 

 

Muutosmyönteisyyteen tai -kielteisyyteen vaikuttavaan yhteisön sisäiseen kulttuuriin oli 

haastateltavien mukaan pyritty tarkoituksella vaikuttamaan etenkin yhteisön 

perustamisaikoina, jolloin kulttuuri piti luoda uudelle pohjalle. Nykyisellään 

haastateltavat kokivat sisäisen kulttuurin olevan melko vahva. Tätä perusteltiin 

työntekijöiden ikärakenteella, koska yhteisössä on paljon pitkän uran tehneitä kokeneita 

tilintarkastajia. Tilintarkastusalan konservatiivisuuden nähtiin luovan yhteisölle omalta 

osaltaan tietynlaista sisäistä kulttuuria, lisäksi maantieteellisen hajallaanolon todettiin 

aiheuttavan sisäisen kulttuurin vaihtelevuutta alueiden välillä. Vahvasta sisäisestä 

kulttuurista huolimatta työntekijöiden todettiin olevan avoimia esimerkiksi uusien 

työvälineiden käyttöönotolle, jos ne ovat toimivia. Hidasteen kehitykselle tässä 

kohdassa esitettiin olevan työryhmässä, joka ei ehdi tuottaa uusia työvälineitä riittävän 

nopeasti, vaikka yhteisö olisi ne valmis hyväksymään. 

 

Varsinaista muutosvastarintaa koettiin kohdatun jonkin verran. Muutosvastarinta ei 

kuitenkaan haastateltavien mielestä ole yhteisössä kovin voimakasta tai näkyvää ja 

kulminoituu lähinnä yksittäisiin henkilöihin. Haasteltavat totesivat kokeneilta 
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työntekijöiltä saadun rakentavaa kritiikkiä, ja keskustelua toivottiin syntyvän 

jatkossakin. Ilmapiirin koettiin myös muuttuvan koko ajan muutosmyönteisemmäksi, ja 

yhtiön todettiin olevan murroksessa jo henkilöstön ikärakenteen muuttumisen takia. 

Standardien käyttöönoton osalta uusien työntekijöiden ikäjakauman painottuminen 

nuoriin edesauttaa sitä, että standardit ovat uusille tulijoille tuttuja opintojen kautta ja 

niitä pidetään työn itsestään selvänä osana.  

 

Sisäisen laadunvalvonnan työryhmä etenee haastateltavien mukaan työssään työlistojen 

kautta, joissa määritellään tehtävät asiat ja niiden aikataulu. Näin vältetään Kotterin 

(1996, 10–11) kuudes virhe, lyhyen aikavälin tavoitteiden unohtaminen. Haastateltavat 

kertoivat tavoitteet myös saavutetun, jolloin työn on koettu etenevän pienten 

osakokonaisuuksien kautta. Seitsemännestä virheestä, voiton julistamisesta liian aikaisin 

(Kotter 1996, 11–12), ei haastatteluissa havaittu merkkejä. Haastateltavat puhuivat 

haastattelun kaikissa vaiheissa jatkuvasta prosessista, jonka eteen tehdään työtä 

jatkossakin.  

 

Kotterin (1996, 12–13) kahdeksas virhe muutoksessa on juurruttamisen kesken 

jääminen, jonka välttämiseksi haastateltavat kokivat tarvittavan koulutusta ja uusista 

toimintaperiaatteista käytävää yhteistä keskustelua. Muutoksen viimeisen vaiheen 

todettiin olevan vielä kesken, vaikka edistystä uusien toimintatapojen siirtämisessä 

yhteisön yleisiksi toimintatavoiksi onkin jo tapahtunut. Jälleen korostettiin myös 

tilintarkastusalan jatkuvaa muutosta, mistä johtuen uusien asioiden siirtäminen 

käytäntöön ei saa viedä yhtä kauan kuin hitaammin muuttuvilla aloilla. 

 

Puhuttaessa toivottavasta yhteisestä keskustelusta haastateltavilta kysyttiin, kokevatko 

he työryhmän ulkopuolisilla yhteisön jäsenillä olevan vaikutusmahdollisuuksia laadun 

kehittämistyöhön. Työryhmän kerrottiin toivovan yhteydenottoja, ja aiemmissa 

yhteydenotoissa esitettyjä ideoita oli otettu esille työryhmän kokouksissa. Tietyissä 

erityisasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä oli myös kutsuttu kokeneita tilintarkastajia 

mukaan työhön, ja valmiita dokumentteja oli lähetetty lausuntokierroksille. Näitä tapoja 

aiottiin ylläpitää jatkossakin, koska saatavat kommentit koettiin työlle tärkeiksi. 

 

Muutoksen suurimpana haasteena kaikki haastateltavat pitivät resurssipulaa. Yhteisön 

koon vuoksi kansainvälisten kilpailijoiden sisäisen laadunvalvonnan kaltaista 
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järjestelmää ei ole mahdollista rakentaa, joten standardin vaatimusten täyttö 

kohtuullisella työmäärällä ja oman asiakaskunnan erityispiirteisiin soveltuvalla tavalla 

vaatii paljon työtä toimintaperiaatteiden ja dokumentoinnin kehittäjiltä. Resurssipulan 

koettiin hankaloittavan myös muutosten käytäntöön saattamista. Vahvan 

asiantuntemuksen omaaville jäsenille toivottiin entistä parempaa työrauhaa 

laadunvalvonta-asioiden kehittämiseen, mikä toteutuisi esimerkiksi resurssien 

uudelleenjärjestelyillä.  

 

Kysyttäessä kehittämisprosessin aikana tapahtunutta suurinta muutosta esiin nostettiin 

dokumentoinnin ja sen määrämuotoisuuden painottuminen etenkin verrattaessa 1990-

luvun alun lähtötilanteeseen. Standardin käyttöönoton jälkeen suunta on ollut sama, ja 

dokumentoinnin merkitys korostuu entisestään.  

 

Yleisesti haastateltavat olivat kokeneet laadun kehittämisprosessin hyvin myönteisenä. 

Vaikka haasteita oli kohdattu niin resurssipulan muodossa kuin muutenkin, nähtiin 

kehityksen suunta oikeana. Tilintarkastusalalle ominaisen jatkuvan muutoksen katsottiin 

lisäävän työn mielenkiintoa, ja kehittämistyössä mukanaolosta oli saatu lisäinnostusta 

omaan tarkastustyöhön. Viimeisenä korostettiin, että ilman jatkuvaa kehitystä ei voitaisi 

toimia alalla, joka on hyvin tiukasti säännelty, ja jossa työhön kohdistuvat vahvat 

ulkopuoliset odotukset. 

 

 

7 POHDINTA JA YHTEENVETO 

 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tilintarkastusyhteisön sisäinen 

laadunvalvontajärjestelmä kehittyy tilintarkastusalaa velvoittavien säädösten muuttuessa 

ja ISQC 1 –laadunvalvontastandardin käyttöönoton yhteydessä. Tavoitteen 

saavuttamiseksi käytiin ensin läpi laadun määritelmää käsiteanalyysin keinoin. Laadun 

käsitteen todettiin olevan monitulkintainen, ja aiemmista tutkimuksista tunnistettiin 

useita eri lähestymistapoja laadun määrittelyyn. Laatua voidaan tarkastella esimerkiksi 

tuotannon näkökulmasta, jolloin laatu nähdään tarkasti mitattavana ominaisuutena. 

Laadun määrittäjänä voidaan pitää myös asiakasta, jolloin laatu on tuotteen kyky täyttää 
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asiakkaan subjektiiviset toiveet. Yleisimmin laatu halutaan kuitenkin nähdä 

kokonaisvaltaisena johtamiskäsitteenä. 

 

Laatujohtamisen merkityksen todettiin korostuneen asiakaskeskeisyyden korostumisen 

myötä. Amerikkalaiset laatujohtamisen uranuurtajat Deming, Crosby & Juran ovat 

kaikki kehittäneet oman näkemyksensä laadun kokonaisvaltaisesta johtamisesta. Näissä 

näkemyksissä on eroja, mutta myös paljon yhtäläisyyksiä. Tavoitteena on 

menestyminen laadun parantamisen avulla, ja edellytys tähän on koko organisaation 

sitoutuminen laadun jatkuvaan kehittämiseen. 

 

Tuotteiden laadun johtaminen oli tutkimuksen keskipisteenä pitkään. Palvelujen laadun 

arviointi käynnistyi vasta myöhemmin, mutta tutkimus kehittyi nopeasti kiinnostuksen 

herättyä. Palveluissa laatua arvioi yleisimmin palvelun käyttäjä, ja asiakkaan kokemaa 

palvelun laatua on tutkimuksissa jäsennetty erilaisilla malleilla. Palvelun laatua voidaan 

peilata esimerkiksi asiakkaan odotuksiin, arvioida palvelussa käytettyjen välineiden 

laatua tai tarkkailla palvelun käytön yhteydessä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja sen 

laatua. Myös mielikuvien ja yrityksen imagon on tutkimuksissa nähty vaikuttavan 

asiakkaan kokemaan laatuun. 

 

Laatukäsitteen analyysin jälkeen tutkimuksessa selvitettiin tilintarkastuksen 

yhteiskunnallista tarvetta. Tilintarkastuksen todettiin vastaavan ainakin kolmeen 

tarpeeseen: valvontatarpeeseen, tiedon tuottamisen tarpeeseen ja vakuuttamisen 

tarpeeseen. Tämä jako valittiin tutkimuksessa tarkemmin käsiteltäväksi sen tarjoamien 

eri näkökulmien takia, joiden alle oli mahdollista yhdistää useita aiempia tutkimuksia. 

Agenttiteorian eli valvontatarpeeseen vastaamisen todettiin olevan tilintarkastuksen 

tarpeen selittämisessä yleisimmin käytetty teoria. Tutkimuksissa on todettu 

tilintarkastuksen vähentävän agenttisuhteen ongelmia, mutta teoria on saanut myös 

kritiikkiä. Informaationäkökulmaa eli tiedon tuottamisen tarpeeseen vastaamista 

perusteltiin tutkimuksissa sijoittajien tiedontarpeella, ja vakuuttamisnäkökulmasta 

katsottuna tilintarkastaja nähdään mahdollisena vahingonkorvaajana, jos tuotettu tieto 

onkin virheellistä. 

 

Toisen teorialuvun lopuksi tarkasteltiin tilintarkastuksen ja laadun suhdetta toisiinsa 

käymällä läpi laadun ja laadunvalvonnan merkitystä tilintarkastuksessa. 
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Tilintarkastuksen laadun nähtiin tutkimuksissa henkilöityvän tilintarkastajaan itseensä, 

jolloin laatu muodostuu ainakin osittain tilintarkastajan henkilökohtaisista 

ominaisuuksista. Tilintarkastuksen laatua todettiin arvioitavan useiden eri sidosryhmien 

toimesta, ja täten myös tilintarkastustyön tuloksiin kohdistuu monenlaisia odotuksia. 

Laadunvalvonnan merkitys tilintarkastuksessa korostuu, koska sidosryhmillä ei aina ole 

mahdollisuuksia arvioida työn laatua. Riippumattomien tahojen toimesta toteutettava 

ulkoinen laadunvalvonta ja ammattikunnan oma sisäinen laadunvalvonta pyrkivät 

molemmat lisäämään tilintarkastustyön luotettavuutta ja uskottavuutta. 

 

Empiirisessä osiossa haastatteluin kerätty aineisto tukee pääosin ensimmäisessä 

teorialuvussa esitettyä. Tilintarkastuksen laatua määriteltäessä haastateltavat mainitsivat 

asiakkaan odotuksiin vastaamisen, mutta pääosin laadun nähtiin muodostuvan 

standardien ja muiden velvoittavien säädösten noudattamisesta. Standardien mukaisen 

työn nähtiin olevan myös asiakkaan etu. Sama ajatus toistui selvennettäessä 

tilintarkastajien motiivia omavalvontaan: kaikki haastateltavat liittivät sisäisen 

laadunvalvonnan riskienhallintaan. Hyvän laadun tärkeänä osana pidettiin sen 

jälkikäteistä todentamista työstä tehtyjen dokumenttien kautta. Riskienhallinnan 

korostamisen voidaan nähdä liittyvän aiemmin esitettyyn vakuuttamisnäkökulmaan, 

vaikka ensimmäisessä teorialuvussa todettiin näkökulman liittyvän enemmän 

Yhdysvaltoihin, jossa vahingonkorvausvaateita esitetään enemmän. Empiirisen 

aineiston perusteella voidaan todeta vakuuttamisnäkökulmaan liittyvän tilintarkastajan 

vastuun olevan tärkeä vaikuttaja tilintarkastustyöhön Suomessakin, vaikka 

vahingonkorvausvaateiden realisoitumisen riski ei ole ainakaan toistaiseksi ollut yhtä 

suuri kuin Yhdysvalloissa. 

 

Haastatteluissa sisäisen laadunvalvonnan merkityksen tilintarkastustyössä nähtiin 

olevan suuri. Haastattelut selvensivät tilintarkastajien näkemyksiä laadunvalvonnasta ja 

tukivat täten tavoitteen saavuttamista täydentäen aiemmista tutkimuksista kerättyjä 

tietoja. Sisäisen laadunvalvonnan todettiin olevan hyvin olennainen osa 

tilintarkastustyötä ja vaikuttavan käytännön työhön päivittäin. 

 

Toisessa teorialuvussa pyrittiin saamaan käsitys ulkoiseen ja sisäiseen laadunvalvontaan 

vaikuttavista ulkoisista tekijöistä eli annetuista standardeista ja säädöksistä. Ensin 

käytiin läpi laadunvarmistukseen liittyvä keskeinen käsitteistö, jota tutkimuksen 
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myöhemmissä osissa käytetään. Laadunvarmistus määriteltiin laadun 

asianmukaisuudesta huolehtimisen kokonaisuudeksi, laaduntarkastukset tarkastustyöhön 

ulkoisen laadunvalvonnan toimesta kohdistuviksi tarkastuksiksi ja sisäinen 

laadunvalvonta tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön omiksi laadun ylläpidon 

menetelmiksi. Laaduntarkastus on käsitteistä vakiintunein, koska siihen viitataan 

lakiteksteissä. Haastatteluissa huomattiin laadunvalvonnan käsitettä käytettävän 

yleisesti viitattaessa niin sisäiseen kuin ulkoiseenkin laadunvalvontaan, mutta 

laadunvarmistuksen käsitettä ei juurikaan käytetty. 

 

Toisen teorialuvun tärkeänä lähteenä käytettiin IFAC:n julkaisemaa ja KHT-

yhdistyksen kääntämää teosta Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2010. 

Teoksen kautta käytiin läpi erityisesti ISA 220 –standardi ja ISQC1-

laadunvalvontastandardi, mutta standardeja koskevaa tutkimusta ei muutamaa lähdettä 

lukuun ottamatta löydetty. Standardien tulkinta jäi siis pitkälti säädöstekstin varaan. 

Tutkimuksen jo valmistuttua huomattiin Viljasen (2011) tehneen pro gradu –työnsä 

ISA-standardijärjestelmän muutoksista ja sen syistä sekä muutosten vaikutuksista 

tilintarkastuksen toimintakäytäntöihin. Viljasen tutkimustuloksiin palataan pohdinnan 

lopussa. 

 

Haastateltavat nostivat IFAC:n säädöksistä esiin tärkeimpänä kaksi asiaa: standardien 

takana olevan perusteellisen ja monipuolisen työn sekä standardien mukanaan tuomat 

aiempaa tiukemmat dokumentointivaatimukset. ISQC 1 -laadunvalvontastandardin 

sisällöstä ei haastatteluissa esitetty merkittävää kritiikkiä ja sen rakenne nähtiin hyvin 

kattavana, mutta pienessä tilintarkastusyhteisössä soveltamisen todettiin olevan 

hankalampaa kuin suurissa. SMP-komitean laatiman laadunvalvonnan manuaalimallin 

koettiin helpottaneen standardin käyttöönottoa pienissä yhteisöissä.  

 

Euroopan unionin julkaisemien säädösten osalta tutkimuksen toisessa teorialuvussa 

esiteltiin kaksi suositusta, joista vuonna 2000 julkaistun tarkoitus oli varmistaa, että 

kaikki lakisääteisiä tilintarkastuksia suorittavat henkilöt ovat 

laadunvarmistusjärjestelmän alaisia. Vuonna 2008 julkaistu käsitteli yleisen edun 

kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastusta tekevien tilintarkastajien 

laadunvarmistusjärjestelmää. Tärkein EU:n säädös on ns. tilintarkastusdirektiivi, jonka 

tarkoitus on yhtenäistää lakisääteistä tilintarkastusta koskevat säädökset. EU:n tason 
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sääntelyä sivuttiin haastatteluissa puhuttaessa säädösten yhtenäistämisestä jäsenmaiden 

välillä, minkä haastateltavat kokivat tärkeänä. Säädöksiä ei haastatteluissa käyty läpi 

tämän tarkemmin, mutta viitekehyksen ymmärtämisen kannalta säädösten esittely 

tutkimuksen toisessa teorialuvussa oli olennaista. 

 

Suomalaisten säädösten osalta toisessa teorialuvussa esiteltiin tilintarkastuslaki ja 

JHTT-laki sekä hyvä tilintarkastustapa ja julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa. 

Tilintarkastuslakia todettiin uudistetun vuonna 2007 vastaamaan EU:n 

tilintarkastusdirektiiviä, ja uudistuksen myötä lakiin otettiin mukaan myös pykälä 

tilintarkastajien ulkoisesta laadunvarmistuksesta. JHTT-lakiin laadunvarmistuspykälä 

on lisätty 2008. Aiemmin laadunvarmistuksen katsottiin sisältyneen hyvään 

tilintarkastustapaan ja julkishallinnon hyvään tilintarkastustapaan. Haastatteluissa 

esitettiin vahva näkemys siitä, että lainsäädännön on kehityttävä 

tilintarkastusasiakkaiden kehittymisen mukana, jolloin suomalaisten säädösten lisäksi 

on olennaista noudattaa myös kansainvälisiä säädöksiä. 

 

Kolmannessa teorialuvussa etsittiin empiirisen osion pohjaksi erilaisia näkemyksiä 

muutoksesta prosessina sekä tunnistettiin yleisimpiä muutoksessa vaikuttavia tekijöitä 

aiemman tutkimuksen perusteella. Muutosprosessin malleja todettiin kehitetyn jo 1940-

luvulla, ja muutosprosesseja jaettiin ryhmiin muun muassa muutoksen aloittavien 

tekijöiden perusteella ja muutoksen nopeuden perusteella. Muutoksessa vaikuttavista 

tekijöistä tutkimuksissa paljon lainatun mallin antoi Kotterin (1996) kahdeksan 

muutoksessa yleisimmin tehtävän virheen listaus, joiden kautta tilintarkastusyhteisön 

muutosprosessia haastatteluissa käytiin läpi. Osa listassa olevista muutoksen 

ongelmakohdista todettiin yhteisössä vältetyn, osaa ei pidetty ainakaan 

tilintarkastusyhteisön muutoksessa tärkeinä. Haastattelujen pohjalta voidaan todeta 

listauksen tuovan hyviä neuvoja muutoksen onnistumiselle, mutta se ei kuitenkaan ole 

suoraan sovellettavissa tilintarkastusyhteisössä tapahtuvaan muutokseen. 

 

Muista muutokseen vaikuttavista tekijöistä käytiin teoriaosassa erikseen läpi 

organisaatiokulttuuri, muutosvastarinta ja muutosjohtaminen. Muutosjohtaminen jaettiin 

asioiden johtamiseen ja ihmisten johtamiseen, joista ihmisten johtaminen on nostanut 

merkitystään 1990-luvulla. Osa tutkimuksista näki muutosjohtamisesta suurimman osan 

olevan nykyisin ihmisten johtamista, koska asiantuntijatehtävät ovat lisääntyneet. 
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Haastatteluissa todettiin tietoisen muutosjohtamisen, niin ihmisten kuin asioidenkin, 

puuttuneen prosessista, mutta sitä ei myöskään erityisesti koettu tarvittavan. Vaikka 

ihmisten johtamiseen ei haastatteluissa näillä sanoilla viitattu, ja haastateltavat kokivat 

jaottelun itselleen vieraaksi, oli haastatteluiden muista osista pääteltävissä, että 

yhteisössä oli kiinnitetty huomiota myös ihmisten johtamiseen. Tähän viitattiin 

esimerkiksi puhumalla oikeanlaisesta viestinnästä ja yhteisen keskustelun tärkeydestä.  

 

Ihmisten johtamista on myös organisaatiokulttuuriin vaikuttaminen, jota haastateltavat 

kertoivat tehdyn. Organisaatiokulttuuri määriteltiin kolmannessa teorialuvussa 

henkilöstön kautta rakentuvaksi ja samalla lailla eri ikävaiheita läpikäyväksi kuin 

henkilöstökin. Haastatteluissa todettiin yhteisön kulttuurin olevan murroksessa juuri 

henkilöstön ikärakenteen muuttumisen takia, mikä tekee kulttuurista joustavamman. 

Muutosvastarintaa eli vastustusta, jota jokainen muutos herättää organisaation 

työntekijöissä ja johdossa, oli silti havaittu yhteisössä. Haastattelujen perusteella sitä ei 

kuitenkaan nähty kovin voimakkaana tai selkeänä esteenä muutokselle. 

 

Kolmannen teorialuvun lopuksi muutosprosessi jaettiin aiempaan tutkimukseen 

perustuen kahteen osaan: valmisteluun ja suunnitteluun sekä toteutukseen ja 

vakiinnuttamiseen. Vaiheet noudattelevat hyvin pitkälti samaa kaavaa kuin aiemmin 

esitellyt muutoksen kahdeksan virhettä, ja viimeisessä luvussa todettiin eri tutkimusten 

esittävän vaiheet hyvin samankaltaisesti. 

 

Tutkimuksen tuloksena saatiin kuvaus tilintarkastusyhteisön sisäisen laadunvalvonnan 

kehittymisestä tilintarkastusalaa velvoittavien säädösten muuttuessa ISQC 1 -

laadunvalvontastandardin käyttöönoton aikaan. Sisäisen laadunvalvonnan havaittiin 

olevan käytännön tilintarkastustyöhön voimakkaasti vaikuttava tekijä, joka takaa tehdyn 

tarkastustyön laadun. Tilintarkastuksessa laadun todettiin olevan velvoittavien 

säädösten noudattamista ja toimivan samalla myös riskienhallintakeinona. Säädösten 

muuttuessa dokumentoinnin määrän todettiin lisääntyneen, jolloin laadun 

varmistaminen vaatii koko ajan enemmän vakiomuotoista dokumentointia. Keskeisenä 

huomiona todettiin säädösten muutoksesta aiheutuvan muutosprosessin kulkuun 

vaikuttavan suuresti tilintarkastusyhteisön koon, joka on vahvasti verrannollinen 

kehittämistyössä käytettävien resurssien määrän. Kehittämisen suurimmaksi hidasteeksi 

nousi tämän tutkimuksen kohdeyhteisössä resurssien puute. Samaan tulokseen päätyi 
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pro gradu –työssään myös Viljanen (2011), joka esittää tutkimustuloksenaan 

tilintarkastuksen toimintakäytäntöjen muuttuvan nopeammin suurissa 

tilintarkastusyhteisöissä, joilla on käytössään enemmän resursseja uusien standardien 

integroimiseksi työvälineisiin.  

 

Toistaiseksi IFAC:n standardit ovat Suomessa tilintarkastajia sitovia hyvän 

tilintarkastustavan noudattamisvelvollisuuden kautta. Euroopan unionin komissio 

valmistautuu kuitenkin hyväksymään standardit EU:n jäsenmaita sitoviksi, ja 

kahdeksannessa direktiivissä eli tilintarkastusdirektiivissä on jo mukana velvoite 

noudattaa komission hyväksymiä kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja. Odotettavissa 

oleva standardien hyväksyntä kaikkia jäsenmaita sitoviksi tarjoaa mielenkiintoisia 

jatkotutkimusmahdollisuuksia niin ISA-standardien kuin ISQC-standardienkin osalta.  



79 

 

LÄHTEET 

 

 

Kirjallisuus 

 

Aho, Tuomas & Vänskä, Hannu 1996. Tilintarkastuslaki ja hyvä kirjanpitotapa. 

Jyväskylä: Gummerus kirjapaino Oy. 

 

Ala-Kauppila, Merja 2008. Tilintarkastuksen laadunvarmistus KHT-yhteisöissä. 

Tampereen yliopisto. Taloustieteiden laitos. Pro gradu –tutkielma. 

 

Alasuutari, Pertti 1999. Laadullinen tutkimus. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino Oy. 

 

Antila, Heidi 2010. Tilintarkastuksen laaduntarkastus: käytännön sanelemasta lain 

määräämäksi. Tampereen yliopisto. Taloustieteiden laitos. Pro gradu –tutkielma. 

 

Antle, Rick 1982. The Auditor as an Economic Agent. Journal of Accounting Research, 

vol. 20, no. 2, pt II, 503–527. 

 

Arikoski, Juha, Sallinen, Mikael 2007. Vastarinnasta vastarannalle – johda muutos 

taitavasti. Keuruu: Otavan kirjanpaino Oy. 

 

Ballwieser, Wolfgang 1987. Auditing in an Agency Setting. Teoksessa Bamberg, Gün-

ter & Spredmann, Klaus (toim.) Agency Theory, Information and Incentives. Hei-

delberg: SpringerVerlag Berlin, 327–346. 

 

Brealey, Richard, Myers, Stewart & Allen, Franklin 2006. Corporate Finance. New 

York: Mcgraw-Hill companies. 

 

Chow, Chee 1982. The Demand for External Auditing: Size, Debt and Ownership Influ-

ences. The Accounting Review, vol. LVII, no. 2, 272–291. 

 

Chow, Chee, Kramer, Lewis & Wallace, Wanda 1988. The Environment of Auditing. 

Teoksessa Abdel-khalik, Rashad & Solomon, Ira (toim.) Research Opportunities 

in Auditing: The Second Decade. Sarasota: American Accounting Association, 

155–183. 

 

Crosby, Philip 1986. Laatu on ilmaista. Helsinki: Laatuteema Oy. 

 

Dawson, Patrick 2003. Reshaping Change: A Processual Perspective (Understanding 

Organizational Change). London: Routledge. 

 

De Meza, David & Webb, David 1987. Too Much Investment: a problem of asymmetric 

information. Quarterly Journal of Economics, vol. 102, no. 2, 281–92. 

 

Dellaportas, Steven, Yapa, P.W. Senarath & Sivanantham, Sivakaran 2008. Internation-

alising auditing standards: stakeholder views on Australia’s strategic directions. 

Managerial Auditing Journal, vol 23, no 7, 663–684. 

 



80 

 

Demski, Joel 1972. Optimal Performance Measurement. Journal of Accounting Re-

search, vol. 10, no. 2, 243–258. 

 

Eskola, Jari & Suoranta, Juha 1999. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Jyväskylä: 

Gummerus kirjapaino Oy. 

 

Eskola, Jari & Vastamäki, Jaana 2007. Teemahaastattelu: Opit ja opetukset. Teoksessa 

Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Jyväskylä: 

PS-kustannus, 24–42 

 

Fama, Eugene 1980. Agency Problems and the Theory of the Firm. Journal of Political 

Economy, vol. 88, no. 2, 288–307 

 

Garvin, David 1988. Managing Quality. New York: The Free Press. 

 

Grout, Paul, Jewitt, Ian, Pong, Chris & Whittington, Geoff 1994. Auditor Professional 

Judgement: Implications for Regulation and the Law. Economic Policy, vol. 9, no. 

19, 308–351. 

 

Grönfors, Martti 2007. Havaintojen teko aineistonkeruun menetelmänä. Teoksessa 

Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Jyväskylä: 

PS-kustannus, 151–167 

 

Grönroos, Christian 2001. Palveluiden johtaminen ja markkinointi. Porvoo: WS 

Bookwell Oy. 

 

Haapahuhta, Piritta 2005. JHTT-tilintarkastajien laadunvarmistus ja sen kehittäminen. 

Tampereen yliopisto. Taloustieteiden laitos. Pro gradu –tutkielma. 

 

Haveri, Arto & Majoinen, Kaija 2000. Ks. internet-lähteet. 

 

Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena 2011. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun 

teoria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 

 

Hopwood, Anthony 2007. Whither Accounting Research? The Accounting Review 

82:5, 1365–1374. 

 

Horsmanheimo, Pasi 2008. EU:n komissio antoi suosituksen tilintarkastuksen ulkoisesta 

laadunvarmistuksesta. Tilintarkastus-Revision 3/2008, 26–31. 

 

Horsmanheimo, Pasi, Kaisanlahti, Timo & Steiner, Maj-Lis 2007. Tilintarkastuslaki – 

Kommentaari. Juva: WSOYpro. 

 

Horsmanheimo, Pasi & Steiner, Maj-Lis 2002. Tilintarkastus – asiakkaan opas. 

Helsinki: WSOY Lakitieto. 

 

Horsmanheimo, Pasi & Steiner, Maj-Lis 2002. Tilintarkastus – asiakkaan opas. Toinen 

uudistettu painos. Helsinki: WSOYpro. 

 



81 

 

Hunt, Herbert & Hogler, Raymond 1990. Agency Theory as Ideology: A Comparative 

Analysis Based on Critical Legal Theory and Radical Accounting. Accounting, 

Organisations and Societ,  vol. 15, no. 5, 437–454. 

 

IFAC 2010. Kansainväliset tilintarkastusalan standardit. Käännös KHT-yhdistys. 

Helsinki: KHT-media. 

 

Jalas, Kari 2000. Tilintarkastuksen korkea laatu on tilintarkastajien ja koko elinkei-

noelämän etu. Tilintarkastus-Revision 1/2000, 62–66. 

 

Jensen, Michael & Meckling, William 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, 

Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305–

360. 

 

JHTT ry 2006. Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa. Helsinki: Edita Prima Oy. 

 

Kanter, Rosabeth 1989. When giants learn to dance: mastering the challenges of strate-

gy, management and careers in the 1990s. Lontoo: Unwin Hyman. 

 

Kaplan, Robert 1984. The Evolution of Management Accounting. The Accounting Re-

view, vol. 59, no. 3, 390–418. 

 

Kasanen, Eero, Lukka, Kari & Siitonen, Arto 1991. Konstruktiivinen tutkimusote 

liiketaloustieteessä. Liiketaloudellinen aikakauskirja 3/1991, 301–329. 

 

KHT-yhdistys – Föreningen CGR ry 2006. Tilintarkastusalan standardit ja suositukset 

2006. Helsinki: KHT-media. 

 

Kiiskinen, Satu, Linkoaho, Anssi & Santala, Riku 2002. Prosessien johtaminen ja 

ulkoistaminen. Porvoo: WS Bookwell Oy. 

 

Koffman, Fred & Lawaree, Jacques 1993. Collusion in Heirarchical Agency. 

Econometrica, vol. 61, no. 3, 629–656. 

 

Koskinen, Ilpo, Alasuutari, Pertti & Peltonen, Tuomo 2005. Laadulliset menetelmät 

kauppatieteissä. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Kosonen, Leena 2005. Vaarinpidosta virtuaaliaikaan. Sata vuotta suomalaista 

tilintarkastusta. Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Digipaino. 

 

Kotter, John 1996. Muutos vaatii johtajuutta. Helsinki: Data Com Finland Oy. 

 

Kutila, Jenni 2007. Tilintarkastajan työn laadunvarmistus – HTM-tilintarkastajien 

kokemukset laaduntarkastuksista. Tampereen yliopisto. Taloustieteiden laitos. Pro 

gradu –tutkielma. 

 

Kärkkäinen, Hanna 1998. Tilintarkastajan uskottavuus sidosryhmien näkökulmasta. 

Rovaniemi: Lapin yliopistopaino. 

 



82 

 

Lanning, Harri, Roiha, Mikko & Salminen, Antti 1999. Matkaopas muutokseen. Miten 

kehität organisaatiota tehokkaasti ja hallitusti. Hämeenlinna: Karisto Oy. 

 

Lecklin, Olli 2002. Laatu yrityksen menestystekijänä. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino 

Oy. 

 

Lehtinen, Uolevi & Lehtinen, Jarmo 1991. Two Approaches to Service Quality Dimen-

sions. The Service Industries Journal, 11:3, 287–30. 

 

Lehto, Sakari 1990. Muutoksen johtaminen. Strategioita ja pohdintoja. Hämeenlinna: 

Karisto Oy. 

 

Lillrank, Paul 1990. Laatumaa. Johdatus Japanin talouselämään laatujohtamisen 

näkökulmasta. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Lillrank, Paul 1998. Laatuajattelu. Keuruu: Otavan kirjapaino. 

 

Lincoln, Yvonne & Guba, Egon 1985. Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage. 

 

Lumijärvi, Olli-Pekka 1987. Agenttiteoria ja sen eräitä sovellutuksia. Turku: Turun 

kauppakorkeakoulu. 

 

Lähdekorpi, Saila 2010. Onko laadunvalvontajärjestelmänne riittävällä tasolla? 

Tilintarkastus-Revision 2/2010, 52–55. 

 

Mattila, Pekka 2007. Johdettu muutos. Avaimet organisaation hallittuun uudistamiseen. 

Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. 

 

Menon, Krishnagopal & Williams, David 1994. The Insurance Hypothesis and Market 

Prices. The Accounting Review, vol. 69, no. 2, 327–342. 

 

Mikkola, Pauliina 2011. Julkishallinnon ja –talouden tilintarkastajien laadunvarmistus: 

nykytila ja kehittämiskohteet. Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu. Pro 

gradu –tutkielma. 

 

Nadler, David & Tushman, Michael 1990. Beyond the charismatic leader; leadership 

and organizational change. California Management Review, winter 32, 2. 

 

Nakari, Risto & Valtee, Pasi 1995. Menestyvä työyhteisö. Yhteistoiminnallisuuden 

näkökulmia työyhteisön kehittämiseen. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Noguchi, Junji 1996. W. Edwards Demingin perintö. Yritystalous 6/96, 56–59. 

 

Näsi, Juha 1980. Ajatuksia käsiteanalyysista ja sen käytöstä yrityksen taloustieteessä. 

Tampereen yliopisto: Yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen 

julkaisuja. 

 

Oberle, Joseph 1990. Laadun gurut. Tietäjät ja heidän sanomansa. Taloussanomat 4/90, 

28–33. 

 



83 

 

Otala, Leenamaija 2002. Oppimisen etu: kilpailukykyä muutoksesta. Helsinki: WSOY. 

 

Parasuraman, A., Zeithaml, Valarie & Berry, Leonard 1993. More on Improving Ser-

vice Quality Measurement. Journal of Retailing, vol. 69, 141–147. 

 

Parasuraman, A., Zeithaml, Valarie & Berry, Leonard 1994. Alternative Scales for 

Measuring Service Quality: A Comparative Assessment Based on Psychometric 

and Diagnostic Criteria. Journal of Retailing, vol. 70, no. 3, 201–230. 

 

Riistama, Veijo 1999. Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö. Porvoo: WSOY. 

 

Riistama, Veijo 2000. Tilintarkastus – perusteet. Porvoo: WS Bookwell Oy. 

 

Ross, Stephen 1973. The Economic Theory of an Agency: the Principal’s Problem. 

American Economic Review, vol. 63, no. 2, 134–139. 

 

Ruusuvuori, Johanna 2010. Litteroijan muistilista. Teoksessa Ruusuvuori, Johanna, 

Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti (toim.) Haastattelun analyysi. Tampere: 

Vastapaino, 424–431. 

 

Saarikivi, Maj-Lis 1999. Tilintarkastajan riippumattomuus. Helsingin 

kauppakorkeakoulu. Helsinki: HeSE print. 

 

Satopää, Rauno 1999. Tilintarkastustyön laadunvalvonta, sen tarkoitus ja kokemuksia 

siitä. Tilintarkastus-Revision 2/1999, 108–109. 

 

Satopää, Rauno 2003. Tilintarkastuskäytäntöjen tutkimuksen käsitteellinen viitekehys. 

Tilintarkastus-Revision 4/2003, 51–54. 

 

Savolainen, Taina 1992. Laadun johtaminen: käsitteistö ja perusnäkökulmia. 

Jyväskylän yliopisto, working paper n:o 126. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

 

Shwartz, Kenneth & Menon, Krishnagopal 1985. Auditor Switches by Failing Firms. 

The Accounting Review, vol. 60, no.2, 248–261. 

 

Sotarauta, Markku & Lakso, Timo 2000. Muutoksen johtaminen ja luova jännite. Acta 

nro 132. Suomen Kuntaliitto. Helsinki: Kuntaliiton painatuskeskus. 

 

Sundgren, Stefan 1998. Auditor Choices and Auditor Reporting Practises: Evidence 

from Finnish Small Firms. The European Accounting Review, vol. 7, no. 3, 441–

465. 

 

Sutton, Steve & Lampe, James 1991. A Framework for Evaluating Process Quality for 

Audit Engagement. Accounting and Business Research, vol. 21, no. 83, 275–288. 

 

Tomperi, Soile 2009. Tilintarkastus. Normeista käytäntöön. Helsinki: Edita Prima Oy. 

 

Tuominen, Carita & Lillrank, Paul 2000. Laatukäsitykset suomalaisissa yrityksissä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 24/2000. Helsinki: Oy 

Edita Ab. 



84 

 

 

Tilintarkastus-Revision 2009. ISA:t istuvat pientenkin yritysten tarkastuksiin. 

Tilintarkastus-Revision 5/2009, 34–43. 

 

Vainio, Kari, Tanner, Anu & Parviainen, Pekka 2011. Tilintarkastajien 

laadunvarmistuksen valvonta. Teoksessa Vakkuri, Jarmo, Oulasvirta, Lasse, 

Wacker, Jani & Kivimäki, Riikka (toim.) Tarkastus ja arviointi julkisen ja 

yksityisen rajapinnassa. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy – Juvenes Print, 

30–62. 

 

Vakkuri, Jarmo 2011. Laadunvarmistuksen ongelma julkishallinnon tilintarkastuksessa. 

Teoksessa Vakkuri, Jarmo, Oulasvirta, Lasse, Wacker, Jani & Kivimäki, Riikka 

(toim.) Tarkastus ja arviointi julkisen ja yksityisen rajapinnassa. Tampere: 

Tampereen yliopistopaino Oy – Juvenes Print, 63–95. 

 

Vakkuri, Jarmo & Pesonen, Nina 2005. Tarkastustoiminnan laatu julkisella sektorilla. 

Tilintarkastus-Revision 5/2005, 59–67. 

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 2003. Ks. internet-lähteet. 

 

Viitanen, Janne 2000. Auditor’s Professional Ethics and Factors Associated with Disci-

plinary Cases Against Auditors. Helsinki: Svenska Handelshögskolan. 

 

Viljanen, Laura-Maria 2011. ISA-standardien muutos ja vaikutukset tilintarkastuksen 

toimintakäytäntöihin. Turun kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi ja rahoitus. Pro 

gradu –tutkielma. 

 

Viljaranta, Juha 1985. Agenttiteoria yrityksen johdon laskentatoimen teoriana. Hel-

singin kauppakorkeakoulu, työpapereita F 122. Helsinki: Helsingin kauppa-

korkeakoulu. 

 

Vrentzou, Eleni 2011. The effects of International Financial Reporting Standards on the 

notes of auditors. Managerial Finance, vol. 37, no 4. 334–346. 

 

Wallace, Wanda 1980. The Economic Role of the Audit in Free and Regulated Markets. 

New York: University of Rochester. 

 

Wallace, Wanda 1987. The Economic Role of the Audit in Free and Regulated Markets: 

A Review. Research in Accounting Regulation, vol. 1, 7–34. 

 

Wallace, Wanda 2004. The Economic Role of the Audit in Free and Regulated Markets: 

A Look Back and a Look Forward. Research in Accounting Regulation, vol. 17, 

267–298. 

 

Watts, Ross & Zimmermann, Jorold 1983. Agency problems, auditing, and the theory of 

the firm: some evidence. Journal of Law and Economics. Vol XXVI, 613–633.  

 

Watts, Ross & Zimmermann, Jorold 1986. Positive Accounting Theory. Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice-Hall international, Inc. 

 



85 

 

Wansuk, Matthew 1985. Auditors Incentive, Legal Liability and Reputation under In-

formation Asymmetry. Ohio: The Ohio State University. 

 

Wilson, Robert 1969. The Structure of Incentives for De-centralization Under Uncer-

tainty. La Decision: Agregation et Dynamique des Ordres de Preference, G. 

Guilbaud (ed.), 287–307. 

 

Zeithaml, Valarie, Parasuraman, A. & Berry, Leonard 1990. Delivering Quality Service: 

Balancing Customer Perceptions and Expectations. New York: The Free Press. 

 

Zerni, Mikko 2009. Essays on audit quality. Oulu: Oulu University Press. 

 

 

Internet-lähteet 

 

Haveri, Arto & Majoinen, Kaija 2000. Muutosprosessit ja johtajuus – kuinka kunnat 

yhdistyivät? Suomen Kuntaliitto. <http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/ 

p060302101735S.pdf> 31.1.2012 

 

HTM-tilintarkastajat ry. 2007. Lausunnot 2007, ISA-standardien kehittäminen ja 

käyttöön ottaminen EU:ssa. <http://www.htm.fi/tiedotus/lausunnot/2007 

/isa_standardien_kehittaminen_ja_kayttoon_ottaminen_eussa> 7.5.2012 

 

HTM-tilintarkastajat ry. Tilintarkastajien valvonta, laadunvarmistus. <http://www.htm. 

fi/valvonta/laadunvalvonta> 7.5.2012 

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 2003. Perustietoa valtion tilivirastojen 

tilintarkastuksesta. <http://www.vtv.fi/files/9/Vt_esite_2003.pdf> 5.12.2011 

 

 

Virallislähteet 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY. Tilinpäätösten ja 

konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 

        78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY 

kumoamisesta. Strasbourg 17.5.2006. 

 

Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi 84/253/ETY. Neuvoston kahdeksas direktiivi 

lakisääteisten tilintarkastusten suorittamisesta vastuussa olevien henkilöiden 

hyväksymisestä. Bryssel 10.4.1984. Kumottu. 

 

Euroopan yhteisöjen komissio 2001/256/EY. Komission suositus lakisääteisen 

tilintarkastuksen laadunvarmistuksen vähimmäisvaatimuksista Euroopan unionin 

talousalueella. Bryssel 15.11.2000. 

 

Euroopan yhteisöjen komissio 2008/362/EY. Komission suositus yleisen edun kannalta 

merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksia tekeviin lakisääteisiin tilintarkastajiin ja 

tilintarkastusyhteisöihin sovellettavasta ulkoisesta laadunvarmistuksesta. Bryssel 

6.5.2008. 

 



86 

 

Hallituksen esitys HE 242/1998. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkishallinnon 

ja -talouden tilintarkastajista. Helsinki 30.10.1998. 

 

Hallituksen esitys HE 194/2006. Hallituksen esitys Eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja 

siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Helsinki 13.10.2006. 

 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta 2008. Tilintarkastuksen 

laadunvarmistuksen valvonnan järjestäminen. Helsinki: Multiprint Oy. 

 

Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista 1.4.1999/467 

 

Tilintarkastuslaki 13.4.2007/459 

 

Tilintarkastuslaki 28.10.1994/936 (kumottu) 

 

 

Haastattelut 

 

Haastattelu 1, 3.4.2012, kesto 1 h 10 min. 

Haastattelu 2, 5.4.2012, kesto 1 h. 

Haastattelu 3, 5.4.2012, kesto 1 h 30 min. 

Haastattelu 4, 10.4.2012, kesto 45 min. 

  



87 

 

LIITTEET 

 

Liite 1: teemahaastattelurunko 

 
TAUSTAA 

 

- Työhistoria, tilintarkastusura, auktorisoinnit 

- Miksi tilintarkastus 

 

LAADUNVALVONTATYÖSKENTELY JA LAATU 

- Miksi laatu on tärkeää 

- Mitä laatu on yleisesti, mitä se on tilintarkastuksessa 

- Sisäisen laadunvalvonnan merkitys 

- Ulkoisen laadunvalvonnan merkitys 

- Sisäinen laadunvalvonta liikesalaisuutena 

- Laadunvalvontatyön haasteet 

 

STANDARDI JA LAADUNVALVONTAMANUAALI 

- ISQC1-standardi 

- Standardin käyttöönoton, muut yhtenäistämiset 

- Suomalaiset säännökset 

- Valmis manuaalimalli ja suomalainen tilintarkastusyhteisö 

- Laadunvalvonta ennen 15.12.2009 

- Sisäisen laadunvalvonnan muodostaminen 

- Mitkä asiat ovat prosessissa muuttuneet eniten 

- Standardin rakenne ja joustavuus 

- Osa-alueet 

o johdon velvoitteet 

o eettiset vaatimukset 

o seurantaprosessi 

- Miten sisäinen laadunvalvonta yhteisössä koetaan 

 

PROSESSI 

- Missä vaiheessa tullut mukaan 

- Miten kehitys lähti liikkeelle 

- Kotter 

o aloitus 

o tiimin kokoonpano  

o visio, viestintä 

o esteet 

o lyhyen aikavälin tavoitteet 

o juurruttaminen 

- Sisäinen kulttuuri 

- Muutosvastarinta 

- Henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet 

- Miten olet kokenut muutosprosessin yleisesti 

 


