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Tilintarkastuksen odotuskuilua on tutkittu pitkään ja yhtämittaisesti jo vuosikymmen-

ten ajan ympäri maailmaa. Kansainvälisiä tutkimuksia tilintarkastuksen odotuskuilus-

ta on valtava määrä, mutta tutkimustulokset odotuskuilun muodostumiseen vaikutta-

vista syistä ovat osittain epäselviä. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on koota 

yhteen kansainvälisten tutkimusten tuloksien pohjalta keskeisimmät syyt odotuskui-

lun muodostumiselle ja keinot odotuskuilun kaventamiseen käyttäen lähdemateriaali-

na 2000-luvulla ja sen jälkeen julkaistuja tutkimuksia.  

 

Tutkimus on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Lähdeaineisto haet-

tiin systemaattisesti EBSCO-tietokannasta, jonka kautta lopulliseen aineistoon vali-

koitui yhteensä 31 tutkimusta. Tutkimustulokset osoittavat, että tilintarkastuksen odo-

tuskuilu muodostuu ensisijaisesti johtuen yleisön kohtuuttomista odotuksista ja ylei-

sön tietämättömyydestä tilintarkastajien velvollisuuksista. Todennäköisinä keinoina 

odotuskuilun kaventamisessa ovat tilintarkastusraportoinnin laajentaminen sekä ylei-

sön kouluttaminen erityisesti tilintarkastajien roolista heitä koskevista velvollisuuksis-

ta. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan osoittaneet yksimielistä keinoa siihen, kuinka 

yleisön kouluttaminen pitäisi toteuttaa.   
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The audit expectation gap has been studied for a long time and continuously around 

the world since 1974, after the term was first introduced to the audit literature. There 

is great amount of international academic research of the audit expectation gap. 

However, the nature of the gap is still partially unclear. The purpose of this master’s 

thesis is to summarize the main factors behind the audit expectation gap and con-

clude the ways of reducing the gap by using systematically collected material pub-

lished after the 21st century.  

 

The thesis was done as a literature review. The research material was gathered sys-

tematically from EBSCO database and as a result of systematic research process, 

the final material for this research was formed of 31 international academic studies. 

As a result of this study, the audit expectation gap is primarily formed due to the un-

reasonable expectations of the part of users.  Based on the research findings, the 

possible solutions in reducing the audit expectation gap could be to extend the audit 

report and educate the public about the role and responsibilities of auditor’s. Howev-

er, the results did not indicate a unanimous way how to carry out the education pro-

cess.  
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1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa ja motivaatio 

 

Yhdysvaltojen tilintarkastusalan alkuvuosina 1850-luvulta 1900-luvun alkuun asti tilin-

tarkastajat pääsääntöisesti sitoutuivat antamaan lähes täydellisen varmuuden siitä, 

että yritys suorittaa tilinpäätöksensä voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti 

ilman tahallista vilppiä tai väärinkäytöksiä. Kuitenkin Yhdysvaltojen kovan kasvun ja 

tilintarkastusalan kehittymisen myötä 1900-luvun alkupuolella todettiin, että tilintar-

kastajat eivät enää pysty tarkastamaan kaikkia yrityksen liiketapahtumia taaten sa-

malla täsmällistä varmuutta tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta. Yritysten lisääntynei-

den liiketoimintavolyymien myötä petosten havaitseminen vaikeutui huomattavasti, 

minkä myötä tilintarkastajan ensisijaiseksi tavoitteeksi asetettiin kohtuullisen varmuu-

den antaminen tarkastettavan yrityksen tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta. (Epstein 

& Geiger 1994, 60.)  

 

Tilintarkastajille on annettu tilintarkastuslain nojalla tehtäväksi suorittaa lakisääteinen 

tilintarkastus, joka täyttää yhteiskunnan asettamat vaatimukset, sen jälkeen kun tilin-

tarkastaja on antanut lausunnon tarkastettavan yrityksen tilinpäätöksen oikeellisuu-

desta ja totuudenmukaisuudesta. Yritysten nykyajan liiketoimintaympäristön vaati-

mukset ovat muuttuneet, minkä vuoksi osa yritysten sidosryhmistä on huolissaan sii-

tä, pystyvätkö tilintarkastajat vastaamaan näihin muutoksiin. Sidosryhmille saattaa 

syntyä vääriä odotuksia, koska he eivät välttämättä tunne tilintarkastuksen rajoituk-

sia, kuten olennaisuusrajaa, tarkastusotantamenetelmää tai yritysjohdon vastuuta. 

(Euroopan komissio 2010, 3-4.) Näiden erilaisten odotusten tilintarkastajien ja eri si-

dosryhmien välillä tilintarkastajien velvollisuuksista ja vastuista nähdään johtuvan 

tilintarkastuksen odotuskuilusta (Monroe & Woodliff 1994, 47).  

 

Tilintarkastuksen odotuskuilua on tutkittu pitkään ja yhtämittaisesti jo vuosikymmen-

ten ajan ympäri maailmaa (Koh & Woo 1998, 147). Tilintarkastajien ammattikunta on 

saanut osakseen voimakasta kritiikkiä viime vuosikymmenten aikana, koska muuta-

mat hyvin tunnetut ja menestyneet yritykset, kuten Enron ja WorldCom, ajautuivat 

yllättäen konkurssiin johtuen tahallisesta tilinpäätöstietojen vääristelystä, mikä puo-
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lestaan johti voimakkaisiin tilintarkastusskandaaleihin (Lee, Md. Ali & Bien 2009, 7). 

Tilinpäätösinformaation käyttäjien on usein vaikea ymmärtää, että yrityksen tilinpää-

töksessä voidaan puhua huomattavasta vakaudesta ja asianmukaisuudesta, vaikka 

todellisuudessa yrityksellä saattaa olla taloudellisia ongelmia (Euroopan komissio 

2010, 4). Sidosryhmillä on laajalle levinnyt uskomus siitä, että tarkastetun tilinpäätök-

sen jälkeen tilintarkastuksen loppukäyttäjillä, kuten osakkeenomistajilla, potentiaalisil-

la sijoittajilla tai luotonantajilla on takuu yrityksen vakavaraisuudesta, sen soveliai-

suudesta ja vakaista toimintaedellytyksistä yritystoimintaan. Kuitenkin jotkut yritykset 

ajautuvat konkurssiin tai merkittäviin taloudellisiin ongelmiin ilman mitään varoitusta 

siitä. Tilintarkastajat ovat lähes poikkeuksetta henkilöitä, joita syyllistetään näistä ti-

lanteista. (Koh et al. 1998, 147.)  

 

Tilintarkastuksen tavoitteiden määrittelemättömyys luo suuria haasteita tilintarkastajil-

le, koska todellisuudessa ei ole mitään sitovaa sopimusta lainsäätäjien ja tilintarkas-

tajien välillä tilintarkastajien yksityiskohtaisista velvollisuuksista tarkastuksen osalta. 

Useissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että eri sidosryhmien käsitykset tilintarkastajan 

todellisista velvollisuuksista ei perustu kokemusperäiseen tietoon tai viralliseen selvi-

tykseen, vaan useimmiten käsitykset pohjautuvat uskomukseen. Tilintarkastuksen 

odotuskuilun muodostumiseen ei kuitenkaan vaikuta pelkästään sidosryhmien usko-

mukset tilintarkastajien velvollisuuksista. Huolestuttava tutkimustulos on se, että syyt 

saattavat johtua siitä, että sidosryhmät haluavat tilintarkastajien tekevän tiettyjä asioi-

ta tai jonkin tietyn asian olevan tilintarkastajan velvollisuus. Jos tilintarkastajat eivät 

koe tiettyä tehtävää velvollisuutenaan, odotuskuilun muodostuminen on usein väis-

tämätöntä. (Dennis 2010, 138) Mitä suurempi tilintarkastuksen odotuskuilu on, sitä 

matalampi on tilintarkastajan uskottavuus, ansaintapotentiaali ja tilintarkastajan työ-

hön liittyvä arvostus (Ali, Heang, Mohamad & Ojo 2008, 69). Odotuskuilu on ongelma 

tilintarkastajien lisäksi myös tarkastettavan yrityksen sidosryhmille, sijoittajille ja polii-

tikoille, koska markkinataloudessa hyvinvoinnin luominen ja poliittinen vakaus riippu-

vat paljon luottamuksesta vastuulliseen yritystoimintaan, jossa ulkoisen tilintarkasta-

jan tekemän tarkastustyön katsotaan olevan tärkeässä osassa. (Cooper, Puxty, Sik-

ka & Willmot 1998) 

 

Tilintarkastuksen rooli on muuttunut ja entisestään korostunut finanssikriisin jälkeen. 

Tilintarkastuksen perinteinen rooli osakkeenomistajien edunvalvojana on laajentunut 
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pitäen sisällään vahvan yhteiskunnallisen merkityksen. Tilintarkastajien toimintaym-

päristö on lisäksi kohdannut suuria muutoksia viime vuosikymmenten aikana johtuen 

jatkuvasta liike-elämän kansainvälistymisestä. (TEM 2011, 16) Jatkossa odotukset 

tilintarkastajia kohtaan kasvavat entisestään. Samalla tilintarkastajien tulisi pystyä 

vastaamaan muuttuviin odotuksiin sekä vahvistamaan finanssikriisin jälkeistä luotta-

musta tilintarkastuksen laatuun. Nämä muutokset ja haasteet nostavat tilintarkastuk-

sen odotuskuilun tutkimuskohteena ajankohtaiseksi ja tärkeäksi.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia tilintarkastuksen odotuskuilua, syitä odotus-

kuilun muodostumiseen ja mahdollisia keinoja odotuskuilun kaventamiseen. Tilintar-

kastuksen odotuskuilua on tutkittu kauan ja monesta eri näkökulmasta aina vuodesta 

1974 lähtien, jolloin Liggio ensimmäisen kerran määritteli termin tilintarkastuksen 

odotuskuilu. Aikaisemmat tutkimukset ovat pääsääntöisesti keskittyneet tutkimaan 

tilintarkastuksen odotuskuilua selvittäen eri sidosryhmien mielipiteitä tilintarkastajan 

roolista ja/tai vastuista tutkimuksen kohdemaassa (Baskerville, Ó hÓgartaigh & Por-

ter 2012, 101). Kansainvälisiä tutkimuksia on valtava määrä, joiden tutkimustulokset 

vaihtelevat ja ovat sisällöltään osittain myös ristiriitaisia. Myös sen vuoksi tilintarkas-

tuksen odotuskuilun syyt saattavat olla osittain epäselviä. Tämän tutkimuksen tavoit-

teena on koota yhteen kansainvälisten tutkimusten tutkimustuloksien pohjalta keskei-

simmät syyt odotuskuilun muodostumiselle ja keinot odotuskuilun kaventamiseen 

käyttäen lähdemateriaalina 2000-luvulla ja sen jälkeen julkaistuja tutkimuksia. Tutki-

mustavoitteen saavuttamiseksi pyritään löytämään vastaukset seuraaviin tutkimusky-

symyksiin: 

 

1) Mitkä eri tekijät vaikuttavat tilintarkastuksen odotuskuilun muodostu-

miseen viimeaikaisimpien kansainvälisten tutkimusten mukaan? 

 

2) Millaisia keinoja kansainvälisissä tutkimuksissa on esitelty odotuskui-

lun kaventamiseksi? 

    

Tutkimuksen tavoitteena ei ole tehdä tyhjentävää luetteloa kaikista odotuskuilun 

muodostumiseen ja kaventamiseen vaikuttavista tekijöistä, vaan koota yhteen tutki-
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muksissa ilmenevät keskeisimmät tekijät. Jos lähdemateriaalina käytettyjen tutkimus-

ten tutkimustulokset ovat ristiriitaisia tai vaihtelevat olennaisesti keskenään, tulee 

pohtia, mikä nämä vaihtelut aiheuttaa. On tärkeää löytää yhteinen kontribuutio osit-

tain ristiriitaisille tutkimustuloksille, mikä tuo lisäksi uuden näkökulman olemassa ole-

vaan akateemiseen kirjallisuuteen tilintarkastuksen odotuskuilusta.   

 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksen lähdeaineisto rajataan koskemaan kansainvälisiä tutkimuksia, joissa on 

tutkittu yhtenä pääteemana tilintarkastuksen odotuskuilua tai keinoja odotuskuilun 

kaventamiseen. Kansainväliset tutkimukset, joissa vain viitataan odotuskuiluun ilman 

tutkimuksellista näkökulmaa, rajataan tutkimuksen lähdeaineistosta kokonaan pois. 

Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa käsitys tilintarkastuksen odotuskuilun muo-

dostavista tekijöistä ja keinoista sen kaventamiseen uusimpien tutkimustulosten poh-

jalta, minkä vuoksi tutkimus rajataan koskemaan vain 2000-luvulla ja sen jälkeen jul-

kaistuja tutkimuksia.  

 

Tilintarkastukseen vaikuttava lainsäädäntö eroaa eri maiden välillä, minkä vuoksi ti-

lintarkastuksen odotuskuilun suuruus vaihtelee alueittain. Yhtenäisimmillä tilintarkas-

tusstandardeilla on pyritty tilintarkastuksen lainsäädännön yhtenäistämisen lisäksi 

parantamaan erityisesti sijoittajien luottamusta siihen, että tilinpäätöksen luotettavuus 

ei vaihtele olennaisesti alueittain. Kuitenkin useat tutkimukset osoittavat, että sisällöl-

tään samanlaisista standardeista huolimatta tilintarkastuksen toteutuksessa on eroa 

eri maiden välillä. (Jeppesen, Sormunen, Sundgren & Svanström 2013, 310-311) 

Tämän lisäksi on havaittu, että mitä suurempi oikeustoimen riski tilintarkastajaa tai 

tilintarkastusyhteisöä kohtaan on, sitä suuremmat kannustimet heillä on suorittaa tar-

kastustyö huolella noudattaen voimassa olevia lakeja ja standardeja. Jos vastaavasti 

oikeustoimen riski on vähäinen, tilintarkastajien kannustimet suorittaa huolella heitä 

velvoittavat tehtävät tarkastuksen osalta laskevat. (Choi & Wong 2007, 13-14)  

 

Edellä kuvattujen havaintojen vuoksi tutkimuksen lähdeaineisto rajataan koskemaan 

oikeuskulttuuriltaan yhtenäistä aluetta, joka tässä tutkimuksessa rajataan angloame-

rikkalaiseen oikeuskulttuuriin (tai myöhemmin common law). Oikeuskulttuurissa yri-

tyksen oman pääomanehtoinen rahoitus on keskeisessä roolissa ja sen myötä myös 
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sijoittajien ja osakkeenomistajien suoja (Ding, Hope, Jeanjean & Stolowy 2007, 12). 

Jeppesen et al. (2013, 309) mukaan on olemassa jonkin verran näyttöä siitä, etteivät 

edes samanlaiset tilintarkastusstandardit ja säännökset takaa samankaltaista tilintar-

kastuskertomusta. Tutkimusaineiston rajaus yhtenäiseen oikeuskulttuuriin auttaa kui-

tenkin vähentämään tilintarkastuksen odotuskuiluun vaikuttavia tekijöitä, jotka saatta-

vat syntyä oikeuskulttuurien eri käytäntöjen välillä. Tutkimus rajataan lisäksi koske-

maan julkisesti noteerattuja yhtiöitä ja niiden tilintarkastusta. Pörssiyhtiöiden tulee 

olla toimissaan luotettavia, avoimia ja läpinäkyviä, minkä vuoksi ne joutuvat painot-

tamaan kovasti erityisesti sijoittajien suojaa. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tämän Pro gradu -tutkielman tutkimusmenetelmänä sovelletaan systemaattista kirjal-

lisuuskatsausta. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tutkimustyypiltään teoreettista 

tutkimusta, jota pidetään tehokkaana keinona syventää sellaista tietoa, josta on ole-

massa valmista aikaisemmin tutkittua tutkimustietoa ja -tuloksia. Systemaattisen kir-

jallisuuskatsauksen tavoitteena on kerätä valittu tutkimusaineisto systemaattisesti 

käyttäen menetelmälle tyypillisiä haku- ja seulontakriteereitä. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 120) Menetelmän tärkeimpinä ominaisuuksina nähdään olevan läpinäkyvyys, 

toistettavuus ja täydellisyys (Lavallée, Robillard & Mirsalari 2014, 175).  

 

Fink (2010, 3) kuvaa systemaattista kirjallisuuskatsausta prosessina, joka voidaan 

jakaa seitsemään vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa asetetaan tutkimuskysy-

mykset, joihin haetaan vastauksia valitun lähdeaineiston perusteella. Toisessa vai-

heessa valitaan tutkimusten hakuun käytetty tietokanta, joka tässä tutkimuksessa on 

EBSCO-tietokanta. Tämän jälkeen valitaan tarkasti määritellyt hakutermit sekä nel-

jännessä vaiheessa asetetaan lähdeaineiston valintaan liittyvät seulontakriteerit eli 

mukaanotto- ja poissulkukriteerit. Mukaanotto- ja poissulkukriteerit luovat seulan, 

jonka läpi yksittäisen tutkimuksen on läpäistävä, jotta se voidaan hyväksyä tutkimuk-

sen lähdeaineistoon.  

 

Viidennessä vaiheessa arvioidaan metodologisia seulontakriteereitä, jotka liittyvät 

valittujen tutkimusten tieteellisen laadun varmistamiseen sekä lähdeaineiston sovel-

tuvuuden arviointiin. Viidennessä vaiheessa valikoituu tutkimuksen lopullinen lähde-
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aineisto. (Fink 2010, 5) Tutkijan valitsemien kuuden hakusanan perusteella hakutu-

loksia saatiin yhteensä 333 kappaletta, jotka käytiin yksitellen läpi analysoiden niiden 

soveltuvuutta lopulliseen lähdeaineistoon edellä kuvattuja kriteereitä noudattaen. 

Poistettujen duplikaattien jälkeen kirjallisuuskatsauksen lähdeaineistoon valikoitui 

yhteensä 31 tutkimusta. 

 

Kuudentena vaiheena on katsauksen suorittaminen, jossa korostuu tutkijan vastuu 

jäsennellä tutkimustulokset luotettavasti. Viimeisessä eli seitsemännessä vaiheessa 

kirjallisuuskatsauksen tulokset yhdistellään kuvailevasti, jolloin tulokset syntetisoi-

daan tutkijan tulkinnaksi kerätystä lähdeaineistosta. Seitsemännessä vaiheessa ku-

vaillaan tutkimustulosten perusteella tehtyjä johtopäätöksiä.  

 

1.5 Katsaus aiempiin tutkimuksiin 

Ensimmäiset tutkimukset liittyen tilintarkastuksen odotuskuiluun julkaistiin vuosina 

1970 ja 1973. Vuonna 1970 julkaistussa tutkimuksessa Lee selvitti, mitä Englannin 

tilintarkastajat, tilintarkastuksen kohteena olevat yritykset ja tilinpäätöksen loppukäyt-

täjät ovat mieltä tilintarkastuksen tavoitteista. Vuonna 1973 Beck tutki kyselylomak-

keen avulla tilintarkastuksenkohteena olevien yritysten ajatuksia tilintarkastajien vas-

tuista Australiassa. Molemmat tutkimukset antoivat yhtenevät tutkimustulokset siitä, 

että tilintarkastajien yksi tärkeimmistä tehtävistä on pystyä torjumaan ja ennaltaeh-

käisemään väärinkäytöksiä ja virheitä. Leen kyselytutkimuksessa yli 80 prosenttia 

vastaajista nimesi tämän yhdeksi tilintarkastajan tavoitteeksi ja Beckin tutkimuksessa 

näin ajatteli 93 prosenttia vastanneista. Tutkimustulokset osoittivat lisäksi, että valta-

osalla vastanneista oli suurempia odotuksia tilintarkastajia kohtaan kuin tilintarkasta-

jat pitivät kohtuullisena tai mahdollisena heiltä odottaa.  

 

Humphreyn, Moizerin ja Turleyn (1993) kyselytutkimus selvitti tilintarkastajien, tilintar-

kastuksen kohteena olevien yritysten ja tilinpäätöstietojen käyttäjien mielipiteitä tilin-

tarkastajien työstä. Suurin näkemysero 935 vastanneiden kesken syntyi Humphreyn 

esittämästä väitteestä, jonka mukaan tilintarkastajien odotetaan käyttävän liian paljon 

aikaa yksittäisen yhtiön tilintarkastukseen. Kirjanpitäjistä 82 prosenttia ja tilintarkasta-

jista 73 prosenttia oli yhtä mieltä väitteen kanssa. Vastaavasti 67 prosenttia tilinpää-
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töstietojen käyttäjistä oli väitteen kanssa eri mieltä. Tämä tutkimustulos osoitti, että 

kahden vuoksikymmenen aikana odotuskuilu ei ollut merkittävästi kaventunut. 

 

Suurin osa tilintarkastuksen odotuskuiluun liittyvistä tutkimuksista on tehty 1970-

luvun jälkeen, vaikka käsite tilintarkastuksen odotuskuilu on ollut olemassa tilintar-

kastajien ja tilinpäätöksen loppukäyttäjien välillä jo noin 100 vuoden ajan. Tehdyt tut-

kimukset ovat enimmäkseen keskittyneet tutkimaan sitä, onko odotuskuilu todella 

olemassa vai ei kyseisessä maassa, jossa tutkimus oli toteutettu (Baskerville et al. 

2012, 106). Tutkimuksista suurin osa käyttää tutkimusmenetelmänään kyselytutki-

musta selvittäessään tilintarkastajien ja tilinpäätöksen loppukäyttäjien näkemyksiä 

tilintarkastajan roolista ja vastuusta, mikä oli yleinen tutkimusnäkökulma ainakin en-

nen 2000-luvulla ja sen jälkeen julkaistuja tutkimuksia (Koh et al. 1998, 147).  

 

Tilintarkastuksen odotuskuilua on tutkittu pro gradu -tutkielmissa aikaisemmin, mutta 

eri näkökulmasta kuin tässä tutkimuksessa. Wirén (2012) tutki tilintarkastuksen odo-

tuskuilua Suomessa keskittyen siihen, mitä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslau-

takunnan vuosina 2000-2010 ratkaisemista toimenpiteisiin johtamattomista kanteluis-

ta voidaan päätellä tilintarkastuksen odotuskuilusta Suomessa. Wirénin (2012) tutki-

mustulokset osoittivat, että tilintarkastukseen kohdistunut odotuskuilu oli havaittavis-

sa Suomessa ainakin osakeyhtiöissä ja asunto-osakeyhtiöissä liittyen lakisääteisiin 

tilintarkastuksiin ja tilintarkastajan ominaisuudessa harjoittamaan muuhun tilintarkas-

tustoimintaan sekä yhdistysten lakisääteisiin tilintarkastuksiin. Odotuskuilun Suomes-

sa nähtiin muodostuvan kohtuullisuuskuilusta, säännöskuilusta ja puutteellisesta suo-

rituskuilusta. Lehtonen (2014) selvitti omassa pro gradu -tutkielmassaan KHT-

tilintarkastajien mielipiteitä IAASB:n ehdotuksesta tuoda lisäinformaatiota tilintarkas-

tuskertomukseen laajennetun tilintarkastusraportoinnin myötä ja sen vaikutuksesta 

tilintarkastuksen odotus- ja informaatiokuiluun. KHT-tilintarkastajien näkemysten mu-

kaan laajennettu tilintarkastuskertomus ei välttämättä pienentäisi kuiluja, koska se ei 

välttämättä poista sitä tosiasiaa, että sidosryhmät eivät välttämättä ymmärrä täysin 

tilintarkastuskertomusta ja sen tarkoitusta. Laajennetun tilintarkastuskertomuksen 

kehittäminen nähtiin positiivisena, mutta sen lisäksi tulisi panostaa sidosryhmien pe-

rehdyttämiseen tilintarkastuksen tarkoituksesta ja tavoitteista.  
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Kutila (2007) on lähestynyt pro gradu -tutkielmassaan odotuskuiluongelmaa tilintar-

kastuksen laadun näkökulmasta ja Parkkonen puolestaan (2014) on keskittynyt tut-

kimaan tilintarkastuksen odotuskuilua ainoastaan tilintarkastajan näkökulmasta. 

Myös Kutilan pro gradu -tutkielma keskittyi tarkastelemaan suomalaisten HTM-

tilintarkastajien näkemyksiä laadunvarmistuksesta osana tilintarkastusprosessia, jo-

ten viimeaikaisimmat pro gradu -tutkielmat eivät ole olennaisesti tutkineet tilintarkas-

tuksen odotuskuilua kansainvälisesti näkökulmasta. Tähän tutkimusaukkoon pyritään 

vastaamaan tässä pro gradu -tutkielmassa. 

 

1.6 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus rakentuu kuudesta pääluvusta sekä näiden päälukujen alaluvuista. Johdan-

tokappaleen jälkeen tutkimuksen rakenne etenee seuraavasti: Luvussa kaksi ja kol-

me käsitellään työn teoreettista viitekehystä, joka muodostuu tilintarkastuksen ja hy-

vän tilintarkastustavan kuvaamisesta sekä tilintarkastuksen odotuskuilun määrittelys-

tä. Hyvä tilintarkastustapa antaa raamit tilintarkastajan toiminnalle erityisesti tilintar-

kastajan riippumattomuuden, esteellisyyden ja objektiivisuuden näkökulmasta sekä 

tilintarkastajan ammattimaisesta käytöksestä tilintarkastuksen suorittamisessa. Luvun 

kolme tarkoitus on määritellä kattavasti termi tilintarkastuksen odotuskuilu, miten se 

muodostuu sekä miten se määritellään tässä tutkimuksessa.  

 

Luvussa neljä kuvaillaan tutkimusaineistoa ja -menetelmiä. Tässä kappaleessa esite-

tään systemaattisen kirjallisuuskatsauksen periaatteiden kautta tutkimukseen mu-

kaan valikoidun lähdeaineiston seulontakriteereitä sekä tärkeimmät haku-, mukaanot-

to- ja poissulkukriteerit. Empiirinen osa jatkuu luvussa viisi, jossa esitellään tutkimus-

tuloksia sekä vastataan tutkimuskysymyksiin. Luvussa kuusi kootaan yhteen tutki-

muksen keskeisimmät tutkimustulokset sekä esitellään tutkimuksen johtopäätökset. 

Työn lopussa on lähdeluettelo ja liitteet. 
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2. TILINTARKASTUS JA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA 

Lakisääteisellä tilintarkastuksella tarkoitetaan yhtiön tai säätiön tilinpäätöksen, kirjan-

pidon ja hallinnon tarkastusta. Tilintarkastuksen avulla varmistetaan annetun infor-

maation luotettavuus, mikä perustuu tilinpäätöksen laatimiseen koskeviin säännök-

siin. Tilintarkastajan velvollisuuteen kuuluu antaa yhtiölle tai säätiölle kultakin tilikau-

delta tilintarkastuskertomus, jossa on lausunto siitä, onko tilinpäätös laadittu olennai-

silta osin voimassa olevan tilinpäätösnormiston mukaisesti. (Aho & Vänskä 1996, 64-

65) Tilintarkastus, joka on suoritettu noudattaen ISA-standardeja sekä eettisiä vaati-

muksia, mahdollistaa tilintarkastajalle oikeudenmukaisen tilintarkastuslausunnon an-

tamisen. (KHT-yhdistys 2012, 221) Kansainväliset tilintarkastusstandardit eli ISA-

standardit (International Standards on Auditing) ovat syntyneet kansainvälisen tilin-

tarkastajaliiton IFAC:in (International Federation of Accountants) toimesta. Standar-

dien tarkoituksena on säädellä tilintarkastajien toimintaa kansainvälisesti. (IFAC 

2015) 

 

Tilintarkastajien tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää tilintarkastustapaa. 

Hyvän tilintarkastustavan noudattamisvaatimus on osa tilintarkastajien jokaista tehtä-

vää, mitä sovelletaan sekä lakisääteisessä tilintarkastuksessa että sopimuksiin pe-

rustuvissa työtehtävissä. (Halonen & Steiner 2009, 31) Hyvää tilintarkastustapaa ei 

ole määritelty laissa, minkä vuoksi sille ei voida antaa yksiselitteistä määritelmää tai 

sisältöä. Tilintarkastajien velvoite hyvän tilintarkastustavan noudattamisesta on kui-

tenkin sisällytetty tilintarkastuslakiin eli se on osa voimassa olevaa tapaoikeutta. Hy-

vän tilintarkastustavan noudattaminen on sen vuoksi yksi keskeisimmistä tilintarkas-

tajien toimintaa ohjaavista perusperiaatteista. (Aho & Vänskä 1996, 81)  

 

2.1 Tilintarkastuksen tarkoitus, tavoitteet ja tehtävä 

Kansainvälisen ISA 200 -tilintarkastusstandardin mukaan tilintarkastuksen tarkoitus 

on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien luottamusta yhtiön tilinpäätökseen. Tämän ta-

voitteen saavuttamiseksi tilintarkastajan tulee antaa riippumaton tilintarkastuslausun-

to siitä, että tarkastetun yhtiön tilinpäätös ei sisällä olennaisia virheitä, ja että se on 

toteutettu voimassa olevien lakien ja tilintarkastusstandardien mukaisesti. Tilintarkas-
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tajan tulee lisäksi ottaa kantaa siihen, kuvaako tilinpäätös olennaisesti yhtiön talou-

dellista asemaa ja suoriutumista tarkastetulla tilikaudella (Sutton 1997, 86).  

 

KHT-yhdistyksen määritelmän mukaan tilintarkastajan yleisiä tavoitteita tilintarkastus-

ta suorittaessaan on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ei ole 

kokonaisuudessaan väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyt-

tä (KHT-yhdistys 2012, 223). Kohtuullisella varmuudella tarkoitetaan korkeaa var-

muuden tasoa, mutta ei kuitenkaan absoluuttista varmuutta. Tilintarkastajien tulee 

hankkia kohtuullisen varmuuden saavuttamiseksi tarpeellinen määrä tilintarkas-

tusevidenssiä sekä käyttää ammatillista harkintaa ja ylläpitää ammatillista skeptisyyt-

tä koko tilintarkastusprosessin ajan. (ISA 200, 73) Tilintarkastajien ei ole mahdollista 

saavuttaa ehdotonta varmuutta yhtiön tilinpäätöksen oikeellisuudesta tilintarkastuk-

seen liittyvien luontaisten rajoitteiden vuoksi. Tilintarkastukseen liittyviä luontaisia 

rajoitteita ovat erilaiset taloudelliseen raportointiin ja liiketoimintaprosesseihin liittyvät 

rajoitteet, tilintarkastustoimenpiteiden ja tilintarkastusevidenssin hankkimiseen liitty-

vät rajoitteet sekä raportoinnin aikataululliset ja kustannus-hyöty-kriteereihin perustu-

vat rajoitteet. (Halonen & Steiner 2009, 43) 

 

Euroopan komission mukaan (2010, 7) kohtuullisella varmuudella ei tarkoiteta enää 

nykykäytännön mukaan niinkään sitä, että tilintarkastaja varmentaa yhtiön tilinpää-

töksen antavan oikeat ja riittävät tiedot, vaan enemmänkin sitä, että yhtiö laatii tilin-

päätöksensä voimassaolevien tilinpäätössäännösten mukaisesti. Finanssikriisi vah-

visti näkemystä siitä, että tilintarkastuskertomuksissa tulisi keskittyä muodon sijasta 

ensisijaisesti kertomuksen sisältöön sekä varmistettava, että erilaisten lainkäyttöalu-

eiden sääntelykehysten välisiä eroavaisuuksia ei voida hyödyntää tilinpäätösinfor-

maation vääristelemiseen. IFRS-standardit perustuvat sen vuoksi kahteen periaat-

teeseen: sisältöpainotteisuuden periaatteeseen sekä oikeat ja riittävät tiedot -

periaatteeseen. IFRS-standardit (International Financial Reporting Standards) ovat 

kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja, joita listayhtiöiden tulee noudattaa laatiessaan 

konsernitilinpäätöstä. International Accounting Standard Board (IASB) on laatinut 

kansainväliset IFRS-standardit. (Barth, Landsmna, Young & Xhuang 2014, 300) 

 

Tilintarkastuksen yleisenä periaatteena on, että tilintarkastajat toimivat työssään hy-

vän tilintarkastustavan mukaisesti sekä noudattaen yleisiä eettisiä periaatteita. Tili-
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tarkastajan velvollisuus ei siis ole tyydyttää yksittäisen asiakkaan tarpeita vaan toimia 

julkisen yleisen edun mukaisesti. (IFAC 2013, 11) Esimerkkejä tilintarkastajien eetti-

sistä ja ammatillisista periaatteista, joita heidän tulee työssään noudattaa, ovat riip-

pumattomuus, objektiivisuus, rehellisyys, ammatillinen pätevyys, huolellisuus, salas-

sapitovelvollisuus sekä ammattimainen käytös (ISA 200, 74).  

 

2.2 Raportointi 

 

Tilintarkastajan raportointivelvollisuuteen kuuluu antaa jokaiselta tilikaudelta tilintar-

kastuskertomus, jonka avulla tilintarkastaja raportoi tehdyn tarkastustyön perusteella 

tilintarkastuksen tuloksista (ISA 700, 654). Tilintarkastuskertomus on ainoa tilintar-

kastajan antama ulkoinen viestintäväline, jolla tilintarkastaja viestii sidosryhmille, mitä 

tilintarkastaja on tehnyt ja mihin lopputulokseen tilintarkastaja on tarkastuksen osalta 

päätynyt. Tilintarkastaja tekee päätöksen tilintarkastuskertomuksen muodosta perus-

tuen huomattavaan määrään tilintarkastusevidenssiä, jota tilintarkastaja on kerännyt 

tilintarkastusprosessin aikana. (Geiger & Raghunandan 2002, 70) Tilintarkastajan 

lakisääteinen raportointi koostuu tilintarkastuskertomuksesta, tilintarkastuspöytäkir-

jasta ja tilinpäätösmerkinnästä (Halonen & Steiner 2009, 450). Näistä tilintarkastus-

kertomus ja tilinpäätösmerkintä annetaan jokaiselta tilikaudelta tilintarkastuksen suo-

rittamisen jälkeen, kun taas tilintarkastuspöytäkirja annetaan tarvittaessa yhtiön halli-

tukselle tai muulle vastaavalle hallintoelimelle (Tomperi 2009, 152).   

 

ISA 700 -tilintarkastusstandardin mukaan tilintarkastajan tulee antaa lausunto tilintar-

kastuskertomuksessa siitä, antaako yhtiön tilinpäätös olennaisilta osin oikeat ja riittä-

vät tiedot ja onko tilinpäätös tehty noudattaen vallitsevaa tilinpäätösnormistoa. Tä-

män maininnan lisäksi tilintarkastuskertomuksen tulee olla päivätty ja tilintarkastajan 

allekirjoittama. Tilintarkastuskertomukseen tulee yksilöidä tarkastuksen kohteena 

oleva tilinpäätös sekä ilmaistava, mitä tilinpäätössäännöstöä tilinpäätöksen laatimi-

sen yhteydessä on sovellettu. Lisäksi siinä tulee olla maininta kansainvälisten tilintar-

kastusstandardien noudattamisesta.  

 

Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen vakiomuotoisena, kun tilintarkastaja 

uskoo, että yhtiön tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot, ja että tilinpäätös on tehty 

noudattaen vallitsevaa tilinpäätössäännöstöä (Gold, Gronewold & Pott 2012, 287). 
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Kansainvälisen ISA 705 -tilintarkastusstandardin mukaan tilintarkastajan tulee antaa 

mukautettu lausunto tilintarkastuskertomukseen kahdessa tilanteessa. Silloin, kun 

tilintarkastaja tekee johtopäätöksen perustuen keräämäänsä tilintarkastusevidenssiin, 

että tilinpäätös sisältää olennaisen virheellisyyden tai tilintarkastaja ei ole pystynyt 

hankkimaan tarpeellista määrää tarkoituksenmukaista tilintarkastusevidenssiä tullak-

seen siihen johtopäätökseen, että tilinpäätös ei kokonaisuudessaan sisällä olennaista 

virhettä. ISA 705 -standardissa kuvataan kolme erilaista mukautetun kertomuksen 

tyyppiä, jotka ovat ehdollinen lausunto, kielteinen lausunto tai äärimmäisen harvoissa 

tapauksissa tilintarkastaja voi jättää kokonaan lausunnon antamatta. Tilintarkastajan 

tulee arvioida minkä tyyppinen mukautettu lausunto kuvaa parhaiten mukauttamiseen 

johtanutta syytä ja sitä, minkälaisia vaikutuksia mukauttamiseen johtaneella syyllä on 

tilinpäätökseen. 

 

2.3 Riippumattomuus, esteellisyys ja objektiivisuus 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY 22 artiklassa säädetään 

tilintarkastajan riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta, jonka mukaan lakisää-

teisen tilintarkastajan ja/tai tilintarkastusyhteisön tulee toimia tilintarkastusta suoritta-

essaan täysin itsenäisesti suhteessa tarkastuskohteeseen eikä se saa osallistua tar-

kastettavan yhteisön päätöksentekoon. Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön ei 

tule suorittaa lakisääteistä tilintarkastusta, jos tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön 

ja tarkastuskohteen välillä on välitön tai välillinen taloudellinen liike-, työ-, tai muu sel-

lainen suhde, jonka perusteella puolueeton ja asiaan perehtynyt kolmas osapuoli voi 

päätellä tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden vaarantuneen. 

Tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön tulee lisäksi varmistua, ettei sen riippumat-

tomuuteen kohdistu uhkia esimerkiksi oman työn tarkastamisesta, oman edun, asi-

anajon, läheisyyden, luottamuksen tai painostuksen johdosta. Jos tilintarkastaja on 

riippumattomuuden vuoksi esteellinen suorittamaan lakisääteistä tilintarkastusta, tu-

lee hänen kieltäytyä tilintarkastustoimeksiannosta (Sutton 1997, 86-87).  

    

Tilintarkastajan riippumattomuus voidaan määritellä kahdella tavalla. Sen nähdään 

muodostuvan tosiasiallisesta eli mielen riippumattomuudesta sekä ulkoisesta eli nä-

kyvästä riippumattomuudesta. Mielen riippumattomuudella tarkoitetaan tilintarkasta-

jan asennoitumista ja mielen tasoa, joka osoittaa tilintarkastajien kykyä ammatilliseen 
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harkintaan päätöksenteossa sekä kykyä toimia objektiivisesti käyttäen ammatillista 

skeptisyyttä eri tilanteissa. (AICPA 2012, 2844) Tilintarkastajan tosiasiallinen riippu-

mattomuus tulee esille myös niissä tilanteissa, kun tilintarkastajan riippumattomuu-

dessa tai objektivisuudessa on puutteita tai tilintarkastaja on asetettu huonoon ase-

maan lakisääteistä tilintarkastusta suorittaessaan (Moorthy, Seetharaman & Sarava-

nan 2010 95). Näkyvällä riippumattomuudella tarkoitetaan tilintarkastajan kykyä vält-

tää olosuhteita tai tilanteita, joissa kolmas osapuoli voisi perustellusti epäillä tilintar-

kastajan riippumattomuutta, rehellisyyttä ja ammatillista skeptisyyttä. Tilintarkastajan 

riippumattomuuden tulisi siis olla ulkopuolisen tarkastelijan kannalta perusteltu ja us-

kottava. (AICPA 2012, 2844) 

 

Tilintarkastajien riippumattomuus on ollut yksi tilintarkastusalan kulmakivistä jo vuosi-

kymmenten ajan. Tilintarkastajien riippumattomuus on perusta yleisön luottamukselle 

tilintarkastusalaa kohtaan sekä perusta alan toimivuudelle. (Moorthy et al. 2010, 95) 

Tilintarkastajan riippumattomuus, esteellisyys ja objektiivisuus ovat tärkeitä osa-

alueita lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamisessa, koska niillä on lisäksi vaiku-

tusta tilintarkastuksen laatuun. Tilintarkastuksen laatu voidaan määritellä todennäköi-

syytenä sille, että tilintarkastaja paljastaa tarkastuksen yhteydessä havaitut väärin-

käytökset sekä raportoi niistä. Jos tilintarkastaja ei säilytä riippumattomuuttaan, on 

todennäköisempää, että he eivät raportoi yhtiön lainvastaisista toimista, mikä edel-

leen heikentää tilintarkastuksen laatua. (Tepalagul & Lin 2015, 102)  

 

Esteellisyys eroaa riippumattomuudesta siten, että esteellisyys syntyy riippuvuussuh-

teen seurauksena. Vaatimus tilintarkastajien riippumattomuudesta ja sen seuraukse-

na esteellisyydestä luovat yhdessä kokonaisuuden, jonka avulla pyritään varmenta-

maan objektiivinen, puolueeton sekä hyvän tavan mukainen tilintarkastus. (Aho & 

Vänskä 1996, 36) Esteellisyys syntyy henkilölle silloin, kun tiettyjen edellytysten täyt-

tyessä henkilö on esteellinen toimimaan yhtiön tilintarkastajana. Tällaisia tekijöitä voi 

olla esimerkiksi sukulaisuussuhde tai muu siihen verrattavissa oleva suhde, alistus-

suhde tietyissä tilanteissa tai palvelussuhde. (Saarikivi 2000, 230) 

 

Objektiivisuudella tarkoitetaan tilintarkastajan puolueetonta toimintaa suorittaa tilin-

tarkastajan työtehtävät tavalla, joka osoittaa työn laadun olevan vilpittömästi suoritet-

tu eikä tilintarkastuksen laatu ole heikentynyt suoritetun työn aikana (Ravas 2012, 
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225). Objektiivisuuden velvoite edellyttää kaikkia tilintarkastajia siihen, että tilintarkas-

tajan harkinta ei saa heikentyä ennakkokäsitysten tai -asenteiden, intressiristiriitojen 

tai toisen osapuolen tavoitteesta vaikuttaa tilintarkastajaan liiallisesti (Halonen & 

Steiner 2009, 34). Objektiivisuus edellyttää, että tilintarkastaja ei ole riippuvainen 

muista osapuolista. Riippumattomuus voidaan nähdä myös olosuhteiden puuttumi-

sena, mikä uhkaa tosiasiallista objektiivisuutta tai näkyvää objektiivisuutta. Tämän 

vuoksi objektiivisuutta vaarantavat uhat tulee ottaa huomioon ja luoda tehokas keino 

hallita kyseisiä uhkia. (Ravas 2012, 225-226)  

 

2.4 Tilintarkastuksen laatu 

Tilintarkastuksen laatua on tutkittu jo noin kahden vuosikymmen ajan, mutta silti ei 

ole selvää yhteisymmärrystä siitä, kuinka se tulisi todella määritellä, tai kuinka sitä 

tulisi mitata. Suurin ongelma tilintarkastuksen laadun määrittelemisessä on se, että 

tilintarkastuksen laatu riippuu hyvin paljon siitä, kenen näkökulmasta laatua tarkastel-

laan tai mitataan. (Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik & Velury 2013, 385-386) 

Laadun tutkiminen nähdään lisäksi vaikeana, koska sidosryhmille näkyvät tilintarkas-

tuksen tulokset koostuvat ainoastaan tarkastetusta tilinpäätöksestä ja tilintarkastus-

kertomuksesta, joka useissa tapauksissa on vakiomuotoinen (Wooten 2003, 48). Ti-

linpäätöksen käyttäjillä, tilintarkastajilla, lainsäätäjillä ja muilla eri sidosryhmillä talou-

dellisen raportoinnin prosessin osalta on hyvin erilaisia näkemyksiä tilintarkastuksen 

laadusta sekä sen mittaamisesta. Tämä on johtanut siihen, että tilintarkastuksen laa-

tu on määritelty lukuisin eri tavoin eri tutkijoiden keskuudessa viimeisen kahden vuo-

sikymmenen ajan. (Knechel et al. 2013, 385-386) 

 

DeAngelon määritteli tilintarkastuksen laadun heijastamaan sitä todennäköisyyttä, 

että tilintarkastaja havaitsee ja raportoi tilintarkastuksen yhteydessä havaitut virheet 

(Deis & Giroux 1992, 462). Määritelmää myöhemmin laajennettiin ja se jaettiin kah-

teen tilintarkastuksen laatua kuvaavaan osa-alueeseen: todennäköisyyteen, että tilin-

tarkastaja havaitsee virheen sekä siihen, että tilintarkastaja raportoi virheestä asian-

mukaisesti. Ensimmäinen osa-alue liitetään tilintarkastajan ammatilliseen pätevyy-

teen ja suoritustasoon, kun taas jälkimmäinen liittyy tilintarkastajan objektiivisuuteen, 

ammatilliseen skeptisyyteen ja riippumattomuuteen. (Knechel et al. 2013, 388) Muita 

määritelmiä tilintarkastuksen laadulle on esimerkiksi Francisin (2004) määritelmä, 
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jossa hän määritteli tilintarkastuksen laadun koskemaan tilintarkastajan tavoitetta 

täyttää mahdollisimman hyvin lain ja tilintarkastusalan asettamat vaatimukset hyvän 

tilintarkastustavan mukaisesti. Osa tutkijoista puolestaan pitää tilintarkastuksen laa-

dun mittana sitä, kuinka hyvin tilintarkastajat pystyvät vastaamaan sijoittajien vaati-

muksiin (Dickins, Fay & Reisch 2014, 16). 

 

Iso-Britannian Financial Reporting Council (FRC) kehitti ensimmäisen tilintarkastuk-

sen laatua kuvaavan muodollisen viitekehyksen, jonka tarkoituksena on täydentää 

olemassa olevia säädöksiä ja ohjeistuksia sekä edistää seuraavia olennaisia tilintar-

kastuksen laadun tekijöitä. Vuonna 2008 laajan konsultoinnin jälkeen valtuusto tun-

nisti viisi olennaista pääajuria ja niitä mittaavia indikaattoreita, joilla nähtiin olevan 

keskeisiä vaikutuksia tilintarkastuksen laadun saavuttamiselle. Nämä tekijät ovat tilin-

tarkastusyhteisön kulttuuri, henkilökunnan taidot ja henkilökohtaiset ominaisuudet, 

tilintarkastusprosessin tehokkuus, tilintarkastusraportoinnin luotettavuus ja käytettä-

vyys sekä tilintarkastajista riippumattomat tekijät, joilla on vaikutusta tilintarkastuksen 

laatuun (Knechel et a. 2013, 388-389). Viitekehyksen tarkoituksen on tukea tehokas-

ta tilintarkastajien, tilintarkastusneuvostojen, tilinpäätöksen valmistelijoiden, sijoittaji-

en ja muiden sidosryhmien välillä olevaa hyvää tilintarkastuksen laatua (FRC 2008). 

 

Tilintarkastuksen hyvään laatuun vaikuttaa lisäksi lukuisat eri tekijät, kuten tilintarkas-

tusyhtiö, jonka palveluksessa tilintarkastaja työskentelee sekä tilintarkastajan ja tilin-

tarkastustiimin yksilölliset ominaisuudet, joihin lukeutuu tiimin osaaminen, asiantun-

temus sekä ammatillinen kriittisyys (Knechel et a. 2013, 389). Hyvään laadun saavut-

taminen edellyttää, että tilintarkastustyö ja siihen liittyvä dokumentaatio on suoritettu 

huolellisesti, koska huonosti suoritettu tilintarkastus voidaan nähdä osittain jopa ar-

vottomana. Francis ja Yu (2009, 1521) tutkivat, onko suurten Big 4 tilintarkastusyh-

teisöjen tilintarkastuksen laatu parempaa kuin pienissä tilintarkastustoimistoissa. Tut-

kimustulokset antoivat selkeää näyttöä siitä, että Big 4 yhtiöt tarjoavat laadultaan 

keskimääräistä parempia tilintarkastuspalveluja. Vaikka pienempien toimistojen laatu 

oli Big 4 yhtiöitä heikompi, ne eivät kuitenkaan alittaneet hyväksyttyä tasoa. Myös 

Choi, Kim, Kim ja Zangin (2010, 94) mukaan tilintarkastusyhtiön koolla on suuri vai-

kutus tilintarkastuksen laatuun. Tutkijoiden tutkimustulokset osoittivat, että suurem-

mat tilintarkastusyhteisöt tarjoavat laadultaan parempia tilintarkastuspalveluja.    
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Gul, Wu ja Yang (2013) tutkivat tilintarkastuksen laatua näkökulmasta, onko yksittäi-

sellä tilintarkastajalla mahdollisuuksia vaikuttaa tilintarkastuksen laatuun. Gul et al. 

tutkimustulokset osoittivat, että tilintarkastuksen laatu vaihtelee suuresti tilintarkasta-

jasta riippuen sekä suurissa että pienissä tilintarkastuksen kohteena olevissa yhtiöis-

sä. Tuloksista kävi ilmi, että auktorisoidut tilitarkastajat, jotka ovat titteliltään partne-

reita, tutustuneet opiskeluaikoina länsimaalaisiin kirjanpitokäytäntöihin tai ovat työs-

kennelleen Big 4 tilintarkastusyhteisöissä, ovat varovaisempia ja konservatiivisempia 

antamastaan tilintarkastuslausunnosta kuin tilintarkastajat, jotka ovat koulutustasol-

taan vähintään maistereita, eivätkä ole koskaan työskennelleet isoissa tilintarkas-

tusyhteisöissä. Knechel et al. (2013, 390) mukaan tilintarkastajan yksittäisillä luon-

teenpiirteillä ja ominaisuuksilla on lisäksi luonnollisesti vaikutusta tilintarkastajan ta-

paan suorittaa tilintarkastus ja tapaan käyttää ammatillista harkintaa erilaisissa tilan-

teissa. 

 

2.5 Tilintarkastajan ammattitaito ja ammattimainen käytös 

Osana hyvää tilintarkastustapaa ja ammattitaitoa tilintarkastajan tulee noudattaa viittä 

olennaista perusperiaatetta, jotka ovat rehellisyys, objektiivisuus, ammattimainen pä-

tevyys ja huolellisuus, luottamuksellisuus sekä ammattimainen käytös (Tomperi 

2009, 10). Rehellisyydellä tarkoitetaan, että tilintarkastajan tulee olla suoraviivainen 

ja rehellinen kaikissa ammatillisissa liikesuhteissaan. Tilintarkastajan tulee säilyttää 

objektiivisuus kaikissa tilanteissa välttäen ennakkoasenteita, eturistiriitoja tai kohtuu-

tonta toisen osapuolen vaikutusta tilintarkastajan ammatilliseen harkintaan ja päätök-

sentekoon. Ammatillinen pätevyys ja huolellisuus takaavat asiantuntevat palvelut 

asiakkaille noudattaen vallitsevia käytäntöjä, standardeja, lainsäädäntöä sekä huolel-

lisuutta. Luottamuksellisuus on yksi tilintarkastajien ammattimaisen käytöksen tärkein 

kulmakivi. Luottamuksellisuudella tarkoitetaan, että tilintarkastaja ei saa paljastaa 

mitään asiakkaasta saatua tietoa kolmansille osapuolille ellei laki tai muu lainsää-

dännöllinen velvoite tilintarkastajaa siihen edellytä. (IFAC 2013, 12)  

 

KHT-yhdistys (2012, 21) määrittelee tilintarkastajien ammatillisen pätevyyden ja huo-

lellisuuden koskemaan kahta olennaista velvoitetta. Tilintarkastajan tulee ylläpitää 

ammatillisia tietoja ja taitoja hyväksyttävällä tasolla varmistaakseen, että työnantajat 

ja asiakkaat saavat asiantuntevaa ja pätevää palvelua. Toisekseen tilintarkastajien 
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tulee toimia työssään tunnollisesti noudattaen voimassaolevia teknisiä ja ammatillisia 

standardeja. Myös Knechel et al. (2013, 392) korostavat näiden asioiden tärkeyttä 

osana hyvää tilintarkastuksen laatua.  

 

Ammattitaitoiselta tilintarkastajalta vaaditaan tyydyttävä pätevyys ja virkakelpoisuus. 

Useat tutkimuksen ovat selvittäneet, miten tunnistettaisiin ammattitaitoisen tilintarkas-

tajan haluttu pätevyyden taso ja kuinka se saavutetaan. Tutkimustuloksiin perustuen 

ammattitaitoiselta tilintarkastajalta vaaditaan vahvaa toiminnallista osaamista, vahvaa 

näkemystä liiketoiminnasta, yleisiä liiketoimintataitoja sekä riittävästi osaamista stra-

tegisesta ajattelusta, johtamisesta, kommunikaatiosta ja ihmissuhdetaidoista. Myös 

kansainvälinen tilintarkastusalan organisaatio International Federation of Accoun-

tants (IFAC) on tunnistanut samankaltaiset ominaisuudet koulutetun ja ammattitaitoi-

sen tilintarkastajan vaadittavista ominaisuuksista. Kim, Ghosh ja Meng (1993) tutkivat 

kyselytutkimuksen avulla tilintarkastajan arvostetuimpia ominaisuuksia. Tutkimustu-

loksien mukaan näitä ominaisuuksia olivat todellinen kiinnostus tilintarkastustyötä 

kohtaan ja hyvä motivaatio. (Bui & Porter 2010, 26) Vuonna 1995 Simonsin, Higgin-

sin ja Lowen (1995, 159) tekemässä samanlaisessa tutkimuksessa arvokkaimpina 

ominaisuuksina pidettiin päättäväisyyttä ja motivaatiota yhdistettynä hyvään tiimi-

työskentelyyn sekä suulliseen ja numeeriseen osaamiseen. Vastaavasti vuonna 2005 

Hassall, Joyce, Arquero Montano ja Donoso Anes (2005, 379) tutkimustuloksista kävi 

ilmi, että arvostetuimpia yleisiä tilintarkastajan taitoja olivat laadukas tiimityöskentely, 

hyvät numeeriset ja suulliset taidot sekä hyvä ajanhallinta.     

 

2.6 Tilintarkastajia koskeva sääntely 

Tilintarkastajia koskeva sääntely velvoittaa tilintarkastajia ottamaan erityyppiset sää-

dökset ja määräykset huomioon osana tilintarkastusta. Määräysten ja säädösten vai-

kutukset tilinpäätökseen vaihtelevat suuresti. (Yu 2011, 377) Yhteisöihin liittyvät sää-

dökset ja määräykset muodostavat yhdessä oikeus- ja sääntelynormiston. Osalla 

näistä säädöksistä ja määräyksistä on suora vaikutus tilinpäätökseen siten, että ne 

vaikuttavat tilinpäätöksessä esitettävien lukujen ja niissä esitettävien tietojen määrit-

tämiseen. Lisäksi jotkut toimialat kuten pankkiala ja kemian alan yritykset ovat tiukas-

ti säänneltyjä, mikä tilintarkastajan tulee ottaa tarkastusta suunniteltaessa ja toteutta-

essa huomioon. Tilintarkastajien velvollisuuksiin kuuluu tunnistaa parhaansa mukaan 
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tilinpäätöksen olennaiset virheellisyydet, jotka johtuvat säädösten ja määräysten 

noudattamatta jättämisestä. Tilintarkastajan velvollisuuksiin ei kuitenkaan kuulu estää 

säädösten ja määräysten noudattamatta jättämistä eikä tilintarkastajan odoteta pys-

tyvän havaitsemaan kaikkia määräysten ja säädösten noudattamatta jättämistä. 

(KHT-yhdistys 2012, 353) 

 

Olennainen osa tilintarkastusta säätelevistä normeista perustuu kansainvälisen tilin-

tarkastajaliiton IFAC:n (International Federation of Accountants) laatimiin ISA-

standardeihin. IFAC:n laaja jäsenkunta koostuu 160 tilintarkastajan muodostamasta 

edustajistosta, jossa on edustettuna noin 120 maata. (HE 194/2006) Kansainvälisiä 

tilinpäätösstandardeja antaa myös Yhdysvalloissa toimiva riippumaton laskentatoi-

men ammattilaisorganisaatio FASB (Financial Accounting Standard Board), joka tuot-

taa laskentastandardeja. Standardi astuu lainvoimaiseksi silloin kun, SEC (Security 

and Exchange Commission) hyväksyy sen. (Leppiniemi 2003, 23) SEC on Yhdysval-

tojen pörssin toimintaa valvova valvontaviranomainen (Foster et al. 2007, 662). Las-

kentastandardit kootaan sekä julkaistaan U.S. GAAP -standardikokoelmassa (Leppi-

niemi 2003, 23).  

 

Ennen 2000-lukua tilintarkastusalalla käytetty sääntelynormisto perustui pitkälti alan 

itsesääntelyyn. Vasta Yhdysvalloissa 2000-luvun alussa havaitut useat yritysskan-

daalit ovat johtaneet tilintarkastajia koskevan sääntelyn voimakkaaseen kehittämi-

seen. (Lee et al. 2009, 11) Esimerkiksi vuonna 2001 energiayhtiö Enronin yritysjoh-

don aiheuttama rikollinen toiminta johti myös yhden maailman suurimman tilintarkas-

tusketjun konkurssiin, minkä seurauksena syntyi voimakas keskustelu yhtiöiden ul-

koisten ja sisäisten valvontajärjestelmien puutteellisuuksista. Tämän seurauksena 

myös vallitsevia tilinpäätösnormistoja kyseenalaistettiin. (HE 194/2006) 

 

Vuonna 2002 Yhdysvalloissa säädettiin sijoittajien pääomamarkkinoihin kohdistuvan 

luottamuksen palauttamiseksi Sarbanes-Oxley -laki, jonka tarkoituksena oli parantaa 

yhtiöiden julkaisemien tilinpäätöstietojen luotettavuutta ja oikeellisuutta sekä sijoittaji-

en suojaa. (Franzel 2014, 918) Sarbanes-Oxley -lakimuutoksen tavoitteena oli lisäksi 

kehittää Yhdysvaltojen tilintarkastusta, yrityksen sisäisen valvonnan raportointia sekä 

asettaa yhtiön johto vastuuseen yhtiön taloudellisen raportoinnin laadusta. (Foster, 

Ornstein & Shastri 2007, 661) Lain noudattamisen piiriin kuuluu Yhdysvaltojen pörs-
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sinoteeratut yhtiöt sekä niiden tytäryhtiöt. Listayhtiöiden valvonnan tehostamiseksi 

perustettiin erillinen valvontaviranomainen Public Company Accounting Oversight 

Board eli PCAOB. (HE 194/2006)  

 

PCAOB on Yhdysvalloissa toimiva voittoa tavoittelematon valvontaelin, jonka tehtä-

vänä on valvoa Yhdysvalloissa listattujen yhtiöiden tilintarkastajia. PCAOB:n julisti 

tavoitteekseen valvoa pörssinoteerattujen yhtiöiden sijoittajien intressejä sekä edis-

tää julkisia intressejä valmistamalla informatiivisia, tarkkoja ja riippumattomia tilintar-

kastuskertomuksia. (Case & King 2014, 11) PCAOB on vastuussa SEC:lle ja siten 

myös raportointivelvollinen kaikista sen työhön liittyvistä osa-alueista. (Foster et al. 

2007, 662). 

 

Huolimatta eri maiden ja valvontaelinten tavoitteesta luoda yhtenäisempi tilintarkasta-

jia koskeva sääntely, on kuitenkin tyypillistä, että sääntely vaihtelee alueittain. Se voi 

lisäksi olla joko lakisääteistä tai sopimukseen perustuvaa. Eri maiden käytännöt, liit-

tyen yritystoimintaan, oikeusjärjestelmään ja kulttuuriseen ympäristöön, johtavat väis-

tämättä eroihin kirjanpidon toteutuksessa ja tilintarkastusstandardien sisällössä. Näi-

den erilaisten käytäntöjen on nähty hankaloittavan tilintarkastajien yhteistä roolia taa-

ta kohtuullinen varmuus tilinpäätöstietojen totuudenmukaisuudesta eri alueiden välil-

lä. (Tucker 1998, 32) 

 

Angloamerikkalainen oikeuskulttuuri perustuu common law -traditioon (Jeppesen 

2013, 309). Common law -oikeus perustuu käytäntöön, jossa aikaisemmat oikeusrat-

kaisut ovat perustana myöhemmin tuleville samankaltaisille tapauksille (Letto-

Vanamo & Tamm 2015, 69-70). Yhdysvaltain järjestelmä on kuitenkin osittain epäyh-

tenäinen, koska kullakin osavaltiolla on käytössään oma osakeyhtiösäännöstönsä. 

Myös Yhdysvaltojen eri osavaltioiden ja Ison-Britannian välisessä sääntelyssä on 

huomattavia eroja. Näistä eroista huolimatta on havaittu, että angloamerikkalaisessa 

yhtiöoikeudessa sijoittajien asemaan ja suojaan kiinnitetään enemmän huomiota kuin 

esimerkiksi velkojien asemaan. (HE 109/2005, 9) Myös Sormunen et al. (2013, 309) 

mukaan common law -maissa on vahvemmat sijoittajien suojaa painottavat lait sekä 

kehittyneemmät rahoitusmarkkinat kuin roomalaisen oikeusjärjestelmän maissa. 
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3. TILINTARKASTUKSEN ODOTUSKUILU 

Tutkimukset tilintarkastuksen odotuskuilusta osoittavat, että tilintarkastuksen odotus-

kuilu on ollut olemassa tilintarkastajien ja tilinpäätöksen loppukäyttäjien välillä jo noin 

100 vuoden ajan. Termistä on tullut yleismaailmallinen ilmiö, jota käytetään ja tutki-

taan laaja-alaisesti ympäri maailmaa. (Salehi & Rostami 2009, 141) Kuitenkin termi 

tilintarkastuksen odotuskuilu esiteltiin tilintarkastusta käsittelevässä kirjallisuudessa 

vasta vuonna 1974. (Lee, Md. Ali & Bien 2009, 8). Tilintarkastuksen odotuskuilu on 

paljon tutkittu aihe, jolle on lukuisia eri määritelmiä. Alla olevissa alaluvuissa on esi-

telty olennaisimpia määritelmiä tilintarkastuksen odotuskuilulle eri tutkimusajankohti-

na. Tämän luvun viimeisessä alaluvussa määritellään selkeyden vuoksi, miten tilin-

tarkastuksen odotuskuilu määritellään tässä tutkimuksessa. 

 

3.1 Tilintarkastuksen odotuskuilun määrittely 

Vuonna 1974 Liggio oli ensimmäinen, joka määritteli termin tilintarkastuksen odotus-

kuilu (audit expectation gap). Liggion näkemyksen mukaan riippumattoman tilintar-

kastajan näkemysten ja yleisön odotusten väliset erot verrattuna tilintarkastajilta edel-

lytettävään suoritustasoon muodostaa kuilun osapuolten välille. (Koh & Woo 1998, 

147) Vuonna 1978 yhdysvaltalainen Cohen Comission laajensi Liggion määritelmää 

ottamalla huomioon, että odotuskuilu saattaa syntyä myös sen välille, mitkä ovat ylei-

sön odotukset ja tarpeet sekä mitä tilintarkastajilta voidaan ja pitäisi kohtuudella odot-

taa saavuttavan (Salehi & Rostami 2009, 142). Taulukossa 1 on kuvattu tutkijoiden 

eri määritelmät termistä tilintarkastuksen odotuskuilu eri tutkimusajankohtina. 
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Taulukko 1. Tilintarkastuksen odotuskuilun eri määritelmät 

Tutkija 
Tutkimuksen 
julkaisuvuosi 

Termin tilintarkastuksen odotuskuilu määritelmä 

Liggio 1974 

Riippumattoman tilintarkastajan näkemysten ja yleisön odo-
tusten väliset erot suhteessa tilintarkastajilta edellytettävään 
suoritustasoon. 
 

Cohen 
Commission 

1978 

Kuilu muodostuu sen välille, mitkä ovat yleisön odotukset ja 
tarpeet sekä mitä tilintarkastajilta voidaan ja pitäisi kohtuudel-
la odottaa saavuttavan. 
  

Porter 1993 

Odotus-suorituskuilu syntyy yhteiskunnan tilintarkastajille 
asettamista odotuksista suhteessa siihen, miten yleisö kokee 
tilintarkastajien suoriutumisen. 
 

Monroe & 
Woodliff 

1993 

Kuilu muodostuu yleisön ja tilintarkastajien välille johtuen eri-
laisista odotuksista tilintarkastajien velvollisuuksia kohtaan 
verrattuna siihen, miten tilintarkastajat viestivät niistä tilintar-
kastuskertomuksessa. 
 

Jennings, 
Reckers & 
Kneer 

1993 

Kuilu kuvaa sitä, mitä yleisö odottaa tilintarkastajilta yleisesti 
suhteessa siihen, mitä tilintarkastajat ja tilintarkastusala to-
della pystyvät yleisölle tarjoamaan. 
 

Martens & 
McEnroe 

2001 

Kuilu johtuu niistä eroista, mitä yleisö ja muut tilinpäätöksen 
käyttäjät kokevat tilintarkastajien velvollisuuksien sisältävän 
suhteessa tilintarkastajien vastaavaan näkemykseen heidän 
kokemuksestaan omista velvollisuuksistaan.  
  

Dennis 2010 

Dennisin mukaan termi odotus on harhaanjohtava, minkä 
vuoksi se tulisi korvata termeillä uskomukset ja halut. On tär-
keää tunnistaa syyt uskomusten ja halujen taustalle, jotta on 
mahdollista syventyä ongelmaan perusteellisesti. 
 

 

Porterin (1993, 49) mukaan Cohen Commission ja Liggion tekemät määritelmät olivat 

liian kapeita kuvaamaan tilintarkastuksen odotuskuilua, koska määritelmät eivät otta-

neet huomioon sitä tosiasiaa, että tilintarkastajat eivät välttämättä suoriudu työstään 

odotetulla tavalla tai tavalla, joka voidaan heiltä kohtuudella olettaa. Aikaisemmissa 

määritelmissä täten suljetaan pois mahdollisuus tilintarkastajan heikosta suoriutumi-

sesta. Porter laajensi tilintarkastuksen odotuskuilun käsitettä edelleen ja määritteli 

sen audit expectation-performance gap eli odotus-suorituskuiluksi. Porterin mielestä 

käsite ottaa paremmin huomioon tilintarkastajien odotetun suoriutumisen eikä pelkäs-

tään tilintarkastajia kohtaan asetettuja odotuksia. Täten Porterin määritelmän mu-
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kaan tilintarkastuksen odotus-suorituskuilu syntyy yhteiskunnan tilintarkastajille aset-

tamista odotuksista suhteessa siihen, miten yleisö kokee tilintarkastajien todellisen 

suoriutumisen.  

 

Vuonna 1993 Monroe ja Woodliff määrittelivät tilintarkastuksen odotuskuilun muodos-

tuvan yleisön ja tilintarkastajien välille johtuen erilaisista odotuksista tilintarkastajien 

todellisia velvollisuuksia kohtaan suhteessa siihen, miten tilintarkastajat viestivät niis-

tä tilintarkastuskertomuksessa. Samana vuonna Jennings, Reckers ja Kneer (1993) 

määrittelivät tilintarkastuksen odotuskuilun kuvaamaan sitä, mitä yleisö odottaa tilin-

tarkastajilta yleisesti suhteessa siihen, mitä tilintarkastajat ja tilintarkastusala todella 

pystyvät yleisölle tarjoamaan. Vastaavasti McEnroen ja Martensin vuonna 2001 mää-

ritelmä odotuskuilusta kiteytyy niihin eroihin, mitä yleisö ja muut tilinpäätöksen käyttä-

jät kokevat tilintarkastajien velvollisuuksien sisältävän suhteessa tilintarkastajien vas-

taavaan näkemykseen heidän kokemuksestaan omista velvollisuuksistaan.   

 

Vuonna 2010 Dennis tutki tilintarkastuksen odotuskuilua näkökulmasta, mitä yleisö 

todella odottaa tilintarkastukselta. Dennisin mukaan aikaisemmin määritellyt termit 

tilintarkastuksen odotuskuilusta olivat osaksi puutteellisia, koska termi odotus on har-

haanjohtava. Sana odotus pitäisi korvata termeillä uskomukset ja halut, koska ne ku-

vaavat laajemmin sitä, miten odotuskuilu todella muodostuu. Koska taustalla olevat 

syyt uskomuksille ja haluille ovat erilaisia, Dennisin mielestä tulisi korvata yleisimmin 

käytetty tutkimuskysymys ”mitä odotatte tilintarkastuksen pitävän sisällään?” kysy-

myksillä ”mitä uskotte tai mitä haluatte tilintarkastuksen sisältävän”? Näin odotuskui-

lun ymmärtäminen selkeytyisi, mikä on Dennisin mukaan ensimmäinen askel odotus-

kuilun kaventumisessa.  

 

Siitä lähtien, kun termi tilintarkastuksen odotuskuilu määriteltiin ensimmäisten tutki-

joiden keskuudessa, tutkimukset odotuskuilun ympärillä ovat kasvaneet voimakkaasti 

(Salehi & Rostami, 2009, 141). Tämän seurauksena on saatu vahvaa näyttöä tilintar-

kastuksen odotuskuilun olemassaolosta (Koh & Woo, 1998, 147). On kuitenkin mie-

lenkiintoista havaita, että tilintarkastuksen odotuskuiluun liitetyt ongelmat eivät ole 

juurikaan muuttuneet vuoden 1970-luvun jälkeen, jolloin Liggio ensimmäisen kerran 

määritteli termin (Humphrey, Moizer & Turley 1993, 395). Humphreyn et al. (1993, 

395) kuvaa vuosikymmeninä toistuvia ongelmia tilintarkastuksen odotuskuilun ympä-
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rillä keskittyneen seuraaviin osa-alueisiin: tilintarkastajien riippumattomuuteen, tilin-

tarkastusraportointiin, tilintarkastajien kommunikaation tarkoitukseen sekä tilintarkas-

tajien kiisteltyyn velvollisuuteen havaita ja torjua tarkastuskohteen tekemät väärin-

käytökset. Koska odotuskuiluun liitetyt ongelmat ovat merkittäviä, ei ole yllättävää, 

että odotuskuilu tilintarkastajien ja eri sidosryhmien välillä on ollut olemassa jo noin 

100 vuoden ajan (Koh & Woo, 1998, 147).   

 

3.2 Eri odotuskuilut 

On ilmeistä, että tilintarkastuksen odotuskuilun määritelmä vaihtelee laajasti tutkijoi-

den keskuudessa. Lee, Md. Ali ja Bien (2009, 10) toteavat tämän johtuvan pääasias-

sa tutkijoiden erilaisista näkemyksistä tilintarkastuksen todellisesta luonteesta. Osa 

tutkijoista, kuten Liggio (1974) sekä Jennings, et al. (1993) yhdistävät odotuskuilun 

muodostumisen tilintarkastajien ja yleisön ristiriitaisiin näkemyksiin tilintarkastajien 

velvollisuuksista, mikä johtuu todennäköisesti osapuolten tietämättömyydestä ja vää-

rinymmärryksistä tilintarkastuksen todellisesta tarkoituksesta.  

 

Vuonna 1993 Porter loi aivan uuden näkökulman odotuskuilun rakenteeseen ja sen 

laajuuteen, koska hän vastasi yleisön kritiikkiin näiden edellä kuvattujen ongelmien 

osalta ja määritteli odotuskuilun osatekijät yksityiskohtaisemmin (Lee et al. 2009, 9). 

Porter (1993, 50) määritteli tilintarkastuksen odotuskuilun odotus-suorituskuiluksi ja 

jakoi sen kahteen merkittävään osaan, jotka hän nimesi kohtuullisuuskuiluksi ja suori-

tuskuiluksi. Suorituskuilun Porter jakoi yhä edelleen puutteelliseksi säännöskuiluksi ja 

puutteelliseksi suorituskuiluksi. Odotus-suorituskuilun rakenne on kuvattu yksityis-

kohtaisesti kuviossa 1. 
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Kuvio 1. Tilintarkastuksen odotus-suorituskuilun rakenne (Porter 1993, 50). 

 

Porter (1993, 50) selvitti kyselytutkimuksen (N=1914) avulla yleisön ja tilintarkastajien 

käsityksiä odotus-suorituskuilun komponenteista testatakseen odotuskuilun rakennet-

ta Uudessa-Seelannissa. Porterin tutkimus antoi todisteita siitä, että odotuskuilu on 

olemassa eri osapuolten välillä. Tutkimustulosten mukaan odotuskuiluun vaikuttaa 

merkittävästi sekä tilintarkastajan suoriutuminen että yleisön asettamat odotukset, 

joista osa on kohtuuttomia tilintarkastajien täyttää. Alla olevissa alaluvuissa on esitel-

ty odotus-suorituskuilun muodostavat osa-tekijät yksityiskohtaisemmin. 

 

3.2.1 Kohtuullisuuskuilu 

Vuonna 1993 Porter määritteli kohtuullisuuskuilun muodostuvan tilintarkastajan suo-

rittaman tilintarkastuksen ja yhteiskunnan odotusten välille seurauksena yhteiskun-

nan kohtuuttomista odotuksista. Tällöin yhteiskunnan luomat odotukset tilintarkastuk-

selle ovat niin kohtuuttomia, että ne synnyttävät kuilun yhteiskunnan odotusten ja 

TILINTARKASTUKSEN 

ODOTUS-SUORITUSKUILU 

Tilintarkastajan  

koettu suoriutuminen 

Yleisön 

odotukset 

1 Tilintarkastajille määritellyt lakisääteiset ja ammatilliset velvoitteet 

2 Tilintarkastajien velvollisuudet kustannus-hyöty kriteerillä mitattuna  

Suorituskuilu Kohtuullisuuskuilu 

Puutteellinen  

suorituskuilu 

Puutteellinen  

säännöskuilu 

Kohtuuttomat 

odotukset 

Tilintarkastajien velvollisuudet, 

jotka voidaan heiltä kohtuudella 

odottaa2 

Tilintarkastajien  

nykyiset velvollisuudet1 



25 

 

 

 

suoritetun lakisääteisen tilintarkastuksen välille. Porter tarkoittaa yhteiskunnalla kaik-

kia muita yhteiskunnan jäseniä paitsi tilintarkastajia. 

 

Porterin (1993, 62-63) mukaan määriteltäessä tilintarkastajille velvollisuudet, jotka 

yhteiskunta voi heiltä kohtuullisesti odottaa, tulee miettiä ovatko ne kustannus-

hyötykriteerein mitattuna kannattavia tilintarkastajien suorittaa. Dennisin (2010, 133) 

näkemyksen mukaan ei ole mahdollista tunnistaa näitä kohtuullisiksi katsottuja vel-

vollisuuksia, ellei tiedetä ovatko niiden taustalla olevat uskomukset ja halut kohtuulli-

sia. Porterin (1993) tutkimuksessa havaittiin kymmenen yhteiskunnan nimeämää tilin-

tarkastajan velvollisuutta, jotka eivät olleet kustannushyöty kriteerein mitattuna koh-

tuullisia tilintarkastajilta odottaa. Yhteensä 28 tunnistetusta velvollisuudesta kymme-

nen muodosti odotuskuilun Uudessa-Seelannissa. Näistä olennaisimpia esimerkkejä 

ovat: 

 

1) Velvollisuus taata yhtiön tilinpäätöstietojen täsmällinen oikeellisuus  

2) Velvollisuus taata tarkastuskohteen riittävä maksukykyisyys 

3) Raportoida sääntelyviranomaisille sekä tilintarkastuskertomuksessa yrityksen toi-

mihenkilöiden tekemistä yritysten varoihin kohdistuneista väärinkäytöksistä 

4) Raportoida tilintarkastuskertomuksessa yrityksen toimihenkilöiden tekemistä vää-

rinkäytöksistä, vaikka niillä ei olisi suoraa vaikutusta yhtiön tilinpäätökseen 

5) Tutkia ja raportoida tilintarkastuskertomuksessa yritysjohdon suoriutumisesta ja 

toiminnan tehokkuudesta 

6) Varmentaa kaikkien yhtiön liiketapahtumien oikeellisuus  

 

Porterin (1993, 63-64) tutkimuksessa havaittiin, että mitä suurempi osuus tutkimuk-

seen vastanneista odotti tilintarkastajien suoriutuvan tietystä kohtuuttomaksi katso-

tusta velvollisuudesta, sitä suurempi määrä havaittiin täyttymättömiä odotuksia. Nii-

den nähtiin myötävaikuttavan yhä vahvemmin kohtuullisuuskuilun muodostumiseen. 

Esimerkiksi Foong ja Noghondarin (2013) tutkimuksen mukaan erityisesti niillä sidos-

ryhmillä, joilla on vähäinen osaaminen laskentatoimen eri osa-aluista sekä tilintarkas-

tuksesta, luovat yleensä enemmän kohtuuttomia odotuksia tilintarkastajia kohtaan.  

 

Porterin tutkimuksesta melkein kaksi vuosikymmentä myöhemmin, vuonna 2012 Por-

ter, Ó hÓgartaigh ja Baskerville tutkivat kohtuullisuuskuilun komponentteja ja sen 
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muodostumista Iso-Britanniassa ja Uudessa-Seelannissa. Iso-Britanniassa havaittiin 

49 tilintarkastajilta odotettua velvollisuutta, joista vain 28 voitiin kustannus-

hyötykriteerien perusteella pitää kohtuullisina. Loput 21 velvollisuutta muodostivat 

kohtuullisuuskuilun Iso-Britanniassa. Puolestaan Uudessa-Seelannissa 53 velvolli-

suudesta kohtuullisiksi katsottiin ainoastaan 25, joista loput 28 muodostivat kohtuulli-

suuskuilun. (Porter et al. 2012, 108-109) Vuonna 1993 julkaistussa tutkimuksessa 

Porterin mukaan noin 34 prosenttia odotus-suorituskuilusta johtui tilintarkastajia koh-

taan asetetuista kohtuuttomista odotuksista. Lähes kahden vuosikymmenen aikana 

kuilu ei ollut merkittävästi kaventunut ainakaan Isossa-Britanniassa tai Uudessa-

Seelannissa. 

 

Dennis (2010, 144) kyseenalaisti Porterin näkemyksen tilintarkastuksen odotuskui-

lusta ja sen rakenteesta, koska aikaisempi määritelmä ei ottanut huomioon sitä eroa, 

muodostuvatko tilintarkastuksen odotuskuilun taustalla olevat syyt yleisön uskomuk-

sista vai haluista. Dennisin mukaan kohtuullisuuskuilu voi muodostua lainsäätäjien ja 

yleisön välille seurauksena erilaisista haluista, mitä lainsäätäjät haluavat tai tahtovat 

tilintarkastajien tekevän suhteessa siihen, mitä yleisö haluaa tai tahtoo tilintarkastaji-

en tekevän. Näiden erilaisten halujen nähdään muodostavan kuilun osapuolten välil-

lä, koska tällöin ei voida olla varmoja, mihin osapuolten näkemykset kohtuullisista 

velvollisuuksista perustuvat. Tämän vuoksi lukuisia eri osapuolten haluja voidaan 

pitää kohtuuttomina tilintarkastajien täyttää, minkä vuoksi niiden nähdään muodosta-

van kohtuullisuuskuilun.   

 

3.2.2 Puutteellinen suorituskuilu 

Porterin (1993, 50) määrittelemä suorituskuilu jakautuu edelleen kahteen osaan: 

puutteelliseen suorituskuiluun ja puutteelliseen säännöskuiluun. Porter tarkoittaa 

puutteellisella suorituskuilulla sitä, että tilintarkastajan koettu suoriutuminen ei kohtaa 

yhteiskunnan asettamien kohtuullisten odotusten kanssa tai sitä, että tilintarkastajien 

suoriutumista pidetään puutteellisena vallitsevien säädösten ja määräysten osalta. 

Leen ja Md. Alin (2008) mukaan puutteellinen suorituskuilu voi syntyä esimerkiksi 

silloin, kun sidosryhmillä on epäilys tilintarkastajan kyvystä havaita ja raportoida tar-

kastuskohteena olevan yhtiön tekemiä laittomuuksia tai virheellisyyksiä, joilla on väli-
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tön vaikutus yhtiön tilinpäätökseen. Sidosryhmät odottavat tilintarkastajien täydentä-

vän tilinpäätösinformaatiota tarpeen vaatiessa. (Troberg & Viitanen 2011, 12).   

 

Porter (1993) selvitti tutkimuksessaan yleisön näkemyksiä puutteellisesta suorituskui-

lusta. Tutkimuksessa havaittiin seitsemän tekijää, joiden nähtiin myötävaikuttaneen 

puutteelliseen suorituskuilun muodostumiseen. Yleisön mielestä tilintarkastajat suo-

riutuivat puutteellisesti seuraavien velvollisuuksien osalta: 

 

1) tilintarkastajan velvollisuus raportoida tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesta 

epäilystä yhtiön toiminnan jatkuvuudesta 

2) velvollisuus raportoida tilintarkastuskertomuksessa tarkastuskohteen tarkoituk-

senmukaisista toimista vääristellä yhtiön tilinpäätöstietoja 

3) tuoda ilmi tilintarkastuskertomuksessa kaikki sellaiset laittomat toimet, joilla on vä-

litön vaikutus yhtiön tilinpäätökseen 

4) tuoda ilmi tilintarkastuskertomuksessa yritysjohdon tekemät yhtiön varoihin liittyvät 

väärinkäytökset  

5) havaita kaikki yhtiön varoihin liittyvät väärinkäytökset 

6) velvollisuus havaita tarkastuskohteen työntekijöiden väärinkäytökset, joilla on suo-

ra vaikutus yhtiön kirjanpitoon ja tilinpäätökseen 

7) velvollisuus havaita yrityksen varoihin liittyvät väärinkäytökset muiden työntekijöi-

den kuin johdon osalta  

 

Porterin (1993, 59) tutkimustuloksien mukaan yleisö kokee tilintarkastajien suoriutu-

misen kokonaisuudessaan puutteellisena. Seitsemästä velvollisuudesta, joiden näh-

tiin vaikuttaneen puutteellisen suorituskuilun muodostumiseen, tilintarkastajat itse 

tunnistivat heitä koskeviksi ainoastaan kaksi. Porterin mukaan tämä tutkimustulos 

saattaa osittain selittää yhteiskunnan näkemystä tilintarkastajien heikosta suoriutumi-

sesta. Kuitenkin huolestuttava tutkimustulos liittyi niihin kahteen velvollisuuteen, jotka 

tilintarkastajat tunnistivat heitä koskeviksi, koska yleisön tyytymättömyys oli kaikista 

suurin juuri näiden kahden velvollisuuden osalta. Olennainen havainto Porterin tutki-

muksessa oli lisäksi se, että yleisön mielestä neljä velvollisuutta, joilla oli suurin myö-

tävaikutus puutteellisen suorituskuilun muodostumiseen, liittyivät tilintarkastajien 

puutteelliseen raportointiin. Myös Leen ja Md. Alin (2008) tutkimustulokset osoittivat, 
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että tilintarkastajat eivät informoi riittävästi tarkastuskohteen heikosta taloudellisesta 

tilasta tai sen suoriutumisesta.  

 

Melkein kaksi vuosikymmentä myöhemmin, Porter et al. (2012) selvitti puutteellisen 

suorituskuilun rakennetta sekä Isossa-Britanniassa että Uudessa-Seelannissa. Tut-

kimustuloksien mukaan yhteensä 19 tilintarkastajien voimassa olevista velvollisuuk-

sista, kuuden velvollisuuden osalta tilintarkastajien suoritus oli vastaajien mielestä 

puutteellinen. Lopuista 13 velvollisuudesta tilintarkastajat olivat vastaajien mielestä 

suoriutuneet tyydyttävästi. Näiden kuuden velvollisuuden nähtiin muodostaneen 

puutteellisen suorituskuilun Iso-Britanniassa. Vastaavasti Uudessa-Seelannissa 14 

tunnistetusta velvollisuudesta seitsemän muodosti puutteellisen suorituskuilun. Porte-

rin (1993, 66) tutkimuksen mukaan noin 16 prosenttia odotus-suorituskuilusta nähtiin 

johtuvan tilintarkastajien puutteellisesta suoriutumisesta. Myöskään suorituskuilu ei 

ollut kahden vuosikymmenen aikana merkittävästi kaventunut.  

 

Dennisin (2010, 144) mukaan tilintarkastajien puutteellinen suoriutuminen syntyy sil-

loin, kun tilintarkastusstandardit ovat säädetty siten, että ne ovat linjassa tilintarkasta-

jille asetettujen kohtuullisten odotusten kanssa. Tällöin voidaan myös olettaa, että 

tilintarkastajat noudattavat asetettuja tilintarkastusstandardeja. Jos kuitenkaan tilin-

tarkastajat eivät noudata kohtuullisiksi asetettuja standardeja, tilintarkastajien suori-

tus katsotaan puutteelliseksi. Kun Dennisin määritelmän mukaiset uskomukset tilin-

tarkastajia kohtaan osoittautuvat virheelliseksi, jolloin ei myöskään halu standardien 

noudattamisesta täyty, syntyy Dennisin mukaan puutteellinen suorituskuilu. 

 

3.2.3 Puutteellinen säännöskuilu 

Puutteellisella säännöskuilulla tarkoitetaan sitä, että voimassa olevat tilintarkastuslait, 

säädökset ja suositukset koetaan puutteellisiksi (Porter 1993, 64). Jos tilintarkastajilta 

odotetut velvollisuudet ovat yhdenmukaisia ja linjassa yhteiskunnan asettamien koh-

tuullisten odotusten kanssa, pakollisiin tilintarkastusstandardeihin tulisi sisällyttää 

säännökset näiden velvollisuuksien noudattamiseksi (Porter et al. 2012, 115). Denni-

sin (2010, 144) näkemyksen mukaan, jos tiettyä kohtuulliseksi katsottua tilintarkasta-

jan velvollisuutta ei ole säädetty osaksi tilintarkastusstandardeja, syntyy puutteellinen 

säännöskuilu. Porterin (1993) tutkimuksessa havaittiin yhteensä 18 velvollisuutta, 
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jotka voitiin tilintarkastajilta kohtuullisesti odottaa, eli ne täyttivät kustannus-

hyötykriteerit. Velvollisuuksista kymmenen kuului tilintarkastajien nykyisiin velvolli-

suuksiin. Loput kahdeksan velvollisuutta, jotka todettiin olevan tilintarkastajille kus-

tannus-hyöty kriteerein kohtuullisia suorittaa, muodostivat puutteellisen säännöskui-

lun. Porterin tutkimuksessa havaittiin siis kahdeksan sellaista velvollisuutta, joiden 

osalta tilintarkastusstandardeja tuli laajentaa. Esimerkkejä näistä velvollisuuksista 

ovat:  

 

1-5) velvollisuus raportoida sääntelyviranomaisille tilintarkastajan epäilystä yhtiön 

toiminnan jatkuvuudesta, yhtiön varoihin liittyvistä väärinkäytöksistä, tilinpäätöstieto-

jen tahallisesta väärentämisestä sekä paljastaa mahdolliset epäilyt yhtiön tekemistä 

petoksista tai muusta laittomasta liiketoiminnan harjoittamisesta  

6-7) raportoida tilintarkastuskertomuksessa yhtiön sisäisten kontrollien tehokkuudes-

ta sekä arvioida yhtiön tekemien taloudellisten ennusteiden oikeudenmukaisuutta  

8) tarkastaa yhtiön laatima puolivuotiskatsaus  

 

Edellä kuvatuista puutteellisen säännöskuilun muodostaneista velvollisuuksista viisi 

liittyi tilintarkastajan puutteelliseen raportointiin. Nämä viisi velvollisuutta nähtiin sel-

laisiksi, jotka olisi mahdollista sisällyttää suhteellisen pienellä kustannuksella osaksi 

lakisääteistä tarkastusta. Tämän mahdollistamiseksi on olennaista, että sääntelyvi-

ranomaiset laativat tarkan ja yksityiskohtaisen sääntelykehikon tilintarkastajille niiden 

noudattamiseksi. (Porter 1993, 66) Kuitenkin Barrettin (2010) näkemyksen mukaan 

tilintarkastusala on useasti epäonnistunut luomaan selkeät ja realistiset ohjeet tilin-

tarkastuksen suorittamiselle.  

 

Porterin et al. (2012, 116) toteuttamassa tutkimuksessa havaittiin Iso-Britannian osal-

ta 28 tilintarkastajien kohtuulliseksi katsottua velvollisuutta, joista vain 19 oli tilintar-

kastajien olemassa olevia velvollisuuksia. Loput 9 muodostivat puutteellisen sään-

nöskuilun. Vastaavasti Uudessa-Seelannissa tunnistettiin 25 tilintarkastajan velvolli-

suutta, joista 14 oli olemassa olevia velvollisuuksia ja vastaavasti loput yksitoista 

muodostivat puutteellisen säännöskuilun Uudessa-Seelannissa.  

 

Porterin et al. (2012, 123) tutkimuksessa havaitut puutteellisen säännöskuilun muo-

dostavat velvollisuudet olivat hyvin samankaltaisia kuin Porterin vuonna 1993 julkai-
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semassa tutkimuksessa. Vuonna 2012 säännöskuilun muodostumiseen vaikutti vah-

vasti puutteet säännöksissä ja suosituksissa liittyen tilintarkastajien raportointiin ja 

corporate governance -kysymyksiin. Vuonna 1993 julkaistussa Porterin tutkimukses-

sa puutteellisen säännöskuilun vaikutus odotus-suoritus-kuiluun oli jopa puolet kuilun 

laajuudesta. Yhä vuonna 2012 puutteellisen säännöskuilun osuus Iso-Britanniassa oli 

noin 41 prosenttia ja Uudessa-Seelannissa noin 43 prosenttia.  

 

Dennisin (2010, 144) mukaan yleisö saattaa uskoa tietyn velvollisuuden kuuluvan 

osaksi tilintarkastajien velvollisuuksia ja tilintarkastusstandardeja, koska tilintarkas-

tusstandardit halutaan luoda sen vuoksi, että tilintarkastajat todella suorittavat koh-

tuulliseksi katsotut velvollisuudet. Jos tiettyä velvollisuutta ei ole sisällytetty tilintar-

kastusstandardeihin, yleisön uskomus osoittautuu vääräksi. Tällöin tilintarkastaja ei 

suoriudu työstään yleisön haluamien kohtuullisten odotusten mukaisesti, jos standar-

dit ovat yleisön mielestä puutteelliset. Tilintarkastajien ja yleisön välille saattaa syntyä 

kuilu johtuen siitä, mitä yleisö uskoo tilintarkastajien tekevän suhteessa siihen, mitä 

tilintarkastajat oikeasti tekevät.   

 

3.3 Tilintarkastuksen odotuskuilun määritelmä tässä tutkimuksessa 

Tilintarkastuksen odotuskuilun määritelmä ei ole yksiselitteinen, mikä voidaan todeta 

myös edellä kuvattujen kappaleiden perusteella. Tämän lisäksi odotuskuilun määri-

telmä on vuosien aikana laajentunut ja monimuotoistunut johtuen tutkijoiden lukuisis-

ta erilaisista näkemyksistä odotuskuilusta (Ciolpan et al. 2009, 907). Selkeyden 

vuoksi tässä alaluvussa esitellään, miten termi määritellään tässä pro gradu -

tutkielmassa, kun myöhemmin käytetään pelkästään termiä tilintarkastuksen odotus-

kuilu tai lyhyemmin odotuskuilu. 

 

Yksiselitteisempään odotuskuilun määritelmään vaikuttaa odotuskuilun tutkimushisto-

ria aina vuodesta 1974 alkaen ja se, miten odotuskuilun määritelmä on kehittynyt sen 

jälkeen. Ensimmäiset tilintarkastuksen odotuskuilun tutkijat perustelivat odotuskuilun 

muodostuvan ensisijaisesti osapuolten ristiriitaisista näkemyksistä tilintarkastajien 

todellisista velvollisuuksista. Tähän näkemykseen otettiin mukaan mahdollisuus siitä, 

että tilintarkastajat suoriutuvat työstään puutteellisesti. Lisäksi havaittiin puutteellisten 
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lakien, sääntöjen ja uskomusten synnyttävän kuilun tilintarkastajien koetun ja vaadi-

tun suoritustason välille.  

 
Kuvio 2. Tilintarkastuksen odotuskuilun rakenne tässä pro gradu -tutkielmassa mu-

kaillen erityisesti Porterin (1993) ja Dennisin (2010) näkemyksiä odotuskuilusta. 

 

Kuvio 2 on muodostettu siten, että se ottaa mahdollisimman hyvin huomioon useiden 

tutkijoiden tutkimuksellisen näkökulman odotuskuiluun. Systemaattisen kirjallisuus-

katsauksen myötä valikoituun lähdeaineistoon tulee tutkimuksia, jotka ovat tutkineet 

odotuskuilua monista eri näkökulmista. Näitä näkökulmia saattaa olla esimerkiksi se, 

miten odotuskuilu muodostuu tietyssä kohdemaassa tai miten raportoinnin eri osa-

alueet vaikuttavat odotuskuilun muodostumiseen. Yhteistä odotuskuilua käsitteleville 

tutkimuksille on kuitenkin se, että kuilu muodostuu tilintarkastajien ja muiden sidos-

ryhmien ristiriitaisista näkemyksistä tutkittavasta aiheesta, kuten esimerkiksi tilintar-

kastajilta odotetuista velvollisuuksista tai tilintarkastajien todellisesta suoriutumisesta. 

Olennaista on kuitenkin huomioida, että yleisön ristiriitaisten näkemyserojen taustalla 

olevat syyt saattavat olla hyvin erilaisia, esimerkiksi yleisön kokemukset tilintarkasta-

jien velvollisuuksista saattavat perustua uskomukseen tai haluun (Dennis 2010). Kun 

myöhemmin tässä pro gradu -tutkimuksessa käsitellään odotuskuilun muodostavia 

tekijöitä, lähtökohtana on käsitellä yleisön ja tilintarkastajien erilaisia näkemyksiä tilin-

tarkastuksen ja/tai tilintarkastajien työn eri osa-alueista.     

Uskomukset ja halut

Tilintarkastajien koettu 

suoriutuminen
Yleisön odotukset

TILINTARKASTUKSEN ODOTUSKUILU

Suorituskuilu Kohtuullisuuskuilu

Puutteellinen 

suorituskuilu

Puutteellinen 

säännöskuilu

Kohtuuttomat 

odotukset
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4. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mene-

telmän perusperiaatteet, joita sovelletaan tässä pro gradu -tutkielmassa. Luvussa 

määritellään tarkoin tutkimuksen kannalta olennaisimmat vaiheet aineiston keruusta 

aina lopullisen valikoidun lähdeaineiston esittelyyn. Valitusta tutkimusmenetelmästä 

käytetään hieman eri nimitystä ja termiä tutkimuksessa käytetyissä lähteissä. Fink 

(2010) käyttää termiä literature review (kirjallisuuskatsaus), Metsämuuronen (2006) 

systemoitu kirjallisuuskatsaus sekä Tranfield et al. (2003) ja Lavallée et al. (2014) 

systematic review (systemaattinen kirjallisuuskatsaus). Selkeyden ja johdonmukai-

suuden vuoksi tässä pro gradu -tutkielmassa käytetään pelkästään termiä systemaat-

tinen kirjallisuuskatsaus.   

 

4.1 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus menetelmänä 

 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tutkimustyypiltään teoreettista tutkimusta, jota 

pidetään tehokkaana keinona syventää sellaista tietoa, josta on aikaisempien tutki-

musten perusteella valmista tutkittua tutkimustietoa ja -tuloksia. Systemaattinen kir-

jallisuuskatsaus on siis toisen asteen tutkimusta eli tutkimustiedon tutkimusta. (Tuomi 

& Sarajärvi 2002, 120) Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on ymmär-

tää ja kerätä viimeaikaisia tutkimustuloksia valitusta tutkimuskohteesta tarkoituksena 

selvittää tietyn tutkimuskohteen nykytila sekä mistä näkökulmista ja miten tutkittavaa 

aihetta on aikaisemmin tutkittu. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on täten luoda 

uusia näkökulmia ja viitekehyksiä tutkittavasta aiheesta yhdistäen ja arvioiden tietoa 

aikaisemmista tutkimuksista. (Maes, Grembergen ja De Haes 2014, 48) Systemaatti-

sen kirjallisuuskatsauksen on nähty viime vuosien aikana korvaavan perinteisen laa-

jan kirjallisuuskatsauksen johtuen erityisesti tiedon määrän voimakkaasta kasvusta. 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kautta pystytään tehokkaammin estämään 

lähdeaineiston valikoitumisesta aiheutuva harha ja parantamaan lähteiden keskinäis-

tä yhteyttä oikein asetetuilla hakutermeillä, läpinäkyvyydellä ja systemoidulla tutki-

musprosessilla. (Metsämuuronen 2006, 31) 

 

Schmeisser (2013, 391) kuvaa systemaattista kirjallisuuskatsausta täsmälliseksi tie-

teelliseksi tutkimukseksi valitun tutkimusaiheen kirjallisuudesta sisältäen kolme mer-
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kittävää vaihetta. Tranfield, Denyer ja Smart (2003) kiteyttävät vaiheet seuraavasti. 

Ensimmäinen vaihe on yksityiskohtainen suunnittelu, johon kuuluu katsauksen tar-

peellisuuden tunnistaminen suhteessa olemassa olevaan kirjallisuuteen sekä ennalta 

laadittu suunnitelma tarkoin määritellyistä tavoitteista tutkimustavoitteen saavuttami-

seksi. Toinen vaihe pitää sisällään kirjallisuushaun toteutuksen, joka käsittää olen-

naisimpien tutkimusten valinnan käyttäen tarkkoja, toistettavissa olevia menetelmiä ja 

kriteereitä, jotka tukevat tutkimuksen mukaanotto- ja poissulkukriteereitä. Tutkimus-

ten valinnassa olennaisinta on valita tutkimuksia, joiden perusteella pystytään vas-

taamaan valittuihin tutkimuskysymyksiin. Tässä vaiheessa tulee keskittyä tiedon ke-

ruuseen, arviointiin, tiedon valikointiin ja sen yhdistelemiseen luoden tutkimukselle 

ennalta suunnitellun protokollan. Protokollan tarkoituksena on varmistua tutkimuksen 

teon systemaattisuudesta ja läpinäkyvyydestä. Kolmas vaihe koostuu raportoinnista 

ja tutkimustulosten kattavasta esittelystä. Tämän vaiheen tarkoituksena on muodos-

taa tutkimuksen lukijalle helposti ymmärrettävässä muodossa oleva synteesi tutki-

mustuloksista, jotka on johdettu lähdeaineistosta.   

 

Lavallée, Robillard ja Mirsalarin (2014, 175) mielestä kaksi tärkeintä tekijää, jotka 

vaaditaan systemaattiselta kirjallisuuskatsaukselta, ovat täydellisyys ja toistettavuus. 

Täydellisyydellä tutkijat tarkoittavat sitä, että lähdeaineiston tulee kattaa kaikki tutki-

muskohteesta tehdyt tutkimukset eikä vain subjektiivisesti valittuja tutkimuksia. Tois-

tettavuus puolestaan merkitsee sitä, että toinen riippumaton tutkija pystyy tarvittaes-

sa toistamaan tutkijan kuvatulla menetelmällä tutkimuksen metodologian päätyen 

samoihin tuloksiin ja johtopäätöksiin.  

 

Fink (2010, 3) kiteyttää systemaattisen kirjallisuuskatsauksen seuraavaan määritel-

mään. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on systemaattinen, eksplisiittinen ja toistet-

tavissa oleva menetelmä, jonka avulla pystytään tunnistamaan, arvioimaan ja yhdis-

telemään tietoa luoden tutkittavasti asiasta uusia näkökulmia ja uutta tutkimustietoa. 

Fink kuvaa systemaattista kirjallisuuskatsausta prosessina, jonka hän jakaa seitse-

mään eri vaiheeseen.  

 

Kirjallisuuskatsauksen ensimmäinen vaihe on tutkimuskysymysten valinta. Tutkimus-

kysymysten tulee olla tarkoin määriteltyjä, koska ne ohjaavat kirjallisuuskatsauksen 

vaiheita. Toisessa vaiheessa valitaan tutkimuksen lähdeaineiston hakuun soveltuva 
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tietokanta, jonka kautta haetaan tutkimuksen lähdeaineisto vastaamaan ensimmäi-

sessä vaiheessa määriteltyjä tutkimuskysymyksiä. Tietokannan valinnassa on olen-

naista, että sen kautta on mahdollista hakea täysimittaisia ja alkuperäismuodossaan 

julkaistuja tutkimuksia. Kolmannen vaiheen tarkoituksena on valita tutkimuksen läh-

deaineiston hakuun käytetyt hakutermit. Hakutermi voi olla sana tai lauseke, joiden 

avulla pystytään löytämään tutkimuksen lähdeaineistoon soveltuvat tutkimukset sekä 

vastaamaan tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin. (Fink 2010, 5) 

 

Neljännessä vaiheessa tulee asettaa tarkoituksenmukaiset tutkimuksen mukaanotto- 

ja poissulkukriteerit. Alustavat kirjallisuushaut tuottavat aina lukuisia tutkimuksia, jois-

ta todellisuudessa vain harva on tutkimuksen kannalta merkityksellinen. Mukaanotto- 

ja poissulkukriteerit luovat seulan, jonka läpi yksittäisen lähdeaineistoon valikoidun 

tutkimuksen on läpäistävä. Viidentenä vaiheena tulee arvioida metodologisia seulon-

takriteereitä. Nämä kriteerit liittyvät valittujen tutkimusten tieteellisen laadun varmis-

tamiseen ja tutkimuksen lähdeaineiston soveltuvuuden arviointiin. Viidennessä vai-

heessa valikoituu tutkimuksen lopullinen lähdeaineisto. Kuudentena vaiheena on kat-

sauksen suorittaminen, jossa korostuu tutkijan vastuu jäsennellä tutkimustulokset 

luotettavasti. Viimeisessä eli seitsemännessä vaiheessa kirjallisuuskatsauksen tulok-

set yhdistellään kuvailevasti, jolla tarkoitetaan sitä, että tulokset syntetisoidaan tutki-

jan tulkinnaksi kerätystä lähdeaineistosta. (Fink 2010, 5) Systemaattisen kirjallisuus-

katsauksen seitsemän eri vaihetta sovellettuna tähän tutkimukseen on esitelty kuvi-

ossa 3. 
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Kuvio 3. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen seitsemän eri vaihetta mukaillen Fin-

kin mallia (Fink 2010, 5). 

     1. "Audit* expectation gap" 4. Reduc* AND expectation gap

     2. Expectation gap AND audit* 5. Narrow* expectation gap AND audit*

     3. Reduc* expecation gap AND audit* 6. Narrow* AND expectation gap

  Mukaanottokriteerit:   Poissulkukriteerit:

  Julkaisuaika 1.1.2000 - 31.12.2014   Julkaisuvuosi ennen vuotta 2000

  Vastaa molempiin tutkimuskysymyksiin   Ei saatavilla kokonaisuudessaan

  Julkaisukieli on englanti   Julkaisukieli muu kuin englanti

  Common law -maa   Muut julkaisut, kuten pääkirjoitukset, 

  Joko kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen   uutiset tai kolumnit

  Täysimittainen akateeminen tutkimus

  Maksuttomat tutkimukset

Valitaan tutkimuksen lähdeaineisto, joka täyttää edellä kuvatut kriteerit. Valittujen 

tutkimusten tulee olla relavantteja tutkimuskysymysten kannalta.

Esitellään valitun lähdeaineiston perusteella saatuja tutkimustuloksia.

Tutkimuksen johtopäätöksissä esitellään kootusti vastaukset asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin.

1. Päätetään tutkimuskysymykset

2. Valitaan tutkimusten hakuun käytetty tietokanta

3. Valitaan hakutermit

4. Asetetaan seulontakriteerit (mukaanotto- ja 

poissulkukriteerit)

5. Asetetaan metodologiset seulontakriteerit

6. Katsauksen toteuttaminen

7. Tuloksien yhteenveto/syntetisointi

1) Mitkä eri tekijät vaikuttavat tilintarkastuksen odotuskuilun muodostumiseen?

2) Millä keinoilla odotuskuilua voidaan kaventaa?

EBSCO-tietokanta
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Fink painottaa, että onnistunut systemaattinen kirjallisuuskatsaus edellyttää tarkkaa 

prosessin suunnittelua ja eri vaiheiden huolellista toteutusta. Myös Metsämuuronen 

(2006, 31) korostaa kirjallisuuskatsauksen tarkkaa prosessin suunnittelua ja kuvaus-

ta, koska se on pystyttävä tarvittaessa toistamaan samanlaisena tutkijan kuvaaman 

prosessin mukaisesti.  

 

4.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Kuviossa 3 on esitelty tässä tutkielmassa sovellettavat vaiheet systemaattisen kirjalli-

suuskatsauksen toteuttamiseksi. Kirjallisuuskatsauksen ensimmäisessä vaiheessa 

valitaan tutkimuskysymykset, jotka ovat esitelty aiemmin tutkimuksen johdanto-

osiossa. Seuraavissa alaluvuissa kuvaillaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

prosessin seuraavia vaiheita yksityiskohtaisemmin.  

 

4.2.1 Tietokannan valinta 

 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen toisessa vaiheessa valitaan tutkimuksen läh-

deaineiston hakuun käytettävä tietokanta. Soveltuvan tietokannan valintaan vaikuttaa 

tutkimukselle asetetut mukaanotto- ja poissulkukriteerit sekä tutkimuksen rajoitteet. 

Lähdeaineiston tutkimusten tulee olla julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä julkaisu-

sarjoissa, joiden tulee olla saatavilla maksutta sähköisessä muodossa Lappeenran-

nan teknillisen yliopiston tietokannoista. Tutkimuksen lähdeaineisto ja rajoitteet huo-

mioon ottaen lähdeaineiston hakuun sovelletaan EBSCO-tietokantaa.  

 

EBSCO-tietokannassa on saatavilla suuri määrä akateemisia tutkimuksia, jotka ovat 

lisäksi peer review -prosessin läpikäyneitä eli ne ovat vertaisarvioituja tutkimuksia. 

Lähdeaineistoon valittujen tutkimusten todetaan olevan tässä pro gradu -tutkielmassa 

riittävän luottavalla tasolla, kun ne ovat peer review -prosessin läpikäyneitä. Jos 

EBSCO-tietokannasta löytyy tutkimuksen lähdeaineistoon soveltuva tutkimus, jota ei 

kuitenkaan ole saatavissa tietokannasta alkuperäiskoossaan, tutkimuksen kannalta 

olennaiset tutkimukset pyritään etsimään kokonaisuudessaan jostain toisesta sovel-

tuvasta tietokannasta.    
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4.2.2 Hakutermit 

 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kolmannessa vaiheessa päätettiin tarkat haku-

termit, jotka pohjautuivat ennalta määriteltyihin tutkimuskysymyksiin. Ennen lopullista 

päätöstä lähdeaineiston hakuun käytetyistä tarkoista hakusanoista tehtiin testihakuja, 

joiden tarkoituksena oli saada käsitys siitä, kuinka paljon hakutuloksia syntyy tietyllä 

hakusanalla. Esimerkiksi englanninkielinen termi expectation gap viittaa suoraan 

moneen muuhun kuiluun kuin tilintarkastuksen odotuskuiluun, minkä vuoksi tällä ha-

kusanalla olisi tullut pelkästään yli 1000 hakutulosta. Termiin tilintarkastuksen odo-

tuskuilu viittaavia tutkimuksia on julkaistu paljon 2000-luvulla, jonka vuoksi hakusanat 

päätettiin rajata melko tarkasti vastaamaan tavoiteltuja tutkimuskysymyksiä. Haussa 

käytetyt hakusanat olivat:  

 

1. "Audit* expectation gap" 

2. Expectation gap AND audit* 

3. Reduc* expecation gap AND audit* 

4. Reduc* AND expectation gap 

5. Narrow* expectation gap AND audit* 

6. Narrow* AND expectation gap 

 

Lainausmerkit sanojen ympärillä mahdollistaa sen, että haku toteutuu juuri niillä sa-

noilla sekä siinä muodossa ja järjestyksessä, missä sanat ovat lainausmerkkien sisäl-

lä. Sanan perässä olevaa *-merkkiä käytetään EBSCO-tietokannassa katkaisumerk-

kinä, jonka avulla tietokanta hakee suoraan sanan kaikki taivutusmuodot. Tulokset 

järjestettiin osuvuuden mukaan. Hakusanat rajattiin niin, että EBSCO-tietokanta ha-

kee kaikki tutkimukset, joissa esiintyy hakusana missä tahansa kohtaa tutkimusta 

eikä esimerkiksi vain otsikossa tai tutkimuksen tiivistelmässä.  

 

4.2.3 Mukaanotto- ja poissulkukriteerit 

 

Hakukriteerien määritysten jälkeen pohdittiin lähdeaineiston valinnassa sovellettavia 

mukaanotto- ja poissulkukriteereitä, joihin luonnollisesti vaikuttavat tutkimuskysymyk-

set ja tutkimuksen tekoon liittyvät mahdolliset rajoitukset. Ensimmäinen tutkimuksen 

mukaanottokriteeri liittyi lähdeaineiston julkaisuvuoteen. Valittujen tutkimusten tuli 
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olla julkaistu aikavälillä 1.1.2000 - 31.12.2014. Tilintarkastuksen odotuskuilun muo-

dostumista on tutkittu useiden vuosikymmenten ajan, joten tämän tutkimuksen tavoit-

teena on keskittyä tutkimustuloksiin, jotka on julkaistu viimeisen noin 15 vuoden ai-

kana. Tämä mahdollistaa sen, että tutkimuksen lähdeaineistoon valitut tutkimukset 

on toteutettu kohtuullisen aikavälin puitteissa suhteessa koko tilintarkastuksen odo-

tuskuilun pitkään tutkimusajanjaksoon. Rajauksen tavoitteena oli saada vastaus tut-

kimuskysymyksiin, mitkä tekijät muodostavat tilintarkastuksen odotuskuilun viimeai-

kaisempien tutkimustuloksien perusteella, ja mikä on viimeaikaisimpien tutkimustu-

loksien kontribuutio keinoihin odotuskuilun kaventamiseen. 

 

Toisena mukaanottokriteerinä oli, että valittu tutkimus vastaa joko toiseen tai molem-

piin asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Valitun tutkimuksen piti siten käsitellä tekijöitä, 

jotka valitussa tutkimuksessa muodostavat tilintarkastuksen odotuskuilun tai esittele-

vät keinoja odotuskuilun kaventamiseen. Hyväksyttyjen tutkimusten tuli olla oikeus-

kulttuuriltaan samalta yhtenäiseltä alueelta, minkä vuoksi lähdeaineiston tutkimusten 

tuli olla yhden tutkimuksen rajoituksen mukaisesti angloamerikkalaisesta oikeuskult-

tuurista eli common law -maasta. Perustuen Zakarian (2008) ja Craffin (2008) tutki-

muksien jaotteluun common law -maista, tämän tutkimuksen lähdeaineistoon hyväk-

syttiin common law -maina taulukon 2 mukaiset maat. 

 

Taulukko 2. Lähdeaineistoon hyväksytyt kohdemaat (Zakaria 2008 & Craff 2008). 

COMMON LAW –MAAT 

Australia Pakistan 

Canada Etelä-Afrikka 

Intia Singapore 

Irlanti Thaimaa 

Malesia Iso-Britannia 

Uusi-Seelanti Yhdysvallat 

 

Tutkimuksen lähdeaineistoon hyväksyttiin vain englanninkieliset tutkimukset, koska 

tutkimuksen kansainväliset lehdet ovat englanninkielisiä ja tutkijan hakusanat rajasi 

jo valmiiksi lähdeaineiston koskemaan vain englanninkielisiä julkaisuja. Valitun tutki-

muksen tuli olla empiirinen tutkimus, joka on laadultaan joko kvantitatiivinen tai kvali-

tatiivinen. Tutkimuksen rajoitteiden vuoksi valittujen tutkimusten täytyi olla maksutto-
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mia ja saatavilla Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietokannoista, joka toteutui 

EBSCO-tietokannan valinnan myötä.  

 

Poissulkukriteerit rajasivat tutkimuksen lähdeaineistosta pois sellaiset tutkimukset, 

jotka on julkaistu ennen vuotta 2000 johtuen rajatusta tutkimusaikavälistä. Valitun 

tutkimuksen tuli olla saatavilla kokonaisuudessaan, minkä vuoksi lähdeaineistoon 

hyväksyttiin vain alkuperäiskoossaan olevat tutkimukset. Valitun tutkimuksen tuli li-

säksi olla empiirinen tutkimus, joten julkaisut, kuten erilaiset pääkirjoitukset, uutiset 

tai kolumnit rajattiin tutkimuksen lähdeaineiston ulkopuolelle. Mukaanotto- ja poissul-

kukriteerit on esitelty kootusti taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Tutkimusaineiston mukaanotto- ja poissulkukriteerit. 

 

MUKAANOTTOKRITEERIT 

 

POISSULKUKRITEERIT 

 

 Tutkimus on julkaistu aikavälillä 1.1.2000 

- 31.12.2014  

 Valitun tutkimuksen tulee vastata  

esitettyihin tutkimuskysymyksiin 

 Tutkimuksen julkaisukieli on englanti 

 Common law -maa 

 Empiirinen tutkimus, joka on toteutettu  

joko kvantitatiivisesti tai kvalitatiivisesti 

 Lähdeaineistoon hyväksytään vain  

täysimittaiset akateemiset tutkimukset 

 Maksuttomat tutkimukset, jotka ovat  

saatavilla EBSCO-tietokannasta 

 

 

 Tutkimus on julkaistu ennen vuotta 2000 

 Tutkimusta ei ole saatavilla kokonaisuu-

dessaan mistään tietokannasta 

 Julkaisukieli muu kuin englanti 

 Julkaisut, kuten pääkirjoitukset, uutiset tai 

kolumnit 

 

 

 

Mukaanotto- ja poissulkukriteerit ohjaavat lähdeaineiston valintaa olennaisesti. Kirjal-

lisuuskatsaushaun kautta syntyy monentyyppisiä tutkimuksia, mutta vain harva niistä 

on oman tutkimuksen kannalta relevantteja. Neljännen vaiheen tarkoituksena on si-

ten erottaa olennaiset ja relevantit tutkimukset epärelevanteista. (Fink 2005, 5)  
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4.2.4 Kirjallisuushaku ja alkuperäistutkimusten valinta 

 

Kirjallisuuskatsauksen viidennessä vaiheessa suoritettiin lopullisen lähdeaineiston 

haku. Tässä vaiheessa kiinnitettiin huomiota tutkimusten tieteellisen laadun varmis-

tamiseen sekä arvioitiin edellä kuvatuin menetelmin kriittisesti lähdeaineiston sovel-

tuvuutta tutkimukseen. Lopullinen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen haku suori-

tettiin 4.6.2015.  

 

Tutkijan valitsemalla ensimmäisellä hakusanalla ("Audit* expectation gap") tuli haku-

tuloksia yhteensä 28 kappaletta, toisella hakusanalla (Expectation gap AND audit*) 

150 kappaletta, kolmannella hakusanalla (Reduc* expecation gap AND audit*) 21 

kappaletta, neljännellä hakusanalla (Reduc* AND expectation gap) 92 kappaletta, 

viidennellä hakusanalla (Narrow* expectation gap AND audit*) 8 kappaletta ja viimei-

sellä hakusanalla (Narrow* AND expectation gap) 34 kappaletta. Yhteensä hakutu-

loksia tuli kuuden hakusanan perusteella 333 kappaletta.  

 

Tämän jälkeen hakutuloksesta karsittiin mukaanotto- ja poissulkukriteereiden mukai-

sesti muut julkaisut kuin akateemiset tutkimukset (EBSCO-tietokannassa nimellä 

academic journal). Karsitut julkaisut koostuivat aikakausjulkaisuista (eng. periodical), 

uutisista (eng. news), hallituksen tai valtionjohdon asiakirjoista (eng. government do-

cument), kokousesityksistä (eng. conference) ja muista raporteista (eng. report). En-

simmäisen karsintavaiheen jälkeen 261 akateemista tutkimusta käytiin yksitellen läpi 

lukien ainakin tutkimuksen tiivistelmä tai johdanto, minkä tarkoituksena oli saada ku-

va siitä, kuinka hyvin kyseinen tutkimus vastasi asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Jos 

tutkimuksen soveltuvuutta lähdeaineistoon ei pystytty havaitsemaan tiivistelmän ja 

johdannon perusteella, luettiin tutkimusta niin pitkään läpi, jotta tutkija sai varmuuden 

sen soveltuvuudesta lähdeaineistoon. Tässä vaiheessa karsittiin lisäksi tutkimukset, 

jotka oli toteutettu jossain muussa kuin common law -maassa. Otsikon ja tiivistelmän 

perusteella karsittuja tutkimuksia sekä tutkimuksia, jotka eivät vastanneet tutkimuk-

sen mukaanotto- ja poissulkukriteereitä, oli yhteensä 185 kappaletta.  
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Kuvio 4. Kirjallisuuskatsauksessa käytetyt hakusanat ja löydettyjen viitteiden määrä. 

 

Lopuksi jäljelle jääneestä 76 tutkimuksesta vähennettiin duplikaattien määrä (45 kap-

paletta), jolloin lopulliseen lähdeaineistoon valikoitui yhteensä 31 tutkimusta. Lopuksi 

kaikki 31 valittua tutkimusta haettiin EBSCO-tietokannasta ja tarkastettiin, että ne 

olivat peer review -prosessin läpikäyneitä. Kun tutkimukset ovat käyneet peer review 

-prosessin, voitiin perustellusti luottaa siihen, että valitut tutkimukset ovat laadullisesti 

sekä menetelmien osalta soveltuvia tähän pro gradu -tutkielmaan. Systemaattisessa 

kirjallisuuskatsauksessa käytetyt hakusanat ja löydettyjen viitteiden määrä on koottu 

yhteenvetona kuvioon 4 sekä liitteeseen 1.   

 

4.2.5 Valittujen tutkimusten luokittelu ja tulkinta 

 

Tutkimuksen lopulliseen lähdeaineistoon valikoitui yhteensä 31 tutkimusta. Lähdeai-

neiston tutkimukset käytiin useaan kertaan läpi, jotta varmistuttiin siitä, että tutkimuk-

set täyttivät vaaditut mukaanottokriteerit sekä tutkimuksen rajoitteet. Lisäksi tutki-

muksista varmistettiin, että jokainen yksittäinen tutkimus pystyi vastaamaan joko toi-

Käytetyt hakusanat:
Saadut

hakutulokset

Lähdeaineistoon 

valitut tutkimukset

”Audit* expectation gap” 28 12

Expectation gap AND audit* 150 32

Reduc* expectation gap AND audit* 21 10

Reduc* AND expectation gap 92 11

Narrow* expectation gap AND audit* 8 5

Narrow* AND expectation gap 34 6

Yhteensä: 333 76

Kaikki hakutulokset yhteensä: 333

Karsitut muut julkaisut kuin akateemiset tutkimukset: 72

261

185

Poistetut duplikaatit: 45

Lopulliseen kirjallisuuskatsaukseen valikoitujen tutkimusten määrä: 31

EBSCO-tietokanta

Ensimmäiseen vaiheeseen hyväksytyt akateemiset tutkimukset, joista kuusi 

tutkimusta haettu muusta tietokannasta kuin EBSCO-tietokannasta: 

Otsikon tai tiivistelmän perusteella karsitut tutkimukset sekä tutkimukset, 

jotka eivät vastanneet tutkimuksen mukaanotto- ja poissulkukriteereitä: 
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seen tai molempiin tutkimuksessa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Yhteenveto vali-

koiduista lähdeaineiston tutkimuksista on esitelty kootusti liitteessä 2.  

 

Tutkimuksen rajoitteet huomioon ottaen tutkimusaineiston maakohtainen jakauma sai 

koostua ainoastaan common law -maista eli angloamerikkalaisen oikeuskulttuurin 

maista. Lähdeaineisto koostuu yhteensä 7 eri valtiosta. Suurin osa lähdeaineiston 

tutkimuksista on toteutettu Yhdysvalloissa. Seuraavaksi eniten tutkimuksia on Austra-

liasta, Malesiasta ja Isosta-Britanniasta. Kaksi tutkimusta on toteutettu kansainväli-

senä kirjallisuuskatsauksena, joissa tutkimuskohteena olevista maista yli puolet on 

tähän tutkimukseen soveltuvia common law -maita. Kirjallisuuskatsauksien tutkimus-

tuloksia hyödynnettiin ainoastaan common law -maiden osalta. 

 

Kuvio 5. Tutkimusaineiston maakohtainen jakauma. 

 

 

Yllä olevassa kuviossa 5 on esitelty tutkimusaineiston maakohtainen jakauma. Kirjal-

lisuuskatsausten lisäksi viisi tutkimusta on toteutettu vertailemalla kyselytutkimuksen 

tuloksia kahden maan välillä. Myös näiden tutkimusten osalta on kiinnitetty huomiota, 

että molemmat maat noudattavat angloamerikkalaista oikeuskäytäntöä.  
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Lähdeaineistoon valitut tutkimuksen koostuivat pääasiassa kyselytutkimuksista. Tut-

kimusaineiston 31 tutkimuksesta 21 on toteutettu kyselytutkimuksena, 8 kirjallisuus-

katsauksena, yksi paneelikeskusteluna sekä yksi puolistrukturoituna haastattelutut-

kimuksena. Tutkimusten sivumäärät vaihtelivat lyhyemmistä noin kymmenen sivun 

kirjallisuuskatsauksista yli 30 sivun kyselytutkimukseen. Tutkimusten vastaajat koos-

tuivat lukuisista eri sidosryhmistä, minkä vuoksi yksittäisen sidosryhmän vaikutusta 

odotuskuilun muodostumiseen olisi ollut mahdotonta vertailla.  

 

Tutkimuksen tulososion analysoinnin ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin, vastaako 

yksittäinen lähdeaineistoon valittu tutkimus toiseen vai molempiin tutkimuskysymyk-

siin. Tuomen ja Sarajärven (2009, 101) mukaan ensin on olennaista tunnistaa ne 

tekijät, joista ollaan ensisijaisesti kiinnostuneita ja tämän jälkeen ryhmitellä tekijät 

samoihin kategorioihin tai luokkiin. Lähdeaineiston tutkimuksista suurin osa selvitti 

samassa tutkimuksessa sekä odotuskuilun muodostumiseen että sen kaventamiseen 

vaikuttavia tekijöitä. Jotta systemaattiselle kirjallisuuskatsaukselle tyypilliset ominai-

suudet, kuten läpinäkyvyys ja toistettavuus pystyttiin tässä tutkimuksessa varmista-

maan, tulososion analyysivaiheet ovat kuvattu tarkasti kappaleessa 5. Tulokset.   

 

Analyysin ensimmäisen vaiheen jälkeen tutkimustulosten analysointia jatkettiin tar-

kastelemalla, mitkä tekijät muodostavat tai kaventavat yksittäisessä tutkimuksessa 

tilintarkastuksen odotuskuilua. Tämän jälkeen samansisältöisiä tekijöitä yhdisteltiin 

edelleen alakategorioihin. Tuomen ja Sarajärven (2009, 101) mukaan alakategorioi-

den muodostaminen on yksi kriittisimmistä analyysin vaiheista, koska siinä vaiheessa 

tutkija päättää oman tulkintansa mukaan, millä perusteella eri tekijät muodostavat 

yhtenäisen kategorian. Tutkijan oletuksen mukaisesti lähdeaineistoon valitut tutki-

mukset osoittivat, että tilintarkastuksen odotuskuilun muodostumiseen ei vaikuta yksi 

yksittäinen tekijä vaan kuilu syntyy useista eri tekijöistä. Tutkimuksen läpinäkyvyyden 

vuoksi, tutkimukset, jotka muodostivat yhtenäisen alakategorian, listattiin odotuskui-

lun muodostumisen osalta taulukkoon 4 ja odotuskuilun kaventamisen osalta tauluk-

koon 11. Jokaisen alakategorian keskeisimmät tutkimustulokset ovat esitetty yksityis-

kohtaisesti seuraavassa kappaleessa sekä yhteenvetona keskeisimmistä tuloksista 

kappaleessa 5.3 Keskeisimmät tutkimustulokset ja tutkimuksen kontribuutio.  
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5. TULOKSET 

 

5.1 Tilintarkastuksen odotuskuilun muodostumiseen vaikuttavat tekijät 

 

Lähdeaineiston perusteella havaittiin yhteensä kuusi keskeisintä teemaa sekä tutki-

jan muodostamaa alakategoriaa, jotka vaikuttavat tilintarkastuksen odotuskuilun 

muodostumiseen.  Ongelmat tilintarkastuksen odotuskuilun ympärillä muodostuvat 

seuraavista osa-alueista: tilintarkastajien rooli ja velvollisuudet, tilintarkastusrapor-

toinnin luonne ja tarkoitus, tilintarkastuksen monimutkainen ja muuttuva luonne, tilin-

tarkastajien puutteellinen suoriutuminen, puutteelliset tiintarkastusstandardit ja sää-

dökset sekä tilintarkastajien riippumattomuus. Tutkimuksen alakategoriat ovat järjes-

telty niiden toistuvuuden mukaan eli lähdeaineiston perusteella yleisimmin odotuskui-

lun muodostumiseen vaikuttava teema on esitelty ensimmäisenä. Taulukossa 4 on 

esitelty alakategorioittain odotuskuilun muodostumiseen vaikuttavat tekijät.  

 

Taulukko 4. Tilintarkastuksen odotuskuilun muodostumiseen vaikuttavat tekijät jaotel-

tuna kuuteen eri alakategoriaan. 

Alakategoriat odotuskuilun muo-
dostumiseen vaikuttavista tekijöistä  
 

Tutkija(t) 

Tilintarkastajien rooli ja velvollisuudet 

Martens & McEnroe 2001  
Shaikh & Talha 2003 
Ahmad & Fadzly 2004 
Gay & Schelluch 2006 
Saha & Baruah 2008 
Hanafi & Kasim 2008 
Lee & Md. Ali 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
Anandarajan, Kleinman & Palmon 2008 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Salehi & Rostami 2009  
Nieschwietz & Woolley 2009 
Bui & Porter 2010 
Coram, Gray, Mock & Turner 2011 
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012a 
Foong & Noghondari 2013 
 

 
 
 

Martens & McEnroe 2001 
Hasan, Roebuck & Simnett 2003 
Adams & Evans 2004 
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Tilintarkastusraportoinnin luonne ja  
tarkoitus 

Ahmad & Fadzly 2004 
Gay & Schelluch 2006 
Chong & Pflugrath 2008 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
Barrett 2010 
Coram, Gray, Mock & Turner 2011 
Arnold, Bedard, Phillips & Sutton 2012 
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012a 
Foong & Noghondari 2013 
Bédard, Coram, Davis, Espahbodi, Mock & 
Warne 2013 
 

Tilintarkastuksen monimutkainen ja 
muuttuva luonne 

Shaikh & Talha 2003 
Ahmad & Fadzly 2004 
Kirk 2006 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Nieschwietz & Woolley 2009 
Barrett 2010 
Houghton, Jubb & Kend 2011 
Coram, Gray, Mock & Turner 2011 
Barrett 2012 
Bédard, Coram, Davis, Espahbodi, Mock & 
Warne 2013 
 

Puutteellinen suoriutuminen 

Gay & Schelluch 2006 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
Hanafi & Kasim 2008 
Lee & Md. Ali 2008 
Saha & Baruah 2008 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Bui & Porter 2010 
Coram, Gray, Mock & Turner 2011 
Barrett 2012 
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012a 
 

Puutteelliset säädökset ja standardit 

Zhang 2007 
Saha & Baruah 2008 
Hanafi & Kasim 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
Barrett 2012 
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012a 
 

Tilintarkastajien riippumattomuus 

Martens & McEnroe 2001 
Saha & Baruah 2008 
Hanafi & Kasim 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
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Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Nieschwietz & Woolley 2009 
Bedard, Coram, Davis, Espahbodi, Mock & 
Warne 2012 
 

 

Koska yhdessä lähdeaineiston tutkimuksessa saattoi olla jopa kymmeniä yksittäisiä 

odotuskuilun muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä, tässä tutkimuksessa on huomioitu 

ainoastaan tutkijan näkemyksen mukaisesti keskeisimmät tekijät. Jotta tutkimustulos 

luokiteltiin alakategoriaan keskeisimmäksi, tuli kyseisen tekijän toistua vähintään 

kahdessa lähdeaineiston tutkimuksessa. Lopuksi kappaleessa 5.3 Keskeisimmät tut-

kimustulokset ja tutkimuksen kontribuutio on esitelty alla olevien alalukujen perusteel-

la muodostettu kontribuutio keskeisimmistä odotuskuilun muodostumiseen vaikutta-

vista tekijöistä. 

 

5.1.1 Tilintarkastajien rooli ja velvollisuudet 

Lähdeaineiston perusteella tilintarkastuksen odotuskuilun muodostumiseen vaikuttaa 

olennaisesti tilintarkastajien ja sidosryhmien ristiriitaiset näkemykset tilintarkastajien 

roolista ja heitä koskevista velvollisuuksista. Lähdeaineiston perusteella havaittiin 

erityisesti kaksi velvollisuutta, jotka vaikuttavat voimakkaimmin odotuskuilun muodos-

tumiseen. Toinen näistä velvollisuuksista liittyy sidosryhmien oletukseen, että tilintar-

kastajien velvollisuuksiin kuuluu havaita ja estää tarkastuskohteen tekemät väärin-

käytökset ja virheellisyydet. Laaja odotuskuilu havaittiin kaikissa tutkimuksissa, joissa 

tätä velvollisuutta tutkittiin. Tilintarkastajat epäilemättä uskovat, että he eivät ole ensi-

sijaisessa vastuussa väärinkäytösten havaitsemisessa, kun samaan aikaan yleisö 

uskoo, että tilintarkastajien päätarkoitus on havaita kaikki yhtiössä tehdyt väärinkäy-

tökset (Kasim & Hanafi 2008, 101). Taulukossa 5 on esitelty kaikki keskeisimmät tut-

kimustulokset tilintarkastajien ja sidosryhmien ristiriitaisista näkemyksistä liittyen tilin-

tarkastajien rooliin ja velvollisuuksiin.   
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Taulukko 5. Keskeisimmät tutkimustulokset tilintarkastajien ja sidosryhmien ristiriitai-

sista näkemyksistä tilintarkastajien roolista ja velvollisuuksista. 

Tilintarkastajien rooli ja velvollisuudet 
Tutkija(t) 
 

Velvollisuus havaita ja estää yhtiön (johdon 
tai työntekijöiden) tekemät väärinkäytökset, 
petokset ja/tai virheellisyydet 
 

Martens & McEnroe 2001 
Ahmad & Fadzly 2004 
Saha & Baruah 2008 
Hanafi & Kasim 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
Lee & Md. Ali 2008 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Nieschwietz & Woolley 2009 
Salehi & Rostami 2009  
Foong & Noghondari 2013 
 

Velvollisuus tarkastaa, onko yhtiöllä riittävä ja 
toimiva sisäinen kontrollijärjestelmä 

Martens & McEnroe 2001  
Shaikh & Talha 2003 
Ahmad & Fadzly 2004 
Saha & Baruah 2008 
Lee & Md. Ali 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Salehi & Rostami 2009  
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012a 
Foong & Noghondari 2013 
 

Velvollisuus antaa absoluuttinen varmuus 
siitä, ettei yhtiön tilinpäätös sisällä olennaista 
virheellisyyttä 

Ahmad & Fadzly 2004 
Saha & Baruah 2008 
Lee & Md. Ali 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Salehi & Rostami 2009  
Nieschwietz & Woolley 2009 
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012a 
Foong & Noghondari 2013 
 

Velvollisuus raportoida sidosryhmille yhtiön 
johdon tehokkuudesta 

Saha & Baruah 2008 
Hanafi & Kasim 2008 
Lee & Md. Ali 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
 

Velvollisuus raportoida tarkastuskohteen toi-
minnan jatkuvuudesta 

Martens & McEnroe 2001 
Gay & Schelluch 2006 
Saha & Baruah 2008 
Anandarajan, Kleinman & Palmon 2008 
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Erilaiset näkemykset siitä, mille sidosryhmille 
tilintarkastaja on vastuussa tilinpäätöstietojen 
oikeellisuudesta 
 

Ahmad & Fadzly 2004 
Saha & Baruah 2008 
Hanafi & Kasim 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
 

Velvollisuus raportoida asianomaisella viran-
omaiselle tilinpäätöstietojen tahallisesta vää-
rentämisestä 

Lee & Md. Ali 2008 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Salehi & Rostami 2009  
 

Tilintarkastajan velvollisuus osallistua tilin-
päätöksen valmisteluun 

Ahmad & Fadzly 2004 
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012a 
Foong & Noghondari 2013 
 

Sidosryhmien mielestä tilintarkastajilta odote-
taan liian vähän verrattuna siihen, mitä tilin-
tarkastajat kokevat, että heiltä odotetaan 

Gay & Schelluch 2006 
Hanafi & Kasim 2008 
Salehi & Rostami 2009  
 
 

Tilintarkastajat ovat liian huolissaan siitä, on-
nistuvatko he pitämään tarkastuskohteen 
johdon tyytyväisinä 

Saha & Baruah 2008 
Hanafi & Kasim 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
 

 

Kansainvälisessä ISA 240 -tilintarkastusstandardissa on kuvattu tilintarkastajien vel-

vollisuutta väärinkäytösten osalta. Standardin mukaan ensisijainen vastuu väärinkäy-

tösten havaitsemisesta ja niiden ehkäisemisestä on yhteisön hallintoelimellä ja toimi-

valla johdolla. Johdon tulee varmentua, että yhtiön kontrolliympäristö mahdollistaa 

tilinpäätöksen laatimisen siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön taloudel-

lisesta asemasta. Puolestaan tilintarkastajien velvollisuutena on hankkia kohtuullinen 

varmuus siitä, ettei yhtiön tilinpäätös sisällä tarkastuskohteen väärinkäytöksen tai 

virheen vuoksi olennaista virheellisyyttä. Tilintarkastajien tulee ottaa tarkastuksessa 

huomioon olennaisen virheellisyyden mahdollisuus ja hankkia tarvittava määrä tilin-

tarkastusevidenssiä, jotta tilintarkastajat saavat kohtalaisen varmuuden tilinpäätök-

sen virheettömyydestä. Tilintarkastajilta ei kuitenkaan vaadita oikeudellista päätel-

mää siitä, onko yritys todella tehnyt väärinkäytöstä. Ciolpan et al. (2009, 908) mu-

kaan tilinpäätöksen käyttäjät usein unohtavat tilintarkastusstandardeissa kuvatut hie-

novaraiset sanamuodot.  

 

Myös Salehin ja Rostamin (2009) sekä Leen et al. (2009) kirjallisuuskatsaukset osoit-

tivat, että sidosryhmien ja tilintarkastajien näkemyserot velvollisuudesta havaita ja 

estää tarkastuskohteen väärinkäytökset muodostivat odotuskuilun. Tutkijoiden mu-
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kaan yleisön tietämättömyys tilintarkastajien velvollisuuksista aiheuttaa liian suuret 

odotukset tilintarkastajia kohtaan, mikä edesauttaa kuilun muodostumista. Heang et 

al. (2008) tutkimustulos tukee edellä kuvattu tutkimustulosta. Heang et al. tutkivat 

malesialaisten yliopisto-opiskelijoiden näkemyksiä tilintarkastajien velvollisuuksista 

ennen kuuden kuukauden pituista tilintarkastusyhteisössä suoritettua työharjoittelu-

jaksoa suhteessa siihen, miten opiskelijoiden näkemykset muuttuivat työharjoittelun 

jälkeen. Jopa kuuden kuukauden työharjoittelujakson jälkeen opiskelijat yhä ajatteli-

vat, että tilintarkastajien velvollisuuksiin kuuluu havaita kaikki tarkastuskohteen vää-

rinkäytökset, vaikka he olivat itse olleet osana tilintarkastuksen suorittamista ja siten 

myös osallistuneet tilintarkastustoimeksiantoihin. Koska ISA 240 -standardi ei vaadi 

tilintarkastajilta kaikkien väärinkäytösten havaitsemista ja ehkäisemistä, sidosryhmien 

odotusta tämän velvollisuuden osalta voidaan pitää kohtuuttomana. 

 

Toinen lähdeaineiston perusteella esiin noussut velvollisuus, joka vaikuttaa odotus-

kuilun muodostumiseen, liittyy näkemyseroihin tilintarkastajien velvollisuudesta tar-

kastaa yhtiön sisäistä kontrollijärjestelmää. Suurin osa tutkimuksista osoitti, että tilin-

tarkastajat eivät koe velvollisuutenaan tarkastaa yhtiön sisäisiä kontrolleja, kun taas 

sidosryhmien mielestä se kuuluu osaksi tilintarkastajien velvollisuuksia. Ainoastaan 

Leen ja Md. Alin (2008) tutkimustulos oli ristiriitainen muiden tutkimustulosten kans-

sa. Lee ja Md. Ali selvittivät, onko tilintarkastajien ja yritysjohtajien välillä odotuskui-

lua. Vaikka tutkijat olettivat, että molemmilla vastaajaryhmillä on kohtuullinen ymmär-

rys tilintarkastajien tehtävistä, koska noin 66 prosenttia yritysjohtajista oli työskennel-

lyt yli 10 vuotta nykyisessä työtehtävässään, silti yritysjohtajien näkemys jakautui tä-

män velvollisuuden osalta melko tasaisesti puoltaviin ja kielteisiin näkemyksiin. Vas-

taavasti suurin osa tilintarkastajista koki sisäisten kontrollien tarkastamisen kuuluvan 

heidän velvollisuuksiinsa. 

 

Odotuskuilun muodostuminen tämän velvollisuuden osalta ei ole täysin yllättävä, 

koska samassa ISA 240 -tilintarkastusstandardissa, jossa kuvataan tilintarkastajien 

velvollisuutta väärinkäytösten havaitsemisessa, annetaan ohjeistuksia yhtiön sisäis-

ten kontrollien tarkastamisesta. Standardin mukaan yhtiön hallintoelimellä ja toimival-

la johdolla on ensisijainen vastuu sisäisten kontrollien järjestämisestä ja toimivuudes-

ta. Yhtiön johdon velvollisuutena on päättää niistä sisäisistä kontrolleista, joiden avul-

la on mahdollista havaita ja ehkäistä väärinkäytöksiä sekä turvata kohtuullinen var-
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muus taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta. Vastaavasti ISA 240 -standardin 

mukaan tilintarkastajien velvollisuutena on selvittää, kuinka tarkastuskohteessa val-

votaan ja toteutetaan sisäisiä kontrolleja sekä tunnistetaan mahdolliset väärinkäytök-

set. Tilintarkastajien tulee siis saada ISA 240 -standardin mukaan kohtuullinen var-

muus siitä, että yhtiön sisäiset kontrollit ovat riittäviä ennaltaehkäisemään ja havait-

semaan väärinkäytökset.  

 

Tutkimustulos on mielenkiintoinen, koska tilintarkastajat eivät tunnistaneet omaa toi-

menkuvaansa yhtä laajaksi kuin sidosryhmät lukuun ottamatta Leen ja Md. Alin 

(2008) tutkimustulosta. On mahdollista, että sidosryhmien ja tilintarkastajien ristiriitai-

siin näkemyksiin vaikuttaa tilintarkastusstandardien sanamuodot. Koska ensisijainen 

vastuu sisäisten kontrollien toimivuudesta on yhtiön toimivalla johdolla, tilintarkastajat 

saattavat olettaa, että sisäisen kontrollijärjestelmän toimivuuden varmentaminen ei 

siksi kuuluisi tilintarkastajien tehtäviin. On myös mahdollista, että Leen ja Md. Alin 

tutkimustulokseen saattaa vaikuttaa tutkijoiden kysymyksen asettelu. Toisin kuin 

muissa tutkimuksissa, joissa selvitettiin osapuolten käsitystä siitä, kuuluuko tilintar-

kastajien velvollisuuksiin tarkastaa, että yhtiön kontrollijärjestelmä toimii riittävän hy-

vin, Leen ja Md. Alin tutkimuksessa kysyttiin yritysjohtajilta, kuuluuko tilintarkastajien 

tarkastaa yhtiön sisäisiä kontrolleja. Leen ja Md. Alin tutkimustulos olisi siten yhden-

mukainen ISA 240 -standardin kanssa.  

 

Taulukon 5 mukaan kolmanneksi yleisin kuilun muodostumiseen vaikuttava tekijä 

liittyy sidosryhmien oletukseen, että tilintarkastajien velvollisuuteen kuuluu antaa ab-

soluuttinen varmuus siitä, ettei yhtiön tilinpäätös sisällä olennaista virheellisyyttä. ISA 

700 -standardin mukaan tilintarkastajan tulee antaa vakiomuotoinen tilintarkastuslau-

sunto silloin, kun tilintarkastaja on hankkinut riittävästi tilintarkastusevidenssiä tode-

takseen, ettei yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheellisyyksiä 

tai puutteita. Tilintarkastajan ei siis odoteta antavan absoluuttista varmuutta yhtiön 

taloudellisen raportoinnin oikeellisuudesta, mikä ei olisi myöskään mahdollista ottaen 

huomioon tilintarkastuksen luontaiset rajoitteet. Lähdeaineiston perusteella absoluut-

tinen varmuus olisi kuitenkin sidosryhmien yksi tärkeimmistä intresseistä. Sidosryh-

mien intressiin saattaa vaikuttaa se, että eri sidosryhmien on hyvin vaikea arvioida 

tilintarkastuksen laatua pelkästään tilintarkastuskertomuksen perusteella, joka on 

ainoa tilintarkastajien antama ulkopuolinen kommunikaatioväline (Geiger & 
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Raghunandan 2002, 70). On mahdollista, että sidosryhmät epäilevät tilintarkastajien 

kykyä suorittaa tilintarkastus riittävän hyvin antaen lopputuloksena ainoastaan koh-

tuullisen varmuuden tai sidosryhmät eivät tunne täysin kohtuullisen varmuuden käsi-

tettä. Koska ISA 700 -standardi ei vaadi tilintarkastajien antavan absoluuttista var-

muutta tilinpäätöksen oikeellisuudesta, sidosryhmien odotusta voidaan pitää kohtuut-

tomana. 

 

Neljänneksi yleisin odotuskuiluun vaikuttava tekijä liittyy sidosryhmien odotukseen, 

että tilintarkastajien velvollisuuksiin kuuluu raportoida yhtiön johdon tehokkuudesta. 

Vastaavasti tilintarkastajien mielestä se ei kuulu heidän velvollisuuksiinsa, minkä 

vuoksi odotuskuilu muodostui osapuolten välille. Erityisesti pörssiyhtiöiden kohdalla 

yhtiön omistajuus on jakautunut jopa tuhansille osakkeenomistajille, minkä vuoksi 

sidosryhmät todennäköisesti olettavat, että tilintarkastajien tulisi valvoa tarkastuskoh-

teen johdon kykyä hoitaa yhtiötä parhaalla mahdollisella tavalla tuottaen voittoa 

osakkeenomistajille. Tilintarkastajien velvollisuutena on huolehtia ja valvoa johdon 

toiminnan lainmukaisuutta, jotta tilintarkastaja pystyy toteamaan, että tilinpäätös on 

tehty noudattaen voimassa olevia tilintarkastusstandardeja (ISA 200). Tilintarkastajil-

ta on kuitenkin kohtuutonta odottaa, että he ottaisivat kantaa tai valvoisivat johdon 

toiminnan tehokkuutta uusien liiketoimintastrategioiden kehittämisessä (Coram et al. 

2011, 672-673). Neljänneksi yleisin odotuskuiluun vaikuttava tekijä voidaan siten 

myös luokitella sidosryhmien kohtuuttomasti odotetuksi velvollisuudeksi.  

  

Tilintarkastuksen odotuskuilun muodostumiseen vaikuttaa lisäksi tilintarkastajien ja 

sidosryhmien ristiriitaiset näkemykset siitä, kuuluuko tilintarkastajien velvollisuuksiin 

raportoida tilintarkastuskertomuksessa yhtiön toiminnan jatkuvuudesta. Kansainväli-

sen tilintarkastusstandardin 570 mukaan olettamus yhtiön toiminnan jatkuvuudesta 

on tilinpäätöstä laadittaessa yksi perusperiaatteista. Toiminnan jatkuvuuden periaat-

teen mukaan oletetaan, että tarkastuskohde pystyy jatkamaan toimintaansa lähitule-

vaisuudessa eikä sillä ole tarvetta tai aikomusta hakeutua selvitysmenettelyyn tai yh-

tiön liiketoimintaa ei olla lopettamassa. Toiminnan jatkuvuuden olettamuksen mukaan 

yhtiön liiketoiminnan voidaan siis olettaa olevan pidemmällä aikavälillä kannattavaa. 

ISA 570 -standardin mukaan tilintarkastajien velvollisuuksiin kuuluu hankkia riittävä 

määrä tarpeenmukaista tilintarkastusevidenssiä, jotta tilintarkastaja pystyy totea-

maan, että yhtiön johto on laatinut tilinpäätöksensä noudattaen oletusta toiminnan 



52 

 

 

 

jatkuvuudesta. Jos tilintarkastaja epäilee yhtiön mahdollisuutta jatkaa toimintaansa 

lähitulevaisuudessa, tilintarkastajan tulee huomioida asia tilintarkastuskertomuksessa 

esimerkiksi antamalla vakiomuotoiseen tilintarkastuskertomukseen lisätietokappale. 

 

Coram et al. (2011, 672-673) tutkimustuloksien mukaan sidosryhmien mielestä toi-

minnan jatkuvuuteen liittyvä lausunto tarjoaa tärkeää taloudellista informaatiota tilin-

päätöksen käyttäjille. Tutkimuksen mukaan sidosryhmät olettavat, että jos tilintarkas-

tajat eivät mainitse mitään yhtiön toiminnan jatkuvuudesta, tilintarkastajat ovat var-

mentaneet toiminnan jatkuvuuden olettamuksen perusteellisesti eivätkä tilintarkasta-

jat havainneet sen osalta huomautettavaa. Tutkimustulos kuitenkin osoitti, että sidos-

ryhmillä oli ristiriitaisia näkemyksiä siitä, mikä on toiminnan jatkuvuuden arvioimisen 

todellinen tarkoitus. Tutkimuksessa havaittiin, että sidosryhmät virheellisesti uskoivat, 

että tilintarkastajat arvioisivat johdon luomaa liiketoimintastrategiaa tai yrityksen liike-

toimintamallia. Tilintarkastajat eivät määrittele sitä, onko yhtiö hyvä sijoituskohde, 

vaan he arvioivat yhtiön taloudellisia tunnuslukuja ja kassavirtoja määritelläkseen, 

onko yhtiöllä tarpeeksi maksuvalmiutta selvitäkseen seuraavan tilikauden. Tämä tut-

kimustulos liittyy todennäköisesti myös siihen, miksi sidosryhmät olettavat, että tilin-

tarkastajien tulee valvoa tarkastuskohteen johdon tehokkuutta. 

 

Martens ja McEnroe (2001) havaitsivat käänteisen odotuskuilun liittyen toiminnan 

jatkuvuuden arviointiin. Käänteinen odotuskuilu liittyi tutkijoiden esittämään väittä-

mään, että tilintarkastajien ei tulisi antaa vakiomuotoista tilintarkastuskertomusta, jos 

tilintarkastaja epäilee, ettei yhtiö kykene jatkamaan toimintaansa lähitulevaisuudessa. 

Tilintarkastajien nähtiin olevan tietoisia ISA 570 -standardin vaatimuksesta merkittä-

västi paremmin kuin sijoittajat, mikä johti käänteisen odotuskuilun muodostumiseen. 

Käänteisen odotuskuilun muodostumiseen vaikutti todennäköisesti myös sanan lähi-

tulevaisuuden korostaminen. Seuraavassa samankaltaisessa väittämässä tutkijat 

korvasivat sanan lähitulevaisuudessa termillä määrittelemättömään tulevaisuuteen 

asti, minkä osalta ei enää havaittu odotuskuilua. Sekä tilintarkastajat että sijoittajat 

olivat yhtä mieltä siitä, ettei tilintarkastajilta voi niin laajaa varmuuden tasoa odottaa.  

 

Tilintarkastuksen odotuskuilun muodostumiseen vaikutti lähdeaineiston perusteella 

myös kysymykset tilintarkastajien vastuiden laajuudesta. Taulukon 5 mukaan useat 

tutkimukset osoittivat, että tilintarkastajilla ja yleisöllä on erilaisia näkemyksiä niistä 
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sidosryhmistä, joille tilintarkastajat ovat vastuussa tilanteissa, kun yhtiön tilinpäätös 

sisältää olennaisia virheellisyyksiä eikä tilintarkastuskertomus kuvaa yhtiön oikeaa 

taloudellista asemaa. Esimerkiksi Sahan ja Baruahin (2008) sekä Hanafin ja Kasimin 

(2008) tutkimuksissa selvitettiin, tuleeko tilintarkastajien olla vastuussa edellä kuva-

tussa tilanteessa nykyisille ja potentiaalisille luotonantajille sekä nykyisille ja potenti-

aalisille sijoittajille. Suurin näkemysero osapuolten välillä syntyi siitä, että sidosryhmi-

en mielestä tilintarkastajien tulisi olla vastuussa nykyisille luotonantajille sekä nykyi-

sille että potentiaalisille sijoittajille.  

 

ISA 240 -tilintarkastusstandardin mukaan yhtiön johdolla on ensisijainen vastuu tilin-

päätöksen tietojen oikeellisuudesta. Huomioitavaa kuitenkin on, että tilintarkastaja on 

korvausvelvollinen tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta. Tilintarkastajien vahin-

gonkorvausvelvollisuuden edellytyksenä on, että tilintarkastajan vahingon aiheutta-

malla teolla sekä vahingolla on syy-yhteys ja vahingon suuruuden pystyy mittaamaan 

rahassa. (Tomperi 2009, 183) Jos tilintarkastaja on toiminut voimassaolevien lakien 

ja asetusten nojalla säännösten vastaisesti, tilintarkastajalle saattaa syntyä vahin-

gonkorvausvastuu yhteisölle, yhtiömiehelle, säätiölle, osakkaalle tai kenelle tahansa, 

johon vahinko vaikuttaa. (Kokkonen 2000, 23) Tämän velvollisuuden osalta onkin 

olennaista tarkastella, onko tilintarkastaja tahallisesti suorittanut tarkastustyön puut-

teellisesti.  

 

Kuten jo aikaisemmin todettiin, yleisön tietämättömyys tilintarkastajien roolista ja vel-

vollisuuksista johtaa yleisön kohtuuttomiin odotuksiin (Salehi ja Rostami 2009, 140). 

Useat muut lähdeaineiston tutkimukset tukevat tätä tutkimustulosta. Etenkin vähem-

män tilintarkastusalan koulutusta saaneiden sidosryhmien nähtiin olevan alttiimpia 

asettamaan tilintarkastajia kohtaan kohtuuttomia odotuksia. Bedard et al. (2012, A27) 

tutkimustulos osoitti, että ei-ammattimaiset sijoittajat sekä osa ammattimaisista sijoit-

tajista ei olleet täysin tietoisia niistä vuosikertomuksen osa-aluista, jotka olivat tilintar-

kastajien tarkastamia. Kuitenkin osapuolet hyödynsivät juuri sitä tietoa, jonka he luu-

livat olevan tilintarkastettu. Kuten Dennisin (2010) tutkimus osoitti, yleisön odotukset 

saattavat perustua uskomukseen tai haluun eikä niiden viralliseen tai kokemusperäi-

seen tietoon. 
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5.1.2 Tilintarkastusraportoinnin luonne ja tarkoitus 

Tilintarkastusraportointiin liittyvät kysymykset nousivat heti tilintarkastajien velvolli-

suuksien jälkeen eniten odotuskuilun muodostumiseen vaikuttaviksi tekijöiksi. Tutki-

mustulokset osoittivat, että sidosryhmät kokevat tilintarkastuskertomuksen puutteelli-

sena. Sidosryhmät haluaisivat kehittää etenkin tilintarkastuskertomuksen sisältöä, 

sen viestinnällistä tarkoitusta sekä saada tarkemman kuvauksen annetun kertomuk-

sen tarkoittamasta varmuuden tasosta. Keskeisimmät odotuskuilun muodostumiseen 

vaikuttavat tekijät liittyen tilintarkastusraportointiin on esitelty taulukossa 6.   

 

Taulukko 6. Odotuskuilun muodostavat tekijät liittyen tilintarkastusraportoinnin luon-

teeseen ja tarkoitukseen. 

Tilintarkastusraportoinnin luonne ja  
tarkoitus 
 

Tutkija(t) 

Sidosryhmät eivät tunne eri varmuuden tasoja, 
joita annetaan erilaisista tilintarkastus- ja muista 
varmennustoimeksiannoista  

Hasan, Roebuck & Simnett 2003 
Gay & Schelluch 2006 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
Coram, Gray, Mock & Turner 2011 
Foong & Noghondari 2013 
 

Sidosryhmät eivät tiedä mikä on tilintarkastus-
kertomuksen viestinnällinen tarkoitus 

Barrett 2010 
Coram, Gray, Mock & Turner 2011 
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012a 
Bédard, Coram, Davis, Espahbodi, Mock 
& Warne 2013 
 

Tilintarkastajien työn laajuus tulisi esittää  
selkeästi tilintarkastuskertomuksessa 

Hasan, Roebuck & Simnett 2003 
Ahmad & Fadzly 2004 
Coram, Gray, Mock & Turner 2011 
 

Tilintarkastuskertomuksen muoto ja sen sana-
muodot koetaan epämääräisiksi 

Chong & Pflugrath 2008 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
Coram, Gray, Mock & Turner 2011 
 
 

Tilintarkastajien tulisi tarkastaa enemmän tilin-
päätöksen ulkopuolista tietoa 

Arnold, Bedard, Phillips & Sutton 2012 
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012a 
Bédard, Coram, Davis, Espahbodi, Mock 
& Warne 2013 
 

Tilintarkastajien tulisi raportoida tarkastuksen 
aikana nousseista havainnoista tilintarkastus-
kertomuksessa 

Martens & McEnroe 2001 
Arnold, Bedard, Phillips & Sutton 2012 
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Taulukon 6 mukaan voidaan todeta, että sidosryhmät eivät tunne eri varmuuden ta-

soja, joita tilintarkastaja pyrkii viestimään antamassaan kertomuksessa tilintarkastus-

toimeksiannon päätteeksi. Ciolpan et al. (2009, 909) mukaan tämä vaikuttaa sidos-

ryhmien näkemykseen tilintarkastuksen hyödyllisyydestä. Jos sidosryhmät eivät voi 

olla täysin varmoja siitä varmuuden tasosta, minkä annetun kertomuksen on tarkoitus 

antaa, tilintarkastus ei tuo heille toivottua lisäarvoa.  

 

Ainoastaan Ahmadin ja Fadzlyn (2004) tutkimuksessa ei havaittu muodostuvan odo-

tuskuilua tilintarkastajien, pörssimeklareiden, pankkiireiden ja sijoittajien välille var-

muuden tason ilmaisemisen suhteen. Esimerkiksi yleisluontoinen tarkastus on laa-

juudeltaan huomattavasti suppeampi kuin tilinpäätöstarkastus. Kuitenkaan missään 

tilintarkastusstandardissa ei ole kuvattu selkeästi niitä toimenpiteitä mitä tilintarkasta-

jilta odotetaan halutun varmuuden tason saavuttamiseksi, mikä saattaa osaltaan se-

koittaa sidosryhmiä. Toisaalta Hasan et al. (2003) tutkimuksen mukaan sidosryhmät 

saattavat kokea yleisluontoisesta tarkastuksesta annetun kertomuksen jopa käytän-

nöllisempänä, koska sitä ei sitä yhdistetä yhtä suureen varmuuden tasoon kuin tilin-

päätöstarkastuksen jälkeen annettava tilintarkastuskertomus.  

 

Tilintarkastuksen odotuskuilun muodostumiseen vaikuttaa lisäksi se, että sidosryh-

mät eivät tiedä tarkalleen, mikä on tilintarkastuskertomuksen viestinnällinen arvo. 

Tämä näkyi esimerkiksi Coram et al. (2011, 680) tutkimustuloksista, minkä mukaan 

sidosryhmät eivät tienneet, mitä tilintarkastuskertomuksen on tarkoitus viestiä. Jopa 

osalla tilintarkastajista oli vaikeuksia kuvailla ja olla yhtä mieltä tilintarkastuskerto-

muksen kommunikaation tavoitteesta. Bédard et al. (2013, 345) esittävät tutkimuk-

sessaan, että eri sidosryhmät eivät ole kiinnostuneita vertailemaan nykyisiä vakio-

muotoisia tilintarkastuskertomuksia, koska kertomukset ovat hyvin standardoituja ja 

siten myös hyvin samankaltaisia yritysten välillä. Tämän vuoksi sidosryhmät saatta-

vat kokea, että tilintarkastuskertomuksella on pelkästään symbolinen arvo. Bédard et 

al. tutkimustuloksista kävi ilmi, että sidosryhmät haluaisivat laajentaa tilintarkastus-

kertomusta, jotta kertomuksen viestinnällinen arvo tulisi konkreettisemmaksi. 

 

Coram et al. (2011, 669) tutkimustulokset osoittavat hyvin sen, mitä sidosryhmät kat-

sovat tilintarkastuskertomuksesta. Tutkimuksen mukaan tyypillisesti sidosryhmät ei-

vät edes lue tilintarkastuskertomusta eivätkä tilintarkastajat näytä myöskään sitä 
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odottavan. Sidosryhmien kesken vallitsee yksimielisyys siitä, että vakiomuotoisen 

tilintarkastuskertomuksen voisi korvata esimerkiksi pelkällä hyväksytty/hylätty mer-

kinnällä yhdessä maininnan kanssa, mitä standardeja tarkastuksen yhteydessä on 

sovellettu ja tilintarkastajan nimi, kuka on tarkastuksen suorittanut. Tilintarkastusker-

tomuksen käyttäjät usein vain katsovat, sisältääkö tilintarkastuskertomus vakiomuo-

toisen tilintarkastuslausunnon ja onko tilintarkastuksen suorittanut joku neljästä Big 4 

-yhtiöstä. Jos tilintarkastaja ei ole Big 4 -yhtiö, käyttäjä saattaa selvittää, onko tarkas-

tuksen tehnyt tilintarkastusyhteisö hyvämaineinen.  

 

Koska sidosryhmät eivät täysin tiedä tilintarkastuskertomuksen viestinnällistä arvoa, 

ei ole yllättävää, että sidosryhmät haluaisivat kehittää tilintarkastuskertomusta. Sidos-

ryhmät haluaisivat, että tilintarkastajat kuvaisivat tilintarkastuskertomuksessa selke-

ästi tehtyä tarkastustyötä. Kuitenkaan tilintarkastajat eivät olleet halukkaita muutta-

maan nykyisiä kertomusmalleja. Kuten Martens ja McEnroe (2001) toteavat tutki-

muksessaan, tilintarkastuskertomuksen vakiomuotoista pohjaa tulisi laajentaa tilintar-

kastusalan toimesta tai tilintarkastajien velvollisuus raportoida tästä sidosryhmille tu-

lisi sisällyttää tilintarkastusstandardeihin. Kuten myös Arnold et al. (2012, A27-A28) 

tutkimustulokset osoittivat, sidosryhmillä on jatkuva kysyntä tilintarkastettuun tietoon. 

Sidosryhmät toivoisivat, että tilintarkastajat tarkastaisivat mahdollisimman monen 

osa-alueen yhtiön vuosikertomuksesta. Esimerkiksi Hanafi ja Kasim (2008) tunnisti-

vat muun muassa tämän vaikutuksen, koska heidän tutkimustuloksien mukaan sidos-

ryhmien mielestä tilintarkastajilta odotetaan ja vaaditaan liian vähän etenkin tilintar-

kastusraportoinnin osalta.  

 

5.1.3 Tilintarkastuksen monimutkainen ja muuttuva luonne  

 

Yleinen heikko ymmärrys tilintarkastuksen monimutkaisesta luonteesta on todennä-

köisesti myötävaikuttanut tilintarkastuksen odotuskuilun olemassaoloon. Tilintarkas-

tuksen monimutkainen luonne saattaa olla peräisin siitä tosiasiasta, että tilintarkas-

tuksen tavoite ja tilintarkastajien rooli on aina ollut vahvasti dynaaminen toisin kuin 

staattinen. Tähän vaikutta se, että tilintarkastusalaan vaikuttaa ja se on lisäksi altis 

useille muutoksille, kuten sosioekologisen ympäristön muutoksille, aikaisemmin sat-

tuneille kriittisille tapahtumille, kuten isojen yritysten romahduksille, oikeuden antamil-

le päätöksille sekä teknologian kehitykselle. Edelle mainitut merkittävät muutokset 
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ovat aiheuttaneet muutoksia tilintarkastusalalla sekä muuttaneet tilintarkastajien roo-

lia. (Lee, Md. Ali & Bien 2009, 11) Taulukossa 7 on esitelty tämän alakategorian osal-

ta keskeisimmät tutkimustulokset.  

 

Taulukko 7. Odotuskuilun muodostavat tekijät liittyen tilintarkastuksen monimutkai-

seen luonteeseen ja tarkoitukseen. 

Tilintarkastuksen monimutkainen ja 
muuttuva luonne 

Tutkija(t) 

Tilintarkastustermit koetaan epäselviksi 
(oikeat ja riittävät tiedot, kohtuullinen 
varmuus, olennaisuus) 

Shaikh & Talha 2003 
Ahmad & Fadzly 2004 
Kirk 2006 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
Houghton, Jubb & Kend 2011 
Coram, Gray, Mock & Turner 2011 
 

Tilintarkastuksen lopullista arvo on vaikea 
määritellä eri sidosryhmien näkökulmasta 

Barrett 2010 
Ahmad  & Fadzly 2004 
Coram, Gray, Mock & Turner 2011 
Bédard, Coram, Davis, Espahbodi, Mock 
& Warne 2013 
 

Tilintarkastajan roolien ristiriitaisuus 

Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Nieschwietz & Woolley 2009 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
 

On ristiriitaisia näkemyksiä siitä, tulisiko 
tarkka olennaisuustaso paljastaa 

Shaikh & Talha 2003 
Houghton, Jubb & Kend 2011 
 

Tilintarkastusalan jatkuvat muutokset 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
Barrett 2012 
 

 

Shaikhin ja Talhan (2003, 520) kirjallisuuskatsaukseen pohjautuvan tutkimuksen mu-

kaan tilintarkastusalalla käydään jatkuvaa taistelua alan ja tilintarkastajien työn uskot-

tavuuden kanssa. Johtuen aikaisemmin hyvin menestyneiden yritysten konkursseista 

ja niistä seuranneista tilintarkastusskandaaleista, tavallinen yleisö on tyrmistyttänyt ja 

yllättänyt jatkuvista taloudellisista väärinkäytöksistä. Tämä on johtanut yleisön luot-

tamuspulaan yhtiöiden taloudellisen raportoinnin oikeellisuudesta. 

 

Tilintarkastuksen monimutkainen luonne tulee hyvin esille myös sen osalta, että tilin-

tarkastus itsessään pitää sisällään monia hyvin subjektiivisia käsitteitä ja sanamuoto-

ja, kuten oikeat ja riittävät tiedot, kohtuullinen varmuus ja olennaisuustaso. Yleisöllä 
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on usein vaikea ymmärtää kaikkia monimuotoisia subjektiivisia käsitteitä, eikä esi-

merkiksi käsitettä oikeat ja riittävät tiedot ole selitetty yksityiskohtaisesti tilintarkastus-

kertomuksessa. Tämä saattaisi helpottaa etenkin kouluttamatonta yleisöä ymmärtä-

mään paremmin näitä käsitteitä. (Ali et al. 2009, 11) Tilintarkastajille käsite oikeat ja 

riittävät tiedot ei kuvaa tilinpäätöksen täydellistä virheettömyyttä. Kuitenkin tilinpää-

töksen käyttäjät saattavat mieltää käsitteen niin, että tilintarkastuksen jälkeen yhtiön 

tilinpäätös ei sisällä yhtään virheitä täi väärinkäytöksiä, mikä muodostaa osapuolten 

välille odotuskuilun. (Hanafi & Kasim 2008, 102) Sidosryhmien tulisi lisäksi muistaa, 

että yhtiön tilinpäätös perustuu pitkän aikavälin juoksevaan kirjanpitoon. Yhtiöt teke-

vät päivittäin erilaisia valintoja kirjauskäytännöistään. Kirjanpitovelvollisella on sen 

myötä huomattava rooli tilinpäätöksen oikeellisuuden tuottajana.  

 

Kirk (2006, 225-226) tutki uusi-seelantilaisten talousjohtajien, tilintarkastajien ja 

osakkeenomistajien käsityksiä termistä oikeat ja riittävät tiedot. Tutkimustulosten mu-

kaan osapuolten välillä havaittiin odotuskuilu. Vaikka Uudessa-Seelannissa on annet-

tu julkilausuma käsitteiden oikeat ja riittävät tiedot, oikeudenmukaisen kuvan antami-

nen ja kohtuullisen kuvan antaminen samanvertaisuudesta, sidosryhmien näkemyk-

sen mukaan termi oikeat ja riittävät tiedot ei ole vastine kahdelle muulle käsitteelle. 

Tutkimustuloksista kävi myös ilmi, että käsitteen oikeat ja riittävät tiedot korvaaminen 

pelkästään käsitteellä riittävät tiedot, voisi parantaa olennaisesti tilintarkastusrapor-

toinnin laatua, koska käsite kuvaisi paremmin kohtuullista varmuutta, joka tilintarkas-

tajien tulee antaa.   

 

Odotuskuilun muodostumiseen vaikutti myös sidosryhmien näkemys siitä, että tilin-

tarkastuksen lopullista arvoa on vaikea määritellä. Coram et al. (2011, 669) tutkivat 

talousjohtajien, pankkiireiden, analyytikoiden, ei-ammattimaisten sijoittajien sekä tilin-

tarkastajien näkemyksiä vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta. Tutkimukses-

sa selvisi, että sidosryhmät pitävät vakiomuotoista tilintarkastuskertomusta arvok-

kaana, mutta he eivät osaa antaa mitään mitattavissa olevaa arvoa sille. Koska tilin-

päätös ilman tilintarkastajan lausuntoa voidaan pitää lähes arvottomana, tarkastettu 

tilinpäätös luo aina arvoa sidosryhmille. Tutkimuksen mukaan sidosryhmät eivät tyy-

pillisesti edes lue tilintarkastuskertomusta eivätkä tilintarkastajat näytä myöskään 

odottavan sitä.   

 



59 

 

 

 

Myös Barrettin (2010, 276) mukaan tilintarkastajien työ luo aina lisäarvoa sidosryh-

mille, koska tarkastettu tilinpäätös parantaa yleisön luottamusta yhtiön tilinpäätök-

seen. Haastavuuden luo kuitenkin se, että on hyvin vaikea arvioida useiden sidos-

ryhmien näkökulmasta tilintarkastuksen lopullista arvoa, koska lopullisen hyödyn ar-

viointi vaihtelee lukijasta riippuen. Koska tilintarkastuskertomus on useissa tapauk-

sissa vakiomuotoinen, hyvin standardisoitu kertomus ei sen vuoksi tuo sidosryhmien 

mielestä tarpeeksi lisäarvoa.  

 

Leen et al. (2009, 12-13) näkemyksen mukaan tilintarkastajien rooli koetaan ristiriitai-

sena, koska suuret tilintarkastusyhtiöt ovat kovasti riippuvaisia oheispalveluiden tar-

joamisesta. Esimerkiksi useiden Big 4 -tilintarkastusyhteisöjen tuotot koostuvat suu-

reksi osaksi muista palveluista kuin tilintarkastuspalveluista. Tarkastuskohteen näkö-

kulmasta tilintarkastaja saattaa toimia useassa roolissa yhtäaikaisesti, kun saman 

yhtiön edustajat tarjoavat esimerkiksi konsultointipalveluita tarkastuskohteelleen. 

Ciolpan et al. (2009, 908) mukaan asiakkaan odotukset tilintarkastajia kohtaan saat-

tavat kasvaa, koska myös tilintarkastaja edustaa samaa tilintarkastusyhteisöä. Tilin-

tarkastajien ristiriitainen rooli saattaa sen vuoksi edesauttaa odotuskuilun muodos-

tumista osapuolten välille.  

 

Kuten edellä kuvatut tutkimustulokset osoittivat, että sidosryhmät eivät täysin tunne 

erilaisia tilintarkastustermejä, kuten tilintarkastuksen olennaisuutta. Olennaisuus on 

keskeisessä asemassa tilintarkastuksen suorittamista, koska se määrittelee, mihin 

tilinpäätöksen eriin tarkastus ensisijaisesti kohdistetaan. Olennaisuuden käsite saat-

taa olla harhaanjohtava eri sidosryhmille, koska se määritellään eri tavalla eri sää-

döksissä. Olennaisuuden käsite voidaan mitata suhteessa siihen, milloin tilinpäätös 

antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Huomattavaa 

on, että yhtiön tilinpäätöksellä on yleensä suuri määrä erilaisia käyttäjiä, joiden puo-

lesta tilintarkastajan yksin tulee määritellä tietty olennaisuuden taso, mikä tyydyttäisi 

kaikkia sidosryhmiä. Tilintarkastajien on kuitenkin mahdotonta yksin määrittää ja tun-

tea se olennaisuuden tason, jota eri sidosryhmät itse tavoittelisivat, mistä seuraa lä-

hes poikkeuksetta odotuskuilu tilintarkastajien ja käyttäjien välillä. (Shaikh & Talha 

2003, 521) Sen vuoksi todellisen olennaisuustason paljastaminen tilintarkastusker-

tomuksessa saattaa olla erittäin haitallista (Barrett 2010). Houghton et al. (2011, 491) 

tutkimustulokset antoivat odotetun näytön siitä, että kokeneet sijoittajat ymmärtävät 
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olennaisuuden käsitteen paremmin kuin piensijoittajat. Tutkimustulokset antoivat 

näyttöä myös siitä, että yhtiön hallituksen jäsenet eivät välttämättä ymmärrä olennai-

suuden käsitettä suurissa yrityksissä, joissa olennaisuustaso on todella korkea.  

 

5.1.4 Tilintarkastajien puutteellinen suoriutuminen 

Tilintarkastajien puutteellinen suoriutuminen on yhteydessä yleisön kohtuuttomiin 

odotuksiin. Yleisöllä saattaa olla virheellinen käsitys siitä, että tietty velvollisuus kuu-

luu tilintarkastajan lakisääteisiin velvollisuuksiin, vaikka näin ei todellisuudessa olisi-

kaan. Tutkimustuloksien mukaan sidosryhmät kokevat tilintarkastajien suoriutumisen 

puutteellisena etenkin tarkastuskohteen väärinkäytösten havaitsemisessa sekä nii-

den ehkäisemisessä. Kuten aiemmin todettiin, ISA 240 -standardin mukaan tilintar-

kastajilta ei odoteta oikeudellista päätelmää siitä, onko yritys todella tehnyt väärin-

käytöstä. Tilintarkastajien tulee kuitenkin koko tarkastuksen ajan ylläpitää ja huolehtia 

ammatillisesta skeptisyydestä, minkä vuoksi tilintarkastajien tulee ottaa tarkastukses-

saan huomioon olennaisen virheellisyyden mahdollisuus. Koska tilintarkastajat eivät 

itse tunnista tätä velvollisuutta, he eivät todennäköisesti suoriudu siitä yleisön mieles-

tä riittävän hyvin. 

 

Taulukko 8. Keskeisimmät tutkimustulokset odotuskuilun muodostumisesta johtuen 

tilintarkastajien puutteellisesta suoriutumisesta. 

Tilintarkastajien puutteellinen  
suoriutuminen  

Tutkija(t) 
 

Väärinkäytösten havaitseminen 

Lee & Md. Ali 2008 
Hanafi & Kasim 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
Bui & Porter 2010 
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012a 
 

Ennustaa yhtiön tulevaisuuden näky-
miä/toiminnan jatkuvuutta 

Gay & Schelluch 2006 
Lee & Md. Ali 2008 
Bui & Porter 2010 
 

Raportoida totuudenmukaisesti ja kommu-
nikoida tehokkaasti 

Hanafi & Kasim 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
Bui & Porter 2010 

Tarjota hyödyllistä palvelua asiakkaille ja 
yhteiskunnalle 

Hanafi & Kasim 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
Barrett 2012 
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Tilintarkastusstandardien noudattaminen 

Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
Hanafi & Kasim 2008 
Saha ja Baruah 2008 
 

Raportoida tilintarkastuskertomukseen  
yhtiön tekemistä väärinkäytöksistä  

Lee & Md. Ali 2008 
Coram, Gray, Mock & Turner 2011 
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012a 
 

Yleisön on vaikea arvioida tilintarkastuksen 
laatua ja siten myös tilintarkastajan suoriu-
tumista 

Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Bui & Porter 2010 
 

Tarkastaa yhtiön sisäistä valvontaa 
Lee & Md. Ali 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
 

Kyky selviytyä riskistä ja epävarmuudesta 
Hanafi & Kasim 2008 
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012a 
 

 

Taulukon 8 mukaan sidosryhmät kokevat tilintarkastajien suoriutumisen puutteellise-

na velvollisuudessa ennustaa yhtiön tulevaisuuden näkymiä tai toiminnan jatkuvuut-

ta. Gay ja Schelluch (2006, 670) tutkivat tulevaisuusinformaatiota näkökulmasta, mil-

laisia uskomuksia ja näkemyseroja tilintarkastajilla ja eri sidosryhmillä on tulevaisuus-

informaation ennustamisesta. Tutkimustuloksien mukaan havaittiin merkittäviä nä-

kemyseroja eri osapuolten välillä liittyen tulevaisuusinformaation ennusteiden luotet-

tavuuteen. Tilintarkastajat kokevat muita sidosryhmiä vahvemmin, että tulevaisuusin-

formaation ennusteet ovat valmisteltu huolellisesti ja niiden sisältämä varmuuden 

taso on kohtuullinen. Puolestaan sidosryhmien epäuskoinen asenne tulevaisuusin-

formaation ennusteiden todenmukaisuuteen johtuu todennäköisesti vuosien 1990-

2000 aikana tapahtuneista tilintarkastusskandaaleista, minkä vuoksi sidosryhmien 

luottamus tilintarkastajien antamaan varmuuden tasoon on vieläkin matala (Lee et al. 

2009).  

 

Sidosryhmien mielestä tilintarkastajat eivät ole onnistuneet raportoimaan totuuden-

mukaisesti sekä kommunikoimaan tehokkaasti (Hanafi & Kasim 2008). Osittain tämä 

tutkimustulos saattaa liittyä siihen, että sidosryhmät kokevat tilintarkastusraportoinnin 

puutteellisena. Tilintarkastuskertomus on ainoa tilintarkastajan antama ulkoinen vies-

tintäväline, jolla tilintarkastaja viestii sidosryhmille, mitä tilintarkastaja on tehnyt ja 

mihin lopputulokseen tilintarkastaja on tarkastuksen osalta päätynyt. (Geiger & 

Raghunandan 2002, 70) Todennäköisesti osittain edellä kuvattuun tutkimustulokseen 
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vaikuttaa se, että sidosryhmien näkemyksen mukaan tilintarkastajat eivät ole onnis-

tuneet tavoitteessaan tarjota laadukkaita tilintarkastuspalveluita yhteiskunnalle. Tilin-

tarkastusalan tulisi ottaa vastuu tilintarkastuspalveluiden kehittämisestä yhä vah-

vemmin yleisön kohtuullisesti katsottujen toiveiden mukaisiksi. 

 

Kuten Ciolpan et al. (2009, 908) totesivat tutkimuksessaan, tilinpäätöksen käyttäjät 

usein unohtavat tilintarkastusstandardeissa esitetyt hienovaraiset sanamuodot. Osit-

tain tähän perustuen sidosryhmillä saattaa olla useita kohtuuttomia odotuksia tilintar-

kastajia kohtaan, koska standardit antavat usein suosituksia tietyn velvollisuuden 

soveltamisesta, mutta ei velvollisuutta siihen. Tutkimustuloksien perusteella tilintar-

kastajat kokevat, että he noudattavat tilintarkastusstandardeja, kun samaan aikaan 

sidosryhmät uskovat, että tilintarkastajat ovat suoriutuneet puutteellisesti standardien 

noudattamisesta. Osittain ristiriitainen tutkimustulos havaittiin Sahan ja Baruahin 

(2008, 75) tutkimuksessa, jonka mukaan sidosryhmät kokevat, että tilintarkastajat 

noudattavat lakisääteistä yhtiöoikeutta, mutta eivät kuitenkaan erilaisia tilintarkastus-

standardeja. Tilintarkastusstandardien noudattaminen on pakollista vähintään listayh-

tiöille, joten standardit ohjaavat tilintarkastajien tarkastustyötä olennaisesti.  

 

Yleisön näkemykseen tilintarkastajien puutteellisesta suoriutumisesta ainakin osittain 

vaikuttaa se, että yhteiskunnan on lähes mahdotonta arvioida tilintarkastajien todellis-

ta suoriutumista. Tämän vuoksi yleisön on vaikea arvioida tilintarkastuksen laatua 

sekä luoda ero hyvin ja huonosti suoritetun tilintarkastuksen välille. Monissa tapauk-

sissa yleisön tarve arvioida tilintarkastajien suoriutumista tulee esille vasta yhtiön 

konkurssitilanteissa. Monet muut tekijät, kuten huono johtajuus, huonot strategiset 

päätökset tai toimialan taantuma, voivat aiheuttaa yhtiön ajautumisen konkurssiin. 

Yleisön on kuitenkin todettu muodostavan helposti yhtiön konkurssitilanteissa käsi-

tyksen, että niihin liittyy aina tilintarkastajien puutteellinen suoriutuminen, vaikka tilin-

tarkastajat olisivatkin suorittaneet työnsä moitteettomasti. (Lee et al. 2009, 13-14) 

Odotuskuilun muodostumiseen saattaa siten osittain vaikuttaa yleisön puutteellinen 

mahdollisuus arvioida realistisesti yksittäisen tilintarkastuksen laatua heti tilintarkas-

tuksen jälkeen.  
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5.1.5 Puutteellinen sääntely  

Lähdeaineiston perusteella voidaan todeta, että sidosryhmät kokevat tilintarkastajia 

velvoittavan sääntelyn puutteellisena. Monet tutkimukset osoittivat, että sidosryhmät 

haluavat jatkuvasti lisätä tilintarkastajien sääntelyä. Tilintarkastajien sääntelyä on li-

sätty kansainvälisesti niin AICPA:n (American Institute of Certified Public Accoun-

tants) kuin IFAC:n toimesta tavoitteena parantaa tilintarkastuksen laatua laajentamal-

la tilintarkastajien velvollisuuksia. Vaikka nämä toimet ovatkin vähentäneet oikeus-

kanteita tilintarkastajia kohtaan, ja yleisö on ollut osittain tyytyväinen tehtyihin korja-

ustoimenpiteisiin, tilintarkastusala saa siitä huolimatta kritiikkiä, ettei ala pysty tar-

peeksi nopeasti reagoimaan uusilla ja vaativammilla tilintarkastusstandardeilla jatku-

vasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi erilaiset talouskriisit ja yritysskan-

daalit nostavat yleisön keskuudessa jatkuvasti uusia odotuksia ja vaatimuksia. (Lee 

et al. 2009, 14) Tämän vuoksi Lee et al. toteavat, että odotuskuilu saattaa muodostua 

ajallisesta viiveestä, koska tilintarkastusalalla ei pystytä vastaamaan tarpeeksi nope-

asti yleisön jatkuvasti muuttuviin odotuksiin. 

 

Hanafin ja Kasimin (2008), Sahan ja Baruahin (2008) sekä Heang et al. (2008) tutki-

muksissa selvitettiin yleisön ja tilintarkastajien suhtautumista uusiin mahdollisiin 

sääntelyehdotuksiin. Tutkimustulokset olivat yhtenäisiä sen osalta, että tilintarkastajat 

eivät kannata tiukempaa sääntelyä, kun taas sidosryhmät haluavat jatkuvasti laajen-

taa sitä. Taulukossa 9 on esitelty keskeisimmät tekijät odotuskuilun muodostumiseksi 

johtuen tilintarkastajien puutteellisesta sääntelystä.  

 

Taulukko 9. Odotuskuilun muodostuminen johtuen tilintarkastajien puutteellisesta 

sääntelystä. 

Puutteellinen sääntely  
 

Tutkija(t) 

Tilintarkastajien ammattikunnan itsesää-
tely nähdään puutteellisena 
 

Zhang 2007 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
Barrett 2012 
 

Valvontaviranomaisen tulisi valvoa ja tar-
kastaa tilintarkastajien käyttämä metodo-
logia 

Hanafi & Kasim 2008 
Saha ja Baruah 2008  
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 

Yleisön odotukset kasvavat jatkuvasti ei-
kä sääntelyä pystytä uudistamaan tar-

Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Barrett 2012 
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peeksi nopeasti Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012a 
 

Raportoida tilintarkastuskertomuksessa 
havaituista väärinkäytöksistä 
 

Coram, Gray, Mock & Turner 2011 
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012a 
 

Tilintarkastuksen laatu on huonontunut 
johtuen epätarkoista tilintarkastusstan-
dardeista 

Zhang 2007 
Saha ja Baruah 2008 

 

Tilintarkastajien toimintaa ohjaa tilintarkastusalan ammattikunnan itsesääntely sekä 

lainsäädännöllinen tausta. Hyvää tilintarkastustapaa kuvaavat mallit ja ohjeet ovat 

yleensä syntyneet ammattikunnan itsesääntelyn kautta, jota usein perustellaan tilin-

tarkastuksen monimutkaisen luonteen vuoksi. Tilintarkastusalalle on nähty muodos-

tuvan ammatillinen monopoli, minkä seurauksena on vaara, että tilintarkastajat suorit-

tavat työnsä standardien edellyttämän minimitason mukaisesti eikä yleisön kohtuullis-

ten odotusten mukaisesti. (Lee et al. 2009, 14-15) Kuten esimerkiksi Hanafin ja Ka-

simin (2008) tutkimustulokset osoittivat, tilintarkastajat ovat haluttomia vastaamaan 

yleisön jatkuvasti muuttuviin odotuksiin. Tilintarkastajien puolueettoman valvontaeli-

men puuttuminen saattaa siten osaltaan johtaa odotuskuilun muodostumiseen (Lee 

et al. 2009, 15).  

 

Myös Ciolpan et al. (2009) sekä Zhangin (2007) tutkimustulokset osoittavat tilintar-

kastajien ammattikunnan itsesääntelyssä puutteellisuuksia. Zhang (2007, 641-642) 

analysoi tutkimuksessaan, mikä vaikutus yleisön odotuksilla on tilintarkastuksen laa-

tuun sekä tilintarkastajien velvollisuuteen noudattaa tilintarkastusstandardeja. Jos 

tilintarkastusalan tavoitteena on asettaa täsmälliset tilintarkastusstandardit, joihin ti-

lintarkastajien suorituksen arviointi pelkästään perustuisi, tilintarkastajat todennäköi-

sesti noudattaisivat standardien vaatimaa vähimmäistasoa eivätkä huomioisi ollen-

kaan yleisön odotuksia. Tämän vuoksi tilintarkastusstandardien tulisi perustua ylei-

sön asettamiin korkeampiin odotuksiin. Tilintarkastajille tulisi asettaa vakavat seu-

raamukset, jos he eivät noudattaisi näitä yleisön hyväksymiä standardeja.   

 

Tutkimustuloksien mukaan sidosryhmät kannattavat tilintarkastajia merkittävästi 

enemmän sitä, että jokin tilintarkastusalalla toimiva riippumaton valvontaviranomai-

nen tarkistaisi tilintarkastusyhtiön käyttämän metodologian. Metodologia ohjaa tilin-

tarkastajien suoriutumista ja on sen vuoksi tärkeässä osassa tilintarkastuksen suorit-
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tamista. Riippumattoman ulkopuolisen tahon lausunto saattaisi edesauttaa yleisön 

luottamuksen palautumista tilintarkastusalalla etenkin silloin, jos valvontaviranomai-

nen tarkastaisi esimerkiksi pistokokein, että tilintarkastajat tosiaan suorittavat tilintar-

kastustyönsä asetetun metodologian mukaisesti.   

 

5.1.6 Tilintarkastajien riippumattomuus 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että tilintarkastajien riippumattomuus on 

yksi odotuskuilun muodostavista tekijöistä. Suhteutettuna kuitenkin koko lähdeaineis-

toon, riippumattomuutta käsitteleviä tutkimuksia oli suhteellisen vähän. Humphreyn et 

al. (1993, 395) mukaan tilintarkastuksen odotuskuilun ongelmat ovat toistuneet vuo-

sikymmenien aikana keskittyen eri osa-alueisiin, joista yksi on juuri tilintarkastajien 

riippumattomuus. Tämän tutkimuksen ajallinen rajaus on saattanut vaikuttaa siihen, 

miksi riippumattomuus ei ole noussut kokonaisuudessaan yhdeksi merkittävimmistä 

tekijöistä. Myös esimerkiksi Barrett (2012, 130) mainitsee tutkimuksessaan, että tilin-

tarkastajien riippumattomuudesta on kirjoitettu niin paljon, ettei itse aio käsitellä laa-

jasti esillä olevaa aihe-aluetta enempää. Lähdeaineiston perusteella esiin nousseet 

tekijät riippumattomuuden vaikutuksesta odotuskuilun muodostumiseen on esitelty 

taulukossa 10. 

 

Taulukko 10. Keskeisimmät tutkimustulokset tilintarkastajien ja sidosryhmien ristirii-

taisista näkemyksistä tilintarkastajien riippumattomuuteen.   

Tilintarkastajien riippumattomuus 
 

Tutkija(t) 

Oheispalveluiden tarjoaminen saattaa vaaran-
taa tilintarkastajien riippumattomuuden 

Hanafi & Kasim 2008 
Saha & Baruah 2008 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Nieschwietz & Woolley 2009  
 

Tilintarkastajien pakollinen rotaatio 

Hanafi & Kasim 2008 
Saha ja Baruah 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
Nieschwietz & Woolley 2009  
 

Tilintarkastajien ensisijaisena tavoitteena ei tuli-
si olla voiton tavoittelu 

Hanafi & Kasim 2008 
Saha & Baruah 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
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Käänteinen odotuskuilu - tilintarkastajat pitivät 
riippumattomuuden ylläpitämistä tärkeänä 

Martens & McEnroe 2001 
Nieschwietz & Woolley 2009  
 

Tilintarkastajien ei pitäisi olla taloudellisesti riip-
puvaisia yhdestä tilintarkastusasiakkaastaan 

Hanafi & Kasim 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
 

Riippumattomuudesta tulisi raportoida enem-
män tilintarkastuskertomuksessa 

Nieschwietz & Woolley 2009  
Bedard, Coram, Davis, Espahbodi, Mock 
& Warne 2012 
 

 

Lähdeaineiston perusteella keskeisimmäksi odotuskuilun muodostavaksi tekijäksi 

tilintarkastajien riippumattomuuden näkökulmasta nousi oheispalveluiden tarjoami-

nen. Tutkimustuloksien mukaan sidosryhmät kokevat, että tilintarkastajien riippumat-

tomuus saattaa vaarantua, kun tilintarkastusyhtiö tarjoaa tarkastuskohteelleen tilin-

tarkastuksen ulkopuolisia oheispalveluita, kuten konsultointi tai veropalveluita. Useat 

kansainväliset tilintarkastusalan järjestöt ovat pyrkineet kehittämään tilintarkastajien 

riippumattomuutta oheispalveluiden tarjoamisen myötä. Kuitenkaan yleisön käsityk-

set sen tuomista riippumattomuusuhista eivät ole muuttuneet, vaikka tilintarkastajien 

mukaan kokonaisvaltaisen tiedon lisääminen tarkastuskohteesta saattaa parantaa 

tilintarkastajien työn laatua. (Ciolpan et al. 2009, 908)  

 

Kun tilintarkastusyhteisö tarjoaa lisäpalveluita tilintarkastusasiakkaalleen, on vaara-

na, että asiakas kokee tilintarkastajan suoriutuvan monesta roolista samanaikaisesti. 

Tilintarkastaja saattaisi joutua ristiriitaiseen asemaan, koska sidosryhmät saattaisivat 

olettaa, että tilintarkastajat tunnistaisivat ja raportoisivat kaikista tilintarkastuksen ai-

kana havaituista ongelmista. Ristiriitaisella roolilla saattaa olla negatiivisia seurauksia 

tilintarkastajien riippumattomuudelle ja kykyyn suorittaa pelkästään tilintarkastusta. 

Jos tilintarkastajat jääräpäisesti pyrkisivät noudattamaan vain eettisiä periaatteita, 

tarkastuskohde saattaisi vaihtaa tilintarkastusyhteisöä toiseen yhteistyökykyisem-

pään yhtiöön. Johdon painostuksen seurauksena olisi mahdollista, että tilintarkastaja 

vaarantaisi omaa riippumattomuuttaan suurten palkkioiden takia, joita yhtiöt saavat 

oheispalveluiden tarjoamisesta. (Lee et al. 2009, 12-13)  

 

Toinen odotuskuilun muodostava tekijä tilintarkastajien riippumattomuuden näkökul-

masta on pakollinen rotaatio. Sidosryhmät kannattavat tilintarkastajien rotaatiota, kun 

taas tilintarkastajien mielestä pakollista rotaatiota ei tulisi säätää. Chen et al. (2008, 
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415) mukaan rotaatiosääntelyn puolestapuhujien perusteena on tilintarkastuksen 

laadun parantaminen ja riippumattomuuden turvaaminen rajoittamalla tilintarkastajien 

toimikautta. Rotaation vastustajien mielestä pidempi asiakassuhde vastaavasti pa-

rantaa laatua, koska tilintarkastaja oppii asiakkaan tilinpäätöstietojen taustalla olevat 

tekijät pidemmän asiakassuhteen aikana paremmin. Rotaatiosääntelyn vaikutusta 

laatuun on tutkittu akateemisissa tutkimuksissa, mutta tutkijat eivät ole päässeet yh-

teisymmärrykseen sen vaikutuksesta. Esimerkiksi Francisin (2004) mukaan Yhdys-

valloissa rotaatiolla on havaittu olevan hyvin vähän vaikutusta tilintarkastuksen laa-

tuun.   

 

Sidosryhmien mukaan tilintarkastajien ensisijaisena tavoitteena ei tulisi olla voiton 

tavoittelu sekä tilintarkastajien ei pitäisi olla taloudellisesti riippuvaisia yhdestä tilin-

tarkastusasiakkaastaan. Tutkimustuloksien mukaan se saattaisi synnyttää vakavia 

uhkia tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastajien riippumattomuudelle. (Heang et al. 

2008) Kuitenkin tilintarkastusyhteisöt ovat voittotavoittelevia organisaatioita kuten 

muutkin yritykset, joten sidosryhmien vaatimusta voidaan pitää kohtuuttomana.  

 

Nieschwietzin ja Woolleyn (2009) sekä McEnroen ja Martensin (2001) havaitsivat 

vahvaa näyttöä käänteisestä tilintarkastuksen odotuskuilusta. Martens ja McEnroen 

tutkimuksessa selvitettiin sijoittajien ja tilintarkastajien näkemyksiä väittämään, jonka 

mukaan vakiomuotoista tilintarkastuslausuntoa ei tulisi myöntää, elleivät tilintarkasta-

jat ole ylläpitäneet heidän riippumattomuuttaan. Tilintarkastajat pitivät riippumatto-

muutta tarkastuskohteestaan tärkeämpänä kuin sijoittajat, mikä osoitti osapuolten 

välisen käänteisen odotuskuilun olemassaolon.  Myös Nieschwietzin ja Woolleyn tut-

kimuksessa tilintarkastajat kokivat riippumattomuuden turvaamisen tärkeämpänä 

kuin lainanantajat ja muu yleisö. 

 

5.2 Keinot tilintarkastuksen odotuskuilun kaventamiseen 

 

Alla olevissa alaluvuissa esitellään tutkimustulokset tilintarkastuksen odotuskuilun 

kaventamiseen vaikuttavista tekijöistä lähdeaineiston perusteella. Saadut tutkimustu-

lokset luokiteltiin neljään alakategoriaan. Lähdeaineiston tutkimusten jakautuminen 

näihin neljään alakategoriaan on esitelty alla olevassa taulukossa 11.   
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Taulukko 11. Tilintarkastuksen odotuskuilun kaventumiseen vaikuttavat tekijät luoki-

teltuna neljään eri alakategoriaan. 

Alakategoriat odotuskuilun kaventa-
miseen vaikuttavista tekijöistä  
 

Tutkija(t)  

Tilintarkastusraportoinnin ja  
-standardien kehittäminen 
 

McEnroe & Martens 2001 
Shaikh & Talha 2003 
Adams & Evans 2004 
Ahmad & Fadzly 2004 
Beeler, Daniels & Turner 2004 
Kirk 2006 
Gay & Schelluch 2006 
Chong & Pflugrath 2008 
Saha ja Baruah 2008 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
Barrett 2010 
Coram, Gray, Mock & Turner 2011 
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012b 
Arnold, Bedard, Phillips & Sutton 2012 
Bédard, Coram, Davis, Espahbodi, Mock 
& Warne 2013 
 

Tilintarkastajien ja/tai yleisön  
kouluttaminen 

Martens & McEnroe 2001 
Shaikh & Talha 2003 
Ahmad & Fadzly 2004 
Boyle & Canning 2005 
Gay ja Schelluch 2006 
Ali, Heang, Mohamad & Ojo 2008 
Anandarajan, Kleinman & Palmon 2008 
Hanafi ja Kasim 2008 
Ali Md. & Lee 2008 
Salehi & Rostami 2009 
Lee, Ali & Bien 2009 
Bui & Porter 2010 
Houghton, Jubb & Kend 2011 
Foong & Noghondar 2013 
 

Tilintarkastajien roolin ja tilintarkastuk-
sen laajuuden määrittely 

Ahmad & Fadzly 2004 
Kasim & Hanafi 2008 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Dennis 2010 
Houghton, Jubb & Kend 2011 
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012b 
Arnold, Bedard, Phillips & Sutton 2012 
 

 
Valvonnan kehittäminen 
 

Talha & Shaikh 2003 
Zhang 2007 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
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Lee, Ali & Bien 2009 
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012b 
 

 

Tilintarkastuksen odotuskuilun kaventamiseen vaikuttavat keinot olivat huomattavasti 

yhtenäisempiä lähdeaineiston perusteella kuin esiin nousseet tekijät odotuskuilun 

muodostumiselle. Tämä johtuu todennäköisesti siitä syystä, että kokonaisuudessaan 

tutkimukset, jotka keskittyivät tutkimaan odotuskuilun muodostumista, oli tutkimusai-

heeltaan hyvin erilaisia tarjoten siten myös erilaisia syitä kuilun muodostumiselle.   

 

5.2.1 Raportoinnin ja tilintarkastusstandardien kehittäminen 

Kuten edellä kuvatut kappaleet osoittivat, että erilaiset tekijät liittyen tilintarkastusra-

portointiin vaikuttavat olennaisesti odotuskuilun muodostumiseen. Sen vuoksi on 

myös johdonmukaista, että sen kehittämistä pidetään yhtenä olennaisimpana tekijä-

nä odotuskuilun kaventamisessa. Lähdeaineiston perusteella sidosryhmät kokevat 

tilintarkastusraportoinnin puutteellisena, minkä vuoksi tilintarkastuskertomusta tulisi 

kehittää vastaamaan paremmin sidosryhmien odotuksia. Taulukossa 12 on esitelty 

keskeisimmät tutkimustulokset raportoinnin ja standardien kehittämisen vaikutuksista 

odotuskuilun kaventumiseen.  

 

Taulukko 12. Keskeisimmät tutkimustulokset tilintarkastusraportoinnin ja -standardien 

kehittämisen vaikutuksesta odotuskuilun kaventumiseen. 

Vuosi Tekijä(t) Keskeisimmät tutkimustulokset 

   

2001 McEnroe & 
Martens 

Vuosikertomukseen tulisi lisätä vakiomuotoinen Accounting 
Standard Boardin kehittämä selvitys tilintarkastuksen tarkoi-
tuksesta ja tilintarkastajia koskevista velvollisuuksista.  

2003 Shaikh & 
Talha 

Odotuskuilun kaventamiseksi tulisi luoda yhdenmukainen tilin-
tarkastusstandardi olennaisuustason määrittelemiseksi, ra-
portoida asetettu olennaisuustaso tilintarkastuskertomukses-
sa sekä selkeyttää tilintarkastuslausunnon sisältöä.  

2004 Adams & 
Evans 

Tutkijat kehittivät tarkan kuvauksen yhteiskuntavastuuraport-
tien varmennusprosessista, jonka tarkoituksena on kaventaa 
odotuskuilua siihen pisteeseen asti, jossa yleisö tunnistaisi 
täydellisen yhteiskuntavastuuraportin varmennuksen tason. 

2004 Ahmad &  
Fadzly 

Tilintarkastuskertomuksessa tulisi kuvata selkeästi tehtyä tar-
kastustyötä, annettua varmuuden tasoa sekä kehittää yleisön 
ja tilintarkastajien välistä kommunikaatiota selkeyttämällä ker-
tomuksen sanamuotoja. 



70 

 

 

 

2004 Beeler,  
Daniels & 
Turner 

Tilintarkastuskertomuksen laajentaminen antamalla lisätietoa 
tilintarkastusprosessista ja tilintarkastuksen tarkoituksesta 
nähtiin kaventaneen odotuskuilua. 

2006 Kirk Kuilun kaventamiseksi tulisi muuttaa tilintarkastuslausunnon 
sanamuotoja korvaamalla termi 'oikeat ja riittävät tiedot' pel-
kästään termillä riittävät tiedot.   

2006 Gay &  
Schelluch 

Odotuskuilun kaventamiseksi tilintarkastajien tulisi muuttaa 
tilintarkastuskertomuksen sanamuotoja. Sanamuotoja tulisi 
yksinkertaistaa, jotta kertomus olisi ymmärrettävämpi.  

2008 Chong & 
Pflugrath 

Kuilun kaventamiseksi tulisi siirtää tilintarkastajan antama 
lausunto tilintarkastuskertomuksen alkuun. Tilintarkastusker-
tomuksen laajentaminen lisäämällä tietoa tilintarkastajien roo-
lista ei nähty kaventavan odotuskuilua. Yleisölle pitäisi lisäksi 
tarjota koulutusta uudistetun kertomuksen sisällöstä. 

2008 
 

Saha ja  
Baruah 
 

Tilintarkastusalan ja sääntelyviranomaisten tulisi luoda sellai-
set standardit, säännöt ja määräykset, mitkä ohjaavat tilintar-
kastajia riittävän hyvin täyttämään heille asetetut odotukset. 

2009 
 

Lee, Md. Ali 
& Bien  
 

Laajennettu tilintarkastuskertomus nähtiin kaventavan odo-
tuskuilua, koska se muutti yleisön näkemyksiä tilintarkastajien 
roolista ja tilintarkastuksen tarkoituksesta.  

2009 Ciolpan, Dob-
roţeanu & 
Dobroţeanu  

Tilintarkastuskertomuksen sanamuodot on nähty moniselittei-
sinä. Kuilun kaventamiseksi tulisi muuttaa kertomuksen sa-
namuotoja kommunikoinnin selkeyttämiseksi.  

2010 Barrett Vaikka tilintarkastusalan yleisin kompastuskivi on ollut selkei-
den ja realistisien ohjeiden luominen tilintarkastuksen suorit-
tamisesta ja sen tavoitteista, tutkijoiden mukaan sen onnistu-
essa kuilua on mahdollista kaventaa. 

2011 Coram, Gray, 
Mock & Tur-
ner 

Sidosryhmät halusivat tilintarkastajien ilmaisevan tilintarkas-
tuskertomuksessa jotain konkreettista petosten havaitsemi-
sesta, sisäisestä tarkastuksesta ja olennaisuustasosta. On-
gelmaksi tulee kuitenkin korkeat tilintarkastajien palkkiot ja 
tilintarkastajiin kohdistuva lisääntynyt riski.  

2012 Porter, Ó 
hÓgartaigh & 
Baskerville 

Kuilun kaventamiseksi tulisi muuttaa tilintarkastusstandardeja 
määrittelemään yksityiskohtaisemmin tilintarkastajien tarkat 
velvollisuudet, joita tilintarkastajien tulisi noudattaa. 

2012 Arnold,  
Bedard, Phil-
lips & Sutton 

Odotuskuilun kaventamiseksi tilintarkastuskertomukseen tulisi 
lisätä kuvaus tehdystä tarkastus työtä, ja niistä osa-alueista, 
mitä vuosikertomuksesta on tarkastettu tilinpäätöksen lisäksi. 
Tilintarkastuskertomuksen sanamuotoja tulisi myös parantaa.  

2013 Bédard, Co-
ram, Davis, 
Espahbodi, 
Mock & 
Warne 

Sidosryhmät kokevat tilintarkastuskertomuksen tärkeänä, 
mutta he haluaisivat lisää tietoa tilintarkastusprosessista, 
mahdollisista riskeistä, tilintarkastajien riippumattomuudesta, 
olennaisuudesta ja annetusta varmuudentasosta. 

 

Taulukon 12 mukaan sidosryhmät kokevat, että tilintarkastuskertomus tai muu tilin-

tarkastajan tuottama raportointi eivät ole nykyisessä muodossaan tarpeeksi informa-

tiivista, kertomuksen sanamuodot ovat epäselviä eikä kertomuksessa kuvata riittävän 
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selkeästi tehtyä tarkastustyötä. Tutkimustuloksien perusteella sidosryhmillä on jatku-

va kysyntä vahvempaan varmuuden tasoon tilinpäätöksen oikeellisuudesta, mikä nä-

kyy siinä, että yleisö haluaa laajentaa tilintarkastuskertomusta kuvaamaan paremmin 

tilintarkastusprosessia sekä tehtyä tarkastustyötä.   

 

Lähdeaineiston perusteella tilintarkastuskertomusta halutaan laajentaa ja lisätä tietoa 

etenkin seuraavista osa-alueista: 

- tilintarkastuksen tarkoituksesta ja tilintarkastusprosessista 

- tilintarkastajien velvollisuuksista 

- luoda selkeä kuvaus tehdystä tarkastustyöstä 

- tarkentaa annetun kertomuksen osoittamaa varmuuden tasoa 

- havaituista väärinkäytöksistä, tilintarkastajien riippumattomuudesta, 

olennaisuudesta sekä sisäisen valvonnan toimivuudesta 

 

Martensin ja McEnroen (2001) ratkaisuehdotus odotuskuilun kaventamiseen on, että 

vuosikertomukseen lisättäisiin vakiomuotoinen Accounting Standard Boardin laatima 

selvitys tilintarkastuksen tarkoituksesta ja tilintarkastajia koskevista velvollisuuksista. 

Heti tilintarkastuslausunnon jälkeen tuleva lyhyt yhden tai kahden sivun pituinen 

yleiskatsaus tilintarkastajien velvollisuuksista muistuttaisi sidosryhmiä tilintarkastuk-

sen tavoitteita, kuten kohtuullisen varmuuden antamisesta. Boylen ja Canningin 

(2005) mukaan on kuitenkin mahdollista, että sidosryhmät eivät kiinnittäisi mitään 

huomiota vakiomuotoiseen tietoon, koska se ei toisi mitään lisäarvoa yksittäisestä 

tarkastuskohteesta.  

 

Beelerin et al. (2004, 86) tutkimustulokset osoittavat, että lisäämällä tilintarkastusker-

tomukseen tietoa tilintarkastuksen eri osa-alueista olisi mahdollista vaikuttaa sidos-

ryhmien päätöksentekoon positiivisella tavalla. Tutkimustulokset ovat siten yhdenmu-

kaisia informaatio- ja päätelmäteorian kanssa. Teorioiden mukaan, kun lukijoille an-

netaan lisää informaatiota, he pystyvät tekemään päätöksiä entistä yhtenäisemmin 

informaation kirjoittajan kanssa. Teorian mukaan on kuitenkin tärkeää tietää oikea 

informaation esittämistapa. Tutkijoiden mukaan etenkin lisätiedon antaminen tilintar-

kastusprosessista nähtiin parantaneen erityisesti niiden sijoittajien käsityksiä tilintar-

kastusprosessista, jotka eivät olleet tilintarkastusalan asiantuntijoita.  
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Myös Lee et al. (2009, 27-28) mukaan laajennettu tilintarkastuskertomus voisi paran-

taa osittain sidosryhmien ymmärrystä etenkin tilintarkastuksen luonteesta, tarkastuk-

sen laajuudesta sekä tilintarkastajien ja johdon roolista ja velvollisuuksista. Leen et 

al. kuitenkin totesivat, että tilintarkastajat eivät ole motivoituneita tarjoamaan toivottu-

ja lisätietoja. Ei ole todennäköisesti mahdollista parantaa käyttäjien ymmärrystä edel-

lä mainituista tekijöistä ennen kuin tilintarkastusstandardit vaativat tilintarkastajilta 

näiden asioiden esittämistä.   

 

Bédard et al. (2013, 332-333) tutkimustulokset osoittivat laajennetussa tilintarkastus-

kertomuksessa myös puutteita. Auditing Standards Board julkaisi uudistetun SAS 58 

-tilintarkastusstandardin, joka uudisti tilintarkastuskertomuksen sisällön ja muodon 

lähes kokonaan. Uuden tilintarkastusstandardien myötä tilintarkastuskertomus laa-

jentui ja samalla kavensi tilintarkastuksen odotuskuilua, mutta vastaavasti kasvatti 

odotuskuilua tietyin osin. Laajennettu tilintarkastuskertomus lisäsi tilinpäätöksen käyt-

täjien ymmärrystä tilintarkastuksen tarkoituksesta sekä johdon ja tilintarkastajien vas-

tuista. Negatiivisena vaikutuksena havaittiin, että laajennettu tilintarkastuskertomus 

synnytti niin kutsutun haloefectin, jonka myötä sidosryhmät saattoivat nähdä tämän 

pidemmän kertomuksen ja ajatella, että laajennettu kertomus on lisännyt tilintarkasta-

jien vastuita ja velvollisuuksia tietyiltä alueilta. Sidosryhmät uskoivat vastuiden laajen-

tuneen juuri niiden osa-alueiden osalta, joiden nähtiin muodostavan odotuskuilun. 

Standardin aiheuttamat muutokset eivät olleet kaikilta osin siten suotuisia odotuskui-

lun kaventamisen näkökulmasta.   

 

Tutkimustulokset osoittivat lisäksi, että sidosryhmät haluavat laajentaa tilintarkastus-

kertomusta siten, että tilintarkastajat lisäisivät kertomukseen kuvauksen tehdystä tar-

kastustyöstään. Ongelmana voisi kuitenkin olla tilintarkastuksen laadun voimakas 

vaihtelevuus, koska jokainen tarkastustyö on omanlaisensa. Esimerkiksi Gul et al. 

(2013, 2018-2019) mukaan tilintarkastajan yksittäisillä ominaisuuksilla ja työkoke-

muksella on luonnollisesti vaikutusta tilintarkastajan tapaan suorittaa tilintarkastus ja 

tapaan käyttää ammatillista harkintaa erilaisissa tilanteissa. Myös tämän sidosryh-

män odotuksen osalta on erittäin tärkeä tiedostaa informaation oikea esittämistapa. 

 

Sidosryhmät kokevat tilintarkastuskertomuksen sanamuodot epämääräisiksi, joten 

niiden selkeyttäminen voisi tutkimustuloksien mukaan auttaa odotuskuilun kaventa-
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misessa. Odotuskuilun muodostumiseen vaikutti olennaisesti tilintarkastajien puut-

teellinen ymmärrys erilaisista tilintarkastustermeistä, kuten oikeat ja riittävät tiedot, 

olennaisuus ja kohtuullinen varmuus. Kirk (2006) ehdottaa tutkimustulostensa pohjal-

ta kuilun kaventamiseksi tilintarkastuslausunnon sanamuotojen muuttamisen kor-

vaamalla termi oikeat ja riittävät tiedot pelkästään termillä riittävät tiedot.   

 

Barrettin (2010) näkemyksen mukaan tilintarkastusalan ehkä yleisin kompastuskivi 

odotuskuilun kaventamisen näkökulmasta on ollut se, että tilintarkastajille ei ole on-

nistuttu luomaan selkeitä ja realistisia ohjeita tilintarkastuksen suorittamiselle sekä 

eritelty selkeästi tilintarkastuksen tavoitteita. Barrettin mukaan selkeiden ohjeiden 

luomisella saattaisi olla kuitenkin merkittävä vaikutus odotuskuilun kaventumiseen. 

Myös Saha ja Baruah (2008) esittävät, että tilintarkastusalan ja sääntelyviranomais-

ten tulisi luoda sellaiset standardit, säännöt ja määräykset, jotka ohjaavat tilintarkas-

tajia riittävän hyvin täyttämään heille asetetut odotukset. 

 

5.2.2 Tilintarkastajien ja yleisön kouluttaminen 

Tilintarkastuksen odotuskuilun kaventamiseen yleisemmin vaikuttava tekijä tilintar-

kastusraportoinnin kehittämisen jälkeen on sekä tilintarkastajien että yleisön koulut-

taminen. Tutkimustuloksena kouluttamisen vaikutus odotuskuilun kaventumiseen ei 

ole yllättävä, koska koulutus nähdään yleensä aina positiivisena tekijänä tiedon li-

sääntymisen vuoksi. Vaikka koulutus vaikuttaa odotuskuiluun kaventumiseen, on 

olennaista tarkastella, minkälainen ja millä tavalla toteutettuna koulutus kaventaa 

odotuskuilua. 

 
Taulukko 13. Keskeisimmät tutkimustulokset koulutuksen vaikutuksesta odotuskuilun 

kaventumiseen. 

Vuosi  Tekijä(t) Keskeisimmät tulokset 

   

2001 Martens & 
McEnroe 

Tutkijoiden mukaan yleisön kouluttaminen tilintarkastuksen laa-
juudesta ja tarkoituksesta auttaa kaventamaan odotuskuilua. 

2003 Shaikh & 
Talha 

Koulutus on tehokas keino kaventaa odotuskuilua, vaikka sen 
avulla ei pystytä muuttamaan kaikkien sidosryhmien käsityksiä 
tilintarkastuksesta. 

2004 Ahmad & 
Fadzly 

Koulutusmateriaalin tarjoaminen yleisölle liittyen tilintarkastuk-
sen tarkoitukseen sekä erityisesti tilintarkastajien ja johdon vel-
vollisuuksiin auttaa korjaamaan yleisöllä olevia väärinymmär-
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ryksiä, mutta kuitenkin tietyin rajoittein.  

2005 Boyle & 
Canning 

Koulutuksen vaikutus odotuskuilun kaventumiseen nähtiin risti-
riitaisena, koska koulutus loi enemmän skeptisyyttä tilintarkasta-
jien velvollisuuksien todellista suoriutumista kohtaan, minkä 
seurauksena puutteellinen suorituskuilu kasvoi. 

2006 Gay ja 
Schelluch 

Tilintarkastusraportoinnin kehittäminen ja siihen liittyvä koulut-
taminen tehdyistä muutoksista auttaisi lisäämään käyttäjien 
ymmärrystä tulevaisuusinformaation ennustamisesta taloudelli-
sen raportoinnin yhteydessä. 

2008 Heang, Md. 
Ali, Moham-
ad & Ojo  

Puolen vuoden työharjoittelujakson perusteella ei voida tehdä 
yleistettävissä olevia johtopäätöksiä työharjoittelun vaikutuksista 
odotuskuilun kaventumiseen, mutta se auttoi vähentämään 
opiskelijoiden väärinkäsityksiä tilintarkastuksesta tietyin osin.  

2008 Anandarajan, 
Kleinman & 
Palmon 

Ennakkoasenteet ja -oletukset vaikuttavat enemmän aloittelevi-
en tilintarkastajien päätöksentekoon antaa tietty lausunto yhtiön 
toiminnan jatkuvuudesta hankalissa tilanteissa verrattuna koke-
neisiin tarkastajiin. Työkokemuksella ja koulutuksella on täten 
merkittävä vaikutusta odotuskuilun kaventumisessa. 

2008 Hanafi ja 
Kasim 

Yleisön kouluttaminen tilintarkastajien roolista ja velvollisuuksis-
ta auttaa kaventamaan odotuskuilua.  

2008 Lee & Md. Ali Yritysjohtajien ja tilintarkastajien kouluttaminen sekä paremman 
kommunikaation kehittäminen kaventaa tietokuilua ja puutteel-
lista suorituskuilua.  

2009 Salehi & 
Rostami 

Yleisön kouluttaminen tilintarkastuksen tavoitteista sekä tilintar-
kastajien roolista ja velvollisuuksista auttaa kaventamaan tilin-
tarkastuksen odotuskuilua.  

2009 Lee, Ali & 
Bien 

Tutkijat eivät usko koulutuksen tehoon odotuskuilun kaventami-
sessa, koska suurin osa sidosryhmistä ei saa tilintarkastuskou-
lutusta mistään oppilaitoksesta. Myös joukkoviestintä nähtiin 
riittämättömänä. 

2010 
 
 
 

Bui &  
Porter 

Laskentatoimen koulutukseen yhdistettyä odotus-suorituskuilua 
voidaan kaventaa opettajien kouluttamiselle, työnantajien ja las-
kentatoimen opettajien vuorovaikutuksen kehittämiselle ja alan 
koulujen pääsyvaatimuksia tiukentamisella. 

2011 Houghton, 
Jubb & Kend 

Koulutus kaventaa odotuskuilua, koska se lisää yleisön tietä-
mystä etenkin tilintarkastuksen tarkoituksesta ja olennaisuudes-
ta. Koulutusta pitäisi lisätä kuitenkin merkittävästi.  

2013 Foong & 
Noghondar 

Osaaminen ja kokemus alan tehtävistä vaikuttavat merkittävästi 
odotuskuilun pienentymiseen. 

 

Taulukon 13 mukaan koulutuksen vaikutus odotuskuilun kaventamiseen ei ole täysin 

yksiselitteinen, koska vain tietynlainen koulutus nähtiin vaikuttavan odotuskuilun ka-

ventumiseen. Ali et al. (2008, 69) mukaan tilintarkastusalalla uskotaan, että odotus-

kuilua voidaan pienentää lähes kokonaan ajan myötä. Vaikka on selvää, että vuosi-

kymmenten aikana tämä tavoite ei ole toteutunut täysin toivotulla tavalla, monet tut-
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kimukset osoittavat, että yleisön kouluttamisella pystytään kaventamaan odotuskui-

lua. Tutkijoiden kuten Martens ja McEnroe (2001), Hanafi ja Kasim (2008), Ali & Lee 

(2008) sekä Salehi ja Rostamin (2009) mielestä yleisön kouluttaminen etenkin tilin-

tarkastajien roolista, velvollisuuksista, tilintarkastuksen tavoitteesta ja tarkoituksesta 

auttaa lisäämään yleisön tietämystä näistä osa-aluista. 

 

Myös Shaikhin ja Talhan (2003) mielestä koulutus saattaa olla tehokas keino kaven-

taa tilintarkastuksen odotuskuilua. Vaikka koulutuksen avulla on yritetty aikaisemmin 

kaventaa odotuskuilua, sidosryhmillä on useita kohtuuttomia odotuksia tilintarkastuk-

sesta. Tutkijoiden mukaan tulee muistaa, että kaikki sidosryhmät eivät saa riittävästi 

tietoa tilintarkastuksesta pelkästään koulutuksen perusteella. Tutkijat kuitenkin koros-

tavat, että koulutukseen tulisi panostaa, jotta yleisön väärinymmärryksiä tilintarkas-

tuksesta on mahdollista lieventämään. Lee et al. (2009, 27) eivät usko koulutuksen 

tehoon odotuskuilun kaventamisessa, koska suurin osa sidosryhmistä ei saa tilintar-

kastuskoulutusta mistään oppilaitoksesta opiskeluidensa aikana. Tutkijat eivät myös-

kään usko joukkoviestinnän tehoon tilintarkastuksen monimutkaisen luonteen takia. 

Joukkoviestinnän teho soveltuu tehokkaammin yksinkertaisempien asioiden viestimi-

seen eikä se siten ole riittävä odotuskuilun kaventamisessa. 

 

Boylen ja Canningin (2005, 18) sekä Leen et al. (2009, 27) tutkimuksissa nousi esille 

yksi olennainen ongelma liittyen koulutukseen tehoon odotuskuilun kaventamisessa. 

Yleisöllä ei nähdä olevan riittävää kiinnostusta tilintarkastajien työtä kohtaan. Tämän 

vuoksi yleisö ei välttämättä kiinnitä mitään huomiota julkisesti annettuun informaati-

oon tilintarkastajien roolista tai velvollisuuksista. Vaikka tilintarkastusala tuottaisi te-

hokasta koulutusmateriaali yleisölle, yleisö ei välttämättä kiinnittäisi mitään huomiota 

siihen, minkä vuoksi osa tutkijoista näkee koulutuksen tehottomana suurelle yleisölle.  

 

Lähdeaineiston perusteella voidaan kuitenkin todeta, että useat tutkijat suosittelevat 

koulutusta vaihtoehtona odotuskuilun kaventamiseen, mutta Heang et al. (2008, 68-

69) tutkivat koulutuksen tehokkuutta käytännössä. Heang et al. tutkimuksen näkö-

kulmana oli selvittää, kaventaako puolen vuoden työharjoittelu tilintarkastusyhteisös-

sä tilintarkastuksen odotuskuilua. Tulokset osoittivat, että työharjoittelujakson jälkeen 

opiskelijoiden käsityksissä tapahtui merkittäviä muutoksia liittyen tilintarkastuspro-

sessiin, tilintarkastajien rooliin, heitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin sekä siihen, 
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kuinka menestyksekkäästi tilintarkastajat suoriutuvat eri tehtävistään. Tulokset kui-

tenkin osoittivat, että puolen vuoden työharjoittelujakson perusteella ei voida tehdä 

yleistettävissä olevia johtopäätöksiä työharjoittelun vaikutuksista odotuskuilun kaven-

tamisessa johtuen siitä, että harjoittelujakson jälkeen opiskelijat pitivät tiettyjä tehtä-

viä tilintarkastajien velvollisuuksina, vaikka ne eivät todellisuudessa olleet osa laki-

sääteistä tilintarkastusta Malesiassa. Esimerkki tällaisesta velvollisuudesta oli opiske-

lijoiden oletus, että tilintarkastajien velvollisuuksiin kuuluu havaita ja estää kaikki tar-

kastuskohteen väärinkäytökset tai petokset. 

 

Vaikka opiskelijoilla oli edelleen virheellisiä näkemyksiä tilintarkastajien velvollisuuk-

sista ja vastuiden laajuudesta työharjoittelujakson jälkeen, odotuskuilun kaventumi-

seen vaikutti se, että opiskelijat kuitenkin tunnistivat tilintarkastajien osaamistason 

korkeammaksi työharjoittelujakson jälkeen kuin he olivat ajatelleet ennen työharjoitte-

lua. Tämän vuoksi puolen vuoden työharjoittelulla voisi mahdollisesti kaventaa puut-

teellista suorituskuilua. Vaikka Heang et al. tutkimus ei antanut selkeitä ratkaisuehdo-

tuksia odotuskuilun kaventamiseen puolen vuoden työharjoittelujakson perusteella, 

työharjoittelu onnistui korjaamaan tiettyjä opiskelijoiden väärinkäsityksiä tilintarkas-

tuksesta. Tämän vuoksi tutkijat katsoivat työharjoittelujakson olevan hyödyllinen lisä 

yliopistokoulutukseen, sillä se mahdollistaa opiskelijoille paremman käsityksen tilin-

tarkastajien todellisista velvollisuuksista ja työnkuvasta.  

  

Boylen ja Canningin (2005) tutkimustulokset koulutuksen vaikutuksesta puutteelli-

seen suorituskuiluun olivat ristiriitaisia Ali et al. (2008) tutkimustulosten kanssa. Boyle 

ja Canning tutkivat, onko eri määrän tilintarkastuskoulutusta saaneilla opiskelijoilla 

näkemyseroja tilintarkastajien todellisesta suoriutumisesta. Tutkimuksen merkittävä 

havainto oli se, että tilintarkastukseen keskittyvä koulutus näyttää luovan enemmän 

skeptisyyttä tilintarkastajien velvollisuuksien suoriutumista kohtaan. Käsitykset tilin-

tarkastajien puutteellisesta suoriutumisesta lisääntyivät merkittävästi niiden opiskeli-

joiden kohdalla, jotka olivat saaneet suurimman määrän tilintarkastukseen liittyvää 

koulutusta. Tutkijoiden mukaan koulutuksella on siis ristiriitainen vaikutus odotuskui-

lun kaventumiseen. 

   

Koulutuksen ja odotuskuilun yhteyttä on tutkinut lisäksi Bui ja Porter (2010), jotka 

keskittyivät tarkastelemaan työnantajien odotuksia vastavalmistuneiden osaamis-
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tasosta suhteessa siihen, mikä vastavalmistuneiden laskentatoimen opiskelijoiden 

osaamistaso todella on. Tuloksien mukaan odotuskuilu työnantajien ja laskentatoi-

men opettajien välillä johtuu puutteellisesta kommunikoinnista ja heikosta osapuolten 

välisestä ymmärryksestä, minkä vuoksi osapuolten välistä vuorovaikutusta tulisi ke-

hittää merkittävästi. Yksi osa ratkaisua voisi olla se, että tilintarkastusala ottaisi suu-

remman roolin kehittää laskentatoimen alan koulutusta. Ristiriitaista on kuitenkin se, 

että opettajat ja kouluttajat kehottivat alan työnantajia muuttamaan osittain heidän 

odotuksiaan vastavalmistuneiden osaamistasosta. Kuilun kaventamiseksi tulisi lisäksi 

korottaa laskentatoimen koulutukseen vaadittuja pääsyvaatimuksia sekä kasvattaa 

opiskelijoiden kiinnostusta laskentatoimen eri osa-alueisiin.  

 

Lähdeaineistossa oli muutama tutkimus, jotka selvittivät koulutuksen ja työkokemuk-

sen yhteyttä odotuskuilun kaventumiseen. Anandarajan et al. (2008, 360) havaitsivat 

tutkimuksessaan, että kognitiivisilla tekijöillä on vaikutusta tilintarkastajien päätöksen-

tekoon. Tutkijoiden mukaan ennakkoasenteilla oli vaikutusta aloittelevien tilintarkas-

tajien päätökseen antaa tietty lausunto liittyen yhtiön toiminnan jatkuvuudesta. Tä-

män vuoksi ennakkoasenteiden nähtiin muodostavan kuilun kokeneiden ja aloittele-

vien tilintarkastajien välille. Tutkijat näkivät nykyaikaiset tilintarkastajien koulutusme-

netelmät puutteellisina erityisesti jatkuvuuden periaatteeseen liittyvän lausunnon 

osalta. Tutkijoiden mukaan erilaiset esimerkkitapaukset nähdään olevan tehokkaita 

apuvälineitä perinteisten koulutusmateriaalien rinnalle. Jotta kuilu aloittelevien ja ko-

keneiden tilintarkastajien välillä voitaisiin kaventaa, kokemattomien tilintarkastajien 

tulisi tunnistaa seuraavien asioiden tärkeys: kyky järjestellä tietoa, kyky suodattaa ja 

tiivistää tietoa, halu sietää sellaista tietoa, joka on ristiriidassa omien henkilökohtais-

ten uskomusten kanssa, kyky pidätellä lopullista päätöstä siihen asti kunnes kaikki 

olennainen tieto on kerätty, tarve analysoida tietoa syvemmällä tasolla ennen ratkai-

sun tavoittelemista sekä kyky tunnistaa pelkästään olennainen tieto ja järjestää se 

parhaaseen mahdolliseen muotoon. Tutkimustuloksien mukaan paremmalla koulu-

tuksen suunnittelulla voidaan vaikuttaa näiden tekijöiden kehittämiseen.  

 

Foong ja Noghondari (2013, 399-400) tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, vaikuttaako 

yksittäisten malesialaisten lainanantajien kokemukset ja osaaminen tilintarkastuksen 

odotuskuilun muodostumiseen. Tutkimustuloksien mukaan lainanantajien laskenta-

toimeen liittyvällä pätevyydellä, laskentatoimeen liittyvällä työkokemuksella sekä ai-
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kaisemmalla alan työkokemuksella voidaan merkittävästi vähentää odotuskuilun laa-

juutta. Tutkimustuloksien mukaan lainantajilla, joilla oli edellä kuvattuja ominaisuuk-

sia, olivat tietoisempi tilintarkastajien vastuista ja velvollisuuksista sekä lain ja tilintar-

kastusstandardien määrittelemästä kertomusten antamasta varmuuden tasosta ver-

rattuna lainanantajiin, jotka eivät täyttäneet edellä kuvattuja ominaisuuksia. Foong ja 

Noghondarin tutkimus osoitti, että laskentatoimen alaan liittyvällä pätevyydellä ja työ-

kokemuksella on vaikutusta kuilun kaventumiseen.  

 

5.2.3 Tilintarkastuksen laajuuden määrittely ja tilintarkastajien tehtävien laa-

jentaminen 

 

Yllä olevat tutkimustulokset osoittivat, että tilintarkastuksen odotuskuilu muodostuu 

johtuen osaksi yleisön kohtuuttomista odotuksista sekä yleisön puutteellisesta tietä-

myksestä tilintarkastajien todellisista velvollisuuksista. Yleisön siis kokee tilintarkas-

tuksen laajuuden laajemmaksi kuin se todellisuudessa onkaan. Taulukossa 14 on 

esitelty tutkijoiden näkemyksiä tilintarkastuksen laajuuden määrittämisestä ja tilintar-

kastajien tehtävien laajentamisesta odotuskuilun kaventamisen näkökulmasta. 

 

Taulukko 14. Keskeisimmät tutkimustulokset tilintarkastuksen roolin ja tilintarkastuk-

sen laajuuden määrittelyn vaikutuksesta odotuskuilun kaventumiseen. 

Vuosi Tekijä(t) Keskeisimmät tutkimustulokset 

   

2004 Ahmad & 
Fadzly 

Keinoja odotuskuilun kaventamiseen on tilintarkastajille kuulu-
vien tehtävien laajentaminen sekä tilintarkastajien korkean mo-
raalin vahvistaminen.  

2008 Kasim & 
Hanafi 

Odotuskuilun kaventaminen edellyttäisi tilintarkastajien roolin ja 
velvollisuuksien laajentamista erityisesti liittyen väärinkäytösten 
havaitsemiseen. 

2009 Lee, Md. Ali 
& Bien 

Tilintarkastajien velvollisuuksia tulisi laajentaa ja suoriutumista 
parantaa. 

2010 Dennis Termin tilintarkastuksen odotuskuilu uudelleenmäärittely auttaa 
selittämään kuilun todellista rakennetta, mikä on ensiaskel odo-
tuskuilun kaventamisessa. Kuilun rakenteen ymmärtämisen 
kautta on mahdollista etsiä ratkaisuja odotuskuilun kaventami-
seen. 

2011 Houghton, 
Jubb & Kend 

On ristiriitaisia näkemyksiä siitä, pitäisikö tarkka olennaisuusta-
so paljastaa tilinpäätöksen loppukäyttäjille. Etuna voisi olla ylei-
sön parempi tietämys tilintarkastuksen todellisesta laajuudesta.  



79 

 

 

 

2012b Porter, Ó 
hÓgartaigh 
& Baskerville 

Tilintarkastusalan tulisi tiedottaa laajalti yleisöä jatkuvasti muut-
tuvasta yritysten toimintaympäristöstä, jos muutoksilla on vaiku-
tusta tilintarkastajien työhön. Yhteiskunnan tulee olla tietoinen, 
mitä on ja mitä ei ole kohtuullista tilintarkastajilta odottaa.    

2012 Arnold, Be-
dard, Phillips 
& Sutton 

Odotuskuilun kaventamiseksi tulisi kuvata selkeästi tilintarkas-
tajilta vaaditut velvollisuudet, jotta yleisön tietämys tilintarkasta-
jien todellisista velvollisuuksista parantuisi. 

 

Taulukon 14 tutkimustulokset osoittavat, että odotuskuilua kaventaviksi keinoiksi tun-

nistettiin tilintarkastajille kuuluvien tehtävien laajentaminen, tilintarkastajien korkean 

moraalin vahvistaminen sekä tilintarkastajien velvollisuuksien täsmällinen määritte-

leminen, jotta yleisön tietämys tilintarkastajien velvollisuuksista parantuisi. Leen et al. 

(2009) mukaan on mahdollista parantaa tilintarkastajien suoriutumista yleisön silmis-

sä, kun tilintarkastajien vastuut ja velvollisuudet ovat tarkasti kuvattuna. Kuitenkin 

tämänkin odotuskuilun kaventavan keinon kohdalla ratkaisevaa on informaation oi-

kea esittämistapa (Shaikh & Talha 2003).   

 

Tilintarkastajien ja sidosryhmien välillä voidaan todeta olevan selvä näkemysero siitä, 

pitäisikö tilintarkastajien velvollisuuksia laajentaa. Hanafin ja Kasimin (2008) tutki-

mustuloksien mukaan odotuskuilun kaventaminen edellyttäisi tilintarkastajien roolin ja 

velvollisuuksien laajentamista erityisesti liittyen väärinkäytösten havaitsemiseen. 

Leen et al. (2009) mukaan tilintarkastajat eivät ole halukkaita laajentamaan omia vel-

vollisuuksiaan, koska tilintarkastajien vastuut saattaisivat kasvaa kohtuuttomiksi. 

Myös ISA 240 -standardin mukaan tilintarkastajilta on kohtuutonta odottaa oikeudel-

lista päätelmää siitä, onko yritys todella syyllistynyt väärinkäytökseen. Sidosryhmille 

tulisi enemmän korostaa sitä, että väärinkäytösten havaitseminen ja ehkäiseminen 

on ensisijaisesti tarkastuskohteen johdon velvollisuus eikä tilintarkastajien.  

 

Porter et al. (2012b) mukaan tilintarkastusalan tulisi tiedottaa yleisöä yritysten jatku-

vasti muuttuvasta toimintaympäristöstä, jos muutoksilla on vaikutusta tilintarkastajien 

työhön. Yhteiskunnan tulee olla tietoinen, mitä on ja mitä ei ole kohtuullista tilintar-

kastajilta odottaa. Porterin tutkimuksessa Isossa-Britanniassa odotuskuilun laajuus 

oli huomattavasti pienempi kuin Uudessa-Seelannissa johtuen siitä, että Isossa-

Britanniassa yhteiskunta oli tietoisempi niistä osa-aluista, mitä tilintarkastajilta oli 

mahdollista kohtuudella odottaa. Porter korostaakin sen vuoksi jokaisen valtion omaa 

vastuuta tiedottaa tarvittavista muutoksista asianmukaisella tavalla. 
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Dennisin (2010) mukaan tilintarkastuksen odotuskuilun määritelmä ei kuvaa sen to-

dellista luonnetta riittävän tarkasti. Hänen mukaansa termi odotus on harhaanjohta-

va, minkä vuoksi se tulisi korvata sanoilla uskomukset ja halut. Termin uudelleen-

määrittely näillä sanoilla auttaa tunnistamaan syyt, mitkä ovat näiden uskomusten ja 

halujen taustalla ja siten helpottaa osapuolia ymmärtämään paremmin kuilun raken-

netta. Jos uskomukset perustuvat tietämättömyyteen, ratkaisuna kuilun kaventami-

seksi saattaisi olla osapuolten riittävä kouluttaminen tilintarkastuksen todellisesta 

luonteesta. Jos odotukset perustuvat haluihin, tulisi analysoida niitä käytännön teki-

jöitä, jotka ovat halujen taustalla ja sitä, mistä halut muodostuvat.  

 

5.2.4 Valvonnan kehittyminen 

Neljäntenä vaihtoehtona odotuskuilun kaventamiseen on tilintarkastajien valvonnan 

kehittäminen. Shaikh ja Talhan (2003, 526) näkemyksen mukaan valtiojohdolla voisi 

olla tärkeä rooli tilintarkastuksen odotuskuilun kaventajana. Sillä olisi mahdollista luo-

da riippumaton tarkastusvirasto, joka valvoisi tilintarkastusalan sääntelyä aktiivisesti. 

Riippumattoman tarkastusviraston tulisi keskittyä ensisijaisesti niihin osa-alueisiin, 

joiden nähdään tällä hetkellä vaikuttavan tilintarkastuksen odotuskuilun muodostumi-

seen. Näitä osa-alueita ovat tutkijoiden mukaan tilintarkastajien työn valvonta ja seu-

ranta, sääntöjen noudattaminen sekä tilintarkastajien riippumattomuuden turvaami-

nen. Jos tilintarkastusyhtiön toiminnassa nähdään tarkastuksen osalta puutteita, se 

johtaisi joko yksittäisen tilintarkastajan tai koko tilintarkastusyhteisön osalta julkiseen 

tiedonantoon sekä mahdollisesti myös erisuuruisiin sanktioihin. Tämän vuoksi riip-

pumattoman tarkastusviraston ei nähdä pelkästään kaventavan tilintarkastuksen odo-

tuskuilua vaan myös parantavan tilintarkastustyön laatua. Taulukossa 15 on esitelty 

keskeisimmät tutkimustulokset valvonnan kehittämisestä odotuskuilun kaventavana 

tekijänä.     
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Taulukko 15. Keskeisimmät tutkimustulokset valvonnan kehittämisestä odotuskuilua 

kaventavana tekijänä. 

Vuosi Tekijä(t) Keskeisimmät tutkimustulokset 

   

2003 Talha & 
Shaikh 

Odotuskuilun kaventamiseksi tulisi luoda itsenäinen ja riip-
pumaton valvontaelin, joka valvoisi tilintarkastajien suoriu-
tumista, riippumattomuutta sekä tilintarkastusprosessia. 

2007 Zhang Tilintarkastusalalla ja valtiojohdolla on huomattava vaikutus 
tilintarkastuksen odotuskuilun kaventamisessa, koska tä-
män hetken oikeusjärjestelmässä saattaa olla tarve riippu-
mattomalle valvontaviranomaiselle. 

2009 Ciolpan, Dob-
roţeanu & 
Dobroţeanu 

Odotuskuilun kaventamiseksi ja tilintarkastuksen laadun 
kehittämiseksi tulisi harkita ulkopuolista valvontaviranomais-
ta, joka valvoisi tilintarkastajien työn laatua. 

2009 Lee, Ali & 
Bien 

Yleisön on vaikea valvoa tilintarkastuksen laatua, jonka 
vuoksi tulisi kehittää riippumaton valvontaviranomainen. 

2012a Porter, Ó 
hÓgartaigh & 
Baskerville 

Tiukemmilla tilintarkastajien suoriutumisen valvontamene-
telmillä ja valvontaprosessin kuvaamiselle yleisölle saattaisi 
olla odotuskuiluun kaventava vaikutus. 

 

Myös Zhang (2007, 641-642) nosti tutkimuksessaan esiin sen, että tilintarkastuksen 

odotuskuilu on suuri huolen aihe tilintarkastusalalla. Tilintarkastuksen odotuskuilua 

on kavennettu lisäämällä tilintarkastajien lakisääteisiä velvollisuuksia sekä yrittäen 

madaltaa yleisön odotuksia kommunikoimalla paremmin tilintarkastajan todellisesta 

roolista. Zhang analysoi tutkimuksessaan, mikä vaikutus yleisön odotuksilla on tilin-

tarkastuksen laatuun sekä tilintarkastajien velvollisuuteen noudattaa tilintarkastus-

standardeja. Jos tilintarkastusalan tavoitteena on asettaa täsmälliset tilintarkastus-

standardit, joihin tilintarkastajien suorituksen arviointi pelkästään perustuisi, tilintar-

kastajat todennäköisesti noudattaisivat standardien vaatimaa vähimmäistasoa eivät-

kä huomioisi ollenkaan yleisön odotuksia. Tämän vuoksi tilintarkastusalan standardit 

tuli perustua yleisön asettamiin korkeampiin odotuksiin sekä asettaa tilintarkastajille 

seurauksia, jos he eivät noudattaisi näitä yleisön hyväksymiä standardeja (Lee et al. 

2009).  

 

Lee et al. (2009) mukaan tilintarkastajilla on ammatillinen monopoli, minkä seurauk-

sena ammattikunta säätelee ja valvoo itse itseään. Tilintarkastajat perustelevat sitä 

useimmiten sillä, että sidosryhmien on vaikea arvioida tilintarkastajien työn laatua. 

Lee et al. ja Zhangin (2007, 641-642) ehdottama keino valvoa tilintarkastajien stan-
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dardien noudattamista on asettaa valvontaviranomainen, joka jatkuvasti seuraisi tilin-

tarkastajien suoriutumista sekä standardien noudattamista. Standardien noudatta-

matta jättämisestä seuraisi merkittäviä rangaistuksia tilintarkastajille tai tilintarkas-

tusyhteisöille, minkä seurauksena standardien noudattaminen tehostuisi. Jos tilintar-

kastussäädöksiin perustuva sääntely ei siis yksin riittäisi turvaamaan tilintarkastuksen 

laatua, viimeistään valvontaviranomaisen olemassaolo pitkällä aikavälillä turvaisi tilin-

tarkastuksen laadun. Zhang toteaa, että tilintarkastusalalla sekä valtiojohdolla on 

huomattava vaikutus tilintarkastuksen odotuskuilun kaventamisessa, koska tämän 

hetken oikeusjärjestelmässä saattaa olla tarve riippumattomalle valvontaviranomai-

selle. On kuitenkin ensisijaisen tärkeää, että myös sidosryhmät kokevat valvontaeli-

men puolueettomana. 

 

Myös Porter et al. (2012a, 125) tutkimuksen mukaan odotuskuilun kaventumiseen 

vaikuttaa tiukempi tilintarkastajien suoriutumisen valvonta. Porter et al. tutkivat odo-

tuskuilun olemassaoloa sekä Uudessa-Seelannissa että Isossa-Britanniassa. Tutki-

joiden mukaan suorituskuilu oli huomattavasti pienempi Isossa-Britanniassa kuin Uu-

dessa-Seelannissa johtuen siitä, että Isossa-Britanniassa valvotaan tilintarkastajien 

suoriutumista paremmin sekä valvontaprosessista informoidaan paremmin yleisölle. 

Isossa-Britanniassa tilintarkastajien suoriutumista valvotaan useiden riippumattomien 

valvontaviranomaisten toimesta, joita ovat esimerkiksi the Financial Reporting Coun-

cil (FRC), Recognised Supervisory Bodies (RSB) ja pörssilistattujen yhtiöiden osalta 

Public Oversight Board. Vastaavasti Uudessa-Seelannissa ei raportoida mitään teh-

dystä tarkastusprosessista julkiselle sektorille. Tiukemmasta valvonnasta johtuen 

Isossa-Britanniassa ei todennäköisesti havaittu yhtä laajalti tilintarkastajien puutteel-

lista suoriutumista. Lähdeaineiston perusteella tutkimustulokset ovat yksimielisiä sii-

tä, että riippumattomalla ja puolueettomalla valvontaelimellä olisi mahdollista kaven-

taa odotuskuilua.  

 

5.3 Keskeisimmät tutkimustulokset ja tutkimuksen kontribuutio 

Tässä tutkimuksessa havaittiin yhteensä kahdeksan keskeisintä tekijää, jotka muo-

dostavat tilintarkastuksen odotuskuilun kansainvälisten tieteellisten tutkimusten pe-

rusteella. Ciolpan et al. (2009, 910) toteaa tutkimuksessaan, että tilintarkastuksen 

odotuskuilun muodostumiseen vaikuttaa lukuisat eri tekijät, mikä tuli osaltaan esille 
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myös tässä tutkimuksessa. Jotta tutkimuksessa vältyttiin tyhjentävältä luettelolta kai-

kista mainituista odotuskuilun muodostaneista tekijöistä, keskeisimmät tekijät valittiin 

sen perusteella, mitkä tekijät osoittautuivat keskeisimmiksi myös suurimman osan 

lähdeaineiston tutkijoiden näkemyksen mukaan. Kahdeksan keskeisintä tekijää, joi-

den nähdään vaikuttavan odotuskuilun muodostumiseen, on esitelty taulukossa 16. 

Tutkimustulos luokiteltiin keskeisimmäksi tekijäksi sillä perusteella, että vähintään 

viisi lähdeaineiston tutkimusta oli osoittanut kyseisen tekijän muodostavan merkittä-

vän odotuskuilun.  

 
Taulukko 16. Tutkimustulokset keskeisimmistä odotuskuilun muodostumiseen vaikut-

tavista tekijöistä. 

Odotuskuilun muodostavat tekijät 
 

Tutkija(t) 

Velvollisuus havaita ja estää yhtiön (johdon tai 
työntekijöiden) tekemät väärinkäytökset, petok-
set ja/tai virheellisyydet 
 

Martens & McEnroe 2001 
Ahmad & Fadzly 2004 
Saha & Baruah 2008 
Hanafi & Kasim 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
Lee & Md. Ali 2008 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Nieschwietz & Woolley 2009 
Salehi & Rostami 2009  
Foong & Noghondari 2013 
 

Velvollisuus tarkastaa, onko yhtiöllä riittävä ja 
toimiva sisäinen kontrollijärjestelmä 

Martens & McEnroe 2001  
Shaikh & Talha 2003 
Ahmad & Fadzly 2004 
Saha & Baruah 2008 
Lee & Md. Ali 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Salehi & Rostami 2009  
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012a 
Foong & Noghondari 2013 
 

Velvollisuus antaa absoluuttinen varmuus siitä, 
ettei yhtiön tilinpäätös sisällä olennaista virheel-
lisyyttä 

Ahmad & Fadzly 2004 
Saha & Baruah 2008 
Lee & Md. Ali 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Salehi & Rostami 2009  
Nieschwietz & Woolley 2009 
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012a 
Foong & Noghondari 2013 
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Tilintarkastustermit koetaan epäselviksi (esim. 
oikeat ja riittävät tiedot, kohtuullinen varmuus, 
olennaisuus) 

Shaikh & Talha 2003 
Ahmad & Fadzly 2004 
Kirk 2006 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
Houghton, Jubb & Kend 2011 
Coram, Gray, Mock & Turner 2011 
 

Velvollisuus raportoida sidosryhmille yhtiön joh-
don tehokkuudesta 

Saha & Baruah 2008 
Hanafi & Kasim 2008 
Lee & Md. Ali 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
 

Tilintarkastajat suoriutuvat puutteellisesti vää-
rinkäytösten havaitsemisesta 

Lee & Md. Ali 2008 
Hanafi & Kasim 2008 
Heang, Md. Ali, Mohamad & Ojo 2008 
Bui & Porter 2010 
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012a 
 

Sidosryhmät eivät tunne eri varmuuden tasoja, 
jonka tietyn kertomuksen olisi tarkoitus antaa 

Hasan, Roebuck & Simnett 2003 
Gay & Schelluch 2006 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
Coram, Gray, Mock & Turner 2011 
Foong & Noghondari 2013 
 

Oheispalveluiden tarjoaminen saattaa vaaran-
taa tilintarkastajien riippumattomuuden 

Hanafi & Kasim 2008 
Saha & Baruah 2008 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Nieschwietz & Woolley 2009  
 

 

Taulukon 16 mukaan kolme tilintarkastuksen odotuskuilun muodostumiseen vaikutta-

vaa tekijää johtuu yleisön kohtuuttomista odotuksista. Nämä velvollisuudet ovat ha-

vaita ja estää kaikki yhtiön tekemät väärinkäytökset tai virheellisyydet, velvollisuus 

antaa absoluuttinen varmuus siitä, ettei yhtiön tilinpäätös sisällä olennaista virheelli-

syyttä sekä velvollisuus raportoida sidosryhmille yhtiön johdon tehokkuudesta. Edellä 

kuvatut velvollisuudet ovat Porterin (1993) määrittelemän mukaisesti kustannus-

hyötykriteerein mitattuna kohtuuttomia tilintarkastajilta odottaa. Tutkimustulokset 

osoittavat lisäksi, että sidosryhmien mielestä tilintarkastustermit ovat monitulkintaisia 

ja epäselviä, kuten kohtuullinen varmuus, oikeat ja riittävät tiedot sekä olennaisuus. 

Tämä tutkimustulos saattaa osittain selittää sitä, miksi sidosryhmät olettavat tilintar-

kastajien antavan absoluuttisen varmuuden tilinpäätöksen oikeellisuudesta.   
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Mielenkiintoinen tutkimustulos on se, että tilintarkastajat eivät koe velvollisuutenaan 

tarkastaa yhtiön sisäisiä kontrolleja ja niiden tehokkuutta. ISA 240 tilintarkastusstan-

dardin mukaan yhtiön hallintoelimellä ja toimivalla johdolla on ensisijainen vastuu 

sisäisten kontrollien järjestämisestä ja toimivuudesta. Standardin perusteella tilintar-

kastajien tulee kuitenkin muodostaa tilintarkastuksen aikana käsitys siitä, että yhtiön 

johto valvoo sisäisiä kontrolleja sekä kontrollijärjestelmä toimii riittävän hyvin, jotta se 

pystyy tunnistamaan mahdolliset väärinkäytökset. Tilintarkastajat eivät todennäköi-

sesti tunnista kyseistä velvollisuutta tilintarkastajien tehtäväksi, koska standardin mu-

kaan ensisijainen vastuu kontrollijärjestelmän toimivuudesta on yhtiön johdolla. Odo-

tuskuilu saattaa syntyä, koska tilintarkastajat eivät koe toimenkuvaansa yhtä laaja-

alaiseksi kuin sidosryhmät. 

 

Odotuskuilun muodostumiseen vaikutti lisäksi sidosryhmien kokemus tilintarkastajien 

puutteellisesta suoriutumisesta väärinkäytösten havaitsemisessa. ISA 240 standardin 

mukaan tilintarkastajien tulee ottaa väärinkäytösten ja virheellisyyksien mahdollisuus 

tarkastuksen suunnittelussa huomioon, mutta tilintarkastajien ei tule tehdä oikeudel-

lista päätelmää siitä, onko yhtiö todella tehnyt väärinkäytöstä. Kun tilintarkastajat ei-

vät tunnista jotain velvollisuutta heitä koskevaksi eivätkä standardit myöskään sitä 

tilintarkastajilta vaadi, tilintarkastajat eivät todennäköisesti suoriudu työstään yleisön 

odotusten mukaisesti.  

 

Tilintarkastajien tuottaman raportoinnin osalta odotuskuilun muodostumiseen vaikut-

taa se, että sidosryhmät eivät tunne kaikkien tilintarkastajan antamien kertomusten 

tarkoittamaa varmuuden tasoa. Esimerkiksi yleisluontoinen tarkastus on laajuudel-

taan huomattavasti suppeampi kuin tilinpäätöstarkastus. Kuitenkaan missään tilintar-

kastusstandardissa ei ole kuvattu selkeästi niitä toimenpiteitä mitä tilintarkastajilta 

odotetaan halutun varmuuden tason saavuttamiseksi. Tämä saattaa osaltaan 

edesauttaa sidosryhmien virheellisten käsitysten muodostumista ja siten odotuskui-

lun. Tutkimustulokset osoittivat lisäksi, että odotuskuilun muodostumiseen vaikuttaa 

sidosryhmien ja tilintarkastajien ristiriitaiset näkemykset siitä, vaarantaako oheispal-

veluiden tarjoaminen tilintarkastajien riippumattomuutta.  

 

Tutkimustuloksien perusteella havaittiin neljä keskeisintä tekijää, joilla on mahdollista 

kaventaa tilintarkastuksen odotuskuilua. Nämä tekijät liittyvät tilintarkastajien ja ylei-
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sön kouluttamiseen, tilintarkastusraportoinnin kehittämiseen sekä tilintarkastajien 

valvonnan kehittämiseen. Keskeisimpien tutkimustuloksien mukaan yleisön koulut-

taminen etenkin tilintarkastajien roolista ja velvollisuuksista sekä tilintarkastuksen 

tarkoituksesta ovat tehokkaita keinoja odotuskuilun kaventamisessa. On kuitenkin 

ristiriitaisia näkemyksiä siitä, miten koulutus pitäisi toteuttaa. Esimerkiksi Boylen ja 

Canningin (2005) mukaan yleisö ei välttämättä kiinnittäisi mitään huomiota julkisesti 

annettuun informaatioon johtuen yleisön puutteellisesta kiinnostuksesta tilintarkas-

tuksen eri osa-alueisiin. 

 

Taulukko 17. Tutkimustulokset keskeisimmistä odotuskuilun kaventamiseen vaikutta-

vista tekijöistä.  

Odotuskuilua kaventavat tekijät 
 

Tutkija(t) 

Yleisön kouluttaminen tilintarkastajien roolista ja 
velvollisuuksista sekä tilintarkastuksen tarkoi-
tuksesta 

Martens & McEnroe 2001 
Hanafi & Kasim 2008 
Lee & Md. Ali 2008 
Salehi & Rostami 2009 
Bui & Porter 2010 
Houghton, Jubb & Kend 2011 
Ahmad & Fadzly 2004 
 

Tilintarkastuskertomuksen laajentaminen 

Martens & McEnroe 2001 
Beeler, Daniels & Turner 2004 
Chong & Pflugrath 2008 
Lee, Md. Ali & Bien 2009 
Coram, Gray, Mock & Turner 2011 
Bédard, Coram, Davis, Espahbodi, Mock 
& Warne 2013 

 

Tilintarkastuskertomuksen sanamuotojen sel-
keyttäminen 

Ahmad & Fadzly 2004 
Kirk 2006 
Gay & Schelluch 2006 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
Arnold, Bedard, Phillips & Sutton 2012 

 

Tilintarkastajien valvonnan kehittäminen riippu-
mattoman valvontaviranomaisen toimesta 

Talha & Shaikh 2003 
Zhang 2007 
Ciolpan, Dobroţeanu & Dobroţeanu 2009 
Lee, Ali & Bien 2009 
Porter, Ó hÓgartaigh & Baskerville 2012a 
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Taulukon 17 mukaan tehokkaana keinona odotuskuilun kaventamisessa olisi lisäksi 

tilintarkastajien raportoinnin laajentaminen ja tilintarkastuskertomuksen sanamuoto-

jen selkeyttäminen. Sidosryhmien näkemyksen mukaan tilintarkastuskertomusta tulisi 

laajentaa etenkin seuraavien osa-alueiden osalta: tilintarkastuksen tarkoituksesta ja 

prosessista, tilintarkastajien velvollisuuksista ja tehdystä tarkastustyötä. Kertomuksen 

laajentamisen lisäksi tulisi selkeyttää tilintarkastuskertomuksen sanamuotoja sekä 

tilintarkastuskertomuksessa käytettyjä tilintarkastustermejä, jotta kertomuksen vies-

tinnällinen arvo olisi ymmärrettävämpi sidosryhmille. Tutkimustuloksien mukaan tilin-

tarkastajien työn valvontaa tulisi kehittää entisestään. Sidosryhmien on lähes mahdo-

tonta arvioida tilintarkastuksen laatua sekä luoda ero hyvin ja huonosti suoritetun ti-

lintarkastuksen välille. Valvonnan kehittämisellä voisi lisätä sidosryhmien luottamusta 

tilintarkastajien työtä kohtaan, mikä voisi samalla kaventaa odotuskuilua.  
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on ollut selvittää kansainvälisten tieteellisten tutkimus-

ten tutkimustulosten pohjalta keskeisimmät syyt tilintarkastuksen odotuskuilun muo-

dostumiselle sekä keinot odotuskuilun kaventamiseen käyttäen lähdemateriaalina 

2000-luvulla ja sen jälkeen julkaistuja tutkimuksia. Tilintarkastuksen odotuskuilua on 

tutkittu kauan ja monesta eri näkökulmasta aina vuodesta 1974 lähtien, jolloin Liggio 

ensimmäisen kerran määritteli termin tilintarkastuksen odotuskuilu. Vaikka syitä odo-

tuskuilun muodostumiselle ja keinoja kuilun kaventamiseksi on tutkittu yhtämittaisesti 

jo vuosikymmenten ajan ympäri maailmaa, lukuisat kansainväliset tieteelliset tutki-

mukset ovat osoittaneet, että odotuskuilu on yhä vahvasti esillä tilintarkastajien ja 

tilinpäätöksen loppukäyttäjien välillä. Kansainvälisiä tutkimuksia on valtava määrä, 

joiden tutkimustulokset vaihtelevat ja ovat sisällöltään osittain ristiriitaisia. Myös sen 

vuoksi tilintarkastuksen odotuskuilun syyt saattavat olla osittain epäselviä.  

 

Tutkimus on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Menetelmää pide-

tään tehokkaana keinona syventää sellaista tietoa, josta on olemassa valmista tutki-

mustietoa ja -tuloksia. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kerätä 

valittu tutkimusaineisto systemaattisesti käyttäen menetelmälle tyypillisiä haku- ja 

seulontakriteereitä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 120) Menetelmän tärkeimpiä ominai-

suuksia ovat läpinäkyvyys, toistettavuus ja täydellisyys (Schmeisser 2013, 391). Tä-

hän tutkimukseen valikoitu lähdeaineisto haettiin systemaattisesti EBSCO-

tietokannasta. Tutkimuksen lopullisen lähdeaineiston muodosti yhteensä 31 kansain-

välistä tieteellistä tutkimusta. 

 

Kuten Lee et al. (2009, 8-9) mainitsee tutkimuksessaan, tilintarkastuksen odotuskui-

lun määritelmä ei ole yksiselitteinen. Viime vuosikymmenten aikana useat tutkijat 

ovat yrittäneet määritellä termin parhaiten ongelmaa kuvaavalla tavalla. Termi on li-

säksi vuosien aikana laajentunut sekä monimuotoistunut johtuen tutkijoiden näke-

myseroista odotuskuiluun vaikuttavista tekijöistä. Tässä pro gradu -tutkielmassa termi 

tilintarkastuksen odotuskuilu kuvaa tilintarkastajien sekä tilinpäätöksen loppukäyttäji-

en erilaisia näkemyksiä tilintarkastuksen ja/tai tilintarkastajien työn eri osa-alueista. 

On kuitenkin olennaista huomioida, että yleisön ristiriitaisten näkemyserojen taustalla 
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olevat syyt saattavat olla hyvin erilaisia, esimerkiksi yleisön ajatukset tilintarkastajien 

velvollisuuksista saattavat perustua uskomukseen tai haluun (Dennis 2010).  

 

Lähdeaineiston tutkimustulosten analysointi aloitettiin lähdeaineiston pelkistämisellä, 

jotta systemaattiselle kirjallisuuskatsaukselle tyypilliset ominaisuudet, kuten läpinäky-

vyys ja toistettavuus pystyttiin mahdollisimman hyvin varmentamaan. Useat lähdeai-

neiston tutkimukset tutkivat samassa tutkimuksessa sekä tilintarkastuksen odotuskui-

lun muodostumista sekä keinoja odotuskuilun kaventamiseen. Tutkimustulosten ana-

lysoinnin ensimmäisenä vaiheena tarkasteltiin, vastaako yksittäinen lähdeaineiston 

tutkimus toiseen vai molempiin tutkimuskysymyksiin. Tämän jälkeen samankaltaiset 

syyt odotuskuilun muodostumiselle ja keinot kuilun kaventamiseksi luokiteltiin omiksi 

alakategorioikseen. Analysoinnin viimeisessä vaiheessa jokaista alakategoriaa ana-

lysoitiin erikseen lopullisten tutkimustulosten muodostamiseksi.  

 

Tämän pro gradu -tutkielman viimeisissä alaluvuissa esitellään tutkimukselle asetet-

tuja tutkimuskysymyksiä sekä käsitellään yhteenvetona saatuja tutkimustuloksia. Li-

säksi pohditaan saatujen tutkimustulosten pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä. Kahdessa 

viimeisessä alaluvussa arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta sekä esitellään mahdol-

lisia jatkotutkimusaiheita tuleville tutkimuksille.       

 

6.1 Tutkimustulosten yhteenveto 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kansainvälisten tutkimustuloksien poh-

jalta keskeisimmät tekijät, jotka vaikuttavat tilintarkastuksen odotuskuilun muodostu-

miseen sekä keinoja odotuskuilun kaventamiseen. Tutkimustavoitteen saavuttami-

seksi on pyritty löytämään vastaukset kahteen tutkimuskysymykseen: 

 

1) Mitkä eri tekijät vaikuttavat tilintarkastuksen odotuskuilun muodostu-

miseen viimeaikaisimpien kansainvälisten tutkimusten mukaan? 

 

2) Millaisia keinoja kansainvälisissä tutkimuksissa on esitelty odotuskui-

lun kaventamiseksi? 
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Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tutkimustulokset osoittavat yksimieli-

sesti tilintarkastuksen odotuskuilun olemassaolon tilintarkastajien ja eri sidosryhmien 

välillä. Tutkimuksessa havaittiin yhteensä kahdeksan keskeisintä tekijää, jotka vaikut-

tavat odotuskuilun muodostumiseen. Odotuskuilun muodostumiseen vaikuttaa ensisi-

jaisesti tilintarkastajien ja yleisön ristiriitaiset näkemykset tilintarkastajien roolista ja 

velvollisuuksista. Suurin osa näistä velvollisuuksista johtuu yleisön tilintarkastajille 

asettamista kohtuuttomista odotuksista, jotka ovat Porterin (1993) määrittelemän 

mukaisesti kustannus-hyötykriteerein mitattuna kohtuuttomia tilintarkastajilta odottaa. 

Taulukkoon 18 on koottu keskeisimmät tutkimuslöydökset odotuskuilun muodostumi-

seen vaikuttavista tekijöistä.   

 

Taulukko 18. Yhteenveto odotuskuilun muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä. 

Alakategoria 
Odotuskuilun muodostavat tekijät 
 

Tilintarkastajien rooli ja velvollisuudet 

 Velvollisuus havaita ja estää yhtiön 
(johdon tai työntekijöiden) tekemät 
väärinkäytökset, petokset ja/tai vir-
heellisyydet 

 Velvollisuus tarkastaa, onko yhtiöllä 
riittävä ja toimiva sisäinen kontrollijär-
jestelmä  

 Velvollisuus antaa absoluuttinen var-
muus siitä, ettei yhtiön tilinpäätös si-
sällä olennaista virheellisyyttä 

 Velvollisuus raportoida sidosryhmille 
yhtiön johdon tehokkuudesta 
 

Tilintarkastuksen monimutkainen ja 
muuttuva luonne 

 Tilintarkastustermit koetaan epäsel-
viksi (esim. oikeat ja riittävät tiedot, 
kohtuullinen varmuus, olennaisuus) 
 

Tilintarkastajien puutteellinen suoriu-
tuminen 

 Tilintarkastajat suoriutuvat puutteelli-
sesti väärinkäytösten havaitsemisessa 
 

Tilintarkastusraportoinnin tarkoitus ja 
luonne 

 Sidosryhmät eivät tunne eri varmuu-
den tasoja, jonka tietyn kertomuksen 
olisi tarkoitus antaa 
 

Tilintarkastajien riippumattomuus 
 Oheispalveluiden tarjoaminen saattaa 

vaarantaa tilintarkastajien riippumat-
tomuuden 
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Keskeisin odotuskuilun muodostumiseen vaikuttava tekijä lähdeaineiston perusteella 

liittyy sidosryhmien virheelliseen käsitykseen siitä, että tilintarkastajien velvollisuuk-

siin kuuluisi kaikkien tarkastuskohteen väärinkäytösten havaitseminen ja ehkäisemi-

nen. Kansainvälisen ISA 240 -tilintarkastusstandardin mukaan ensisijainen vastuu 

väärinkäytösten havaitsemisesta ja ehkäisemisestä on yhteisön hallintoelimellä ja 

toimivalla johdolla. Standardin mukaan tilintarkastajien velvollisuus rajoittuu siihen, 

että heidän tulee ottaa tarkastuksessaan huomioon olennaisen virheen mahdollisuus 

sekä kerätä riittävästi tarkoituksenmukaista tilintarkastusevidenssiä saadakseen koh-

tuullinen varmuus, ettei yhtiön tilinpäätös sisällä tarkastuskohteen väärinkäytöksen 

tai virheen vuoksi olennaista virheellisyyttä. Tilintarkastajilta ei siis kuitenkaan vaadita 

oikeudellista päätelmää siitä, onko yritys todella tehnyt väärinkäytöstä. Sidosryhmien 

odotusta tämän velvollisuuden osalta voidaan siis pitää kohtuuttomana. 

 

Toinen tilintarkastajilta kohtuuttomasti odotettu velvollisuus liittyy siihen, että tilintar-

kastajien odotetaan antavan absoluuttinen varmuus yhtiön tilinpäätöksen oikeellisuu-

desta. Tilintarkastajien tavoitteena on antaa tilintarkastuskertomuksessa lausunto 

siitä, antaako yhtiön tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot tarkastuskohteen tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta. Vaikka ulkopuoliset sidosryhmät toivoisivatkin täyttä var-

muutta yhtiön tilinpäätöksen oikeellisuudesta, tilintarkastuksen luontaisten rajoittei-

den, kuten olennaisuusrajojen ja tarkastusotantamenetelmien vuoksi se ei olisi edes 

mahdollista (Ahmad & Fadzly 2004, 897). Tutkimustuloksen vuoksi on mahdollista, 

että sidosryhmät eivät välttämättä tunne tai heillä on puutteellinen ymmärrys erilaisis-

ta tilintarkastustermeistä kuten termeistä olennaisuus, oikeat ja riittävät tiedot sekä 

kohtuullinen varmuus.  

 

Edellä kuvattua tutkimustulosta tukee se, että tutkimustuloksien mukaan yksi keskei-

simmistä odotuskuilun muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä on juuri sidosryhmien 

puutteellinen ymmärrys tilintarkastustermeistä. Tutkimustuloksesta voidaan päätellä, 

että sidosryhmät eivät tunne etenkään kohtuullisen varmuuden käsitettä, koska si-

dosryhmät uskovat tilintarkastajien antavan absoluuttisen varmuuden tilinpäätöksen 

oikeellisuudesta. Myös Kirk (2006) havaitsi tutkimuksessaan, että sidosryhmät koke-

vat termin oikeat ja riittävät tiedot epämääräisenä, minkä vuoksi se tulisi korvata pel-

kästään termillä riittävät tiedot. Toisaalta Euroopan komission mukaan (2010, 7) koh-

tuullisella varmuudella ei tarkoiteta enää nykykäytännön mukaan niinkään sitä, että 
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tilintarkastaja varmentaa yhtiön tilinpäätöksen antavan oikeat ja riittävät tiedot, vaan 

enemmänkin sitä, että yhtiö laatii tilinpäätöksensä voimassaolevien tilinpäätösstan-

dardien mukaisesti. On siis mahdollista, että sidosryhmät kokevat tilintarkastusstan-

dardit puutteellisina, mikä aiheuttaa odotuskuilun tämän velvollisuuden osalta.  

 

Porter havaitsi jo vuonna 1993 julkaistussa tutkimuksessa, että kustannus-

hyötykriteerein mitattuna kohtuuton tilintarkastajilta odotettu velvollisuus on velvolli-

suus tutkia ja raportoida tilintarkastuskertomuksessa yritysjohdon suoriutumisesta 

sekä johdon toiminnan tehokkuudesta. Myös tässä tutkimuksessa saatiin samankal-

taisia tutkimustuloksia. ISA 200 -standardin mukaan tilintarkastajien velvollisuutena 

on huolehtia ja valvoa johdon toiminnan lainmukaisuutta, jotta tilintarkastaja pystyy 

toteamaan, että tilinpäätös on tehty noudattaen voimassa olevia tilintarkastusstan-

dardeja. Tilintarkastajilta on kuitenkin kohtuutonta odottaa, että he ottaisivat kantaa 

tai valvoisivat johdon toiminnan tehokkuutta kehittää yrityksen liiketoimintaa esimer-

kiksi luomalla aktiivisesti uusia liiketoimintamalleja tai -strategioita (Coram et al. 

2011, 672-673). 

 

Mielenkiintoinen tutkimustulos on se, että tilintarkastajat eivät koe velvollisuutenaan 

tarkastaa yhtiön sisäistä kontrollijärjestelmää ja sen tehokkuutta, vaikka ISA 240 -

tilintarkastusstandardin mukaan tilintarkastajien tulisi muodostaa käsitys siitä, kuinka 

tarkastuskohteessa valvotaan ja toteutetaan sisäisiä kontrolleja sekä tunnistetaan 

mahdolliset väärinkäytökset. Standardin mukaan yhtiön johdolla on ensisijainen vas-

tuu sisäisten kontrollien järjestämisestä ja toimivuudesta. Voidaan siis olettaa, että 

odotuskuilu muodostuu tämän velvollisuuden osalta johtuen siitä, että tilintarkastajat 

eivät koe velvollisuuksiaan riittävän laajaksi. Samassa ISA 240 -standardissa, jossa 

kuvataan tilintarkastajien velvollisuutta väärinkäytösten havaitsemisessa, annetaan 

ohjeistuksia yhtiön sisäisten kontrollien tarkastamisesta. On siis mahdollista, että 

standardien sisältämät hienovaraiset määritelmät ja niiden käytännön tarkoitus saat-

taa jäädä sidosryhmille ja tilintarkastajille epäselväksi. 

 

Tutkimustulokset osoittavat lisäksi, että sidosryhmät kokevat tilintarkastajien suoriu-

tuvan puutteellisesti väärinkäytösten havaitsemisesta. Vastaavasti tilintarkastajat ko-

kevat suoriutuvansa standardien edellyttävällä tavalla, mikä muodostaa Porterin 

(1993) määritelmän mukaan puutteellisen suorituskuilun. Kuten edellä kuvattu tutki-
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mustulos osoittaa, on sidosryhmien odotus tilintarkastajien velvollisuudesta havaita ja 

estää kaikki tarkastuskohteen väärinkäytökset ja petokset kohtuuton. Tämä tutkimus-

tulos vaikuttaa vahvasti myös siihen, miksi sidosryhmät kokevat tilintarkastajien suo-

riutuvan puutteellisesti velvollisuudesta havaita väärinkäytöksiä. Kun tilintarkastajat 

eivät tunnista jotain velvollisuutta, tai sitä ei tilintarkastusstandardeissa vaadita, tilin-

tarkastajat eivät kykene suoriutumaan siitä yleisön odotusten mukaisesti. Dennisin 

(2010) näkemyksen mukaan sidosryhmien odotus saattaa siis perustua uskomuk-

seen tai haluun eikä niinkään viralliseen tietoon tai selvitykseen. Ainakin tämän tut-

kimustuloksen osalta sidosryhmät kokevat tilintarkastajien vastuut huomattavasti laa-

jemmaksi kuin ne todellisuudessa ovat. 

 

Tutkimustulokset odotuskuilun kaventamiseen vaikuttavista keinoista ovat huomatta-

vasti yhtenäisempiä kuin odotuskuilun muodostumiseen vaikuttavat tekijät. Lähdeai-

neiston perusteella löytyi neljä keskeisintä keinoa kaventaa odotuskuilua. Nämä vel-

vollisuudet liittyvät tilintarkastusraportoinnin kehittämiseen, tilintarkastajien ja yleisön 

kouluttamiseen sekä tilintarkastajien valvonnan kehittämiseen. Keskeisimmät odo-

tuskuilun kaventamiseen vaikuttavat tekijät on esitelty taulukossa 19.  

 

Taulukko 19. Yhteenveto odotuskuilun kaventamiseen vaikuttavista tekijöistä. 

Alakategoria 
Odotuskuilua kaventavat tekijät 
 

Tilintarkastajien ja/tai yleisön koulutta-
minen 

 Yleisön kouluttaminen tilintarkasta-
jien roolista ja velvollisuuksista sekä 
tilintarkastuksen tarkoituksesta  
 

Tilintarkastusraportoinnin ja -
standardien kehittäminen 

 Tilintarkastuskertomuksen laajen-
taminen 

 Tilintarkastuskertomuksen sana-
muotojen selkeyttäminen 
 

Valvonnan kehittäminen 
 Tilintarkastajien valvonnan kehittä-

minen riippumattoman valvontavi-
ranomaisen toimesta 

 

Tutkimustulokset olivat melko yksimielisiä siitä, että sidosryhmille tulisi antaa enem-

män koulutusta liittyen tilintarkastuksen tarkoitukseen sekä tilintarkastajien rooliin ja 

velvollisuuksiin. Kuten aiemmin todettiin, sidosryhmillä on useita kohtuuttomia odo-

tuksia tilintarkastajia kohtaan, minkä vuoksi informaatio ja koulutus edellä kuvatuista 
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tekijöistä saattaisi oikaista joitain yleisön väärinymmärryksiä. Tutkimustulokset osoit-

tivat kuitenkin ristiriitaisia näkemyksiä siitä, kuinka koulutus pitäisi toteuttaa. Vain tie-

tyn tyyppinen koulutus nähtiin kaventavan odotuskuilua.  

 

Suurin osa lähdeaineiston tutkimuksista ei ottanut siihen kantaa, minkälaista koulu-

tusta sidosryhmille tulisi tarjota. Muutama tutkijoista kuten Lee et al. (2009) ei usko 

koulutuksen tehoon odotuskuilun kaventamisessa, koska suuri osa sidosryhmistä ei 

saa tilintarkastuskoulutusta mistään oppilaitoksesta. Tutkijat näkevät myös joukko-

viestinnän tehon riittämättömänä. Boylen ja Canningin (2005) mukaan yksi olennai-

nen koulutukseen liittyvä ongelma on se, että sidosryhmillä ei ole riittävää kiinnostus-

ta tilintarkastajien työtä kohtaan, minkä vuoksi yleisö ei välttämättä kiinnittäisi mitään 

huomiota julkisesti annettuun tietoon. Kuitenkin osa tutkijoista korostaa, että vaikka 

koulutuksen avulla ei pystytä muuttamaan kaikkien sidosryhmien käsityksiä tilintar-

kastuksesta, koulutuksen avulla on mahdollista muuttaa yleisöllä olevia väärinym-

märryksiä tietyin rajoittein.  

 

Tilintarkastusraportoinnin osalta sidosryhmät kokevat, että tilintarkastuskertomus ja 

muu tilintarkastajan tuottama raportointi ei ole nykyisessä muodossaan tarpeeksi in-

formatiivista sekä annettujen kertomusten sanamuodot ovat epäselviä. Sidosryhmät 

toivovat jatkuvasti laajempaa ja kattavampaa raportointia tilintarkastajilta. Kuitenkin 

tilintarkastuskertomuksen laajentamisella nähdään olevan sekä positiivisia että nega-

tiivisia vaikutuksia. Positiivisena vaikutuksena on yleisön tiedon lisääminen etenkin 

tilintarkastuksen tarkoituksesta ja tilintarkastajien roolista. Jos tilintarkastuskertomus-

ta laajennetaan vakiomuotoisena, negatiivisena seurauksen saattaisi olla sama lop-

putulos kuin ennen. Laajennettu kertomus olisi sivumäärältään pidempi vakiomuotoi-

nen kertomus, joka ei kuitenkaan toisi mitään lisäarvoa sidosryhmille. Kuten Coram 

et al. (2011) toteavat tutkimuksessaan, sidosryhmät eivät tyypillisesti edes lue tilin-

tarkastuskertomusta, eivätkä tilintarkastajat näytä myöskään sitä odottavan. Barrettin 

(2010) ja Porter et al. (2012) mukaan tilintarkastusalan tulisi luoda selkeät ja realisti-

set ohjeet tilintarkastuksen suorittamiselle sekä raportoida niistä sidosryhmille. Tämä 

raportointi voisi tapahtua laajennetun tilintarkastuskertomuksen kautta. Tilintarkas-

tuskertomuksen sanamuotoja tulisi selkeyttää tilintarkastustermien osalta sekä tar-

kentaa tilintarkastajan antaman kertomuksen osoittamaa varmuuden tasoa 
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Tutkimustulokset osoittivat yksimielisen näkemyksen siitä, että riippumattoman val-

vontaviranomaisen asettaminen auttaisi kaventamaan odotuskuilua. Valvontaviran-

omaisen tulisi valvoa ja seurata tilintarkastajien työn laatua, sääntöjen noudattamista 

sekä tilintarkastajien riippumattomuutta. Jos tilintarkastusyhtiön toiminnassa havait-

taisiin puutteita, se johtaisi joko yksittäisen tilintarkastajan tai koko tilintarkastusyhtei-

sön osalta julkiseen tiedonantoon sekä mahdollisesti myös erisuuruisiin sanktioihin. 

Tämän vuoksi riippumattoman tarkastusviraston ei nähdä pelkästään kaventavan 

tilintarkastuksen odotuskuilua vaan myös parantavan tilintarkastustyön laatua 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tilintarkastuksen odotuskuilu muodostuu ensisijai-

sesti johtuen yleisön kohtuuttomista odotuksista ja yleisön tietämättömyydestä tilin-

tarkastajien velvollisuuksista. Humphreyn et al. (1993, 395) mukaan ongelmat tilin-

tarkastuksen odotuskuilun ympärillä ovat keskittyneet vuosikymmenten aikana eten-

kin seuraaviin osa-alueisiin: tilintarkastajien riippumattomuuteen, tilintarkastusrapor-

tointiin, tilintarkastajien kommunikaation tarkoitukseen sekä tilintarkastajien kiisteltyyn 

velvollisuuteen havaita ja torjua tarkastuskohteen tekemät petokset. Myös tämä tut-

kimus osoitti, että merkittäviä muutoksia edellä kuvattujen osa-alueiden osalta ei löy-

tynyt. Vaikka osa tutkimustuloksista oli keskenään ristiriitaisia, tutkimustulokset kes-

keisimmistä odotuskuilun muodostavista tekijöistä olivat melko yhtenäisiä tutkijoiden 

keskuudessa.  

 

Todennäköisinä keinoina odotuskuilun kaventamisessa ovat yleisön kouluttaminen 

erityisesti tilintarkastajien roolista ja velvollisuuksista sekä tilintarkastuksen tarkoituk-

sesta. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan osoittaneet yksimielistä keinoa siihen, kuin-

ka yleisön kouluttaminen pitäisi toteuttaa. Lisäksi tilintarkastuskertomuksen sana-

muotoja tulisi selkeyttää sekä kertomusta laajentaa lisäämällä kertomukseen tilintar-

kastajille osoitetut selkeät ja realistiset ohjeet tilintarkastuksen suorittamiselle. Vaikka 

on jopa todennäköistä, että tilintarkastuksen odotuskuilua ei ole mahdollista kaventaa 

kokonaan pois, on mielenkiintoista seurata, kuinka onnistuneesti tilintarkastuksen eri 

osa-alueiden kehittäminen todella vaikuttaa odotuskuilun kaventumiseen.  
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6.2 Johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on ollut selvittää syitä odotuskuilun muo-

dostumisella sekä keinoja kuilun kaventamiseksi. Johtopäätöksenä voidaan todeta, 

että haitallinen tilintarkastuksen odotuskuilu muodostuu ensisijaisesti yleisön kohtuut-

tomista odotuksista, mikä johtuu ainakin osittain yleisön puutteellisesta tietämyksestä 

tilintarkastajien velvollisuuksista.  

 

Tutkimustuloksien perusteella havaittiin useita keinoja, joilla on mahdollista kaventaa 

odotuskuilua. Kuitenkin siitä, miten nämä keinot tulisi toteuttaa, on paljon ristiriitaisia 

näkemyksiä. Tutkimustuloksena tämä ei ole yllättävä, koska odotuskuilua ei ole on-

nistuttu kaventamaan olennaisesti vuosikymmeniin. Haastavuuden odotuskuilun ka-

ventamiseen luo lisäksi se, että tilintarkastusala muuttuu jatkuvasti. Tilintarkastajien 

ja yleisön tulisi pysyä näissä muutoksissa mukana. Tilintarkastuskertomuksen laajen-

taminen kuvaamalla kertomukseen selkeät ja realistiset ohjeet siitä, miten tilintarkas-

tajien tulisi tarkastus suorittaa, voisi olla avainasemassa odotuskuilun kaventamises-

sa. Lisäksi tulisi kuvata sanamuodoltaan selkeämmin tilintarkastajien ja johdon vel-

vollisuuksia. Tämän vuoksi olennaista on informaation oikea esittämistapa. Kuten 

tutkimustulokset osoittivat, yleisöä saattaa hämmentää tilintarkastuskertomuksessa 

käytetyt sanamuodot. Laajennetusta kertomuksesta tulisi tehdä mahdollisimman yk-

siselitteinen ja selkeä, jotta sidosryhmien olisi helpompi ymmärtää kertomuksen vies-

tinnällinen tarkoitus. Myös tilintarkastustermien selkeyttäminen tilintarkastuskerto-

mukseen toisi sidosryhmille heidän toivomaansa lisäarvoa.  

 

Odotuskuiluongelmaan vaikuttaa todennäköisesti hyvin vahvasti se, että sidosryhmi-

en on vaikea itse arvioida tilintarkastajien tekemän työn laatua. Yleensä tilintarkasta-

jien puutteellinen laatu ja suoriutuminen tulevat esille vasta yritysskandaalien yhtey-

dessä. Tällaisissa tapauksissa yksittäinen tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö saa-

vat osakseen paljon negatiivista huomiota, mutta vastaavasti hyvästä laadusta tilin-

tarkastajat eivät saa palautetta yleisöltä. Jos tilintarkastajien suoriutumista valvoisi 

riippumaton valvontaviranomainen, joka arvioisi ja raportoisi tilintarkastajien työn laa-

dusta, tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöllä tulisi huomattavasti suurempi paine 

kehittää tilintarkastuksen suorittamista entisestään. Tällä voisi lisätä yleisön luotta-

musta tilintarkastukseen merkittävästi sekä parantaa tilintarkastuksen laatua.   
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Voidaan siis olettaa, että tilintarkastajat pystyvät itse omalla toiminnallaan vaikutta-

maan ainakin osittain sidosryhmien tietämykseen tilintarkastajien velvollisuuksista. 

Esimerkiksi Leen ja Md. Alin (2008) tutkimustulos osoitti merkittävän odotuskuilun 

tilintarkastajien ja yritysjohtajien välillä. Vaikka tutkijat olivat olettaneet, että molem-

milla osapuolilla on kohtuullinen tietämys tilintarkastajien suorittaman työn laajuudes-

ta, silti yritysjohtajien tietämys tilintarkastajien velvollisuuksista oli merkittävästi hei-

kompi. Tutkimustuloksesta voidaan päätellä, että tilintarkastajat eivät todennäköisesti 

informoi asiakastaan riittävästi tekemänsä työn laajuudesta ja siitä, kuinka he suorit-

tavat tilintarkastusta.  

 

Edellä kuvattu tutkimustulos osoittaa puutteita myös yritysjohdon vastuussa. Yritys-

johtajien ja talousjohtajien tulee olla tietoisia tilintarkastajien velvollisuuksista, jotta he 

pystyvät tunnistamaan paremmin myös heidän omat vastuunsa eri tilanteissa. Tätä 

päätelmää tukee Leen ja Md. Alin (2008) tutkimustulokset, joiden mukaan esimerkiksi 

suurin osa yritysjohtajista virheellisesti oletti, että tilintarkastajien velvollisuuksiin kuu-

luu taata tarkastuskohteen riittävä maksuvalmius. Tämän tutkimuksen tulokset osoit-

tivat, että odotuskuilun muodostumiseen vaikuttaa merkittävästi yleisön virheellinen 

käsitys siitä, että tilintarkastajien velvollisuuksiin kuuluu havaita ja estää tarkastus-

kohteen tekemät petokset tai väärinkäytökset. Odotuskuilun kaventamiseksi sidos-

ryhmille tulisi korostaa enemmän yritysjohdon vastuuta väärinkäytösten tunnistami-

sessa ja ehkäisemisessä. Tämä voisi vähentää yleisön helposti muodostamaa johto-

päätöstä siitä, että väärinkäytöksen seurauksena syntynyt yritysskandaali johtuisi 

lähes poikkeuksetta tilintarkastajien puutteellisesta suoriutumisesta.  

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi on olennainen osa jokaista tutkimusta. Tutki-

musta voidaan pitää reliaabelina, koska tutkimustuloksista löytyi samankaltaisia tut-

kimustuloksia aikaisemmin julkaistujen tutkimusten kanssa. Esimerkiksi Hirsjärven, 

Remeksen ja Sajavaaran (2008, 226) mukaan termi reliaabelius mittaa tutkimustulos-

ten toistettavuutta sekä ovatko saadut tutkimustulokset ei-sattumanvaraisia. Tutkijoi-

den mukaan yhtenä keinona arvioida tutkimuksen reliaabeliutta on tarkastella, löytyy-

kö saman aiheen tutkimuksista vastaavan kaltaisia tutkimustuloksia. Humphreyn et 
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al. (1993, 395) mukaan tilintarkastuksen odotuskuilun ongelmat ovat toistuneet vuo-

sikymmenien aikana keskittyen tiettyihin osa-alueisiin. Myös tässä tutkimuksessa 

löytyi osittain samankaltaisia tutkimustuloksia Humphreyn et al. tutkimuksen kanssa. 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen yksi kriittisimmistä vaiheista on tulosten analy-

sointi, koska siinä vaiheessa tutkija päättää oman tulkintansa mukaan, miten lähde-

aineisto luokitellaan analysoinnin helpottamiseksi. Tämä vaihe saattaa osittain olla 

reliaabeliutta heikentävä tekijänä, mitä on kuitenkin yritetty estää luomalla tutkimuk-

selle täsmälliset rajaukset sekä tarkat mukaanotto- ja poissulkukriteerit lähdeaineis-

ton valintaan.   

 

Tutkimuksen voidaan todeta olevan myös validi. Systemaattiselle kirjallisuuskatsauk-

selle tyypilliset vaiheet on esitelty vaihe vaiheelta, mikä tukee menetelmälle tyypillisiä 

ominaisuuksia kuten läpinäkyvyyttä ja toistettavuutta. Hirsjärvi et al. (2008, 226) mu-

kaan tutkimuksen validiudella tarkoitetaan tutkimusmenetelmän tarkoituksenmukai-

suutta, jolloin valitulla menetelmällä pystytään mittaamaan juuri sitä, mitä tutkijan oli 

tarkoituskin mitata. Systemaattisen kirjallisuushaun kautta tähän tutkimukseen saatiin 

kattava määrä tutkimuksia, jotka pystyivät vastaamaan joko toiseen tai molempiin 

tutkimuskysymyksiin. Lisäksi tutkimustulokset taulukoitiin yksityiskohtaisesti, jotta 

lukija pystyy mahdollisimman hyvin tarkastelemaan, miten saadut tutkimustulokset 

ovat johdettu.       

 

6.4 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tilintarkastuksen odotuskuilun tutkiminen koetaan tilintarkastusalalla tärkeäksi, koska 

luotettavalla tilintarkastuksella on merkittävä rooli yhteiskunnassa taloudellisen va-

kauden edistäjänä. Tämän tutkimuksen rajauksen vuoksi tutkimuksessa käsiteltiin 

ainoastaan 2000-luvulla ja sen jälkeen julkaistuja tutkimuksia. Jatkotutkimuksena olisi 

mielenkiintoista selvittää systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmällä laa-

jemmin esimerkiksi yhden valtion, kuten Yhdysvaltojen osalta, syitä odotuskuilun 

muodostumiseen ja/tai sen kaventamiseen vaikuttavia tekijöitä. Kattava tutkimus lä-

hes koko odotuskuilun elinkaarelta keskittyen pelkästään yhteen valtioon auttaisi 

hahmottamaan konkreettisesti odotuskuilua ja sitä, miten erilaiset lainsäädännölliset 

muutokset ovat vaikuttaneet kuilun kehittymiseen.  
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Dennisin (2010) mukaan syyt odotuskuilun muodostumiselle perustuvat sidosryhmien 

uskomuksiin ja haluihin. Tämän tutkimuksen tutkimustulokset osoittivat, että sidos-

ryhmillä on monia kohtuuttomia odotuksia tilintarkastajia kohtaan. Olisi mielenkiintois-

ta selvittää, mihin sidosryhmien käsitykset perustuvat ja miten käsitykset ovat muo-

dostuneet. Vaikka tutkimusaiheena tämä on varmasti haastava, vastaukset näihin 

kysymyksiin auttaisivat selvittämään olennaisimpia kuilun taustalla olevia tekijöitä. 

Myös useiden lähdeaineiston tutkimusten mukaan odotuskuilun kaventaminen on 

mahdollista vasta silloin, kun syyt kuilun taustalla on tunnistettu laaja-alaisesti.  

 

Edelliseen jatkotutkimusehdotukseen viitaten, lähdeaineistossa oli erittäin vähän 

haastattelututkimuksia. Tutkimusmenetelmät perustuivat lähinnä kyselytutkimuksiin 

sekä muutamaan kirjallisuuskatsaukseen. Coram et al. (2011) toteuttivat tutkimuk-

sensa paneelikeskusteluna, koska se oli tutkijoiden mielestä vuorovaikutteinen, in-

formatiivinen sekä mielenkiintoisempi keino myös kohderyhmille osallistua tutkimuk-

seen. Paneelikeskustelut ja strukturoidut haastattelut voisivat selventää sidosryhmien 

ja tilintarkastajien näkemyksiä odotuskuilun taustalla olevista syistä, koska nämä tut-

kimusmenetelmät mahdollistavat pelkästään yhteen osa-alueeseen keskittyvän kat-

tavan tutkimuksen.     
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LIITTEET 

 

LIITE 1: Kirjallisuuskatsaukseen valittujen tutkimusten hakusanat ja löydettyjen viit-

teiden määrä.  

 

Lopullinen kirjallisuushaku suoritettiin kaikkien hakujen osalta 4.6.2015 

 

EBSCO-tietokanta 

 

Käytetyt hakusanat: 

 

”Audit* expectation gap”     28  12    

Expectation gap AND audit*    150  32 

Reduc* expectation gap AND audit*    21  10  

Reduc* AND expectation gap    92  11  

Narrow* expectation gap AND audit*    8  5 

Narrow* AND expectation gap    34  6  

 

     Yhteensä: 333  76  

 

Kaikki hakutulokset yhteensä: 333 

 

Karsitut muut julkaisut kuin akateemiset tutkimukset: 72 

 

Ensimmäiseen vaiheeseen hyväksytyt akateemiset tutkimukset, joista kuusi tutkimus-

ta haettu muusta tietokannasta kuin EBSCO-tietokannasta: 261 

 

Otsikon tai tiivistelmän perusteella karsitut tutkimukset sekä tutkimukset, jotka eivät 

vastanneet tutkimuksen mukaanotto- ja poissulkukriteereitä: 185 

 

Poistetut duplikaatit: 45 

 

Lopulliseen kirjallisuuskatsaukseen valikoitujen tutkimusten määrä: 31 
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