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International Auditing and Assurance Board (IAASB) julkaisi vuonna 2015 uuden 

ISA 701-standardin, joka käsittelee tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen 

(KAM, Key Audit Matters) esittämistä tilintarkastuskertomuksessa. Standardia on 

tullut soveltaa 15.12.2016 jälkeen päättyviltä tilikausilta eteenpäin, ja sen 

tarkoituksena on ollut parantaa tilintarkastuskertomusten informatiivisuutta sekä 

läpinäkyvyyttä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia KAM:eja 

suomalaisten listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksissa on esitetty. Seikkojen 

tarkastelu tehdään kartoittamalla esitettyjen KAM:ien valitsemisen perusteita sekä 

niiden huomioimista tilintarkastuksessa. 

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto koostuu 

suomalaisten listayhtiöiden vuonna 2017 julkaisemista tilintarkastuskertomuksista, 

jotka sisältävät KAM-osion. Näin ollen lopullinen aineisto koostuu 121 

tilintarkastuskertomuksesta. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että 

standardin tavoitteeseen informatiivisemmista tilintarkastuskertomuksista on jopa 

saatettu päästä, sillä KAM:it sisältävät runsaasti yrityskohtaista tietoa.  

Tutkimuksen tuloksena havaittiin yhteensä 16 eri KAM-luokkaa. Pääasiassa esitetyt 

KAM:it ovat liittyneet liikevaihdon tuloutukseen, liikearvon arvostukseen sekä 

vaihto-omaisuuden arvostukseen. Näiden esittämistä on enimmäkseen perusteltu 

niiden sisältämällä harkinnanvaraisuudella ja erän merkittävyydellä sekä varojen 

arvostuksen osalta niihin liittyvällä arvonalentumisen riskillä. Esiin nostettuja 

seikkoja on keskeisesti huomioitu suoritetussa tilintarkastuksessa testaamalla 

laskelmien oikeellisuutta, käyttämällä apuna erilaisia asiantuntijoita sekä 

keskustelemalla johdon kanssa. 
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In the year 2015 International Auditing and Assurance Board (IAASB) published a 

new standard, ISA 701 for presenting key audit matters (KAM) in the auditor’s report. 

The standard has been effective for accounting periods ending after December 15th 

2016 and its purpose is to improve informativeness and transparency of the auditor’s 

report. The objective of this study is to examine what sort of KAMs have been 

presented in the auditor’s reports of the Finnish listed companies. Review of the 

matters is made by surveying reasons for choosing presented KAMs and how they 

have been taken into consideration in the audit. 

The study has been executed by using qualitative research method. The data of the 

study consists of the auditor’s reports published by Finnish listed companies in the 

year 2017. The data comprise only the auditor’s reports which include the KAM-

section. Therefore, the final data consists of 121 auditor’s reports. According to the 

study, the objective of more informative auditor’s reports may even be achieved 

since KAMs include considerably a company-specific information. 

As a result of the study, 16 separate KAM-categories were identified. Mainly the 

presented KAMs have been related to revenue recognition, valuation of goodwill as 

well as valuation of inventories. The communication of these matters has mostly 

been justified by discretionary and significance of the item. Regarding to valuation 

of assets, the reasons for presenting have been related to the risk of impairment. 

Presented KAMs have been taken into account in the performed audit procedures 

primarily by testing the validity of calculations, utilizing the expertise of various 

specialists and discussing with the management. 
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1 JOHDANTO 

 Taustaa 

Laskentatoimen ja tilintarkastuksen saralla tilintarkastuksen raportointi on jo pitkään 

ollut kansainvälisesti merkittävä keskustelua herättävä teema. Tilintarkastuksen 

raportoinnilla on olennainen vaikutus tilinpäätösten luotettavuuteen, ja sitä kautta 

sidosryhmien päätöksentekoon. Tilintarkastajien on kuitenkin usein sanottu 

käyttävän liian standardisoitua kieltä kertomuksissa. Heitä on myös kritisoitu siitä, 

etteivät he perustele tilintarkastuskertomuksessa esiin tuotuja asioita ja kommunikoi 

sujuvasti tilinpäätösten käyttäjien kanssa. (Cordos & Fülöpa 2015, 149) 

Tilintarkastuksessa onkin jo pitkään ollut havaittavissa niin sanottu odotuskuilu siitä, 

mitä tilinpäätöksen käyttäjät odottavat tilintarkastukselta, ja mitä tilintarkastus 

todellisuudessa on (Mock, Bédard, Coram, Davis, Espahbodi & Warne 2013, 323).  

 

Keskustelussa tilintarkastusraportoinnista keskeinen ongelma on ollut se, sisältääkö 

tilintarkastuskertomus sidosryhmien kannalta olennaista informaatiota. Lisäksi 

ongelmana on ollut myös se, etteivät kertomuksen rakenne ja sisältö välttämättä 

takaa hyvää tilintarkastuslaatua. (Vanstraelen, Schelleman, Meuwissen & Hofmann 

2012, 194) Tämä tilintarkastuksen viime vuosikymmeninä saama kritiikki on lisännyt 

tarvetta huomattaviin muutoksiin tilintarkastuksen laadun ja 

tilintarkastuskertomusten osalta (Cordos & Fülöpa 2015,128). Erityisen merkittävä 

kimmoke tilintarkastuskertomusten uudistukselle oli vuoden 2008 finanssikriisi. Sen 

jälkeen lainsäätäjät alkoivat pohtimaan sen hetkistä tilintarkastuskertomusmallia ja 

valmistelemaan tulevaa muutosta (Mock et al. 2013, 325). 

 

International Auditing and Assurance Board (IAASB) julkaisi vuonna 2015 

tilintarkastuskertomuksia käsittelevät uudistetut ISA-standardit (International 

Standards on Auditing) ja yhden täysin uuden ISA-standardin. Kyseisiä standardeja 

on tullut soveltaa 15.12.2016 jälkeen päättyvillä tilikausilla tehtäviin tilintarkastuksiin 

listayhtiöissä. Uudistuksen tarkoituksena on ollut lisätä tilintarkastuskertomusten 

informatiivisuutta sidosryhmille sekä osaltaan myös parantaa kertomusten 

läpinäkyvyyttä. (IAASB 2015, 2-4) Täysin uusi ISA-standardi, ISA 701 

(Communicating key audit matter in the independent auditor´s report), on erityisesti 



2 

keskeinen standardi tilintarkastuksen ja sidosryhmien välisen viestinnän sekä 

tilintarkastuskertomusten informatiivisuuden parantamisessa. Sen tarkoituksena on 

nostaa tilintarkastuskertomuksessa esiin tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat 

eli niin sanotut KAM:it (Key Audit Matters). KAM:it voidaan määritellä sellaisiksi 

seikoiksi, joita tilintarkastajat harkintansa mukaan pitävät tilintarkastuksessa 

merkittävimpinä. Yleisesti näihin lukeutuvat johdon kanssa käydyissä 

keskusteluissa esiin tulleet seikat, joista tilintarkastajan tulee poimia kaikkein 

olennaisimmat seikat KAM:eiksi. (International Federation of Accountants, IFAC 

2015a)  

  

Joissakin maissa laajennettuja tilintarkastuskertomuksia ja tilintarkastuksen 

kannalta olennaisten seikkojen kaltaisia osioita on jo käytössä tai ollaan ottamassa 

käyttöön. Esimerkiksi Ranskassa on jo vuodesta 2003 lähtien tullut esittää 

tilintarkastuskertomuksessa JOA:t (Justification of assessments), jotka käytännössä 

vastaavat KAM:eja. (Bédard, Gonthier-Besacier & Schatt 2014, 2). Lisäksi Iso-

Britanniassa ja Irlannissa FRC (Financial Reporting Council) on jo vuonna 2012 

tehnyt merkittäviä uudistuksia listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin ottamalla 

käyttöön kertomuksia, jotka sisältävät enemmän asiakaskohtaista tietoa (Gutierrez, 

Minutti-Meza, Tatum & Vulcheva 2017, 7). Myös Yhdysvalloissa PCAOB (The 

Public Company Accounting Oversight Board) julkaisi vuonna 2017 uudistuneen 

standardin vakiomuotoisista tilintarkastuskertomuksista, jonka on tarkoitus astua 

voimaan vuosina 2019-2020. Tämä uudistus sisältää KAM:ien kaltaisten, 

tilintarkastuksen kannalta kriittisten seikkojen (Critical audit matters, CAM) 

esittämisen tilintarkastuskertomuksessa. Nämä CAM:it voidaan määritellä seikoiksi, 

jotka tulisi raportoida tilintarkastuskomitealle, ja jotka ovat olennaisia eriä 

tilinpäätöksessä. Lisäksi CAM:it ovat yleensä sellaisia eriä, jotka ovat luonnostaan 

hyvin monimutkaisia ja harkinnanvaraisia seikkoja. (PCAOB 2017, 1 ja 16) 

 

Uudenmuotoisia tilintarkastuskertomuksia on jo julkaistu suomalaisissa 

listayhtiöissä vuodelta 2016, ja monissa yhtiöissä ollaan tämän tutkimuksen 

toteutushetkellä parhaillaan julkaisemassa näitä kertomuksia jo toista kertaa. Aihe 

on siis hyvin ajankohtainen ja siksi merkittävä tutkimuksen kohde. Kuitenkaan 

KAM:eja ja niiden sisältöä ei ole juurikaan tutkittu kattavasti suomalaisissa 
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listayhtiöissä. Patentti- ja rekisterihallitus on vuonna 2016 tehnyt selvityksen 

listayhtiöiden uudistuneista tilintarkastuskertomuksista ja niissä esitetyistä 

KAM:eista (Patentti- ja rekisterihallitus 2016). Tässä tutkimuksessa olisi kuitenkin 

tarkoitus mennä hieman syvemmälle ja löytää perusteluja esiin nostetuille 

KAM:eille. 

 

ISA 701 standardin mukaisten KAM:ien tutkiminen on tärkeää monestakin syystä. 

Tilintarkastuskertomusten käyttäjät ovat ensinnäkin toivoneet 

tilintarkastuskertomuksilta heidän kannaltaan merkittävämpää tietoa (Mock et al 

2013, 345). Monista tilintarkastuskertomusuudistuksista huolimatta esimerkiksi 

tilintarkastuksen odotuskuilu on säilynyt melko suurena, ja sen vuoksi lisää 

uudistuksia on koko ajan tarvittu (Church, Davis & McCracken 2008, 81). Näin ollen 

tilintarkastuskertomusuudistuksella ja erityisesti kertomuksien informatiivisuutta 

parantavalla ISA 701 -standardilla on ollut suuri merkitys tilintarkastuskertomusten 

käyttäjille, mikä myös lisää sen tutkimisen tärkeyttä.  

 

 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia seikkoja listayhtiöiden 

tilintarkastuskertomuksissa on nostettu tilintarkastuksen kannalta keskeisiksi 

seikoiksi eli KAM:eiksi. Tarkoituksena on kartoittaa esimerkiksi, mitkä ovat olleet 

kaikkein eniten esiin nostettuja asioita, ja mitkä näiden tilintarkastuskertomuksessa 

esitettyjen KAM:ien sisällöt ovat. Tämän pohjalta päätutkimuskysymys on näin ollen 

seuraavanlainen: 

”Millaisia asioita listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksissa on nostettu 

tilintarkastuksen kannalta keskeisiksi seikoiksi?” 

Lisäksi päätutkimuskysymyksen tukena on kaksi alatutkimuskysymystä, joiden 

avulla pyritään vastaamaan syvällisemmin päätutkimuskysymykseen: 

”Miten tilintarkastuskertomuksessa esiin nostettuja seikkoja on perusteltu?” ja 

”Miten esiin nostetut seikat on huomioitu tilintarkastuksessa?” 
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Aineistoa on tarkoitus myös kvantifioida tutkimuksen tueksi, vaikka pääsääntöisesti 

tutkimus toteutetaan kvalitatiivisesti. Tavoitteena on tutkia ja pohtia syvällisesti 

KAM:ien sisältöä, ja tuoda muun muassa esimerkkejä kertomuksissa esitetyistä 

seikoista. Lisäksi tutkimuksen lopuksi yhteenvetona pohditaan KAM:ien esiin 

nostamisen hyötyjä tilintarkastuskertomuksen käyttäjille käyttäen apuna aiempaa 

akateemista tutkimusta aiheesta.  

 

Tämän tutkimuksen tavoite eroaa aiemmista KAM:eihin ja 

tilintarkastuskertomusuudistuksiin liittyvistä tutkimuksista siinä mielessä, että 

aiemmat tutkimukset ovat lähinnä keskittyneet uudistuksien tuomaan 

tilintarkastuksen odotuskuilun pienentämiseen (mm. Gold, Gronewordl & Pott 

2012), tilintarkastajan vastuuseen KAM:eja julkaistaessa (mm. Brasel, Doxey, 

Grenier & Reffett 2016) sekä uudistusten tuottamaan lisäarvoon käyttäjien 

näkökulmasta (mm. Cordos & Fülöpa 2015). Tässä tutkimuksessa sen sijaan 

tavoitteena on tutkia itsessään KAM:eja ja sitä, millaisia ne ovat suomalaisten 

listayhtiöiden kontekstissa. Kuitenkin tärkeää on myös verrata tutkimuksen tuloksia 

näiden aiempien tutkimusten tuloksiin ja pyrkiä havaitsemaan mahdollisia 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, jos tällaisia on havaittavissa. Tämä tutkimus tuo 

ennen kaikkea tilintarkastajille tietoa siitä, mihin asioihin tilintarkastuksessa 

uudistettujen tilintarkastuskertomusten näkökulmasta tulisi eniten keskittyä. Lisäksi 

tutkimus auttaa myös tilintarkastuskertomusten käyttäjiä, kuten sijoittajia, 

keskittymään päätöksissään KAM:ien kaltaisiin olennaisiin asioihin. 

 

 Rajaukset 

 

Tutkimus rajataan koskemaan suomalaisia listayhtiöitä, jotka ovat listautuneet 

Helsingin Pörssiin. Tämä rajaus on relevantti ennen kaikkea siksi, että KAM:it ovat 

pakollisia vain listayhtiöille (IAASB 2015, 3). Listayhtiöitä oli aineiston keräämisen 

aloittamishetkellä Helsingin pörssissä 128 kappaletta (Nasdaq 2018). Kuitenkin 

seitsemän näistä yhtiöistä listautui pörssiin vasta vuonna 2017 (Pörssisäätiö 2018) 

eikä näiltä yrityksiltä näin ollen ole saatavilla vuonna 2017 julkaistuja KAM:eja 

sisältäviä tilintarkastuskertomuksia. Sen vuoksi lopullisen tutkimuksen aineisto 
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koostuu 121 listayhtiön tilintarkastuskertomuksesta. Tutkimuksen aineistoksi 

otettavat tilintarkastuskertomukset rajataan vain vuonna 2017 julkaistuihin 

kertomuksiin, sillä silloin yhtiöt ovat ensimmäistä kertaa julkaisseet uudenmalliset 

kertomukset. 

 

Tässä tutkimuksessa ei keskitytä aiemman tutkimuksen tavoin selvittämään 

KAM:ien hyödyllisyyttä käyttäjille tai vaikutuksia tilintarkastajan vastuuseen. Näin 

ollen tilintarkastuskertomusten käyttäjien näkökulma jää pääasiassa tutkimuksen 

ulkopuolelle. Kuitenkin lopuksi voidaan pohtia, tuottavatko tuloksena saadut KAM:it 

mahdollisesti lisäarvoa käyttäjille. 

 

 Teoreettinen viitekehys ja aiemmat tutkimukset 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on nähtävillä kuviossa 1. Keskeisesti 

teoriatausta pohjautuu uudistuneisiin tilintarkastuskertomusta käsitteleviin ISA-

standardeihin. Merkittävänä viitekehyksenä ovat myös aiemmat tutkimukset ja 

kirjallisuus tilintarkastuskertomuksista ja kertomusuudistuksista sekä 

tilintarkastuksen kannalta keskeisistä seikoista. Ennen kaikkea keskeisimpiä 

tutkimuksia ovat olleet muun muassa Vanstraelenin et al. (2012); Mockin et al. 

(2013); Cordosin ja Fülöpan (2015); Grayn, Turnerin, Coramin ja Mockin (2011); 

Christensenin, Gloverin ja Wolfen (2014) sekä Churchin et al. (2008) tutkimukset. 

Näissä tutkimuksissa on keskeisesti havaittu, että käyttäjät toivoisivat 

tilintarkastuskertomusten olevan selvästi informatiivisempia. Erityisesti käyttäjät 

haluaisivat, että tilintarkastuskertomuksissa tuotaisiin esiin tilintarkastajan 

keskeisimpiä havaintoja ja haasteita tilintarkastuksen aikana, merkittävimpiä 

riskialueita sekä tilintarkastajan ja johdon välisiin keskusteluihin liittyviä tietoja 

(Vanstraelen et al. 2012, 200). Nämä toiveet vastaavat melko hyvin KAM:ien 

määritelmää. 
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Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 

 

KAM:eihin liittyvässä tutkimuksessa aiheena on ollut muun muassa KAM:ien 

vaikutus tilintarkastajan vastuuseen (mm. Brasel et al. 2016; Gimbar, Hansen & 

Ozlanski 2016a). Brasel et al. (2016) havaitsivat tutkimuksessaan, että minkä 

tahansa CAM:in julkaiseminen tilintarkastuskertomuksessa suojaa tilintarkastajaa 

tilintarkastuksessa havaitsematta jääneiltä petoksilta paremmin verrattuna 

tilanteeseen, jossa yhtään CAM:ia ei julkaista. (Brasel et al. 2016, 1345) Gimbar et 

al. (2016a, 25) taas ovat tarkastelleet aiempia tutkimuksia ja pyrkineet selvittämään 

tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen vaikutusta tilintarkastajan 

vastuuseen. 

 

KAM:eja on tutkittu myös paljon tilintarkastuskertomusten käyttäjien näkökulmasta 

(mm. Cordos & Fülöpa 2015; Christensen et al. 2014). Esimerkiksi Christensen et 

al. (2014, 86) ovat tutkineet ei-ammattimaisten sijoittajien reaktioita 

tilintarkastuskertomuksessa julkaistuihin CAM:eihin, jotka liittyvät merkittäviin 

käyvän arvon estimaattien tarkastukseen. Cordos ja Fülöpa (2015, 128) taas tutkivat 

ennen ISA 701 standardin voimaantuloa standardista annettujen kommenttikirjeiden 

avulla tilintarkastuskertomusten käyttäjien näkemyksiä uudesta standardista. He 
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havaitsivat, että suurin osa kommenttikirjeiden lähettäjistä kannatti standardia 

(Cordos &Fülöpa 2015, 149).  

 

 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

 

Tämän kvalitatiivisen ja kuvailevan tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella 

tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja listayhtiöiden 

tilintarkastuskertomuksissa. Aineistona ovat näin ollen Helsingin pörssissä 

listattujen yhtiöiden tilintarkastuskertomukset, jotka löytyvät yhtiöiden 

internetsivuilta vuosikertomusten tai tilinpäätösten lopusta tai erillisenä tiedostona. 

Tähän tutkimukseen on tarkoitus ottaa mukaan kaikki vuonna 2017 julkaistut 

suomalaisten listayhtiöiden KAM-osion sisältävät tilintarkastuskertomukset. 

Yhtiöiden tilintarkastuskertomuksia ei ole tarkoitus analysoida kokonaisuudessaan, 

vaan lähinnä keskittyä niiden KAM -osioihin. 

 

Kvalitatiivinen ote soveltuu tähän tutkimukseen, sillä Hirsijärven, Remeksen ja 

Sajavaaran (2009, 164) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä ovat muun 

muassa erilaisten tekstien ja dokumenttien analyysi ja tulkinta yksityiskohtaisesti. 

Lisäksi laadulliselle tutkimukselle ominaista on kokonaisvaltainen tiedonhankinta, 

jossa aineisto on koottu todellisissa tilanteissa. Tässä tutkimuksessa onkin 

tarkoituksena perehtyä syvällisesti listayhtiöiden julkaisemiin tilintarkastuksen 

kannalta keskeisiin seikkoihin tilintarkastuskertomuksissa ja analysoida niiden 

sisältöä. Laadullisessa tutkimuksessa tarkoitus on ennen kaikkea pyrkiä 

ymmärtämään tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä syvällisesti (Koskinen, 

Alasuutari & Peltonen 2005, 43). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa myös yksi 

keskeinen piirre on se, että siinä pyritään käyttämään niin sanottuja luonnollisia 

aineistoja eli tutkija ei itse aktiivisesti tuota aineistoa (Koskinen et a. 2005, 32). 

Tilintarkastuskertomusten analyysi soveltuu siten hyvin laadullisen tutkimuksen 

kohteeksi, sillä tutkijan on mahdotonta vaikuttaa kyseessä olevaan aineistoon. 

  

Tutkimusmenetelmänä toimii sisällönanalyysi eli tilintarkastuskertomuksissa esiin 

tuotuja KAM:ja ja niiden perusteluja pyritään tulkitsemaan sisällöllisesti. 
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Sisällönanalyysi sopii menetelmäksi tähän tutkimukseen, sillä se on hyvä 

menettelytapa analysoida kirjallista materiaalia objektiivisella ja systemaattisella 

tavalla. Sisällönanalyysissä pyritään saamaan kyseessä olevasta ilmiöstä 

kokonaiskuva tiivistetyssä ja yleisessä muodossa, kuitenkaan hävittämättä 

aineiston sisältämää informaatiota. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103)  

 

 Työn rakenne 

 

Tämän tutkimuksen rakenne koostuu viidestä pääluvusta. Johdantoluvussa 

esitellään tutkimuksen taustaa sekä määritellään tutkimuksen tavoite, 

tutkimuskysymykset ja rajaukset. Lisäksi johdannossa tuodaan esiin perustellen 

tutkimusmenetelmä sekä tutkimuksessa käytetty aineisto ja esitellään tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys. Toisessa luvussa keskitytään lyhyesti tilintarkastuksen 

teoriaan, tavoitteisiin ja sääntelyyn. Lisäksi kyseisessä luvussa tarkastellaan 

tilintarkastuskertomusta perehtyen hieman tarkemmin standardisoidun 

kertomusmalliin saamaan kritiikkiin ja toisaalta kertomusuudistuksen mukaiseen 

laajennettuun tilintarkastuskertomusmalliin. Tämän jälkeen tarkastellaan 

tilintarkastuskertomusuudistusta ja sen taustalla olevia tilintarkastuksen 

odotuskuilua ja laatua.  

 

Kolmannessa luvussa keskitytään tämän tutkimuksen kannalta keskeisimpään 

aiheeseen eli tilintarkastuksen kannalta olennaisiin seikkoihin. Aluksi tarkastellaan 

KAM:ien sisältöä, tavoitteita ja määrittelyä, jonka jälkeen käsitellään 

tilintarkastuksen kannalta keskeisistä seikoista tehtyjä tutkimuksia. Erityisesti 

keskitytään tutkimuksiin, jotka käsittelevät KAM:ien vaikutuksia kertomuksen 

käyttäjille sekä tilintarkastajan vastuuseen. Lisäksi kolmannessa luvussa 

tarkastellaan vielä kokemuksia tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen 

esittämisestä tilintarkastuskertomuksessa. 

 

Neljännessä luvussa keskitytään tilintarkastuksen kannalta keskeisiin seikkoihin 

suomalaisissa listayhtiöissä. Aluksi luvussa käsitellään tutkimuksen 

toteutusprosessia sekä kuvaillaan tarkemmin tutkimuksen aineistoa. Tämän jälkeen 
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raportoidaan tutkimuksen tuloksia KAM:eista, niiden perusteluista sekä 

huomioimisesta suoritetuissa tilintarkastuksissa. Lopuksi neljännessä luvussa vielä 

vedetään keskeisimmät tulokset yhteen. Viimeisessä luvussa tuodaan esiin 

johtopäätökset, jossa muun muassa vastataan tutkimuskysymyksiin, keskustellaan 

tuloksista sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. Lopuksi vielä pohditaan 

mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia. 
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2 TILINTARKASTUKSEN TEORIA JA TAVOITTEET 

 

Tilintarkastuksen tarpeen taustalla keskeisenä teoriana nähdään yleensä 

agenttiteoria. Siinä päämies eli osakkeenomistajat palkkaa itselleen agentin eli 

yritysjohdon, joka toimii päämiehen lukuun esimerkiksi erilaisia päätöksiä tehtäessä. 

Ongelmana on kuitenkin se, että kumpikin osapuoli pyrkii maksimoimaan omaa 

hyötyään ja näin ollen agentti ei välttämättä toimikaan päämiehen intressien 

mukaisesti. (Jensen & Meckling 1976, 310) Tämä informaation epäsymmetria ja 

osapuolten erilaiset preferenssit luovat tarpeen tilintarkastukselle (Houghton, Jubb 

& Kend 2011, 486). Ennen kaikkea tilintarkastus vähentää agenttikustannuksia, 

mutta myös vakuuttaa osakkeenomistajat siitä, että tilinpäätöksen tietoihin voi 

luottaa (Manita & Elommal 2010, 88). 

 

 Tilintarkastuksen sääntely 

 

Merkittävin tilintarkastusta sääntelevä laki on tilintarkastuslaki (TTL, 1141/2015). 

Tilintarkastuslain 3 luvun 3 § asettaa myös velvollisuuden noudattaa 

tilintarkastuksessa Euroopan Unionissa (EU) hyväksyttyjä standardeja eli 

kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja (ISA).  Lisäksi tilintarkastuslain 4 luvussa 

tuodaan esiin tilintarkastajaa velvoittavia muita säännöksiä. Näistä keskeisimpiä 

ovat muun muassa 1 §:n mukaisten ammattieettisten periaatteiden noudattaminen 

sekä 3 §:n mukaisen hyvän tilintarkastustavan noudattaminen.  

 

Tilintarkastuslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan tilintarkastuksen tarkoituksena 

on tarkastaa yhteisön tai säätiön kirjanpito, hallinto ja tilinpäätös. Lisäksi ISA 200 -

standardissa säädetään tilintarkastajan yleisistä tavoitteista sekä tilintarkastuksen 

suorittamisesta. Kansainväliset tilintarkastusstandardit eroavat tilintarkastuslain 3 

luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesta säännöksestä siinä mielessä, että ISA-

standardien mukaan tilintarkastuksen kohteena on vain yhteisön tilinpäätös (IFAC 

2015b, 84). Lisäksi ISA 200 -standardin mukaan tilintarkastajan tavoitteena on 

hankkia kohtuullinen varmuus siitä, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai 

puutteita. Tilintarkastajan tulee myös antaa lausunto siitä, että tilinpäätös on tehty 
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tilinpäätösnormiston mukaisesti. Lisäksi tilintarkastajan päämääränä on antaa 

lopuksi kertomus tilinpäätöksestä tekemiensä havaintojen pohjalta. (IFAC 2008) 

 

Tämän tutkimuksen keskiössä olevia tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja 

sääntelee kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin kuuluva ISA 701. Se 

määrittelee sekä tilintarkastajan KAM -osiossa esiin tuomien seikkojen viestimistä 

että niiden muotoa ja sisältöä. Lisäksi kyseinen standardi määrää myös, ettei 

KAM:eja voida käyttää esimerkiksi mukautetun tilintarkastuskertomuksen tai 

tilinpäätöksessä esitettävien tietojen korvikkeena. Kyseistä standardia sovelletaan 

vain listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin. (IFAC 2015a) 

 

 Tilintarkastuksen raportointi ja tilintarkastuskertomus 

 

Suoritetun tilintarkastuksen näkyvä lopputulema on tilintarkastusyhteisön nimissä 

annettu tilintarkastuskertomus, joka tulee usein osaksi tilintarkastettua tilinpäätöstä 

(Francis 2011, 126). Tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan 

tilintarkastajan tulee antaa jokaiselta tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu 

tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuskertomuksessa tulee antaa lausunto siitä, 

antaako tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan yhteisön tuloksesta ja taloudellisesta 

asemasta, täyttääkö se lakisääteiset vaatimukset, onko toimintakertomus laadittu 

säännösten mukaisesti sekä ovatko toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot 

yhtäpitäviä. Lisäksi tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:n 3 momentissa todetaan, että tämä 

lausunto voi olla vakiomuotoinen, varauman sisältävä tai kielteinen. Tilintarkastajan 

lausunto ja tilintarkastuskertomus antavat kuitenkin vain kohtuullisen varmuuden 

siitä, että tilinpäätös ei sisällä olennaista virheellisyyttä. Tämä kohtuullisuus johtuu 

tietyistä tilintarkastukseen liittyvistä rajoituksista. Tilintarkastaja esimerkiksi joutuu 

käyttämään harkintaansa määritellessään tilintarkastuksen laajuutta, luonnetta ja 

ajoitusta sekä tekemään testauksia otoksilla. (Gay, Schelluch & Baines 1998, 473) 

 

Uudistetussa tilintarkastusstandardissa, ISA 700:ssa käsitellään yleisesti 

tilintarkastuskertomuksia ja muun muassa niiden muotoa ja sisältöä. ISA 700 –

standardin mukaan tilintarkastajan tavoitteena on hankitun tilintarkastusevidenssin 
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pohjalta luoda lausunto tilinpäätöksestä sekä esittää se kirjallisessa raportissa eli 

käytännössä tilintarkastuskertomuksessa. (IFAC 2015b, 724) Myös 

tilintarkastuskertomuksen rakenne on määritelty ISA 700 -standardissa, ja sen tulisi 

sisältää seuraavat osat: 

 

• Otsikko 

• Vastaanottaja 

• Tilintarkastajan lausunto ja lausunnon perustelut 

• Toiminnan jatkuvuus 

• Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat 

• Muu informaatio 

• Tilinpäätöstä koskevat velvollisuudet 

• Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 

• Tilintarkastajan velvollisuuksia kuvaavan osion esittämispaikka 

• Muut raportointivelvoitteet 

• Toimeksiannosta vastuullisen henkilön nimi 

• Tilintarkastajan allekirjoitus ja osoite 

• Tilintarkastuskertomuksen antamispäivä (IFAC 2015b, 727-734). 

 

Edellä kuvattu kertomusmalli on tullut voimaan vuonna 2016. Keskeisimpiä 

muutoksia aiempaan kertomusmalliin ovat muun muassa KAM-osion esittäminen 

sekä tilintarkastajan lausunnon esiin tuominen heti kertomuksen alussa. (IAASB 

2015, 3) 

 

Tilintarkastuskertomus on merkittävä kommunikaatioväline tilintarkastajan ja 

yrityksen taloudellisten raporttien käyttäjien välillä (Boolaky & Quick 2016, 158). 

Tilintarkastuskertomusten käyttäjien näkökulmasta tilintarkastuskertomuksen 

rakenteella ei kuitenkaan näytä olevan kovin suurta merkitystä. Käyttäjät 

pääsääntöisesti keskittyvät ennemmin kertomuksen sisältöön kuin sen muotoon.  

Heille tärkeää on se, että tilintarkastuskertomus olisi helposti luettavissa ja 

ymmärrettävissä. (Vanstraelen et al. 2012, 201) Tilintarkastuskertomusten käyttäjiä 

voivat olla esimerkiksi pankit, jotka hyödyntävät tilintarkastuskertomuksia muun 
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muassa lainapäätöksissään. Pankkien osalta tilintarkastuskertomusten sisällöllä on 

yleensä ratkaiseva merkitys esimerkiksi myönnettävän lainan määrään. (Duréndez 

Gómez-Guillamón 2003, 556) 

 

Tilintarkastuskertomuksista ja tilintarkastuksen raportoinnista on tehty runsaasti 

tutkimuksia (mm. Mock et al. 2013; Chong & Pflugrath 2008; Vanstraelen et al. 

2012; Church et al. 2008). Mock et al. (2013, 324) ovat tarkastelleet aiemmin tehtyjä 

tutkimuksia tilintarkastuksen raportointiin liittyen. Heidän tavoitteenaan on ollut 

selvittää, millaista informaatiota tilinpäätösten käyttäjät toivoisivat raportoitavan. 

Lisäksi he ovat tarkastelleet, miten sidosryhmät todellisuudessa käyttäisivät 

tilintarkastajan raportoimaa informaatiota. Myös Church et al. (2008, 70) ovat 

tehneet samankaltaisen tutkimuksen hieman aiemmin tarkastellessaan aiempaa 

tutkimusta tilintarkastuksen raportoinnin alueelta. Heidän päämääränään on ollut 

selvittää tilintarkastajan raportointipäätöksiin liittyviä seikkoja sekä itsessään 

tilintarkastuskertomusten sisältöä.  

 

Chong ja Pflugrath (2008, 221) ovat tutkineet kolmenlaisia 

tilintarkastuskertomusmalleja tavoitteenaan selvittää näiden eri mallien vaikutusta 

tilintarkastajien ja osakkeenomistajien näkemyksiin sekä odotuskuilun 

lieventämiseen. Vanstraelen et al. (2012, 193) taas ovat tarkastelleet 

tutkimuksessaan tilintarkastajien ja tilintarkastuskertomusten käyttäjien näkemyksiä 

kertomuksen muodosta ja sisällöstä. He havaitsivat, että tilintarkastajilla ja 

tilintarkastuskertomusten käyttäjillä on itseasiassa melko hyvä yhteisymmärrys 

kertomuksen sisällöstä ja muodosta.  

 

 Standardisoidun kertomusmallin kritiikki ja parannusehdotukset 

 

Aiempi standardisoitu tilintarkastuskertomusmalli on saanut osakseen paljon 

kritiikkiä. Kuten johdantoluvussa tuotiin esiin, vanhan kertomusmallin 

informatiivisuutta on haluttu jo kauan parantaa. Näissä standardisoiduissa 

kertomuksissa ongelmana on usein se, etteivät ne kuvaa asianmukaisesti suoritetun 

tilintarkastuksen luonnetta, johtopäätöksiä ja toimeksiantoon liittyviä velvollisuuksia 
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(Asare & Wright 2012, 194). Tähän ratkaisuna on ehdotettu muun muassa 

tilintarkastuksen laajuuden ja erityisesti tilintarkastajan väärinkäytösvastuun 

selventämistä. Lisäksi varmennuksen tasoa ja erilaisten tilintarkastuksen 

ulkopuolisten seikkojen huomioimista tulisi selventää. (Vanstraelen et al. 2012, 200) 

 

Tilintarkastuskertomus tuo yleensä sen käyttäjille varmuutta siitä, että tilinpäätös ei 

sisällä olennaista virheellisyyttä. Kuitenkin kertomusten käyttäjät uskovat vain 40 

%:n todennäköisyydellä siihen, että tilintarkastajat ovat onnistuneet havaitsemaan 

olennaiset virheellisyydet vanhanmallisissa standardisoiduissa 

tilintarkastuskertomuksissa. (Asare & Wright 2012, 195) Lisäksi ongelmana on 

usein se, että käyttäjät eivät edes lue kokonaan standardisoituja 

tilintarkastuskertomuksia. Tämä johtuu siitä, että standardisoidut kertomukset 

sisältävät vain täytetekstiä, josta ei juurikaan ole hyötyä käyttäjille (Gray et al. 2011, 

662). 

 

Erilaisia ja erimuotoisia tilintarkastuskertomuksia ja parannusehdotuksia on 

viimeisten vuosikymmenien aikana ehdotettu vanhan standardisoidun kertomuksen 

tilalle. Esimerkiksi Hatherly, Brown ja Innes (1998, 25) tuovat esiin vapaamuotoisen 

tilintarkastuskertomuksen, joka lisäisi tilintarkastuksen laadun läpinäkyvyyttä. He 

havaitsivat tutkimuksessaan, että tilintarkastuskertomusten käyttäjät hyötyisivät 

enemmän vapaamuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta. Tätä he perustelevat 

sillä, että vapaamuotoinen kertomus kuvaisi paremmin tilintarkastuksen aikana 

havaittujen asioiden luonnetta ja tunnistamista (Hatherly et al. 1998, 28). 

Vanstraelen et al. (2012, 205) ovat myös esittäneet tilintarkastajien ja kertomusten 

käyttäjien haastattelujen pohjalta ehdotelman tilintarkastuskertomusmallista. 

Heidän ehdottamansa kertomusmalli koostuu neljästä osiosta: tilintarkastuksen 

laajuus, merkittävimmät löydökset, tilintarkastajan pohdinta ja analyysi löydöksistä 

sekä tilintarkastajan tiedot. Asaren & Wrightin (2012, 212–213) tutkimustulokset 

taas viittaavat siihen, että tilintarkastuskertomuksissa tulisi tuoda esiin enemmän 

sidosryhmiä hyödyttävää ja selkeämpää informaatiota. Tämä informaatio voisi liittyä 

esimerkiksi investointeihin sekä johdon vaikuttavuuteen. 
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Monissa tutkimuksissa on pyritty selvittämään, millaista tietoa käyttäjät toivoisivat 

tilintarkastuskertomusten sisältävän. Vanstraelen et al. (2012, 207) havaitsivat, että 

kertomusten käyttäjät haluaisivat enemmän tietoa tilintarkastuksen löydöksistä, 

kuten merkittävimmistä riskialueista, sisäisen valvonnan järjestelmän laadusta, 

tilintarkastajan arvioista, laadintaperiaatteista sekä johdon harkinnasta. Myös Mock 

et al. (2013, 344) huomasivat käyttäjien toivovan enemmän tietoa itse 

tilintarkastuksesta sekä yhteisöstä. He korostavat myös lisäinformaation merkitystä 

muun muassa laadintaperiaatteista, riskialueista, johdon harkinnasta, 

tilintarkastajan riippumattomuudesta sekä olennaisuudesta. Lisäksi Grayn et al. 

(2011, 662) mukaan käyttäjät hyötyisivät enemmän tilintarkastuskertomuksesta, 

joka sisältäisi asiakaskohtaista tietoa eikä vain standardisoitua tekstiä. Esimerkiksi 

Yhdysvaltalaisen kyselyn mukaan sijoittajat toivoisivat, että tilintarkastaja toisi 

kertomuksessa esiin tilikauden aikaisia poikkeuksellisia tapahtumia, oikaisuja ja 

muita merkittäviä tapahtumia. Lisäksi käyttäjät haluaisivat saada 

tilintarkastuskertomuksessa enemmän tietoa yrityksen raportointikäytäntöjen 

laadusta. (Carcello 2012, 24)  

 

 Laajennettu kertomusmalli 

 

Uudistuksen mukaisesta laajennetusta kertomusmallista on käyty runsaasti 

keskustelua akateemisessa kirjallisuudessa. Chong ja Pflugrath (2008, 235) 

havaitsivat tutkimuksessaan, että tilintarkastajan lausunnon ollessa laajennetun 

kertomuksen alussa, tilintarkastuksen odotuskuilu pienentyy. Hatherly, Innes ja 

Brown (1991, 314) taas huomasivat, että laajennettu kertomusmalli tuo paremmin 

esiin tilintarkastuksen tarkoitusta verrattuna lyhyeen standardisoituun malliin. 

Lisäksi heidän mukaansa laajennettu malli vahvistaa paremmin muun muassa 

käsitystä tilintarkastajan objektiivisuudesta sekä tilintarkastajan harkinnan käytöstä. 

Innes, Brown ja Hatherly (1997, 714) sen sijaan havaitsivat 

tilintarkastuskertomusten laajentamisen parantavan käyttäjien ymmärrystä 

tilintarkastusprosessista sekä itse kertomuksesta. 
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Laajennettujen tilintarkastuskertomusten on usein uskottu lisäävän yleistä 

luottamusta tilintarkastukseen ja tilinpäätöksiin. Yleinen luottamus taas edistää 

muun muassa pääomamarkkinoiden joustavuutta ja lujuutta. (Boolaky & Quick 

2016, 158) Laajennetun kertomusmallin on myös havaittu vahvistavan käsitystä 

siitä, että tilintarkastaja on vakuuttunut tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Lisäksi 

kyseinen malli lisää varmuutta sen suhteen, ettei tilintarkastetussa yrityksessä ole 

tehty väärinkäytöksiä. (Hatherly et al. 1991, 315) Kuitenkin laajennettuihin 

tilintarkastuskertomuksiin liittyvässä tutkimuksessa on myös havaittu, ettei kyseinen 

kertomusmalli tuo juuri mitään lisäarvoa. Esimerkiksi Boolaky ja Quick (2016, 168) 

huomasivat tutkimuksessaan, että kertomuksen laajentamisella on positiivisia 

vaikutuksia ainoastaan varmennustasoa kuvaavan tiedon lisäämisen osalta. Sen 

sijaan tilintarkastuskertomuksen laajentaminen lisäämällä siihen KAM-osio ja 

olennaisuutta kuvaava osio ei vaikuttanut mitenkään esimerkiksi kertomusten 

käyttäjien päätöksiin.  

 

 Tilintarkastuksen laatu ja odotuskuilu 

 

Tilintarkastuskertomusuudistusten yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut 

tilintarkastuksen odotuskuilun pienentäminen (Ruhnke & Schmidt 2014, 572). 

Tilintarkastuksen odotuskuilulla tarkoitetaan näkemyseroja tilintarkastajien ja 

tilintarkastuskertomusten käyttäjien välillä tilintarkastajan velvollisuuksista ja 

vastuista sekä tilintarkastuskertomuksen sisällöstä (Monroe & Woodliff 1994, 48). 

Tilintarkastuksen odotuskuilulla on myös kahdenlaisia variaatioita, joita ovat 

informaatiokuilu sekä kommunikaatiokuilu. Informaatiokuilussa on kyse käyttäjien 

haluaman informaation ja tilintarkastuskertomusten todellisen sisällön välisestä 

ristiriidasta. Kommunikaatiokuilu taas kuvaa kuilua siitä, mitä käyttäjät toivovat 

tilintarkastuksen viestinnältä, ja mitä asioita tilintarkastaja todellisuudessa 

kommunikoi. (Mock et al. 2013, 326-327)  

 

Tilintarkastuksen odotuskuilu on ollut erittäin suosittu aihe akateemisessa 

tutkimuksessa. Erityisen paljon on tutkittu erilaisten tilintarkastusuudistusten 

vaikutusta odotuskuiluun (mm. Gold et al. 2012; Monroe & Woodliff 1994; Ruhnke 
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& Schmidt 2014). Gold et al. (2012, 287) ovat tutkineet vuonna 2006 uudistetun ISA 

700 -standardin voimaantulon vaikutusta tilintarkastuksen odotuskuiluun. Kyseinen 

standardi kuitenkin uudistettiin jälleen vuonna 2015 ja saatettiin voimaan vuonna 

2016 eli samaan aikaan kuin ISA 701 (IAASB 2015, 4). Myös Monroe ja Woodliff 

(1994, 70) ovat tutkineet tilintarkastuksen odotuskuilua Australiassa, ja sen ajan 

tilintarkastuskertomusuudistuksen vaikutusta odotuskuiluun. Lisäksi Ruhnke & 

Schmidt (2014, 572) ovat tutkineet odotuskuilua ja pyrkineet selvittämään 

odotuskuilun syitä sekä ehdotettujen muutosten vaikutuksia kuiluun. 

 

Aiemmin toteutetuilla tilintarkastuskertomusuudistuksilla on myös pyritty 

pienentämään tilintarkastuksen odotuskuilua, vaikkakin tulokset ovat tämän 

tavoitteen osalta jääneet heikoiksi (Gray et al. 2011, 661). Esimerkiksi Gold et al. 

(2012, 287) havaitsivat tutkimuksessaan, että toteutetusta 

tilintarkastuskertomusuudistuksesta huolimatta tilintarkastuksen odotuskuilu pysyi 

edelleen suurena. Myös Monroen ja Woodliffin (1994, 70) tutkimuksessa havaittiin, 

että silloinen tilintarkastuskertomusuudistus laajemman tilintarkastuskertomuksen 

suuntaan poisti tiettyjä tilintarkastajien ja käyttäjien välillä olevia kuiluja. Kuitenkin 

samaan aikaan uudistus taas toi mukanaan uusia kuiluja näiden tahojen välille. Sen 

sijaan Innes et al. (1997, 713) havaitsivat, että laajennettu tilintarkastuskertomus 

kavensi odotuskuilua muun muassa tilintarkastusprosessiin ja 

tilintarkastusympäristöön liittyvien seikkojen osalta.  

 

Vanstraelenin et al. (2012, 206) mukaan aikaisemmilla uudistuksilla on pyritty 

nimenomaan pienentämään tilintarkastuksen odotuskuilua, kun taas nykyisin 

tavoitteena on ollut enimmäkseen informaatiokuilun kaventaminen. He myös 

korostavat, että aiemmissa uudistuksissa on keskitytty lähinnä 

tilintarkastuskertomusten sanamuotojen muuttamiseen, eikä juurikaan käyttäjille 

hyödyllisen lisäinformaation tuomiseen. Tämän vuoksi myös informaatiokuilu on 

pysynyt verrattain suurena. Näiden tilintarkastuksen kuilujen pienentämiseksi on 

tärkeää, että tilintarkastuskertomusten käyttäjät laskisivat odotuksiaan, mutta myös 

tilintarkastajat parantaisivat hieman suoriutumistaan (Chye Koh & Woo 2000, 152).  
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Tilintarkastuksen odotuskuilun pienentämiseen on pyritty löytämään monia keinoja. 

Eräs odotuskuilua kaventava keino on jo aiemmin esiin tuotu laajempi 

tilintarkastuskertomusmalli. Laajennettu kertomus tuo paremmin esiin muun 

muassa tilintarkastuksen laajuutta ja merkittävyyttä sekä tilintarkastajien roolia 

käyttäjille. (Chye Koh & Woo 2000, 150) Jotta erityisesti tilintarkastuksen 

kommunikaatiokuilua voitaisiin pienentää, tilintarkastuksen tulosten raportointiin 

tulisi kiinnittää huomiota. Keskeistä olisi ottaa käyttöön mieluummin yrityskohtaisesti 

räätälöidyt tilintarkastuskertomukset kuin käyttää vanhoja standardisoituja 

kertomuksia. (Coram, Mock, Turner & Gray 2011, 250) Tämän tutkimuksen 

keskiössä oleva uudistus tuoda esiin tilintarkastuksen kannalta olennaiset seikat 

näyttää siis vastaavan hyvin tilintarkastuksen kuilujen pienentämisen keinoihin. 

KAM:ien tarkoituksenahan on juuri parantaa tilintarkastuskertomusten viestinnällistä 

arvoa ja tuoda esiin kaikista merkittävimpiä asioita suoritetussa tilintarkastuksessa 

(IFAC 2015a).  

 

Toinen keskeinen syy tilintarkastuskertomusten uudistamisen taustalla on ollut 

tilintarkastuksen laadun parantaminen. Tilintarkastuksen laatu on yleensä 

seurausta siitä, että olemassa olevien virheiden ja poikkeamien vaikutusta saadaan 

lievennettyä. (Cordos & Fülöpa 2015, 129) Kuitenkin tilintarkastuksen laatu 

kokonaisuudessaan on hyvin monimuotoinen ja hankalasti määriteltävä käsite 

(Francis 2011, 127). DeAngelo (1981,186) on esimerkiksi määritellyt aikanaan 

tilintarkastuksen laadun niin, että tilintarkastaja havaitsee jonkin virheen tai 

sääntöjen vastaisen toiminnan yrityksessä ja tuo tämän väärinkäytöksen tai virheen 

esiin lausunnossaan. Usein taas esimerkiksi tilintarkastusstandardeissa 

tilintarkastuksen laatuun viitataan sillä, että tilintarkastaja antaa asianmukaisen 

tilintarkastuskertomuksen, jossa hän toteaa yhteisön noudattavan kulloinkin 

voimassa olevia tilinpäätösstandardeja ja säädöksiä (Francis 2011, 127). Lisäksi 

monissa tutkimuksissa tilintarkastuksen laatu on rinnastettu tilintarkastajan laatuun 

ja siten määritelty tilintarkastajan kykyjen ja resurssien kautta. Sen sijaan 

tilintarkastuksen laatua määritellään hyvin harvoin esimerkiksi 

tilintarkastusprosessin näkökulmasta. (Manita & Elommal 2010, 88) 
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Tilintarkastuskertomusten käyttäjien näkökulmasta laadun määritelmä voi olla hyvin 

erilainen. Vanstraelen et al. (2012, 199) havaitsivat tutkimuksessaan, että usein 

käyttäjät vain katsovat tilintarkastuskertomuksesta mahdolliset mukautukset sekä 

tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastajan nimen, jonka maine kuvaa heidän 

mukaansa tilintarkastuksen laatua. Gray et al. (2011, 662) havaitsivat 

tutkimuksessaan täysin saman ongelman. Myös he huomasivat, etteivät 

tilintarkastuskertomusten käyttäjät lue kertomuksia kokonaan, vaan tarkastavat 

ainoastaan mahdolliset mukautukset sekä tilintarkastajan nimen. Gonthier-

Besacier, Hottegrine ja Fine-Falcy (2016, 197) taas havaitsivat tutkimuksessaan, 

että tilintarkastuksen laatuun vaikuttaa suurimmilta osin se, onko kyseessä Big 4 

yritys vai ei. Toinen merkittävä laatuun vaikuttava seikka heidän tutkimuksensa 

mukaan on se, onko tarkastuksen kohteena oleva yhtiö listayhtiö vai ei. Myös 

Kilgore, Radich & Harrison (2011, 259) saivat samansuuntaisia ja aiempaa 

tutkimuskirjallisuutta tukevia tuloksia, kun he havaitsivat tilintarkastusyhteisön koon 

olevan yksi keskeinen tekijä tilintarkastuksen laadussa. Tällä he viittaavat siihen, 

että suuremmilla tilintarkastusyhteisöillä tilintarkastuksen laatu on yleensä 

korkeammalla tasolla. (Kilgore et al. 2011, 259) 

 

Tilintarkastuksen laatua valvotaan hyvin tarkasti ja sen edistämiseksi on kehitetty 

erilaisia sääntöjä ja standardeja. Muun muassa kansainvälisessä 

laadunvalvontastandardissa (ISQC 1) käsitellään tilintarkastusyhteisöjen 

velvollisuuksia laadunvalvontaan liittyen. Kyseisen standardin mukaan 

tilintarkastusyhteisön tulisi ylläpitää laadunvalvontajärjestelmää. Näin ollen yhteisö 

voi kohtuullisesti varmistua siitä, että henkilöstö noudattaa asetettuja standardeja ja 

säännöksiä, ja että toimeksiannoissa annetut raportit ovat asianmukaisia. (IFAC 

2015b, 49) Tilintarkastuksen laadun ylläpitäminen on erityisen tärkeää, sillä se lisää 

pääomamarkkinoiden luottamusta sekä edistää taloudellisten resurssien tehokasta 

allokoitumista (Kilgore et al. 2011, 253). 

 

Tilintarkastuksen laadun vaikutus tulee näkyviin monilla eri tasoilla. Esimerkiksi 

tilintarkastuksen laatuun vaikuttaa jo tilintarkastuksen alkuvaihe, kun tiimi sitoutuu 

tilintarkastustyöhön. Tämä vaikutus kestää myös koko tilintarkastusprosessin ajan. 

Tilintarkastuksen laatuun vaikuttaa lisäksi kyseessä oleva yhteisö ja sen 



20 

laatujärjestelmä. Loppujen lopuksi laatuun vaikuttavat myös tilintarkastuksen 

sääntelyviranomaiset, jotka luovat kannustimia hyvään laatuun ja sen sijaan 

rankaisevat heikosta laadusta. (Francis 2011, 126) Usein tilintarkastuksen laadun 

parantaminen on ollut vaikeaa juuri siksi, etteivät tilintarkastusalan ammattilaiset ole 

löytäneet keinoja tilintarkastuksen ja tilintarkastusprosessin laadun objektiiviseen 

arviointiin (Sutton 1993, 88). Kuitenkin Careyn ja Simnettin (2006, 673) mukaan 

esimerkiksi tilintarkastajien pakollinen rotaatiovelvollisuus on nähty yhtenä keinona 

parantaa tilintarkastuksen laatua. He vahvistavat tämän oletuksen tutkimuksessaan 

havaitessaan tilintarkastuksen laadun heikkenevän toimikausien pituuksien 

kasvaessa. (Carey & Simnett 2006, 673) 

 

 Tilintarkastuskertomusten uudistuminen 

 

Tilintarkastuskertomusten uudistumisen yhtenä taustatekijänä ovat lainsäädännön 

muutokset. Nämä muutokset johtuvat siitä, että Euroopan parlamentti ja neuvosto 

antoivat vuonna 2014 tilintarkastusdirektiivin ja tilinpäätösdirektiivin, jotka 

implementoitiin myöhemmin osaksi Suomen lainsäädäntöä. Myös EU:n 

tilintarkastusasetus yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen 

tilintarkastuksesta saatettiin voimaan. Hallituksen esityksessä tätä muutosta 

perustellaan maailmankaupan kriisillä, joka on lisännyt yleistä kiinnostusta 

tilintarkastusta ja sen valvontaa kohtaan. (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 

tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 70/2016 vp.) 

 

Tilintarkastuskertomusuudistuksen taustalla keskeisimpiä muutoksia ovat olleet 

myös kansainvälisten tilintarkastusstandardien muutokset. Vuonna 2009 IAASB 

aloitti tilintarkastuskertomusuudistus -projektinsa tekemällä selvitystä käyttäjien 

tarpeista tilintarkastuskertomuksen osalta. Vuonna 2011 he julkaisivat tämän 

selvityksen keskeisimmät havainnot nimellä ”Consultation paper”. Vuonna 2012 

IAASB järjesti ensimmäisen kommenttikierroksen, jonka tarkoituksena oli kartoittaa, 

mihin suuntaan parannuksia lähdetään tekemään. (IFAC 2013a, 6) Tämän pohjalta 

vuonna 2013 IAASB järjesti uuden kommenttikierroksen ja julkaisi näin ollen 

Exposure Draftin (ED) nimellä ”Reporting on Audited Financial Statements: 
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Proposed New and Revised International Standards on Auditing (ISAs)” (IFAC 

2013b). Vuonna 2015 IAASB julkaisi lopulliset uudistetut ISA 700, 705, 706, 570, 

720 ja 260 –standardit sekä täysin uuden ISA 701 –standardin. Nämä standardit 

astuivat voimaan ajankohdasta 15.12.2016 eteenpäin (IAASB 2015, 4-5). Uudistetut 

standardit ja niiden sisältö on nähtävissä taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Uudistetut standardit (IFAC 2015b, 2-3) 

 

 

ISA 700 on tilintarkastuksen raportoinnin yleisstandardi, joka käsittelee 

tilintarkastuksesta laadittavan lausunnon ja kertomuksen antamista. ISA 260 ja ISA 

706 -standardit uudistettiin tutkimuksen keskiössä olevan ISA 701 -standardin 

kehittämisen myötä, sillä ne liittyvät läheisesti kyseisen standardin sisältöön. 

(IAASB 2015, 4) ISA 701 –standardia käsitellään tarkemmin luvussa 3. 

 

 

Standardi Sisältö

ISA 700
Tilinpäätöstä koskevan lausunnon laatiminen ja kertomuksen 

antaminen

ISA 701
Viestiminen tilintarkastuksen kannalta keskeisistä seikoista 

riippumattoman tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa

ISA 705
Riippumattoman tilintarkastajan tilintarkastuskertomukseen 

sisältyvän lausunnon mukauttaminen

ISA 706

Riippumattoman tilintarkastajan tilintarkastuskertomukseen 

sisältyvät tiettyjä seikkoja painottavat kappaleet ja muita 

seikkoja koskevat kappaleet

ISA 570 Toiminnan jatkuvuus

ISA 720
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen sisältävissä 

asiakirjoissa olevan muun informaation suhteen

ISA 260 Viestiminen hallintoelimen kanssa
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3 TILINTARKASTUKSEN KANNALTA KESKEISET SEIKAT 

 

ISA 701 -standardi käsittelee tilintarkastuskertomuksessa esitettäviä 

tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja, joita tulee soveltaa listayhtiöiden 

tilintarkastuskertomuksissa 15.12.2016 päättyviltä tilikausilta eteenpäin (IFAC 

2015a). KAM:ien käyttöönoton taustalla on käyttäjien näkemykset heikentyneestä 

tilintarkastuksen laadusta ja laadun parantamisen tarpeesta (Cordos & Fülöpa 

2015, 128). KAM:ien pääasiallisena tarkoituksena on tuoda 

tilintarkastuskertomusten käyttäjille merkittävämpää tietoa päätöksenteon tueksi 

(Christensen et al. 2014, 72). 

 

 Määrittely, sisältö ja tavoitteet 

 

ISA 701 –standardin mukaiset tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat eli KAM:it 

ovat niitä seikkoja, joita tilintarkastaja on oman harkintansa mukaan pitänyt kaikista 

merkittävimpinä suoritetussa tilintarkastuksessa. Tilintarkastajan tulisi esittää nämä 

KAM:it tilintarkastuskertomuksessa ja tuoda esiin, miksi kyseessä oleva seikka on 

määritelty olennaiseksi. Lisäksi samassa osiossa tulisi selittää, miten kyseinen 

seikka on huomioitu suoritetussa tilintarkastuksessa. (IFAC 2015a) 

Tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen määrittelyä on havainnollistettu 

kuviossa 2. 

 

KAM:ien esittämisellä on pyritty siihen, että tilintarkastuskertomusten käyttäjät 

saisivat lisäinformaatiota merkittävimmistä seikoista tilintarkastuksessa. Tämä taas 

auttaisi kertomusten käyttäjiä ymmärtämään paremmin tarkastuksen kohteena 

olevaa yhteisöä sekä asioita, jotka sisältävät johdon harkintaa. Lisäksi standardissa 

perustellaan KAM:ien esittämistä kertomuksessa sillä, että se saattaa edistää 

tilintarkastajan ja johdon välistä viestintää kyseessä olevista seikoista. Tämä taas 

mahdollisesti vaikuttaa siihen, että johto kiinnittää enemmän huomiota niihin 

tilinpäätöstietoihin, jotka on tuotu esiin myös kertomuksessa. (IFAC 2015a)  
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Kuvio 2. Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat (IFAC 2015a) 

 

Tilintarkastaja valitsee tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat yrityksen johdon 

kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. KAM:eja määritettäessä tilintarkastajan 

tulisi miettiä, mitkä näistä keskustelluista asioista ovat olleet kaikkein 

merkittävimpiä. Tässä kohtaa tilintarkastajan tulisi huomioida ensinnäkin alueita, 

jotka sisältävät huomattavasti riskejä. Huomiota tulisi kiinnittää myös alueisiin, jotka 

sisältävät johdon huomattavaa harkintaa, kuten erilaiset epävarmuutta sisältävät 

kirjanpidolliset arviot. Lisäksi tilintarkastajan täytyisi miettiä tilikauden merkittävimpiä 

tapahtumia ja niiden vaikutusta. Näiden tekijöiden pohjalta tilintarkastajan tulisi 

muodostaa tilintarkastuskertomuksessa esitettävät KAM:it. (IFAC 2015a) 

 

KAM:ien sisältöä ei ole sen tarkemmin määritelty, vaan tilintarkastajan tulee 

määritellä ne oman harkinnan mukaan. ISA 701 -standardissa on kuitenkin pyritty 

hieman valottamaan sitä, millaisia KAM:it voisivat olla käytännössä. Standardin 

mukaan KAM:eja ovat useimmiten sellaiset alueet, joissa tilintarkastajalla on 

vaikeuksia hankkia tilintarkastusevidenssiä tai laatia lausuntoa. Lisäksi 

tilintarkastajan tulisi KAM:eja pohtiessaan ottaa huomioon mahdolliset 

tilintarkastuskertomusten käyttäjien mielenkiinnon kohteet. Standardissa on tuotu 

esimerkkinä esiin mahdollisena KAM:ina uuden IT-järjestelmän käyttöönotto tai 

vanhan uusiminen. Tämä olisi keskeistä nostaa KAM:iksi erityisesti, jos muutos on 
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vaikuttanut tilintarkastuksen kokonaisstrategiaan tai uusi tietojärjestelmä liittyy 

merkittävään riskialueeseen, kuten tulouttamiseen. (IFAC 2015b, 783-784)  

 

Vuoden 2013 Exposure Draft sisälsi joitakin esimerkkejä mahdollisista KAM:eista, 

joihin myös kommenttikirjeiden lähettäjiä pyydettiin ottamaan kantaa. Esimerkkejä 

olivat muun muassa liikearvo, myynnin tuloutus ja rahoitusinstrumenttien 

arvostaminen. Kuitenkin monet vastaajista jättivät vastaamatta tähän kysymykseen 

tai toivat esiin, ettei mikään esimerkeistä ole hyödyllinen käyttäjille. (Cordos & 

Fülöpa 2015, 142) Myös Patentti- ja rekisterihallituksen selvityksessä on tarkasteltu 

ensimmäisenä vuonna esitettyjä tilintarkastuksen kannalta olennaisia seikkoja. 

Selvityksen mukaan suurin osa listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksissa esitetyistä 

KAM:eista liittyi liikevaihdon tuloutukseen sekä liikearvon ja muiden aineettomien 

hyödykkeiden arvostukseen. (Patentti- ja rekisterihallitus 2016) 

 

ISA 701 -standardin mukaisesti jokainen valituksi tullut tilintarkastuksen kannalta 

keskeinen seikka tulee esittää erikseen KAM:eille tarkoitetussa osiossa. Lisäksi 

kyseisessä osiossa tilintarkastajan tulee nostaa esiin KAM:ien määritelmä sekä 

todeta, että kyseessä olevat seikat on huomioitu koko tilinpäätökseen 

kohdistuneessa tilintarkastuksessa. Tilintarkastaja ei voi esimerkiksi antaa näistä 

seikoista erillistä lausuntoa tai korvata niillä mukautettua kertomusta. 

Tilintarkastajan tulisi myös keskustella yrityksen johdon kanssa valituiksi tulleista 

KAM:eista ja toisaalta myös siitä, jos KAM:eja ei ole esitetty ollenkaan. Loppujen 

lopuksi tilintarkastajan tulisi dokumentoida kaikki merkittävästi huomiota vaatineet 

seikat perusteluineen sekä eritellä dokumentaatiossa, mitkä näistä seikoista ovat 

valituiksi tulleita KAM:eja. (IFAC 2015a) 

 

 KAM:it ja aiempi tutkimus 

 

KAM:eja ja vastaavia on jo tutkittu jonkin verran, mutta varsinaisesti niiden sisältöä 

ja perusteluja ei ole kattavasti tutkittu. Aiemmat tutkimukset KAM:eista ovat 

keskittyneet lähinnä KAM:ien ja tilintarkastajan vastuun väliseen yhteyteen (mm. 

Brasel et al. 2016; Gimbar et al. 2016a) sekä KAM:ien vaikutuksiin ja hyötyihin 
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tilintarkastuskertomusten käyttäjille (mm. Christensen et al 2014; Cordos & Fülöpa 

2015; Bédard et al 2014). Tässä osiossa on tarkoitus tarkastella hieman lähemmin 

näitä kahdenlaisia tutkimuksia. 

 

 KAM:ien vaikutukset käyttäjille 

 

KAM:ien sekä lähes vastaavien CAM:ien käyttöönotto on herättänyt paljon 

keskustelua sekä negatiivisessa että positiivisessa mielessä. KAM:ien 

sisällyttämisen tilintarkastuskertomukseen on ajateltu auttavan käyttäjiä 

ymmärtämään paremmin monimutkaisia taloudellisia raportteja. Kuitenkin niiden 

pelätään myös johtavan siihen, että käyttäjät lukevat vain tilintarkastuskertomuksen 

KAM:it perehtymättä lainkaan yrityksen tilinpäätökseen. (Sirois, Bédard & Bera 

2017, 6) Muun muassa Cordos ja Fülöpa (2015, 138) ovat tutkineet 

tilintarkastuskertomusuudistuksesta annettujen kommenttikirjeiden avulla käyttäjien 

näkemyksiä KAM:eista. Tutkimuksen mukaan noin 66 % eli suurin osa vastaajista 

uskoi, että KAM:ien esittäminen tilintarkastuskertomuksessa hyödyttää käyttäjiä. 

Vastaajat toivat esiin muun muassa, että tilintarkastusprosessin suorittamisesta 

saatava tarkempi tieto on hyödyllistä. Toisaalta vastaajat olivat huolissaan 

esimerkiksi siitä, että KAM-osion esittäminen saattaa viivästyttää 

tilintarkastuskertomuksen antamista. 

 

Sirois et al. (2017, 27-28) saivat tutkimuksessaan Cordosin ja Fülöpan (2015) 

tutkimuksen kanssa saman suuntaisen tuloksen huomatessaan, että 

tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen esittäminen tuo lisäarvoa käyttäjille. 

KAM:ien esittäminen esimerkiksi auttaa kertomuksen käyttäjiä keskittymään 

olennaisiin asioihin sekä toisaalta ymmärtämään paremmin tilinpäätöksen sisältöä. 

Tutkijat uskovat, että todellisuudessa KAM:ien esittämisen vaikutus voi olla 

huomattavasti suurempi kuin heidän tutkimuksessa, sillä siinä käytettiin 

yksinkertaistettuja tilinpäätöksiä. Cordos ja Fülöpa (2015, 150) jopa ehdottavat 

tutkimuksessaan, että KAM:ien hyödyllisyyden vuoksi niitä tulisi soveltaa 

listayhtiöiden lisäksi myös muiden yritysten tilintarkastuksissa. 
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Joissakin tutkimuksissa on myös havaittu, etteivät KAM:it juurikaan hyödytä 

kertomusten käyttäjiä. Esimerkiksi Bédard et al. (2014, 17) tutkivat KAM:eja 

vastaavia JOA:ia Ranskassa. Tutkimuksessaan he eivät havainneet tällaisen 

KAM:eja vastaavan osion esittämisellä olevan minkäänlaista vaikutusta 

tilintarkastuskertomusten käyttäjille. Myös Boolaky ja Quick (2016, 168) päätyivät 

tutkimuksessaan samanlaiseen lopputulokseen KAM-osion hyödyttömyydestä 

tutkiessaan pankinjohtajien näkemyksiä KAM:eista. Lisäksi Cade ja Hodge (2014, 

26) havaitsivat tilintarkastuksen keskeisten seikkojen esittämisellä olevan jopa 

haitallisia vaikutuksia kertomusten käyttäjien kannalta. Tämä johtuu siitä, että 

yritysjohto ei uskalla kertoa tilintarkastajalle merkittävää yrityksen sisäistä tietoa, 

koska tilintarkastaja saattaa julkaista tällaisia keskeisiä asioita julkisesti 

tilintarkastuskertomuksessa. Toisaalta tutkijat ovat korostaneet, ettei pelkästään 

tilintarkastuksessa suoritettujen toimenpiteiden esiin tuominen 

tilintarkastuskertomuksessa ole läheskään niin haitallista, mikäli yritysjohto vieläpä 

luottaa tilintarkastajaansa. 

 

Tilintarkastuksen kannalta olennaisilla seikoilla voi myös olla vaikutuksia sijoittajien 

päätöksentekoon, joskin ammattimaisten ja ei-ammattimaisten sijoittajien välillä 

vaikuttaa tutkimusten perusteella olevan eroja. Muun muassa Christensen et al. 

(2014, 86) tutkivat CAM:ien osalta tätä teemaa. Heidän tutkimuksessaan 

tilintarkastuskertomusten CAM:ien oletettiin liittyvän harkintaa sisältävien 

epävarmojen erien tilintarkastukseen. Tutkimuksen mukaan sijoittajat, joille 

annettiin CAM -osion sisältävä tilintarkastuskertomus, eivät enää 

todennäköisemmin tulevaisuudessa sijoittaneet kyseiseen yritykseen. Sen sijaan 

toiselle sijoittajaryhmällä taas annettiin vanha standardisoitu tilintarkastuskertomus, 

jolloin samanlaista vaikutusta ei heidän osaltaan ollut havaittavissa. Kuitenkaan 

tämä CAM:ien esittämisen vaikutus ei ollut ei-ammattimaisten sijoittajien osalta 

läheskään niin suuri kuin ammattimaisten sijoittajien osalta. Myös Köhler, Ratzinger-

Sakel ja Theis (2016, 35) ovat tutkimuksessaan keskittyneet ammattimaisten ja ei-

ammattimaisten sijoittajien KAM:eista saamaan lisäarvoon. He havaitsivat 

päätutkimuksessaan, että erityisesti ammattimaiset sijoittajat hyötyvät KAM:ien 

tuomasta lisäinformaatiosta. Kuitenkin tehdessään lisäanalyysejä ei-

ammattimaisten sijoittajien osalta he havaitsivat, etteivät ei-ammattimaiset sijoittajat 
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hyödy KAM:ien informaatiosta. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että he eivät 

välttämättä täysin ymmärrä kertomuksen sisältämää informaatiota.  

 

Monissa tutkimuksissa liittyen käyttäjien toiveisiin tilintarkastuskertomuksen 

sisältämästä informaatiosta on havaittavissa samanlaisia piirteitä kuin KAM:ien 

voidaan ajatella sisältävän. Simnett & Huggins (2014, 743) muun muassa 

huomasivat tutkimuksessaan, että kertomusten käyttäjät haluaisivat saada 

enemmän tietoa tilintarkastajan harkinnasta sekä itse tilintarkastusprosessista. 

Myös Mock et al. (2013, 345) saivat samansuuntaisia tuloksia tutkimuksessaan, sillä 

he havaitsivat käyttäjien toivovan enemmän tietoa itse tilintarkastusprosessista. 

Lisäksi Vanstraelenin et al. (2012) tutkimuksen tuloksena havaitut käyttäjien toiveet 

tilintarkastuskertomuksen sisällöstä näyttävät vastaavan hyvin KAM:ien 

määritelmää. He havaitsivat, että käyttäjät toivoisivat enemmän informaatiota 

tilintarkastajan tekemistä merkittävistä havainnoista, tilintarkastuksen haasteista, 

suurimmista riskialueista sekä johdon kanssa käydyistä keskusteluista (Vanstraelen 

et al. 2012, 200). 

 

Tutkimusten tulokset KAM:ien tai vastaavien vaikutuksista ja hyödyistä käyttäjille 

ovat hieman eriäviä. Monissa tutkimuksissa on kuitenkin päädytty siihen tulokseen, 

että KAM:it hyödyttävät ensisijaisesti ammattitaitoisia tilintarkastuskertomuksen 

käyttäjiä, kun taas ei-ammattitaitoisille käyttäjille KAM:eista ei ole välttämättä 

hyötyä. Toisaalta tutkimuksissa havaitut käyttäjien toiveet tilintarkastuskertomusten 

sisällöstä vastaavat melko hyvin KAM:ien pääasiallista sisältöä. Näin ollen voisi 

olettaa, että KAM:it tuovat jonkinlaista lisäarvoa käyttäjille.  

 

 KAM:ien vaikutukset tilintarkastajan vastuuseen 

 

KAM:eilla ja vastaavilla on havaittu tutkimuksissa olevan erilaisia vaikutuksia 

tilintarkastajan vastuuseen virhe- ja petostilanteissa. Muun muassa Kachelmeier, 

Schmidt ja Valentine (2017) tutkivat KAM:eja vastaavien CAM:ien esittämisen 

vaikutuksia tilintarkastajan vastuuseen Yhdysvalloissa. He havaitsivat, että CAM:ien 

esittäminen itseasiassa suojaa osittain tilintarkastajaa virhesyytöksiltä, mikäli 
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tilinpäätöksessä oleva havaittu virheellisyys liittyy läheisesti esitettyyn CAM:iin. Näin 

ollen CAM:it tarjoavat tilintarkastajille ikään kuin osittaisen vastuuvapautuksen 

erityisesti sellaisten alueiden osalta, joiden tilintarkastaminen yleensä on 

haastavaa. (Kachelmeier et al. 2017, 31) Myös Brasel et al. (2016, 1358) päätyivät 

samanlaiseen tulokseen siitä, että CAM:ien esittäminen oikeastaan vähentää 

tilintarkastajan vastuuta tarkastuksessa havaitsemattomista virheistä. He ovat myös 

tuoneet esiin, että on parempi julkaista edes joitakin CAM:eja 

tilintarkastuskertomuksessa kuin olla julkaisematta yhtään CAM:ia. Tämä johtuu 

siitä, että julkaiseminen tuo suojaa tilintarkastajalle tarkastuksessa 

havaitsemattoman petoksen tullessa ilmi. 

 

Backof, Bowlin ja Goodson (2014, 28) sen sijaan havaitsivat tutkimuksessaan, että 

CAM:ien esittäminen kertomuksessa ei merkittävästi lisännyt tilintarkastajan 

vastuuta laiminlyönneistä verrattuna standardisoidun tilintarkastuskertomuksen 

esittämiseen. Kuitenkin he tuovat esiin, että tilintarkastajan mahdolliset laiminlyönnit 

taas huomataan helpommin, kun CAM -osiossa perustellaan CAM:ien 

valitsemiseen johtaneita syitä ja menettelyjä. Toisaalta he myös täsmentävät, että 

tilintarkastajan tulisi selventää tilintarkastuskertomuksessa CAM:ien lausunnon 

antavan vain kohtuullisen varmuuden. Tämä on tärkeää, sillä se lieventää 

tilintarkastajan todennäköisyyttä syyllistyä laiminlyönteihin. Gimbar et al. (2016a, 

31) päätyivät tutkimuksessaan Backofin et al. (2014) kanssa melko 

samansuuntaiseen tulokseen. He havaitsivat aiempia tutkimuksia tarkastellessaan, 

ettei CAM:ien esittäminen tilintarkastuskertomuksessa oikeastaan lisää tai vähennä 

tilintarkastajan vastuuta virheistä. Toisaalta he huomasivat myös, että 

tilintarkastuksessa huomaamatta jääneeseen virheeseen tai laiminlyöntiin liittyvien 

CAM:ien esittäminen saattaa lisätä tilintarkastajan vastuuta kyseisestä virheestä tai 

laiminlyönnistä. Näin voi käydä erityisesti, kun yritys käyttää niin sanottuja 

täsmällisiä tilinpäätösstandardeja. 

 

Toisaalta joissakin tutkimuksissa on myös päädytty siihen tulokseen, että KAM:ien 

esittäminen pääasiassa lisäisi tilintarkastajan vastuuta virhetilanteissa. Esimerkiksi 

Gimbarin, Hansenin ja Ozlanskin (2016b) laskentatoimen opiskelijoiden 

keskuudessa toteutetun tutkimuksen mukaan CAM:ien esittäminen, ja erityisesti 
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kyseessä olevaan virheeseen liittyvien CAM:ien esittäminen lisää tilintarkastajan 

vastuuta. Tämä tulos perustuu muun muassa siihen, että tilintarkastajien tulisi ikään 

kuin nähdä etukäteen yrityksissä tapahtuneet väärinkäytökset. (Gimbar et al. 2016b, 

1641) Lisäksi esimerkiksi FRC (Financial Reporting Council) Iso-Britanniassa on 

ollut huolissaan tilintarkastajan muuttuvasta roolista. Heidän mukaansa erityisesti 

johdon vastuu tuoda esiin KAM:eihin perustuvaa informaatiota on arveluttavaa. 

Lisäksi tilintarkastajan tilintarkastuskertomukseen tekemä lausunto KAM:eista ikään 

kuin asettaa tilintarkastajan yritysjohdon rooliin, ja sitä kautta lisää tilintarkastajan 

vastuuta. (Mock et al. 2013, 326) 

 

KAM:ien vaikutus tilintarkastajan vastuuseen on tutkimusten perusteella hieman 

epäselvää. Osassa tutkimuksista KAM:it tai vastaavat näyttäisivät lisäävän 

tilintarkastajan vastuuta, toisissa vähentävän ja joissakin tutkimuksissa 

minkäänlaista vaikutusta ei havaita. Myöskään virheeseen tai laiminlyönteihin 

liittyvien KAM:ien vaikutuksesta vastuuseen ei pystytä tekemään selvää 

johtopäätöstä. Kuitenkin voidaan todeta, että KAM:eilla näyttää olevan jonkinlainen 

vaikutus tilintarkastajan vastuuseen, sillä monissa tutkimuksissa on havaittu ainakin 

pieniä vaikutuksia tietyissä tilanteissa. 

 

 Kokemuksia tilintarkastuksen kannalta keskeisistä seikoista 

 

Joissakin maissa on jo aiemmin otettu käyttöön KAM:eja tai KAM:ien kaltaisia 

osioita tilintarkastuskertomuksiin. Esimerkiksi Ranskassa ovat vuodesta 2003 

lähtien olleet käytössä KAM:eja vastaavat JOA:t (Justification of assessments) 

(Bédard et al. 2014, 2). Myös Iso-Britanniassa ja Irlannissa on vuonna 2012 

uudistettu listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksia lisäämällä niihin KAM:ien tavoin 

yrityskohtaisempaa tietoa (Gutierrez et al. 2017, 7). 

 

Ranskassa käytössä olleet JOA:t ovat käytännössä samanlaisia kuin KAM:it ja ne 

esitetään myös kertomuksessa erillisessä osiossa. Niiden tavoitteena on ollut 

KAM:ien tavoin tuoda kertomusten käyttäjille hyödyllisempää tietoa päätöksenteon 

tueksi. Ranskassa ei kuitenkaan ole päästy tavoitteeseen informatiivisemmista 
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tilintarkastuskertomuksista, sillä näillä KAM:ien vastineilla ei havaittu olevan juuri 

mitään hyötyjä, mutta ei myöskään ylimääräisiä kustannuksia. Käytännössä 

markkinat eivät reagoineet millään tavalla niiden julkaisemiseen. JOA:t eivät 

myöskään parantaneet tilintarkastuksen laatua tai nostaneet tilintarkastukseen 

liittyviä maksuja. Ainoa havaittu vaikutus Ranskassa oli se, että JOA:t vain 

viivästyttivät tilintarkastuskertomuksen julkaisemista. (Bédard et al. 2014, 3 ja 17) 

 

Iso-Britanniassa käyttöönotetuissa laajennetuissa kertomuksissa tilintarkastajien 

tulisi tuoda esiin lähes KAM:eja vastaavat ”arvioidut olennaisten virheellisten 

tietojen riskit”. Nämä sisältävät muun muassa tietoa olennaisista riskialueista, 

olennaisuuden määrittelystä ja tilintarkastuksen laajuudesta. (FRC 2016) Gutierrez 

et al.  (2017, 36) tutkivat näiden uusien laajennettujen tilintarkastuskertomusten 

vaikutusta sijoittajien reaktioihin, tilintarkastuksen laatuun ja tilintarkastuksen 

maksuihin Iso-Britanniassa. He löysivät vain hyvin vähän näyttöä siitä, että 

uudistuksella olisi vaikutusta näihin seikkoihin. Esimerkiksi tilintarkastuspalkkioiden 

havaittiin tilintarkastusriskin ja tilintarkastuskertomusten pituuden kasvaessa 

nousevan hieman. Tutkijat eivät kuitenkaan pitäneet tätä nousua kovin merkittävänä 

suhteessa tilintarkastuksen kokonaiskustannuksiin. (Gutierrez et al. 2017, 28)  

 

FRC on tehnyt Iso-Britanniassa selvityksen toisen kerran julkaistuista 

uudenmuotoisista tilintarkastuskertomuksista. Selvityksen perusteella KAM:ien 

kaltaisia olennaisten virheellisten tietojen riskejä olivat listayhtiöissä muun muassa 

liikearvon arvonalentuminen, verotus, myyntituottojen kirjaamiseen liittyvät seikat 

sekä omaisuuden arvonalentumiseen liittyvät asiat. FRC myös tuo esiin 

raportissaan, että sijoittajat kokevat hyötyvänsä uudesta kertomuksesta. Toisaalta 

he myös painottavat, että sijoittajat toivoisivat edelleen lisää parannuksia 

tilintarkastuskertomuksiin. (FRC 2016, 15 ja 4) 
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4 TILINTARKASTUKSEN KANNALTA KESKEISET SEIKAT SUOMALAISISSA 

LISTAYHTIÖISSÄ 

 

Tässä luvussa keskitytään suomalaisten pörssiyhtiöiden tilintarkastuskertomusten 

empiiriseen analyysiin. Ensin tarkastellaan tutkimuksen aineistoa, toteutusta ja 

tutkimusprosessia, jotta saadaan yleiskuva siitä, miten esitettyihin tutkimustuloksiin 

on päädytty. Tämän jälkeen keskitytään tilintarkastuksen kannalta keskeisten 

seikkojen tutkimiseen tuoden esiin perusteluja esitetyille KAM:eille. Lisäksi 

perehdytään keskeisten seikkojen huomioimiseen suoritetussa tilintarkastuksessa. 

Lopuksi keskeisimmät tulokset vedetään vielä yhteen vastaten aiemmin 

määriteltyihin tutkimuskysymyksiin. 

 

 Tutkimuksen aineisto ja toteutus 

 

Tutkimuksen aineisto koostuu Helsingin Pörssissä listattujen yhtiöiden vuonna 2017 

julkaistuista tilintarkastuskertomuksista eli lähinnä tilikauden 2016 kertomuksista. 

Näin ollen kyseessä on siis kirjallinen aineisto. Koskisen et al. (2005, 131) mukaan 

kirjallisten aineistojen käytössä on se hyvä puoli, että ne ovat kätevä keino päästä 

kiinni monimutkaisten asioiden yksityiskohtiin. Aineiston analysointihetkellä 

pörssissä oli listattuna 128 yhtiötä. Näistä kuitenkin seitsemän yhtiötä listautui 

pörssiin vasta vuonna 2017, joten kyseisillä yhtiöillä ei ollut julkaistuna tuona vuonna 

tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja sisältävää tilintarkastuskertomusta. 

Näin ollen lopullinen aineisto koostuu 121 listayhtiön tilintarkastuskertomuksesta. 

Yhtiöiden tilintarkastuskertomukset ovat saatavilla yritysten internetsivuilla joko 

julkaistujen vuosikertomusten tai tilinpäätösten lopussa tai erillisenä tiedostona. 

Yhtiöluettelo on nähtävillä liitteessä 1. 

 

Aineiston rajaus pörssiyhtiöihin on siinä mielessä relevantti, että tilintarkastuksen 

kannalta keskeiset seikat ovat pakollisia vain kyseisille yhtiöille, eikä näin ollen 

esimerkiksi yksityisten osakeyhtiöiden tilintarkastuskertomuksista löydy KAM:eja. 

Tilintarkastuskertomukset rajattiin koskemaan vain vuonna 2017 julkaistuja 

kertomuksia, sillä silloin julkaistiin ensimmäiset uudenmalliset kertomukset. Lisäksi 
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aineiston analysointihetkellä suurimmassa osassa yhtiöistä ei vielä oltu julkaistu 

uudenmallisia kertomuksia toista kertaa, joten näitä kertomuksia ei voinut ottaa 

aineistoon mukaan. 

  

Vuonna 2017 julkaistut tilintarkastuskertomukset ovat keskimäärin 

kokonaisuudessaan noin neljä sivua pitkiä. Lähes kaikkien aineiston 

tilintarkastuskertomusten osalta kertomuksen on antanut jokin Big4 -yrityksistä. 

Vain kuusi aineiston tilintarkastuskertomusta on antanut jokin muu 

tilintarkastusyhteisö tai itsenäiset tilintarkastajat. Eniten kertomuksia on antanut 

PWC, joka on toiminut tilintarkastajana 38 %:ssa aineiston listayhtiöissä vuonna 

2017. Toisiksi eniten eli 28 % kertomuksista on antanut KPMG ja sen sijaan EY on 

antanut 23 % aineiston kertomuksista. Deloitten osuus on hieman pienempi sen 

ollessa tilintarkastajana vain 6 %:ssa yhtiöistä. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan 

sen tarkemmin perehdytä tilintarkastusyhteisö -jaotteluun, vaan pyritään ainoastaan 

analysoimaan tilintarkastuskertomuksen KAM -osion sisältöä. 

 

Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen keinoin sisällönanalyysin 

menetelmällä, kuitenkin kvantifioiden aineistoa tutkimuksen taustaksi. Tuomen ja 

Sarajärven (2009, 92) mukaan laadullisessa tutkimuksessa analyysin toteuttaminen 

alkaa siitä, että päätetään, mikä asia kyseisessä aineistossa kiinnostaa. Tämän 

jälkeen tärkeää on käydä aineistoa läpi, erottaa kiinnostavat asiat aineistosta ja 

jättää loput tutkimuksen ulkopuolelle. Seuraavaksi keskeistä on kerätä kiinnostavat 

asiat yhteen ja erilleen muusta aineistosta, jonka jälkeen aineistoa voi alkaa 

tyypittelemään, luokittelemaan tai teemoittamaan. Lopuksi tulisi vielä kirjoittaa 

yhteenveto keskeisistä havainnoista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92). Tässä 

tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu ennen kaikkea aineistosta löytyviin 

tilintarkastuksen kannalta keskeisiin seikkoihin ja muu aineiston sisältö jää 

tutkimuksen ulkopuolelle.  

 

Tutkimus toteutettiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin erilaisissa 

vaiheissa. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 108) kuvaavat aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin alkavan aineiston redusoinnilla eli pelkistämisellä. Tämän jälkeen 

aineisto klusteroidaan eli ryhmitellään ja lopuksi abstrahoidaan eli käsitteellistetään. 
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Redusoinnissa aineiston sisältämä informaatio pelkistetään karsimalla 

epäolennainen tieto pois, ja keskitytään tutkimuskysymyksiä kuvaaviin ilmaisuihin. 

Klusteroinnissa sen sijaan pelkistetystä aineistosta pyritään havainnoimaan 

eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia, jotka ryhmitellään ja yhdistellään eri luokkiin. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 109-110) Tässä tutkimuksessa havaitut samankaltaiset 

KAM:it pyrittiin ryhmittelemään omiin keskeisiin luokkiinsa ja tutkimaan sitten 

tarkemmin näitä kunkin luokan KAM:eja. Aineiston abstrahoinnissa taas 

tarkoituksena on erottaa tutkimuksen näkökulmasta olennainen tieto, joka 

käsitteellistetään. Tämä tarkoittaa sitä, että alkuperäisen aineiston informaatiosta 

edetään erilaisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111) Tässä 

tutkimuksessa nimenomaan aineiston sisältämästä informaatiosta pyrittiin 

erottamaan vain olennainen tieto tutkimusta varten ja tekemään tästä 

johtopäätöksiä. Tutkimusprosessi on kuvattuna pääpiirteissään kuviossa 3. 

 

 

Kuvio 3. Tutkimusprosessin eteneminen. 

 

Tutkimusprosessin toteutus lähti liikkeelle tilintarkastuskertomusuudistukseen ja 

erityisesti tilintarkastuksen kannalta keskeisiin seikkoihin perehtymällä. 

Käytännössä tämä tapahtui lukemalla erilaisia artikkeleita aiheesta ja käymällä läpi 

ISA 701 -standardin sisältöä. Seuraavassa vaiheessa tehtiin aineiston rajaus 

suomalaisiin listayhtiöihin ja vuonna 2017 julkaistuihin tilintarkastuskertomuksiin. 

Tämän jälkeen aineistoa käytiin läpi lukemalla yksitellen jokaisesta 

tilintarkastuskertomuksesta KAM -osio. Samanaikaisesti aineistosta havaittuja 

keskeisimpiä tietoja taulukoitiin ja poimittiin Excel-ohjelmistoa apuna käyttäen, ja 

sen sijaan epäolennainen tieto jätettiin taulukoimatta. Tärkeintä oli ennen kaikkea 

kerätä taulukkoon yrityskohtaisesti kertomuksessa mainitut KAM:it, avainsanoja 

niiden perusteluihin liittyen sekä keskeisimpiä tilintarkastuksessa toteutettuja 
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toimenpiteitä. Lisäksi taustatiedoksi aineiston läpikäynnissä kerättiin muun muassa 

uudistettujen kertomusten pituuksia ja kertomuksen antaneita 

tilintarkastusyhteisöjä.  

 

Aineiston läpikäynnin ja tietojen keräämisen jälkeen kerättyjä tietoja alettiin 

analysoimaan ja luokittelemaan samankaltaisia KAM:eja omiin pääryhmiinsä, joita 

muodostui yhteensä 16 kappaletta. Muutama yksittäinen KAM ei suoranaisesti 

kuulunut mihinkään määritellyistä ryhmistä, ja jäi näin ollen pääsääntöisesti 

tutkimuksen ulkopuolelle. Olennaista tässä tutkimuksessa on keskittyä lähinnä 

KAM:eista muodostettuihin pääryhmiin, joihin liittyviä KAM:eja on mainittu 

useammassa kuin yhdessä tilintarkastuskertomuksessa. Tällöin aineiston 

analysointi onnistuu paremmin ja luotettavammin, kun useammassa kertomuksessa 

on tuotu sama tai samankaltainen seikka esiin. Lopuksi tutkimuksen tulokset 

raportoidaan tässä tutkielmassa ja keskeisimmistä havainnoista tehdään 

yhteenveto. 

 

 Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat 

 

Aineistona olevissa tilintarkastuskertomuksissa on hyvin laajalti esitetty erilaisia 

KAM:eja, mutta kuitenkin muutamat KAM:it esiintyvät kertomuksissa selvästi muita 

useammin. KAM:ien määrä vuonna 2017 julkaistuissa kertomuksissa vaihteli 1-6 

välillä ollen keskimäärin kolme KAM:ia kertomusta kohden. Monet tilintarkastuksen 

kannalta keskeiset seikat on esitetty kuitenkin niin, että yksi KAM saattaa sisältää 

loppujen lopuksi kaksi tai kolmekin keskeistä seikkaa. KAM:eja on nostettu 

pääasiassa esiin konsernitilinpäätökseen liittyen, mutta myös emoyhtiön osalta on 

joissakin kertomuksissa nostettu yksi KAM esiin. Osassa kertomuksista KAM:eja, 

niiden perusteluja ja huomioimista tilintarkastuksessa on selitetty hyvin 

yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi joissakin kertomuksissa on nostettu esiin lähes 

kaikki kyseisen KAM:in tarkastuksessa tehdyt toimenpiteet ja selitetty kyseisen 

seikan taustoja ja perusteluja hyvin yksityiskohtaisesti. Päinvastaisesti toisissa 

tilintarkastuskertomuksissa taas on melko pintapuolisesti ja yleisellä tasolla kerrottu 

KAM:in perustelut ja tehdyt toimenpiteet. 
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Tilintarkastuskertomusten analyysin pohjalta tilintarkastuksen kannalta keskeisten 

seikkojen voidaan ajatella jakautuvan kahteen eri päätyyppiin; yleisiin KAM:eihin ja 

toimiala- tai yrityskohtaisiin KAM:eihin. Yleiset KAM:it ovat seikkoja, joita voi nostaa 

esiin lähes kaikista yrityksistä, toimialasta riippumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi 

myynnin tuloutukseen ja liikearvon arvostukseen liittyvät KAM:it. Näin ollen yleisiä 

KAM:eja on tietenkin mainittu useammissa kertomuksissa. Yritys- tai 

toimialakohtaiset seikat taas ovat KAM:eja, jotka ovat riippuvaisia yrityksen 

yksilökohtaisesta tilanteesta tai sen toimialasta. Tällaisia KAM:eja esiintyy yleisesti 

vähemmän kuin yleisiä KAM:eja. Yritys- ja toimialakohtaisia KAM:eja ovat 

aineistossa esimerkiksi ympäristövastuut ja oikeusprosessit. Lisäksi KAM:it voidaan 

luokitella aihekohtaisesti erilaisiin pääluokkiin, ja tässä tutkimuksessa on tarkoitus 

keskittyä lähinnä tähän luokitteluun. Keskeisimpien KAM:ien pääluokat sekä 

mainittujen KAM:in määrät ja prosenttiosuudet ovat esitettyinä taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Keskeisimmät KAM:it sekä niiden määrät ja prosenttiosuudet. 

 

 

Selvästi suosituin tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka vuonna 2017 

julkaistuissa tilintarkastuskertomuksissa on ollut liikevaihdon tai 

pitkäaikaishankkeiden tuloutus, joka on mainittu 72 %:ssa 

tilintarkastuskertomuksista. Liikevaihdon tuloutus liittyy kertomuksissa yleensä 

tuloutettavan määrän oikeellisuuteen ja oikeaan tuloutusajankohtaan. 

Pitkäaikaishankkeiden osalta sen sijaan KAM:it liittyvät valmistusasteen mukaiseen 

tulouttamiseen liittyviin haasteisiin. Vaikka liikevaihdon tuloutus on tässä 

tutkimuksessa ollut suosituin KAM, Cordos ja Fülöpa (2015, 142) ovat havainneet 

kommenttikirjeistä tehdyssä tutkimuksessaan tuloutuksen esiin nostamisen olevan 

melko hyödytöntä kertomuksen käyttäjille. Tätä vastaajat ovat perustelleet sillä, että 

liikevaihdon tuloutus -KAM:ista tulee helposti ajan myötä vain muuttumatonta 

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat Mainintojen määrä prosenttiosuus 

Liikevaihdon ja pitkäaikaishankkeiden tuloutus 87 72 %

Liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden 

arvostus 74 61 %

Vaihto-omaisuuden arvostus
37 31 %

Tytäryhtiöosakkeiden ja -sijoitusten sekä osakkuusyhtiö 

sijoitusten arvostus 21 17 %

Veroihin sekä laskennallisiin verosaamisiin ja -velkoihin 

liittyvät kysymykset 21 17 %

Myyntisaamisten ja muiden saamisten arvostus 16 13 %

Yrityshankinnat 14 12 %

Sijoitusten ja sijoituskiinteistöjen arvostus 11 9 %

Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys ja toiminnan 

jatkuvuus 9 7 %

Varaukset 8 7 %

IT-järjestelmät ja kontrolliympäristö 6 5 %

Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon määrittely ja 

suojauslaskenta 6 5 %

Aktivoitujen kehitysmenojen kirjaaminen ja arvostus 5 4 %

Riita-asiat, oikeudelliset vastuut ja oikeusprosessit
3 2 %

Investoinnit 3 2 %

Eläkejärjestelyt
3 2 %
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vakiotekstiä. Tämä taipumus on huomattavissa myös tämän tutkimuksen 

aineistossa, sillä tuloutuksen osalta kertomuksissa on tuotu esiin samoja asioita 

hyvin samalla tavalla. Esimerkiksi kukin tilintarkastusyhteisö on käyttänyt eri 

kertomuksissa jopa täysin samoja lauseita. Tämä tietenkin johtaa helposti 

kertomusten käyttäjien toiveiden vastaisesti lähes standardisoituun kertomusmalliin. 

 

Toisiksi suosituin KAM taas on ollut erityisesti liikearvon, mutta myös muiden 

aineettomiin hyödykkeiden arvostaminen, sillä ne on nostettu esiin 61 %:ssa 

tilintarkastuskertomuksista. Useimmiten kertomuksissa liikearvon arvostus on 

esitetty yksinään, mutta välillä se on myös esitetty yhtenä KAM:ina aineettomien 

hyödykkeiden kanssa. Lisäksi viidessä tilintarkastuskertomuksessa aineettomat 

hyödykkeet on nostettu yksinään esiin. Liikearvon arvostuksessa keskeisenä 

seikkana on tuotu esiin kyseisen erän mahdollinen arvonalentuminen sekä 

arvonalentumistestaus. Muita esiin nostettuja aineettomia hyödykkeitä ovat olleet 

muun muassa tavaramerkit ja asiakassuhteet sekä niiden arvostaminen. 

 

Liikevaihdon tuloutuksen ja liikearvon sekä muiden aineettomien hyödykkeiden 

esiin nostaminen KAM:ina on pääasiassa linjassa muiden KAM:eista ja vastaavista 

tehtyjen selvitysten kanssa. Esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen 

selvityksessä kyseiset erät olivat myös kaikkein eniten esiin nostettuja seikkoja 

(Patentti- ja rekisterihallitus 2016). Myös FRC:n Iso-Britanniassa tekemässä 

selvityksessä liikevaihdon tuloutus ja liikearvon arvonalentumistestaus ovat olleet 

keskeisimpiä esiin nostettuja seikkoja (FRC 2016). 

 

Vaihto-omaisuuden arvostus on esitetty KAM:ina 37 tilintarkastuskertomuksessa. 

Vaihto-omaisuuden osalta useissa kertomuksissa on selitetty sen arvostamista 

hankintamenoon tai sitä alhaisempaan nettorealisointiarvoon. Myös 

tytäryhtiösijoitusten ja osakkuusyhtiösijoitusten arvostus on tuotu esiin 17 %:ssa 

tilintarkastuskertomuksista. Tytäryhtiösijoitusten arvostus on lähes ainoa KAM, joka 

on nostettu esiin emoyhtiön tilinpäätöksestä, sillä muuten KAM:it ovat lähinnä 

pohjautuneet konsernitilinpäätökseen. Tytäryhtiösijoitusten kanssa saman verran 

on tuotu esiin veroihin ja laskennallisiin verosaamisiin ja -velkoihin liittyviä KAM:eja. 

Keskeisimpiä veroihin liittyviä KAM:eja ovat olleet tuloverot, mutta lisäksi esimerkiksi 
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yhdessä kertomuksessa on tuotu esiin ulkomaisiin myynteihin liittyvät lähdeverot. 

Laskennallisten verosaamisten osalta kertomuksissa on korostettu niiden 

hyödynnettävyyttä tulevaisuudessa. 

 

Myös myyntisaamisten ja muiden saamisten arvostus on nostettu KAM:ina esiin 

suhteellisen monessa tilintarkastuskertomuksessa. Erityisesti myyntisaamisten 

osalta olennaisimmat syyt keskeiseksi seikaksi nostamisesta liittyvät yli vuoden 

erääntyneisiin myyntisaamisiin ja mahdollisiin luottotappioihin. Lisäksi 12 %:ssa 

kertomuksista on tuotu esiin yrityshankintoihin liittyviä KAM:eja. Useissa liikearvon 

arvostukseen liittyvissä KAM:eissa on tuotu esiin kyseessä olevan yhtiön tilikauden 

aikaisia yrityshankintoja, mutta lisäksi osassa kertomuksista yrityshankinta on tuotu 

erillisenä seikkana esiin. Yrityshankinta -KAM:issa olennaista on ollut lähinnä 

kaupassa hankittujen varojen ja velkojen käyvän arvon määrittäminen. 

 

Sijoitusten ja sijoituskiinteistöjen arvostus on korostettu tilintarkastuksen kannalta 

keskeisenä seikkana 11 kertomuksessa. Tähän ryhmään on luokiteltu kaikki muut 

sijoituksiin liittyvät KAM:it, paitsi sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin tai 

osakkuusyhtiöihin, jotka on luokiteltu omaksi ryhmäkseen. Sijoitusten ja 

sijoituskiinteistöjen osalta tilintarkastuksessa on yleisimmin keskitytty niiden käyvän 

arvon määrittämiseen ja sen mahdollisiin muutoksiin. Myös yhdeksässä 

kertomuksessa on tuotu esiin yrityksen heikkoon rahoitukselliseen tilanteeseen tai 

toiminnan jatkuvuuden epävarmuuteen liittyviä KAM:eja. Nämä seikat voidaan 

luokitella yrityskohtaisiksi KAM:eiksi, sillä ne ovat sidoksissa kyseessä olevan 

yrityksen yksilökohtaiseen tilanteeseen. Tähän ryhmään kuuluvat KAM:it ovat 

liittyneet muun muassa yrityksen viimeaikaiseen tappiollisuuteen, suureen 

velkamäärään tai kovenanttiehtojen rikkoutumiseen. 

 

Erilaisia varauksia on tuotu tilintarkastuksen kannalta keskeisenä seikkana esiin 

yhteensä seitsemässä tilintarkastuskertomuksessa. Näitä ovat olleet muun muassa 

erilaiset kaluston huoltovaraukset sekä takuuvaraukset. Lisäksi monien muiden 

KAM:ien, kuten mahdollisten oikeusprosessien, yhteydessä on tuotu esiin 

varauksien merkittävyyttä. Lisäksi IT-järjestelmien ja yrityksen kontrolliympäristön 

toimivuuden tärkeyttä on korostettu keskeisenä seikkana kuudessa kertomuksessa. 
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Erityisesti keskiössä ovat olleet taloudellisen raportoinnin IT-järjestelmät, jotka 

varmistavat kirjanpidon oikeellisuutta, mutta myös yleisesti koko yrityksen 

toimivuutta. Lisäksi näihin liittyvien kontrollien ja yleisesti yrityksen 

kontrolliympäristön tehokkuus ja asianmukaisuus on nostettu keskeiseksi seikaksi. 

Myös Vanstraelen et al. (2012, 200) ovat havainneet tutkimuksessaan käyttäjien 

toivovan tietoa muun muassa yrityksen sisäisestä kontrolliympäristöstä, mikä tukee 

sen esittämistä KAM:ina. 

 

Rahoitusinstrumentit ja suojauslaskenta on esitetty kuudessa kertomuksessa 

KAM:ina. Näissä on keskitytty lähinnä rahoitusinstrumenttien käyvän arvon 

määrittämiseen liittyviin haasteisiin sekä suojauslaskennan osalta esimerkiksi IFRS 

(International Financial Reporting Standards) -säännösten asettamien vaatimusten 

soveltamiseen suojauslaskennassa. Cordos ja Fülöpa (2015, 142) havaitsivat 

tutkimuksessaan, että ED:ssa esitetyistä KAM-esimerkeistä hyödyllisin on 

vastaajien mukaan rahoitusinstrumenttien arvostaminen. Kuitenkin tässä 

tutkimuksessa rahoitusinstrumentit on esitetty vain 5 %:ssa kertomuksista. Tämä 

kuitenkin johtuu siitä, että Cordosin ja Fülöpan (2015) tutkimuksessa keskityttiin 

KAM:ien hyödyllisyyteen käyttäjien näkökulmasta eikä siihen, mitä KAM:eja 

kertomuksissa todellisuudessa esitetään.  

 

Liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden lisäksi erilliseksi KAM:iksi on 

nostettu viidessä tilintarkastuskertomuksessa esiin aktivoitujen kehitysmenojen 

kirjaaminen ja arvostus. Siinä keskeisenä seikkana ovat olleet muun muassa 

kyseiseen erään liittyvän tilinpäätösstandardin aktivoinnin vaatimusten täyttyminen, 

mahdolliset arvonalentumiset sekä poistoihin liittyvät määrittelyt.  

 

Oikeusprosesseihin ja oikeudellisiin vastuihin, investointeihin sekä 

eläkejärjestelyihin liittyviä KAM:eja on kutakin tuotu esiin kolmessa 

tilintarkastuskertomuksessa. Oikeusprosesseihin ja oikeudellisiin vastuihin liittyvien 

KAM:ien voidaan ajatella olevan aiemmin määriteltyjä yrityskohtaisia KAM:eja. 

Tähän ryhmään kuuluvat KAM:it liittyvät konsernin yksilölliseen tilanteeseen, joka 

johtuu esimerkiksi siitä, että yritystä vastaan on nostettu kanne. Tällaisissa 

prosesseissa yritys saattaa olla joko kantajana tai vastaajana. Tällaisiin 



40 

prosesseihin saattaa myös liittyä varauksia, joiden toteutuminen riippuu 

oikeusprosessin lopputuloksesta. Investoinnit -ryhmään sen sijaan kuuluu erilaisia 

tilikaudella tapahtuneita investointeja, esimerkiksi investointi IT-järjestelmään. 

Eläkejärjestelyyn liittyvät KAM:it sisältävät lähinnä etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä, 

joissa työntekijöiden tulevaisuuden eläke-etuudet on ennalta arvioitu. 

 

Edellä esitettyjen pääluokkien lisäksi tilintarkastuskertomuksissa on tuotu esiin 

myös muutamia yksittäisiä KAM:eja, jotka eivät suoranaisesti soveltuneet 

mihinkään edellä esitellyistä ryhmistä. Nämä ovat lähinnä yritys- tai 

toimialakohtaisia KAM:eja, jotka ovat ominaisia juuri kyseiselle yhtiölle tai sen 

toimialalle. Tästä eräs esimerkki on Finnair Oyj:n tilintarkastuskertomuksessa 

esitetty KAM ”Kanta-asiakasohjelma Finnair Plus -velan arvostus”. Kyseessä on siis 

yrityksen kanta-asiakkaille suunnattu ohjelma, jolla he voivat kerryttää itselleen 

bonuspisteitä ostetuista palveluista ja lennoista. Toinen esimerkki yksittäisestä 

KAM:ista on Lassila & Tikanoja Oyj:n tilintarkastuskertomuksessa esiin tuotu 

”Työsuhde-etuudet ja niiden kirjaaminen”. Kyseessä on hyvin toimialakohtainen 

KAM, sillä yritys toimii alalla, joka on erittäin työvoimavaltainen. Näin ollen myös 

työsuhde-etuuksien määrä on merkittävä. 

 

 KAM:ien perustelut 

 

ISA 701 -standardin mukaisesti tilintarkastuskertomuksen KAM-osiossa tulee 

perustella, miksi kyseinen tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka on katsottu 

merkittäväksi ja näin ollen määritelty KAM:iksi (IFAC 2015b, 777). Perusteluista 

koostuva osio on esitetty tilintarkastuskertomuksissa heti mainitun KAM:in ja 

tilinpäätöksestä löytyviin tietoihin viittaamisen jälkeen. Osassa 

tilintarkastuskertomuksia perustelut ovat hyvinkin yksityiskohtaisia ja perustelujen 

taustoja on selitetty perinpohjaisesti. Joissakin kertomuksissa taas on lähinnä 

yhdellä tai kahdella lauseella todettu, miksi kyseinen seikka on KAM sen enempää 

taustoittamatta asiaa.  
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Pääasiallisesti KAM:ien perustelut liittyvät siihen, että kyseinen erä on kooltaan 

merkittävä tilinpäätöksen kannalta, se sisältää merkittävää virheellisyyden riskiä tai 

runsaasti johdon harkintaa. Näitä perusteluja tukevat myös monet tutkimukset, 

joissa on toivottu kertomuksessa esitettävän enemmän tietoa riskialueista, johdon 

harkinnasta sekä tilikauden merkittävimmistä tapahtumista (mm. Carcello 2012; 

Vanstraelen et al. 2012 ja Mock et al. 2013). Nämä perustelut kuvastavat tietenkin 

hyvin myös aiemmin esitellyn ISA 701 -standardin mukaista KAM:ien määrittämistä, 

jossa on viitattu juuri erän merkittävyyteen, johdon harkintaan ja riskeihin. Tässä 

osiossa kuitenkin käydään hieman syvällisemmin läpi, millaisia perusteluja kukin 

KAM-luokka sisältää, ja miksi esimerkiksi kyseessä oleva erä sisältää johdon 

harkintaa. Perusteluja tarkastellaan KAM-luokka kerrallaan keskittyen hieman 

enemmän eniten mainittuihin KAM:eihin. Taulukossa 3 on esitetty kymmenen 

suurintaa KAM-ryhmää ja tiivistetysti esimerkkejä niiden perusteluista. 

 

Taulukko 3. Kymmenen suurinta KAM-luokkaa perusteluineen 

 

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset 

seikat
Esimerkkejä perusteluista

Liikevaihdon ja pitkäaikaishankkeiden tuloutus

• Tulovirtojen suuri määrä ja erilaisuus

• Erän harkinnanvaraisuus, merkittävyys ja luonne

• Keskeinen tulosmittari

Liikearvon ja muiden aineettomien 

hyödykkeiden arvostus

• Rahavirtaennusteisiin sisältyvä johdon harkinta ja oletukset

• Erän olennaisuus ja määrä

• Arvostusprosessin epävarmuus ja monimutkaisuus

Vaihto-omaisuuden arvostus

• Nettorealisointiarvon ja hankintamenon arvionvaraisuus

• Riski väärästä vaihto-omaisuuden arvostamisesta

• Erän olennaisuus

Tytäryhtiöosakkeiden ja -sijoitusten sekä 

osakkuusyhtiösijoitusten arvostus

• Arvonalentumiseen sisältyvä harkinta ja rahavirtojen epävarmuus

• Erän merkittävyys

• Olennainen vaikutus emoyhtiön jakokelpoisiin voittovaroihin

Veroihin sekä laskennallisiin verosaamisiin ja -

velkoihin liittyvät kysymykset

• Erän olennaisuus ja johdon ennusteet tulevista voitoista

• Laskennallisten verosaamisten hyödynnettävyyden epävarmuus

• Toiminta useassa maassa

Myyntisaamisten ja muiden saamisten arvostus

• Erän merkittävyys ja arvostukseen sisältyvä johdon harkinta

• Luottotappio- ja arvostusriski

• Maailmanlaajuinen asiakaskunta

Yrityshankinnat
• Varojen ja velkojen käyvän arvon määrittämiseen liittyvät riskit

• Sisältää monimutkaisia ja merkittäviä arvioita

Sijoitusten ja sijoituskiinteistöjen arvostus
• Käyvän arvon määrittämiseen liittyvät epävarmuustekijät ja   

subjektiivisuus

Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys ja 

toiminnan jatkuvuus

• Heikentynyt rahoitusasema

• Merkittävä korollisten velkojen määrä

• Kovenanttien rikkoutuminen

Varaukset
• Tunnistaminen, arvostus ja esittäminen sisältävät johdon 

harkintaa

• Määrän ja toteutumisajankohdan arvionvaraisuus
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Liikevaihdon ja pitkäaikaishankkeiden tuloutus 

Keskeisesti liikevaihdon tuloutuksen KAM:ien perustelut ovat liittyneet riskiin siitä, 

että liikevaihto olisi tuloutettu väärälle tilikaudelle, väärän suuruisena tai ettei se olisi 

edes todellinen. Kertomuksissa todetaan, että myynnin tulouttamisperiaatteet 

vaihtelevat yrityksissä riippuen tuottojen luonteesta ja niihin sovellettavista 

tuloutuskäytännöistä. Useissa tilintarkastuskertomuksissa on tuotu esiin, että 

tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden mukaisesti tuotteiden myynti tulisi tulouttaa sillä 

hetkellä, kun merkittävät edut ja riskit sekä määräysvalta ovat siirtyneet ostajalle. 

Palvelujen osalta tuloutus taas tapahtuu yleensä, kun palvelu on suoritettu. Nämä 

tuloutusperiaatteet ja niiden soveltamisen johdonmukaisuus vaikuttavat 

merkittävästi yhtiön liikevaihtoon sekä kannattavuuteen. Mikäli myynti siis on 

tuloutettu väärälle tilikaudelle tai vääränsuuruisena, yrityksen liikevaihto ja 

kannattavuus ovat virheellisiä. Eniten tilintarkastuskertomuksissa myynnin 

tuloutuksen osalta on selvästi keskitytty myynnin oikeanlaiseen katkoon, jotta 

voidaan varmistua tuottojen kuulumisesta oikealle tilikaudelle. 

 

Tilintarkastuskertomuksissa on tuotu esiin myös se, että liikevaihto on yleensä yksi 

tilinpäätöksen merkittävimmistä eristä kokonsa puolesta, ja siksi se on määritelty 

KAM:iksi. Lisäksi tilintarkastuskertomuksissa on kuvattu, että yrityksillä voi olla 

useita eri hinnoittelu- ja sopimusmalleja sekä sopimusehtoja. Tämä lisää myynnin 

tuloutuksen monimutkaisuutta ja sitä kautta taas virheellisyyden riskiä, ja siksi 

myynnin tuloutus on määritelty useassa tapauksessa KAM:iksi. Eräässä 

tilintarkastuskertomuksessa on esimerkiksi tuotu esiin tämä useiden erilaisten 

sopimusten ja sopimusehtojen aiheuttama monimutkaisuus ja sen tuomat riskit 

tulouttamiselle: 

 

”Koska asiakassopimuksiin liittyviä sopimusehtoja on paljon ja ne ovat erilaisia, 

johto käyttää merkittävästi harkintaa tuottojen kirjaamisessa, mikä voi johtaa 

tuottojen virheelliseen kirjaamiseen väärinkäytöksen tai virheen johdosta.” 

 

Tuottojen kirjaaminen siis sisältää hyvin paljon johdon harkintaa, mikä onkin tuotu 

myynnin tuloutuksen osalta esiin monissa kertomuksissa, joissa tuloutus on ollut 

KAM:ina. Johdon harkinta näyttää liittyvän myös erilaisten asiakkaille myönnettyjen 
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alennusten ja hyvitysten kirjaamiseen. Näiden osalta harkinta liittyy esimerkiksi 

siihen, että alennukset ja hyvitykset kirjataan oikean suuruisina. Harkinnan lisäksi 

monilla yrityksillä vaikuttaa olevan lisäksi useita erilaisia tulovirtoja, jolloin 

yritysjohdolla saattaa olla haasteita määrittää oikeaa tuloutusajankohtaa eri 

tulovirtojen osalta. 

 

Tyypillisesti myös monissa yrityksissä yksittäisten myyntitapahtumien lukumäärä on 

suuri, vaikka yksittäiset myyntitapahtumat itsessään saattavat olla hyvin pieniä. 

Kuitenkin tällaisten pienten myyntitapahtumien määrän ollessa suuri, useat 

pienetkin virheet yhteenlaskettuina saattavat vaikuttaa olennaisesti tilinpäätökseen. 

Lisäksi nämä myyntitapahtumat käsitellään yleensä tietojärjestelmissä, jolloin 

myyntituottojen oikeamääräinen ja täydellinen kirjaaminen kirjanpitoon riippuu 

vahvasti tietojärjestelmien toimivuudesta. Eräässä kertomuksessa on esimerkiksi 

todettu, että yleensä järjestelmissä tuloutus tapahtuu automaattisesti, mutta välillä 

yrityksessä joudutaan tekemään jälkikäteisiä manuaalisia korjauksia. Tähän taas 

helposti liittyy riskiä siitä, ettei kaikkia manuaalisesti korjattavia tapahtumia 

huomatakaan, jolloin tilikauden liikevaihto sisältää virheellisyyttä. Näin ollen myös 

tuloutukseen liittyvien kontrollien toimivuus korostuu liikevaihdon oikeellisuuden 

varmistamiseksi. Toimivien kontrollien puute taas saattaisi johtaa siihen, ettei 

järjestelmissä tapahtuvia systemaattisia virheitä huomata lainkaan, jolloin myös 

tilikauden liikevaihto näyttäytyisi virheellisenä. Tämän vuoksi myynnin tuloutus ja 

siihen liittyvät järjestelmät sekä kontrollit on hyvä tuoda esiin KAM:ina ja näin ollen 

tilintarkastuksen painopisteenä. 

 

Osassa aineiston tilintarkastuskertomuksia on tuotu esiin liikevaihdon olevan 

keskeinen tulosmittari ja taloudellisen suoriutumisen mittari monissa yrityksissä. 

Tämä taas saattaa kannustaa siihen, että tuottoja kirjataan esimerkiksi etukäteen, 

jotta tilikauden liikevaihtoa saataisiin korotettua ja tulosmittaria näin ollen 

parannettua. Tästä voidaan päätellä, että myynnin tuloutus on myös keskeinen 

manipuloinnin kohde. Esimerkiksi eräässä kertomuksessa on nostettu esiin, että 

johdolla saattaa olla paineita asetettujen liikevaihtotavoitteiden saavuttamisessa, 

mikä taas lisää virheellisen tuloutuksen riskiä. 

 



44 

Pitkäaikaishankkeissa keskeisenä ongelmana on, että projektin aloitus ja 

varsinainen lopullinen toimitus asiakkaalle voivat ajoittua eri tilikausille. Tämän 

vuoksi pitkäaikaishankkeita tuloutetaan yleensä valmiusasteen mukaisella 

menetelmällä, joka useimpien yritysten osalta mitataan toteutuneiden kustannusten 

osuudella kyseisen hankkeen odotetuista kokonaiskustannuksista. Valmiusasteen 

mukainen tuloutus kuitenkin sisältää paljon arvioita ja ennusteita, minkä vuoksi se 

on tuotu useissa tilintarkastuskertomuksissa esiin tilintarkastuksen kannalta 

keskeisenä seikkana. Esimerkiksi kokonaiskustannusten arviointi sisältää runsaasti 

johdon harkintaa, kun johto joutuu ennustamaan muun muassa tulevaisuuden 

palkka- ja materiaalikustannuksia sekä jäljellä olevaa valmistusaikaa. Näin ollen 

kyseisiin hankkeisiin liittyy merkittävän virheellisyyden riski, jos ennusteiden 

taustalla olevissa oletuksissa tapahtuu huomattavia muutoksia, esimerkiksi 

kustannusylityksiä. Valmiusasteen mukaiseen tuloutukseen sisältyvät johdon arviot 

vaikuttavat loppujen lopuksi tuloutettavan liikevaihdon määrään. Esimerkiksi 

eräässä tilintarkastuskertomuksessa on perusteltu valmiusasteen mukaisen 

tulouttamisen määrittelyä KAM:iksi seuraavasti: 

 

”Valmistusasteen mukainen tuloutus vaatii tulevien myyntien ja kustannusten 

tarkkaa ennustamista koko projektin kestoajalle. Ennusteet projektin 

kokonaistuotoista ja -kustannuksista sisältävät arvioita, sillä projektien laajuus voi 

muuttua ja kokonaiskustannukset riippuvat useista tekijöistä liittyen mm. materiaali- 

ja työvoimakustannuksiin.” 

 

Johdon tulee siis laatia pitkäaikaishankkeista erilaisia ennusteita, jotta niistä tulevat 

tuotot pystytään tulouttamaan valmiusasteen mukaisesti. Jos kuitenkin nämä arviot 

ovat virheellisiä, projektin tuotot saatetaankin jaksottaa virheellisesti eri tilikausille. 

Eräässä kertomuksessa on tuotu esiin, että paljon harkintaa sisältävä osa-alue 

aiheuttaa helposti myös oletusten vääristelyä. Tästä voidaan päätellä, että johto 

saattaa esimerkiksi pyrkiä tekemään mahdollisimman optimistisia oletuksia, jotta 

projektit näyttäisivät kannattavimmilta. Tämä voi siis olla myös yksi syy sille, että 

pitkäaikaishankkeet on määritelty KAM:iksi useissa kertomuksissa. 
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Liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvostus 

Liikearvon osalta perusteluissa on suurimmaksi osaksi keskitytty liikearvon 

arvonalentumistestauksen sisältämään harkintaan. Kertomuksissa taustoitetaan, 

että useiden aineiston yhtiöiden tulee testata liikearvonsa mahdollisen 

arvonalentumisen vuoksi vähintään vuosittain tai aina, kun on viitteitä 

arvonalentumisesta. Arvonalentumistestaus toteutetaan vertaamalla taseen 

liikearvon määrää kerrytettävissä olevaan rahamäärään, joka taas perustuu 

käyttöarvolaskelmiin. Nämä käyttöarvolaskelmat sisältävät hyvin paljon erilaisia 

oletuksia ja johdon harkintaa muun muassa tulevien rahavirtojen, liikevaihdon 

kasvun ja diskonttauskoron määrittämisen osalta, minkä vuoksi liikearvon arvostus 

on määritelty KAM:iksi useissa kertomuksissa. Eräässä kertomuksessa liikearvon 

esittämistä KAM:ina on perusteltu seuraavasti: 

 

”Vuosittain suoritettava arvonalentumistestaus oli tilintarkastuksen kannalta 

keskeinen seikka, koska arviointiprosessi on monimutkainen ja arvionvarainen, se 

perustuu markkinoita ja taloutta koskeville oletuksille ja koska liikearvon määrä on 

olennainen tilinpäätöksen kannalta.” 

 

Yrityksen tekemien käyttöarvolaskelmien sisältämissä oletuksissa tapahtuvat 

muutokset saattavat siis johtaa mahdolliseen arvonalentumiseen. Sillä, mitä 

oletuksia ja ennusteita johto on käyttänyt, on hyvin paljon vaikutusta lopullisiin 

käyttöarvoihin. Johto joutuu liikearvon alentumistestauslaskelmia tehdessään 

esimerkiksi tekemään oletuksia yleisestä talouden kasvusta ja myynnin 

kehityksestä. Jos kuitenkaan hankitut liiketoiminnot eivät kehity ennusteiden ja 

oletusten mukaisesti, kerrytettävissä oleva rahamäärä voi alittaa kirjanpitoarvon, 

mikä taas johtaa arvonalentumiseen. Aineiston kertomuksissa on tuotu hyvin paljon 

esiin näiden ennusteiden ja oletusten arvionvaraisuutta ja sitä kautta erän 

määrittelyä KAM:iksi. Lisäksi muutamassa tilintarkastuskertomuksessa on myös 

painotettu mahdolliseen arvonalentumiseen viittaavien tekijöiden tunnistamiseen 

liittyvää harkintaa. 

 

Liikearvon arvostus ja arvonalentumistestaus on nostettu monessa kertomuksessa 

KAM:iksi riippumatta siitä, onko tilikaudella tehty arvonalennuksia kyseiseen erään. 
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Lisäksi joissakin kertomuksissa liikearvon esiin nostamista on perusteltu sillä, että 

yritys on viime aikoina laajentanut toimintaansa yrityshankintojen avulla, minkä 

vuoksi liikearvon määrä on noussut merkittävästi. Useissa kertomuksissa on myös 

tuotu esiin liikearvon prosenttiosuuksia esimerkiksi konsernin kokonaisvaroista tai 

omasta pääomasta. Tällä on varmasti haluttu korostaa nimenomaan erän 

merkittävyyttä tai suurta määrää tilinpäätöksen kannalta. 

 

Muut tilintarkastuskertomuksissa esiin nostetut aineettomat hyödykkeet on joko 

yhdistetty liikearvon kanssa samaan KAM:iin tai omaksi KAM:ikseen. Useimmiten 

tämä KAM on tuotu esiin vain nimellä ”aineettomien hyödykkeiden arvostus” tai 

”aineettomat hyödykkeet”, mutta jotkin aineettomat hyödykkeet, esimerkiksi 

tavaramerkit on mainittu erikseen muutamissa kertomuksissa. Myös esimerkiksi 

aktivoituja kehitysmenoja on tuotu esiin omana KAM:ina, mutta ne on tässä 

tutkimuksessa luokiteltu omaan luokkaansa, joten niitä ei tarkastella tässä kohtaa. 

Myös muiden aineettomien hyödykkeiden osalta perustelut liittyvät hyvin samoihin 

asioihin kuin liikearvon osalta, eli lähinnä niiden sisältämään arvionvaraisuuteen. 

Perusteluissa on tuotu esiin, että myös muiden aineettomien hyödykkeiden osalta 

tehdään arvioita siitä, ylittävätkö kirjanpitoarvot hyödykkeistä saatavat tulevat 

taloudelliset hyödyt. Näin ollen myös muiden aineettomien hyödykkeiden arvostus 

sisältää harkinnanvaraisuutta ja oletuksia, minkä vuoksi se on määritelty KAM:iksi. 

 

Vaihto-omaisuuden arvostus 

Vaihto-omaisuuden arvostamisen osalta perustelut ovat myös pääasiassa liittyneet 

siihen sisältyvään harkintaan ja toisaalta erän olennaisuuteen tilinpäätöksessä. 

Kertomuksista voidaan päätellä, että suurin virheellisyyden riski vaihto-omaisuuden 

osalta liittyy siihen, onko se arvostettu taseessa oikein. Useissa kertomuksissa on 

taustoitettu, että vaihto-omaisuus tulisi arvostaa hankintamenoon tai sitä 

alhaisempaan nettorealisointiarvoon eli arvioituun myyntihintaan, josta on 

vähennetty myynnistä aiheutuvat menot. Tämä nettorealisointiarvo saattaa 

vaihdella huomattavasti, mikäli esimerkiksi tuotteen hinnoissa tai valuuttakursseissa 

tapahtuu muutoksia. Loppujen lopuksi tällaiset muutokset voivat johtaa varaston 

yliarvostukseen. Perusteluissa painotetaankin, että johto joutuu käyttämään 

huomattavasti harkintaa määrittäessään sitä, onko nettorealisointiarvo alhaisempi 
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kuin hankintahinta. Myös Brasel et al. (2016, 1352) ovat käyttäneet tutkimuksessaan 

eräänä oletettuna KAM:ina vaihto-omaisuutta ja perustelleet tätä nimenomaan sillä, 

että varaston yliarvostus on hyvin yleistä yrityksissä. 

 

Aineiston pohjalta voidaan lisäksi päätellä, että vaihto-omaisuuden arvostukseen 

liittyvien laskelmien ja todennäköisten myyntihintojen määrittämisen 

monimutkaisuus ja vaikeus vaihtelee toimialoittain. Lisäksi monimutkaisuus 

vaihtelee luultavasti myös sen mukaan, miten pitkällä aikavälillä tuotteiden 

myyntihintaa tulee arvioida. Tätä seikkaa on kuvattu eräässä 

tilintarkastuskertomuksessa seuraavasti: 

 

”Lähitulevaisuudessa myytävien tuotteiden myyntihinta on tiedossa, mutta 

nettorealisointiarvo- laskelmissa merkittävä osa tuotteiden tulevasta myyntihinnasta 

perustuu johdon arvioon.” 

 

Perusteluissa on tuotu myös esiin vaihto-omaisuuden mahdolliseen 

epäkuranttiuteen liittyvä harkinta. Nettorealisointiarvo saattaa siis alittaa 

hankintamenon tavaran epäkuranttiudesta johtuen, mikä taas saattaa aiheutua 

vaikkapa tavaran kysynnän heikkenemisestä. Lisäksi esimerkiksi eräässä 

tilintarkastuskertomuksessa tuotiin esiin yrityksen kausiluonteinen myynti. Tämä 

saattaa johtaa siihen, että sesongin loppuessa vaihto-omaisuudesta joudutaan 

tekemään arvonalentumiskirjaus. Myös tuotteiden pitkä elinkaari on mainittu 

epäkuranttiuden riskiä nostavana tekijänä. Johto tekee epäkuranttiuteen ja 

arvonalentumiseen liittyvät arviot ja ratkaisut esimerkiksi inventaareihin ja 

kiertonopeusanalyyseihin perustuen. Arvioidessaan epäkuranttiuden aiheuttamaa 

arvonalentumisen määrää yritysjohdon tulee huomioida esimerkiksi tuotteen ikä, 

kunto, luonne ja määrä. Näin ollen johto käyttää arvonalentumisen määrän 

määrittämisessä runsaasti harkintaa, kun se joutuu esimerkiksi arvioimaan 

tuotteiden tulevaa kysyntää. Tämä on yksi syy vaihto-omaisuuden arvostuksen 

esittämiseen KAM:ina. Lisäksi muun muassa hitaasti kiertävien nimikkeiden 

arviointia on nostettu esiin kertomuksissa. Epäkuranttien ja hitaasti kiertävien 

tuotteiden osalta riskit näyttävät liittyvän siihen, ettei niitä olisi arvostettu 
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asianmukaisella tavalla. Tämän voidaan tietenkin päätellä vääristävän varaston 

arvostusta. 

 

Erään kertomuksen mukaan riskiä liittyy myös siihen, etteivät tehtävät 

arvonalentumisen kirjaukset olekaan enää myöhemmässä vaiheessa riittäviä. 

Toisaalta kertomuksissa on nostettu esiin, että johto käyttää harkintaa myös 

hankintamenon määrittämisessä. Tämä johtuu siitä, että johto joutuu arvioimaan, 

kuinka paljon tuotteille allokoidaan valmistuksesta aiheutuvia kiinteitä sekä 

muuttuvia menoja. Myös muutamassa kertomuksessa on nostettu perusteluksi 

yrityksen laajalti ympäri maailman harjoittama liiketoiminta sekä myymälöiden 

runsas määrä. Tällöin nimenomaan vaihto-omaisuuden valvonnalla on korostunut 

rooli varaston oikeellisuuden varmistamiseksi. Luultavasti tämä on osaltaan 

vaikuttanut vaihto-omaisuuden nostamista KAM:iksi joissakin kertomuksissa, sillä 

myyntiverkoston ollessa laaja myös varaston valvonta ja kontrollointi voi olla 

vaikeampaa. Tämä taas johtaa varmasti helpommin virheisiin, joista tilintarkastajat 

tietenkin ovat kiinnostuneita. Eräässä tilintarkastuskertomuksessa on perusteltu 

vaihto-omaisuuden valvonnan ja hankintamenon määrittämiseen liittyvää harkintaa 

seuraavasti: 

 

”Johdon tulee varmistua vaihto-omaisuuden olemassaolosta sekä siitä, että vaihto-

omaisuutta arvostettaessa siihen on sisällytetty kaikki ostomenot ja hankintaan 

liittyvät muut menot oikean määräisinä sekä tehty tarvittavat 

epäkuranttiuskirjaukset, jos johdon arvioima nettorealisointiarvo alittaa 

hankintamenon.” 

 

Kuten myös edellä olevassa lainauksessa, muutamissa muissakin 

tilintarkastuskertomuksissa on painotettu vaihto-omaisuuden olemassaoloa, josta 

johdon tulisi varmistua. Loppujen lopuksi vaihto-omaisuuden arvostuksella on 

vaikutusta koko tilikauden tulokseen, joten sen arvostaminen asianmukaisena on 

hyvin merkittävää. Tämä on varmasti myös yksi syy siihen, että vaihto-omaisuus on 

nostettu useissa kertomuksissa KAM:iksi 
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Muutamissa kertomuksissa on myös nostettu perusteluina esiin vaihto-omaisuuden 

IT-järjestelmiin liittyviä haasteita. Esimerkiksi eräässä aineiston yrityksessä vaihto-

omaisuuden IT-järjestelmät sekä seurantarutiinit ovat suhteellisen hajanaisia ja 

osaltaan riippuvaisia manuaalisista vaiheista. Tämän taas voidaan päätellä lisäävän 

virheellisyyden riskiä ja erityisesti manuaalisten työvaiheiden osalta inhimillisen 

virheen riskiä. Lisäksi kertomusten pohjalta voidaan todeta, että useiden erilaisten 

varastonhallinnan työkalujen käyttäminen saattaa lisätä olennaisen virheellisyyden 

riskiä, minkä vuoksi vaihto-omaisuus on nostettu KAM:iksi. Erän olennaisuutta ja 

merkittävää kokoa tilinpäätöksen kannalta on myös painotettu useissa 

kertomuksissa. Kuten liikearvon osalta, myös vaihto-omaisuuden osalta on tuotu 

esiin prosenttiosuuksia esimerkiksi suhteessa taseen loppusummaan. Tällä on 

varmaankin haluttu korostaa nimenomaan erän merkittävää kokoa tilinpäätöksen 

kannalta. 

 

Tytäryhtiöosakkeiden ja -sijoitusten sekä osakkuusyhtiösijoitusten arvostus 

Kuten monien muidenkin KAM-ryhmien osalta, myös tytäryhtiöosakkeisiin liittyvien 

KAM:ien osalta keskeisimmät perustelut viittaavat johdon harkintaan sekä tase-erän 

merkittävyyteen emoyhtiön tilinpäätöksen kannalta. Tämä KAM-ryhmä viittaa 

yleisesti emoyhtiön tilinpäätökseen ollen lähes ainoa konsernitilinpäätöksen 

ulkopuolelta esiin nostettu KAM. Kertomuksissa on todettu, että samoin kuin 

liikearvon osalta tehtävät arvonalentumistestaukset, myös tytäryhtiöosakkeiden 

osalta tehdään vastaavat käyttöarvolaskelmiin perustuvat testaukset. 

Kertomuksissa tämän ryhmän KAM:eja on juuri perusteltu tällä 

arvonalentumistestauksen sisältämällä johdon harkinnanvaraisuudella. 

Perusteluissa on tuotu esiin nimenomaan se, että käyttöarvolaskelmiin liittyvien 

vastaisten rahavirtojen määrittäminen edellyttää yritysjohdolta harkintaa, ja siksi 

kyseinen erä on KAM. Esimerkiksi eräässä kertomuksessa on perusteltu 

rahavirtojen määrittämiseen liittyvää harkintaa näin: 

 

”Arvonalentumismallia käyttäessään johto tekee useita arvioita, jotka koskevat 

mallissa käytettyjä oletuksia. Arvostamiseen liittyy epävarmuutta myös 

tulevaisuuden rahavirtaennusteiden kautta.” 
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Näin ollen liikearvon tavoin myös tässä erässä johto joutuu tekemään erilaisia 

oletuksia ja arvioita. Näihin arvioihin ja oletuksiin sekä rahavirtaennusteisiin liittyy 

hyvin paljon epävarmuutta, mikä tietenkin lisää niin sanotusti vääränlaisen 

arvostamisen riskiä. Oletuksissa tapahtuvat muutokset saattavat lopulta johtaa 

arvonalentumiskirjaukseen, joten oletusten asianmukaisuudella on keskeinen rooli 

erän oikeellisuuden kannalta. Kertomuksissa on korostettu myös sitä, että arviointi 

riippuu tytäryhtiöiden taloudellisesta suoriutumisesta. Varmasti tämä on myös yksi 

syy erän nostamisesta KAM:iksi, sillä tulevaisuuteen liittyy paljon epävarmuutta, 

eikä tytäryhtiöiden tulevia rahavirtoja pystytä etukäteen täysin varmasti 

määrittämään.  

 

Perusteluissa on myös painotettu tytäryhtiöosakkeiden arvostuksen liittymistä 

muihin omaisuuseriin. Esimerkiksi liikearvon, muiden yrityshankintoihin liittyvien 

erien tai kaluston arvonalentumisella saattaa olla vaikutusta myös 

tytäryhtiöosakkeiden ja -sijoitusten arvostukseen. Tytäryhtiöosakkeiden arvostus on 

nostettu KAM:iksi riippumatta siitä, onko tilikaudella tehty arvonalentumiskirjausta 

kyseiseen erään vai ei. Myös tässä kohtaa monissa kertomuksissa on tuotu esiin 

erän prosenttiosuuksia emoyhtiön kokonaisvaroista tai omasta pääomasta, jotta 

pystytään havainnollistamaan erän merkittävyyttä. Esimerkiksi eräässä 

kertomuksessa on korostettu, että tytäryhtiöosakkeiden arvo on 92 % emoyhtiön 

kokonaisvaroista ja jopa 125 % emoyhtiön omasta pääomasta. Tämä tietenkin 

kuvastaa erän merkittävyyttä ja sitä kautta sen esittämistä KAM:ina. 

 

Kertomusten perusteella emoyhtiön tytäryhtiösijoitusten arvostuksella on myös 

merkittävä vaikutus emoyhtiön jakokelpoisiin voittovaroihin, mikä on yksi syy erän 

esittämiseen KAM:ina. Tätä on perusteltu kertomuksissa sillä, että mahdollinen 

sijoitusten arvonalentuminen joudutaan kirjaamaan emoyhtiön tilinpäätöksessä 

kuluksi, mikä tietenkin suoraan vaikuttaa jakokelpoisten voittovarojen määrään. 

Näin ollen on hyvin tärkeää varmistua arvostuksen ja arvonalentumiskirjausten 

oikeellisuudesta, ja siksi kyseinen erä on ollut useiden kertomusten mukaan 

tilintarkastuksen painopisteenä. 
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Samalla tavalla myös osakkuusyritysten sijoitusten arvostamiseen liittyy johdon 

harkintaa ja oletuksia, kun määritetään tulevaisuudessa kerrytettävissä olevaa 

rahamäärää. Kertomuksissa on perusteltu, että johto joutuu myös tämän erän 

arvostamisen osalta arvioimaan muun muassa osakkuusyhtiön kannattavuutta ja 

kasvua tulevaisuudessa. Tulevaisuuden ennustaminen tietenkin loogisesti sisältää 

hyvin paljon epävarmuutta, ja siksi osakkuusyritysten arvostus on perusteltua 

nostaa esiin KAM:ina. Lisäksi eräässä kertomuksessa on tuotu esiin, että 

osakkuusyrityksiin liittyvät järjestelyt perustuvat sopimuksiin, joten niihin liittyy 

monia hyvin monimutkaisia lainsäädännöllisiä, kirjanpidollisia ja oikeudellisia 

seikkoja. Näillä seikoilla on vaikutusta myös yrityksen taloudelliseen raportointiin, 

mikä on varmasti yksi syy sen esittämiseen tilintarkastuksen painopisteenä. 

 

Veroihin sekä laskennallisiin verosaamisiin ja -velkoihin liittyvät kysymykset 

Tässä KAM-ryhmässä yksi keskeisimmistä kertomuksissa esiin tuoduista KAM:eista 

on liittynyt verotuksellisista tappioista kirjattuihin laskennallisiin verosaamisiin. 

Niiden osalta perusteluissa on viitattu lähinnä erän olennaisuuteen, laskennallisten 

verosaamisten hyödynnettävyyteen tulevaisuudessa sekä siihen liittyviin johdon 

ennusteisiin. Kertomuksissa on taustoitettu, että laskennallisia verosaamisia 

voidaan hyödyntää, mikäli yrityksellä kertyy tulevaisuudessa todennäköisesti 

verotettavaa tuloa ennen verosaamisten vanhenemista. Kuitenkin tämä 

verotettavan tulon kertymisen arviointi sekä toisaalta verosaamisten 

kirjaamiskriteerit sisältävät runsaasti harkinnanvaraisuutta ja erilaisia oletuksia 

esimerkiksi tulevaisuuden markkinatilanteesta. Jos voittoa ei kerrykään odotetun 

mukaisesti, verosaamisia ei ehditä välttämättä hyödyntämään ajallaan, jolloin niistä 

täytyy tehdä arvonalennus. Näin ollen kyseinen erä sisältää paljon epävarmuutta, ja 

siksi sen nostettu KAM:iksi. 

 

Keskeinen KAM:ina esiin nostettu toinen veroihin liittyvä erä on tuloverot. Tämän 

erän esiin nostamista KAM:iksi on perusteltu pääasiassa kansainvälisen 

liiketoiminnan tuomilla haasteilla ja riskeillä. Esimerkiksi eräässä kertomuksessa on 

perusteltu, että kansainvälisen kaupankäynnin yhteydessä yritysjohto joutuu 

tekemään runsaasti oletuksia sekä käyttämään harkintaa veroriskeihin ja 

verokysymyksiin liittyen. Lisäksi perusteluissa on viitattu eri maissa oleviin erilaisiin 



52 

verosäännöksiin ja niiden muutoksiin. Näiden noudattamiseen liittyy paljon 

epävarmuutta. Esimerkiksi eräässä tilintarkastuskertomuksessa on kuvattu veroihin 

liittyvien eri maiden sääntöjen tuomia haasteita: 

 

”Konserni toimii maailmanlaajuisesti toisistaan poikkeavissa 

verolainsäädäntöalueilla. Tämä johtaa subjektiivisiin ja monimutkaisiin tulkintoihin 

paikallisesta lainsäädännöstä ja on täten myös useiden eri veroviranomaisten 

arvioinnin kohteena.” 

 

Tästä voidaan päätellä, että yritysjohto ei välttämättä tunne kyseisen toimintamaan 

verolainsäädäntöä, mikä tietenkin saattaa johtaa vääränlaisiin tulkintoihin tai omiin 

päätelmiin. Tämä taas johtaa helposti esimerkiksi vääränsuuruisten verokulujen 

kirjaamiseen ja mahdollisesti sääntöjen vastaisuuteen. Sääntöihin liittyvät 

tulkintariskit ovat varmasti myös yksi syy sille, että veroasiat on nostettu KAM:iksi 

erityisesti kansainvälisemmin toimivien yhtiöiden osalta. 

 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten arvostus 

Tämän ryhmän osalta KAM:it ovat liittyneet lähinnä myyntisaamisiin ja sen sijaan 

muihin saamisiin on enemmänkin viitattu myyntisaamisten ohella. Kuitenkin myös 

muutamasta kertomuksessa on mainittu omana KAM:ina muiden saamisten 

arvostus. Keskeisimmät perustelut ovat myös tässä luokassa liittyneet johdon 

harkintaan sekä erän olennaisuuteen. Lisäksi myyntisaamisten ja muiden 

saamisten esiin nostamista KAM:ina on perusteltu niihin liittyvillä arvostus- ja 

luottotappiriskeillä sekä asiakaskunnan laajuudella. Kertomuksissa on korostettu, 

että vaikka yrityksellä ei olisi huomattavia toteutuneita luottotappioita tilikaudella, 

saamisiin saattaa liittyä silti arvostusriski. 

 

Saamisiin liittyvä harkinta kytkeytyy muun muassa niistä tehtävien 

arvonalentumisten määrään sekä kirjausajankohtaan. Myyntisaamisten osalta 

monessa kertomuksessa on viitattu nimenomaan yli 360 päivää erääntyneiden 

myyntisaamisten arvostamiseen, sillä niiden arvostaminen vaatii johdolta erityistä 

harkintaa. Esimerkiksi eräässä kertomuksessa painotettiin, että erääntyminen 

viittaa aina suurempaan luottotappioriskiin. Näin ollen voidaan päätellä, että 
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erityisesti paljon erääntyneitä myyntisaamisia omaavan yrityksen osalta saamiset 

kannattaisi esittää KAM:ina, koska niihin sisältyy huomattavasti enemmän riskejä 

kuin erääntymättömiin saamisiin. Perustelujen pohjalta keskeistä vaikuttaa olevan 

nimenomaan myyntisaamisten kuranttiuden arviointi ja siihen liittyvä mahdollinen 

arvonalentumisen kirjaus. Johto joutuu tässä kohtaa pohtimaan muun muassa 

myyntisaamisten ikää, sijaintia ja kyseessä olevan asiakkaan maksuhistoriaa. 

Esimerkiksi sijainnin vaikutusta myyntisaamisten arviointiin on kuvattu eräässä 

kertomuksessa näin: 

 

”Konsernin merkittävän markkina-alueen Venäjän epävarman taloustilanteen 

johdosta saamisten perintäympäristö Venäjällä on ollut haasteellinen.” 

 

Tästä voidaan päätellä, että myyntisaamisten sijaintimaalla ja sen taloustilanteella 

on hyvin paljon vaikutusta myyntisaamisten arviointiin, eli arviointiin vaikuttavat 

monet yrityksestä riippumattomat seikat.  Esimerkiksi maailmanlaajuisesti laajempi 

asiakaskunta sisältää varmasti enemmän riskiä, kuin vaikkapa pelkästään 

pohjoismaiden sisällä tapahtuva liiketoiminta. Tämä arviointi sisältää kuitenkin 

paljon epävarmuutta, eikä johto luultavasti pysty täysin varmasti sanomaan 

mahdollisten luottotappioiden määrää tai niiden toteutumista. Mikäli johto kuitenkin 

arvio, ettei saamisesta tulla todennäköisesti saamaan tulevaisuudessa maksua, 

siitä täytyy tehdä arvonalentumiskirjaus. Tämän arvioinnin voidaan päätellä 

sisältävän runsaasti epävarmuutta, mikä on varmasti yksi keskeinen syy saamisten 

arvostuksen esiin tuomiseen tilintarkastuksen keskeisenä seikkana. 

 

Yrityshankinnat 

Yrityshankinnat liittyvät vahvasti liikearvoon ja niistä onkin usein mainittu 

kertomuksissa liikearvon arvostukseen liittyvien KAM:ien yhteydessä. Kuitenkin 

yrityshankinta on mainittu omana KAM:inaan myös 14 tilintarkastuskertomuksessa. 

Kyseinen tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka on mainittu joko nimellä 

”yrityshankinnat” tai esimerkiksi viittaamalla hankitun yrityksen nimeen. 

Yrityshankinnat –KAM:ien perusteluissa on pääsääntöisesti keskitytty hankittujen 

varojen ja velkojen käyvän arvon määrittelyyn liittyvään harkintaan sekä yleisesti 

prosessin sisältämään monimutkaisuuteen. KAM:in perusteluissa on usein 
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pohjustettu, että yrityskaupassa hankitut varat sekä vastattavaksi otetut velat tulisi 

arvostaa hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Kuitenkin tämä käypien arvojen 

määrittäminen sekä varojen ja velkojen tunnistaminen sisältävät runsaasti johdon 

harkintaa. Eräässä kertomuksessa on korostettu, että varojen ja velkojen 

arvostamiseen liittyy riski virheellisten ennustetietojen käyttämisestä, mikä taas 

tietenkin johtaa erien virheelliseen arvostamiseen. Lisäksi myös hankittujen varojen 

poistoaikojen määrittäminen vaatii harkintaa. Esimerkiksi eräässä 

tilintarkastuskertomuksessa perusteltiin yrityshankinnan ottamista KAM:iksi 

arvionvaraisuudella ja monimutkaisuudella seuraavasti: 

 

”Hankinta oli tilintarkastuksen keskeinen seikka johtuen transaktion 

monimutkaisuudesta ja transaktioon sisältyvien arvionvaraisten erien kuten 

hankitun varallisuuden ja velkojen käyvän arvon määrittämisestä, erityisesti liittyen 

kauppahinnan kohdistamiseen hankituille yksilöitävissä oleville varoille kuten 

asiakkuuksille ja liikearvolle.” 

 

Tämän perustelun pohjalta voidaan todeta, että yrityshankintaan liittyvät liiketoimet 

ovat hyvin monimutkaisia. Liiketoimien monimutkaisuuden taas voidaan ajatella 

johtavan korkeampaan virheellisyyden riskiin, mikä on varmasti ollut eräänä syynä 

yrityshankintojen ottamiselle KAM:iksi. Lisäksi tietyille aineettomille erille, kuten 

lainauksessa mainituille asiakassuhteille, voi olla hyvin haastavaa kohdistaa varoja 

oikeanmääräisenä. Myös tilintarkastajalla saattaa olla haasteita tarkastaa tällaisia 

yrityshankintojen kaltaisia monimutkaisia eriä, mikä voi olla yksi syy sen 

esittämiseen KAM:ina. Esimerkiksi Vanstraelen et al. (2012, 200) havaitsivat 

tutkimuksessaan, että tilintarkastuskertomusten käyttäjät haluaisivat saada 

enemmän tietoa tällaisista tilintarkastajan kohtaamista haasteista tarkastuksen 

aikana. Tämä havainto tukee hyvin yrityshankintojen esittämistä KAM:ina. 

 

Lisäksi kertomuksissa on tuotu esiin, että myös monet muut yrityshankintoihin 

liittyvät asiat vaativat runsaasti harkintaa. Tällaisina on mainittu muun muassa 

tilinpäätöksen konsolidointimenetelmän määritys sekä käyvän arvon määrittäminen 

kokonaiskauppahinnalle. Myös joissakin kertomuksissa on tuotu esiin, että 

yrityskauppa sisältää ehdollisia kauppahintamekanismeja. Nämä vaativat johdolta 
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harkintaa esimerkiksi ehdollisen vastikkeen suuruuden arvioinnissa, ja ovat siksi 

myös yksi syy yrityshankintojen esittämiseen KAM:ina. 

 

Sijoitusten ja sijoituskiinteistöjen arvostus 

Sijoitusten ja sijoituskiinteistöjen osalta KAM:ien perustelut ovat pohjautuneet 

pääasiallisesti niiden käyvän arvon määrittämiseen liittyvään harkintaan ja 

epävarmuuteen. Myös esimerkiksi Christensen et al. (2014, 86) ovat olettaneet 

tutkimuksessaan CAM:ien liittyvän käyvän arvon määrittämisen tarkastamiseen, 

mikä tukee käyvän arvon määrittämiseen liittyvän harkinnan käyttämistä 

perusteluna. Lisäksi muutamissa kertomuksissa on korostettu erän olennaisuutta 

tilinpäätökseen nähden tuomalla esiin sijoitusten prosenttiosuuksia taseen 

loppusummasta. Harkinnan ja epävarmuuden osalta useassa kertomuksessa on 

perusteltu, että erityisesti tiettyjen sijoitusinstrumenttien arvostukseen sisältyy 

runsaasti epävarmuutta. Näistä on esimerkkinä tuotu lähinnä sellaiset sijoitukset, 

joille ei ole julkisilla markkinoilla saatavilla käypää arvoa. Tätä on kuvattu esimerkiksi 

eräässä tilintarkastuskertomuksessa seuraavasti: 

 

”Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien sijoitusten käyvän arvon muutoksilla 

on olennainen vaikutus yhtiön tilikauden tulokseen ja omaan pääomaan. Sijoitusten 

käyvän arvon määritteleminen voi lisäksi edellyttää merkittäviä johdon arvioita, 

silloin kun sijoitukselle ei ole saatavilla markkinanoteerausta.” 

 

Kuten edellisestä lainauksesta voidaan havaita, sijoituksissa tapahtuvat käyvän 

arvon muutokset saattavat vaikuttaa merkittävästikin muun muassa yhtiön omaan 

pääomaan ja tilikauden tulokseen. Siksi erän oikeellisuus tilinpäätöksessä on hyvin 

keskeistä. Lisäksi perustelussa on tuotu esiin markkinoilla noteeraamattomien 

sijoitusten arvostukseen liittyvä harkinta. Tällaisten sijoitusten osalta johto joutuu 

käyttämään erilaisia arvostusmalleja. Tähän luokkaan voidaan ajatella kuuluvan 

muun muassa sijoitukset listaamattomiin yrityksiin. Tällöin käyvän arvon 

määrittäminen vaatii runsaasti harkintaa johdolta ja sisältää huomattavasti 

epävarmuutta, mikä on tietenkin riski erän arvostamisen oikeellisuuden kannalta. 

Lisäksi tällaisten sijoitusten ottamista KAM:iksi on perusteltu muun muassa sillä, 

että niiden määrittäminen sisältää hyvin monimutkaisia laskentaoletuksia ja 
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muuttujia. Tämän vuoksi sijoitukset erityisesti sellaisiin kohteisiin, joille ei ole 

saatavilla markkinahintaa, on perusteltua nostaa esiin KAM:ina. 

 

Myös sijoituskiinteistöjen osalta käyvän arvon määrittämiseen sisältyvä harkinta 

vaikuttaa olevan keskeinen perustelu kertomuksissa. Esimerkiksi 

sijoituskiinteistöjen arvoa määritellessä johto joutuu pohtimaan muun muassa 

tulevia kiinteistön hoitokuluja ja markkinavuokria sekä mahdollista vajaakäyttöä. 

Tämän voidaan tietenkin ajatella sisältävän huomattavasti epävarmuutta, mikä lisää 

virheellisen arvioinnin riskiä. Tämä on näin ollen selvästi yksi syy sille, että 

sijoituskiinteistöt on nostettu muutamissa kertomuksissa KAM:iksi. Perustelut 

sijoituskiinteistöjen osalta liittyvät myös siihen, että sijoituskiinteistöjen ostaminen ja 

myynti ovat yksistään hyvin merkittäviä liiketapahtumia. Lisäksi erään 

kiinteistörahaston hoitamiseen keskittyvän yrityksen kertomuksen perusteluissa on 

viitattu mahdolliseen johdon manipulointiriskiin. Kertomuksessa on tuotu esiin, että 

johto saattaa vaikuttaa tiettyihin arvostuslaskelmien sisältämiin arvionvaraisiin eriin, 

jotta se saavuttaisi markkinoiden odotuksia vastaavan arvostustason. Myös tämän 

riskin voidaan ajatella olevan yksi perustelu sijoituskiinteistöt –KAM:ille. 

 

Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys ja toiminnan jatkuvuus 

Tähän luokkaan kuuluvien KAM:ien osalta keskeisimmät perustelut ovat liittyneet 

muun muassa yrityksen heikentyneeseen rahoitusasemaan, suureen velkojen 

määrään sekä kovenanttien rikkoutumiseen tai todennäköiseen rikkoutumiseen. 

Esimerkiksi viime vuosien aikainen yrityksen toiminnan tappiollisuus on tuotu 

perusteluna esiin. Tämä tietenkin uhkaa yhtiön toiminnan jatkuvuutta ja on siten 

sijoittajien kannalta keskeinen riski. Usein kertomuksissa tähän luokkaan kuuluvien 

KAM:ien osalta on tuotu esiin toiminnan jatkuvuuteen liittyviä seikkoja, mutta 

tilintarkastajat ovat ISA 570 –standardin mukaisesti tuoneet myös erillisen toiminnan 

jatkuvuus osion esiin kertomuksessa, mikäli siihen on ollut aihetta (IFAC 2015b, 

585). Eräässä kertomuksessa rahoituksen riittävyys –KAM:ia on perusteltu 

seuraavasti: 

 

”Konsernin tuloskehitys on viime vuosina ollut tappiollista ja rahoitusasema on 

heikentynyt tilikauden aikana. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli vuonna 2016 
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1,1 milj. euroa negatiivinen. Konsernin korolliset velat olivat 7,5 milj. euroa 

suuremmat kuin konsernin rahavarat tilinpäätöshetkellä.” 

 

Edeltävässä esimerkissä on havainnollistettu rahoituksen riittävyyttä tuomalla esiin 

tuloksen tappiollisuus sekä korollisten velkojen suhde yrityksen rahavaroihin. Tällä 

on luultavasti haluttu perustella juuri yritykseen liittyviä riskejä ja epävarmuutta, mikä 

on ollut kyseisen asian KAM:iksi nostamisen taustalla. Lisäksi eräässä 

tilintarkastuskertomuksessa perusteluna on nostettu esiin riski käyttöpääoman 

riittämättömyydestä seuraavaksi vuodeksi. Kovenanttiehtojen osalta perusteluna on 

ollut niiden rikkoutuminen tilikauden aikana tai niiden todennäköinen rikkoutuminen 

seuraavan tilikautena. Kuitenkin monissa kertomuksissa tämän osalta on tuotu esiin 

rahoittajien kanssa käydyt uudelleenjärjestelyt kovenanttiehdoista tai muista 

rahoitusjärjestelyistä yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Tämän ei 

kuitenkaan voida ajatella poistavan yritykseen liittyvää riskiä täysin, ja siksi 

rahoituksen riittävyyteen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyvät seikat on hyvä tuoda 

esiin KAM:ina. 

 

Varaukset 

Varauksia on tuotu esiin kahdeksassa tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastuksen 

kannalta keskeisenä seikkana. Nämä varaukset sisältävät esimerkiksi huolto- ja 

takuuvarauksia. Tällä KAM-ryhmällä keskeisimmät perustelut kytkeytyvät varausten 

arvostukseen ja esittämiseen liittyvään johdon harkintaan sekä varausten määrän 

ja toteutumisajankohdan epävarmuuteen. Kertomusten pohjalta voidaan todeta, 

että suurimmat riskit varausten osalta liittyvät sekä kirjaamattomien että kirjattujen 

varausten arvostukseen ja arviointiin. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 

kyseessä oleva varaus on kirjattu ja arvostettu liian pienenä. Esimerkiksi erään 

huoltovaraus –KAM:in osalta on tuotu esiin, että yritys joutuu käyttämään varausten 

arviointiin monimutkaista arvostusmallia. Tämä taas sisältää monenlaisia arvioita 

esimerkiksi siitä, milloin kalustoon liittyviä huoltoja suoritetaan ja paljonko nämä 

tulevat maksamaan. Tästä voidaan päätellä, että arviointiin liittyy runsaasti 

epävarmuutta ja näin ollen riskiä siitä, että erää ei esimerkiksi ole arvostettu 

tarpeeksi suureksi. Tätä varausten sisältämää epävarmuutta ja arvionvaraisuutta on 

kuvattu eräässä kertomuksessa takuuvaraus -KAM:in osalta seuraavasti: 
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”Kuten tilinpäätöksessä on todettu, takuuvarauksen suuruus perustuu 

kokemusperäiseen tietoon takuumenojen toteutumisesta. Luonteensa mukaisesti, 

takuuvaraus sisältää merkittävästi johdon harkintaa vaativia päätöksiä ja on näin 

ollen luonteeltaan hyvin arvionvarainen erä.” 

 

Muun muassa edeltävässä perustelussa kuvataan, että takuuvarauksen suuruus 

perustuu lähinnä aiempaan kokemukseen varauksista. Kuitenkin voidaan todeta, 

että aina varaukset eivät välttämättä toteudu historian mukaisesti, joten erä sisältää 

runsaasti arvionvaraisuutta ja epävarmuutta. Näin ollen varaus on perusteltua 

esittää KAM:ina. Lisäksi kertomuksissa on perusteltu varausten ottamista KAM:iksi 

erän olennaisuudella ja varausten laskentaan liittyvällä monimutkaisuudella. 

 

Muut KAM:it 

Muut vähemmän esiintyvät KAM:it ovat liittyneet muun muassa yritysten IT-

järjestelmiin, rahoitusinstrumenttien käyvän arvon määrittelyyn ja 

suojauslaskentaan, aktivoituihin kehitysmenoihin, oikeudellisiin vastuihin ja – 

prosesseihin, investointeihin sekä eläkejärjestelyihin. Myös näissä erissä perustelut 

ovat pääasiassa liittyneet erien sisältämään johdon harkintaan, prosessien 

monimutkaisuuteen sekä erien olennaisuuteen tilinpäätökseen nähden. 

Seuraavaksi tarkastellaan pääpiirteissään keskeisiä perusteluja kunkin KAM-

ryhmän osalta. 

 

IT-järjestelmien ja kontrolliympäristön KAM:eja on perusteltu muun muassa 

yrityksen taloudellisen raportoinnin riippuvuudella IT-järjestelmistä sekä IT-

järjestelmien ja kontrolliympäristön monimutkaisuudella. Kertomuksissa on 

korostettu erityisesti IT-järjestelmien toimivuuden merkitystä. Toimivuus vaikuttaa 

olevan keskeistä ennen kaikkea toiminnan jatkuvuuden kannalta, mutta myös tiedon 

luottamuksellisuuden sekä palvelujen häiriöttömyyden kannalta. Näin ollen 

tilintarkastajat ovat varmasti halunneet tuoda IT-järjestelmät esiin eräänä KAM:ina, 

sillä niiden toimivuus erityisesti tiettyjen toimialojen osalta on erittäin keskeistä koko 

yrityksen toiminnalle. IT-järjestelmät ovat myös muutamissa yrityksissä hyvin 

monimutkaisia ja saattavat sisältää manuaalisia kontrolleja, minkä tietenkin voidaan 
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ajatella nostavan inhimillisen virheen riskiä. Lisäksi taloudellisen raportoinnin 

huomattava riippuvuus IT-järjestelmistä on merkittävä riskialue. Tällöin 

tilintarkastuksessa on varmasti tärkeää varmistua kontrollien rakenteen 

asianmukaisuudesta sekä tehokkuudesta. 

 

Aktivoitujen kehitysmenojen kirjaamista ja arvostusta on keskeisesti perusteltu 

kertomuksissa tasearvon merkittävyydellä sekä kirjaamisen ja arvostuksen 

sisältämällä harkinnalla. Johto joutuu käyttämään merkittävästi harkintaa muun 

muassa taloudellisten vaikutusaikojen ja kerrytettävissä olevien rahamäärien 

märittämisessä. Tällaiset arviot tietenkin vaikuttavat lopulta poistomenetelmiin sekä 

kirjanpitoarvoihin, mikä on ollut yksi syy erän esittämiselle keskeisenä seikkana. 

Lisäksi aktivoitujen kehittämismenojen osalta mahdollista arvonalentumista 

testatessaan johto joutuu käyttämään monenlaisia oletuksia ja arvioita. Myös 

arvostamiseen liittyvien tulevaisuuden rahavirtaennusteiden määrittäminen on hyvin 

arvionvaraista. Pääasiassa tällaisesta erän harkinnanvaraisuudesta ja arvioista 

johtuen se on esitetty muutamissa kertomuksissa KAM:ina. 

 

Myös rahoitusinstrumenttien käyvän arvon määrittelyn ja suojauslaskennan osalta 

kertomusten perustelut ovat liittyneet johdon harkintaa vaativien arvostusmallien ja 

–tekniikoiden käyttöön. Suojauslaskenta on tuotu esiin KAM:ina selvästi sellaisten 

yritysten osalta, joihin liittyy enemmän esimerkiksi valuutta- ja korkoriskiä tai riskiä 

muun muassa sähkön hinnan vaihteluista. Näitä riskejä kyseiset yritykset ovat 

pyrkineet suojaamaan erilaisilla suojausinstrumenteilla, jotka ovat yleensä olleet 

merkittäviä. Lisäksi suojauslaskennan ottamista KAM:iksi on perusteltu muun 

muassa IFRS-standardien asettamien vaatimusten soveltamisella ja suurella 

korollisten velkojen määrällä. 

 

Myös oikeusprosessien, riita-asioiden ja oikeudellisten vastuiden osalta perustelut 

ovat pohjautuneet niiden kirjanpitokäsittelyyn sisältyvään johdon harkintaan sekä 

esitettyjen varausten ja tietojen riittämättömyyden riskiin. Kertomuksissa on esitetty, 

että johto joutuu käyttämään runsaasti harkintaa arvioidessaan, kuinka 

todennäköisesti jokin kanne esimerkiksi menestyy. Muun muassa eräässä 

kertomuksessa on tuotu esiin, että johdon mukaan erittäin epätodennäköisesti 
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menestyviä kanteita ei ole käsitelty mitenkään kirjanpidossa tai liitetiedoissa. 

Kuitenkin tähän voidaan silti päätellä sisältyvän edes pieni riski siitä, että kanne 

menestyisikin, jolloin se on perusteltua esittää KAM:ina. Lisäksi riskiä liittyy myös 

siihen, ovatko riita-asioiden ja oikeusprosessien osalta tilinpäätöksessä esitetyt 

tiedot riittäviä ja toisaalta, ovatko näihin liittyvät varaukset myös riittäviä. Loppujen 

lopuksi näiden varausten suuruus ja tietojen esittäminen ovat vahvasti riippuvaisia 

oikeusprosessin lopputuloksesta. Kertomuksissa on perusteltu oikeusprosesseihin 

ja -vastuisiin sisältyvää riskiä myös sillä, että useimmiten yrityksen haastaminen 

oikeuteen ei ole yrityksen vaikutusvallan piirissä. 

 

Investointien osalta KAM:iksi ottamista on perusteltu lähinnä niiden suurella 

lukumäärällä sekä merkittävyydellä taseessa. Investoinnit on esitetty KAM:ina vain 

kolmessa kertomuksessa ja niiden perustelut ovat olleet hyvin suppeita liittyen 

lähinnä erän merkittävyyteen. Myös eläkejärjestelyjä on esitetty tilintarkastuksen 

keskeisenä seikkana kolmessa kertomuksessa. Tämän erän osalta perustelut ovat 

liittyneet sen laskennan sisältämään arviointiepävarmuuteen sekä oletuksiin. 

Perustelujen mukaan eläkejärjestelyjen osalta riskit liittyvät lähinnä siihen, 

toteutuvatko ne niin kuin on etukäteen arvioitu. Mikäli oletuksissa tapahtuu 

merkittäviä muutoksia, tämä tietenkin vaikuttaa huomattavasti myös 

konsernitilinpäätökseen. Esimerkiksi eräässä kertomuksessa on nostettu esiin, että 

yrityksellä on työntekijöilleen eläkejärjestelyjä, joissa heidän tulevaisuudessa 

ansaitut eläke-etuudet on arvioitu. Tämä arviointi riippuu kuitenkin monista 

tekijöistä, kuten työntekijän palkkatasosta, iästä ja palvelusvuosista. 

Eläkejärjestelyihin liittyen arvioiden ja oletusten vuoksi se on nostettu muutamassa 

kertomuksessa KAM:iksi. 

 

 KAM:ien huomiointi tilintarkastuksessa 

 

ISA 701 –standardin mukaan tilintarkastajan tulee tuoda tilintarkastuskertomuksen 

KAM-osiossa esiin, miten kyseinen seikka on huomioitu tilintarkastuksessa (IFAC 

2015b). Tämä osio on esitetty kertomuksissa heti KAM:in perustelujen jälkeen. 

Kuten myös perustelujen osalta, tässäkin osiossa osassa kertomuksia 
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tilintarkastuksen toimenpiteiden kuvaus on ollut hyvin yksityiskohtaista, kun taas 

toisissa hyvin pintapuolista. Näin ollen kaikkia tilintarkastuksessa tehtyjä 

toimenpiteitä ei välttämättä ole tuotu esiin tilintarkastuskertomuksissa. Keskeisesti 

tilintarkastajat ovat suorittaneet eri KAM:ien osalta sekä kontrollien testausta, 

aineistotarkastusta että analyyttisiä toimenpiteitä.  

 

Tässä osiossa tarkastellaan, miten aiemmin esitettyjä KAM-ryhmiä on huomioitu 

tilintarkastuksessa aineiston tilintarkastuskertomusten mukaan. Käytännössä 

huomiointi tarkoittaa sitä, miten kyseinen KAM on tarkastettu ja mitä toimenpiteitä 

tarkastustyössä on toteutettu. Lisäksi pohditaan myös sitä, mihin kyseessä olevalla 

toimenpiteellä on mahdollisesti pyritty. Tämä tilintarkastuksessa suoritettujen 

toimenpiteiden esiin tuominen kertomuksessa vastaa hyvin kertomusten käyttäjien 

toiveita saada enemmän tietoa itse tilintarkastusprosessista (Mock et al. 2013, 345). 

 

Tarkastelu tapahtuu KAM-luokittain muuten, paitsi kaikki omaisuuserien 

arvostukseen yleisesti luokiteltavat ryhmät tarkastellaan samassa osiossa. Tämä 

johtuu siitä, että näissä luokissa toimenpiteet ovat olleet hyvin samanlaisia, vaikka 

toki erojakin löytyy. Kuitenkin laskennalliset verosaamiset on tarkasteltu erikseen, 

sillä kyseinen KAM-ryhmä sisältää myös muita verotukseen liittyviä asioita. Koska 

erilaisten yksittäisten toimenpiteiden skaala aineiston kertomuksissa on hyvin laaja, 

tarkoitus on tuoda esiin vain keskeisimpiä ja useimmin esiintyviä toimenpiteitä. 

Kuitenkin myös esimerkin omaisesti joistakin kertomuksista on nostettu yksittäisiä 

asioita esiin.  

 

Liikevaihdon ja pitkäaikaishankkeiden tuloutus 

Liikevaihdon tulouttamisen osalta tilintarkastajat ovat pääsääntöisesti suoritetuissa 

toimenpiteissä pyrkineet varmistamaan, että tuloutusajankohta ja toisaalta myös 

tuloutettu määrä ovat oikeita. Aineiston yrityksessä tuloutukseen liittyvien KAM:ien 

osalta on muun muassa arvioitu tuloutusperiaatteita sovellettaviin standardeihin 

nähden, käyty läpi myyntisopimuksia, tehty myyntitapahtumien tarkastusta ja 

hyvityslaskujen läpikäymistä sekä myynnin kontrollien testausta. Lisäksi 

pitkäaikaishankkeiden osalta on esimerkiksi haastateltu projektijohtoa, tehty 

valmiusasteeseen liittyvien laskelmien uudelleenlaskentaa sekä vertailuja 
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toteutuneiden ja arvioitujen kokonaiskustannusten välillä. Tämän KAM-ryhmän 

osalta lisäksi useissa kertomuksissa on tuotu esiin erityisesti liitetietojen 

asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointi eräänä toimenpiteenä. 

 

Liikevaihdon tuloutuksen KAM:ien tarkastuksen osalta kertomuksissa on usein tuotu 

esiin aineistotarkastustoimenpiteenä myyntisopimusten ja muiden kirjallisten 

aineistojen läpikäyntiä. Näitä on yleisesti toteutettu otoksilla tai pistokokein. 

Erityisesti muutamissa kertomuksissa on korostettu tilikauden aikana tehtyjen 

uusien myyntisopimusten tarkastusta. Myös pitkäaikaishankkeiden osalta 

sopimusten ja muiden kirjallisten aineistojen, kuten lainopillisten kannanottojen, 

läpikäynti on keskeinen tarkastustoimenpide. Myyntisopimusten läpikäynti on 

toteutettu esimerkiksi vertaamalla sopimusten mukaista hinnoittelua tuloutettuun 

myyntiin. Tässä keskeistä on ollut selvittää, ovatko kirjaukset ja tuloutusajankohta 

olleet yhdenmukaisia sopimusehtojen kanssa. Sopimusten tarkastuksen osalta 

olennaista on ollut myös selvittää, että ne ovat tuloutettu yrityksen käytäntöjen 

mukaisesti. Muutenkin liikevaihdon oikeellisuutta on pyritty varmistamaan 

vertaamalla sitä yrityksen vastaanottamiin maksuihin. 

 

Aineiston tilintarkastuskertomusten perusteella tarkastustoimenpiteet ja 

tapahtumien testaaminen ovat kohdistuneet tilinpäätöspäivän molemmille puolille. 

Tämä on tietenkin hyvin loogista, sillä tällä tavalla tilintarkastajat pystyvät 

tarkastamaan myynnin katkon ja varmistumaan tuloutusajankohdan 

oikeellisuudesta. Tuloutusajankohdan ja myynnin katkon tarkastus on monien 

kertomusten mukaan toteutettu analyyttisillä toimenpiteillä sekä myyntitapahtumiin 

suoritetuilla pistokokeilla. Lisäksi kertomuksissa on tuotu esiin, että 

tarkastustoimenpiteitä on suoritettu myös tilinpäätöspäivän jälkeen kirjatuille 

hyvityslaskuille. Näin on pystytty varmistumaan niiden kirjauksesta oikealle 

tilikaudelle. Lisäksi muutamissa tilintarkastuskertomuksissa on tuotu esiin tilikauden 

aikana suoritettuja tarkastustoimenpiteitä sekä muistiotositteiden otantaperusteisia 

tarkastuksia. 

 

Kertomusten pohjalta voidaan todeta, että merkittävimpien myynnin kontrollien 

testaus ja arviointi on hyvin keskeisessä roolissa liikevaihdon tuloutuksen 
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tarkastuksessa. Kertomuksissa kuvattuja keskeisiä testauksen kohteena olleita 

kontrolleja ovat olleet muun muassa laskutukseen, myynnin katkoon sekä 

alennusten ja hyvitysten kirjaamiseen liittyvät kontrollit. Lisäksi täsmäytyskontrollit 

kirjanpidon ja laskutuksen välillä ovat olleet keskeisiä liikevaihdon tuloutukseen 

liittyvien KAM:ien oikeellisuuden tarkastuksessa. Keskeistä myynnin kontrolleihin 

suunnatuissa tarkastustoimenpiteissä on ollut testata kontrollien tehokkuutta. 

Lisäksi tilintarkastajat ovat suorittaneet järjestelmätarkastusta myynnin tuloutuksen 

KAM:ien kannalta olennaisiin tietojärjestelmiin. Tällä on varmasti pyritty 

varmistumaan järjestelmien toimivuudesta ja sitä kautta saamaan varmuutta 

liikevaihdon tuloutuksen oikeellisuudesta. Joissakin kertomuksissa on tuotu esiin 

myös data-analyysien käyttö, joilla on pyritty lähinnä saavuttamaan syvällisempää 

ymmärrystä liikevaihdon kirjauksista. Näin ollen tilitarkastajat pystyvät 

havaitsemaan korkeamman riskin alueet ja kohdentamaan yksityiskohtaisemman 

tarkastuksensa näihin alueisiin. 

 

Pitkäaikaishankkeiden tuloutuksen KAM:ien osalta aineistossa 

tarkastustoimenpiteinä on ollut valmiusasteeseen liittyvien laskelmien arviointi sekä 

uudelleenlaskenta. Tämä on toteutettu esimerkiksi vertaamalla tarkasteluhetken 

toteutuneita kustannuksia projektin arvioituihin kokonaiskustannuksiin. Näin ollen 

tilintarkastajat ovat pystyneet varmistumaan kyseisen KAM:in oikeellisuuden. 

Lisäksi pitkäaikaishankkeisiin liittyvissä KAM-osioissa on tuotu usein esiin 

keskustelut projektin johdon kanssa. Näissä keskusteluissa on pyritty selvittämään 

muun muassa hankkeen etenemistä sekä siihen liittyviä riskejä. Yleisesti ottaen 

pitkäaikaishankkeiden osalta keskeistä näyttää olevan myös tilintarkastajien 

suorittama arviointi projektin edistymisestä, tunnusluvuista sekä 

kokonaistilanteesta. Tämä arviointi on toteutettu kertomusten mukaan muun 

muassa vertaamalla projektia heidän omiin aikaisempiin kokemuksiinsa sekä 

käymällä läpi kustannusten ja tuottojen muutoksia. Lisäksi muutamissa 

kertomuksissa on tuotu esiin pitkäaikaishankkeille vuosineljänneksittäin 

suoritettavat analyyttiset toimenpiteet ja tilikauden aikaiset säännölliset tapaamiset 

projektijohdon kanssa. 
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Omaisuuserien arvostus 

Omaisuuserien arvostukseen kuuluu liikearvon ja muiden aineettomien 

hyödykkeiden arvostus, vaihto-omaisuuden arvostus, tytäryhtiö- ja 

osakkuusyhtiösijoitusten arvostus, myyntisaamisten ja muiden saamisten arvostus, 

sijoitusten ja sijoituskiinteistöjen arvostus sekä aktivoitujen kehitysmenojen 

arvostus. Erilaisten erien arvostukseen liittyvien toimenpiteiden ja menettelyjen 

esittäminen kertomuksessa saattaa olla merkittävä asia, sillä esimerkiksi 

Vanstraelen et al. (2012, 205) ovat sisällyttäneet kyseisen asian esiin tuomisen 

kehittämäänsä kertomusmalliin.  

 

Omaisuuserien arvostuksen tarkastuksessa tilintarkastajat ovat vastanneet 

arvostukseen liittyviin riskeihin muun muassa käyttämällä apuna erilaisia 

asiantuntijoita, arvioimalla käytettyjä periaatteita sekä keskustelemalla johdon 

kanssa. He ovat myös verranneet ennusteita ja niiden sisältämiä oletuksia yrityksen 

ulkopuoliseen ja sisäiseen tietoon ja testanneet johdon ennustetarkkuutta. Lisäksi 

vaihto-omaisuuden osalta he ovat suorittaneet tai olleet mukana inventoinneissa. 

 

Kertomuksissa on varojen arvostuksen KAM:ien osalta tuotu usein esiin, että 

tilintarkastuksen eräänä keskeisenä toimenpiteenä on ollut arvonmääritys- ja 

laskentaperiaatteiden asianmukaisuuden arviointi. Tämän osalta on muun muassa 

verrattu käytettyjä laskentaperiaatteita sovellettaviin laskentastandardeihin nähden. 

Tällä tilintarkastajat ovat varmasti pyrkineet varmistamaan, että yritys noudattaa sitä 

koskevia sääntöjä ja periaatteita kyseisen arvostukseen liittyvän KAM:in osalta. 

Lisäksi kertomusten perusteella tilintarkastajat ovat kiinnittäneet runsaasti huomiota 

myös laskelmien sisältämien oletusten arviointiin. Tällaisia oletuksia laskelmissa 

ovat esimerkiksi liikearvon arvostuksen osalta olleet ennusteet liikevaihdon 

kasvusta ja kannattavuudesta sekä diskonttauskoron määrittäminen. Kuten jo 

kappaleessa 4.2.1 on todettu, tällaiset oletukset sisältävät merkittävästi johdon 

harkintaa ja sitä kautta epävarmuutta. Sen vuoksi tilintarkastajat ovat varmasti 

keskittäneet toimenpiteitään ennusteiden ja oletusten tarkastukseen.  

 

Erilaisten omaisuuserien arvostuksen ja arvonalentumistestauksen KAM:ien 

tarkastuksessa tilintarkastajat näyttävät käyttäneen paljon vertailuja. Ennusteiden ja 
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oletusten kohtuullisuuden ja realistisuuden arvioinnissa tilintarkastajat ovat muun 

muassa verranneet arvostuksessa käytettyjä oletuksia ja ennusteita 

toimialakohtaisiin tietoihin, ulkopuolisiin ennusteisiin sekä yrityksen historiadataan. 

Lisäksi tilintarkastajat ovat aineiston yrityksissä vertailleet ennusteita yrityksen 

laatimiin budjetteihin ja pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Tällä he ovat pyrkineet 

selvittämään, että erien arvostuksessa käytetyt ennusteet ovat linjassa yrityksen 

suunnitelmien ja budjettien kanssa. Sen sijaan esimerkiksi vaihto-omaisuuden 

arvostamisen KAM:ien osalta tilintarkastajat ovat pyrkineet varmistumaan siitä, että 

varaston epäkuranttiusvaraukset perustuvat yhtiön periaatteisiin, historiallisiin 

toteumiin sekä johdon ennusteisiin tulevasta myynnistä. Lisäksi monissa 

kertomuksissa on tuotu esiin, että tilintarkastajat ovat verranneet tilikauden 

toteumatietoja aikaisempana tilikautena tehtyihin ennusteisiin. Tällä on pyritty 

selvittämään nimenomaan johdon tekemien ennusteiden tarkkuutta ja osuvuutta. 

Näin tilintarkastajat ovat pystyneet varmistumaan suhteellisen hyvin ennusteiden 

realistisuudesta ja näkemään esimerkiksi sen, jos yrityksen ennusteet ovat 

historiassa olleet usein liian optimistisia.  

 

KAM:ien perustelut –osiossa on tuotu jo aiemmin esiin, että erilaisten 

omaisuuserien, kuten esimerkiksi liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden, 

arvostus ja arvonalentumistestaus sisältävät hyvin monimutkaisia laskelmia. Niinpä 

tilintarkastajat ovat suurimmassa osassa yrityksiä omaisuuserien arvostuksen 

KAM:ien osalta käyttäneet apuna arvonmääritysasiantuntijaa. Tämä asiantuntija on 

avustanut tarkastajia arvonmäärityksessä käytettyjen menetelmien ja oletusten 

arvioinnissa sekä niiden vertaamisessa toimiala- ja markkinakohtaiseen tietoon. 

Lisäksi tällaisia asiantuntijoita on selvästi käytetty paljon laskelmien teknisen 

oikeellisuuden varmistamisessa. Näin tarkastuksessa on pystytty varmistumaan 

siitä, etteivät nämä KAM:it sisällä laskuvirheitä ja sitä kautta ole virheellisiä 

tilinpäätöksessä. Arvonmääritysasiantuntija näyttää myös usein auttaneen 

laskelmissa käytetyn diskonttauskoron ja sen sisältämien komponenttien 

määrittämisen testauksessa. Kertomusten pohjalta erityisesti liikearvon arvostuksen 

osalta tällaisten asiantuntijoiden käyttö on hyvin tyypillistä. Tämä ei ole kovin 

yllättävää, sillä liikearvon arvostus näyttää aiemmin esitettyjen perustelujen pohjalta 

sisältävän paljon epävarmuutta ja monimutkaisuutta. 



66 

Arvostuksen oikeellisuuden varmistamiseksi tilintarkastajat ovat aineiston 

yrityksissä muun muassa keskustelleet johdon kanssa sekä käyttäneet apuna 

herkkyysanalyysejä. Kertomusten perusteella tilintarkastajat näyttävät 

keskustelleen johdon kanssa erityisesti laskelmissa käytettyjen 

rahavirtaennusteiden laskentaperiaatteista ja niiden sisältämistä keskeisimmistä 

oletuksista. Tällä tilintarkastajat ovat luultavasti pyrkineet varmistumaan käytettyjen 

menetelmien ja prosessien asianmukaisuudesta, mutta toisaalta myös 

ymmärtämään yrityksessä käytössä olevia menetelmiä. Lisäksi erityisesti liikearvon 

ja tytäryhtiöosakkeiden arvostukseen liittyvien KAM:ien osalta tilintarkastajat ovat 

arvioineet joko yrityksessä tehtyjä herkkyysanalyysejä tai tehneet omia 

herkkyysanalyysejä. Tällä he ovat pyrkineet selvittämään sitä, voisiko jokin 

suhteellisen todennäköinen muutos oletuksissa johtaa siihen, että kirjanpitoarvo 

olisi kerrytettävissä olevaa rahamäärää korkeampi. Tämä tietenkin johtaisi 

arvonalentumiseen, ja siksi on varmasti hyvin keskeistä selvittää, kuinka herkästi 

kyseinen erä reagoi yrityksen vaikutusvallan ulkopuolella oleviin muutoksiin. Lisäksi 

omien herkkyysanalyysien tekemisellä esimerkiksi liikearvon arvostuksen osalta on 

pyritty selvittämään, kuinka paljon laskelmien sisältämien oletusten tulisi muuttua, 

jotta ne aiheuttaisivat arvonalentumisen kyseisessä erässä. 

 

Muun muassa myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden arvostuksen KAM:ien osalta 

kontrollien testaus on myös ollut keskeisessä asemassa aineiston yritysten 

tarkastuksessa. Kontrollien osalta tarkastus on keskittynyt nimenomaan 

avainkontrolleihin ja niiden toimivuuteen, jotta voidaan varmistua erän 

oikeellisuudesta. Myyntisaamisten osalta tilintarkastajat näyttävät myös 

perehtyneen muun muassa saamisten ikäjakauman analysointiin ja erääntyneiden 

saamisten arvon arviointiin hankkimalla vastapuolilta vahvistuksia. Lisäksi monien 

omaisuuserien arvostuksen osalta tilintarkastajat ovat tutustuneet kyseessä 

olevaan taustadokumentaatioon. Esimerkiksi kehitysmenojen osalta eräässä 

kertomuksessa tilintarkastajat ovat selostaneet perehtyneensä 

tuotekehityshankkeeseen liittyvään dokumentaatioon. Lisäksi lähes kaikissa 

kertomuksissa monien KAM:ien osalta on tuotu esiin liitetietojen tai muiden 

tilinpäätöstietojen asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointi yhteä toimenpiteenä. 
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Monissa erissä on myös otoksella tai pistokokein tarkastettu yksittäisiä kirjauksia 

niiden oikeellisuuden varmistamiseksi. 

 

Vaihto-omaisuuden arvostuksen KAM:ien osalta tilintarkastuksen toimenpiteet ovat 

osittain olleet hieman erilaisia kuin muiden omaisuuserien arvostuksen osalta. Toki 

vaihto-omaisuudenkin osalta on keskitytty muun muassa arvostusprosessin ja 

laskentaperiaatteiden asianmukaisuuden arviointiin ja niiden vertaamiseen 

sovellettaviin laskentastandardeihin nähden. Yrityksen laskentakäytäntöjen 

asianmukaisuuden selvittäminen vaikuttaa olevan myös Vanstraelenin et al. (2012, 

207) tutkimuksen mukaan keskeistä. He havaitsivat, että kertomusten käyttäjät 

toivoisivat tilintarkastajan arvioivan yrityksen laskenta- ja raportointikäytäntöjä 

varmistaakseen niiden laadun. Periaatteiden arvioinnin lisäksi aineistossa muita 

keskeisiä vaihto-omaisuuden KAM:eihin liittyviä toimenpiteitä ovat olleet inventointi, 

ulkopuolisten vahvistusten hankkiminen sekä sen vertaaminen ja arviointi, ylittääkö 

varaston kirjanpitoarvo sen nettorealisointiarvon. Tällä tilintarkastuksessa on pyritty 

varmistumaan nimenomaan siitä, ettei varasto ole esimerkiksi yliarvostettu. 

Inventointiin osallistumisella on taas pyritty kertomusten perusteella selvittämään 

yrityksen inventointikäytäntöjen asianmukaisuutta sekä toisaalta varaston 

olemassaoloa. Lisäksi vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyen tilintarkastajat ovat 

tehneet aineiston yrityksissä aineistotarkastustoimenpiteitä, jotta he ovat pystyneet 

varmistumaan kiinteiden ja muuttuvien menojen oikeanlaisesta kohdistamisesta. 

 

Veroihin sekä laskennallisiin verosaamisiin ja –velkoihin liittyvät kysymykset 

Laskennallisten verosaamisten ja –velkojen arvostukseen liittyvien KAM:in 

huomioiminen tilintarkastuksessa sisältää hyvin paljon samanlaisia piirteitä kuin 

omaisuuserien arvostuksen tarkastus. Laskennallisten verosaamisten osalta 

kertomuksissa on tuotu esiin, että tarkastustoimenpiteet ovat kohdistuneet 

pääasiassa niiden hyödynnettävyyden arviointiin, ennusteiden ja niiden sisältämien 

oletusten arviointiin, arvostusprosessin arviointiin yleensä sekä laskelmien 

matemaattisen oikeellisuuden varmistamiseen. Tuloverojen ja muiden verojen 

osalta sen sijaan tarkastuksissa on yleisesti ottaen käytetty apuna veroasiantuntijan 

ammattitaitoa.  
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Aineiston pohjalta voidaan havaita, että laskennallisten verosaamisten tarkastuksen 

painopisteenä on ollut ennen kaikkea niiden hyödynnettävyyden arviointi. Tämä on 

tapahtunut muun muassa arvioimalla johdon tekemiä arvioita tulevaisuudessa 

syntyvästä verotettavasta tulosta sekä yleisesti analysoimalla konsernin 

tämänhetkistä kannattavuustasoa. Tulevaisuuden verotettavan tulon arvioiminen on 

hyvin merkittävää, sillä kuten perustelut -osiossa todettiin, yrityksellä tulee olla 

verotettavaa tuloa tulevaisuudessa, jotta se pystyy hyödyntämään laskennallisia 

verosaamisia tulevaisuudessa. Jotta tilintarkastajat ovat pystyneet arvioimaan 

johdon verotettavasta tulosta tekemien arvioiden ja ennusteiden luotettavuutta, he 

ovat verranneet johdon aiempien vuosien ennusteita toteumiin. Lisäksi 

kertomuksissa on kuvattu, että tilintarkastajat ovat tarkastaneet näiden laskelmien 

matemaattisen oikeellisuuden sekä varmistaneet niiden yhdenmukaisuuden 

yrityksen suunnitelmiin ja arvonalentumistestauksessa käytettyihin ennusteisiin 

nähden. Kuten myös muiden omaisuuserien osalta, laskennallisten 

verosaamistenkin tarkastuksessa on pyritty analysoimaan laskelmien sisältämien 

oletusten asianmukaisuutta ja kohtuullisuutta. Tällaisia oletuksia ovat muun muassa 

liikevaihdon ja kulujen kehitys. 

 

Verojen ja erityisesti eniten esiintyvien tuloverojen osalta tarkastuksissa on käytetty 

apuna veroasiantuntijoita. Näitä on arvonmääritysasiantuntijoiden tapaan käytetty 

apuna johdon käyttämien olettamien ja menetelmien asianmukaisuuden 

arvioinnissa. Lisäksi muutamissa kertomuksissa on tuotu esiin, että 

veroasiantuntijat ovat avustaneet yrityksen ja veroviranomaisten välisen 

kirjeenvaihdon sekä ulkopuolisten veroasiantuntijoiden antamien lausuntojen 

arvioinnissa. Veroasiantuntijoiden käyttö johtuu varmastikin siitä, että verotusasiat 

ovat hyvin monimutkaisia. Lisäksi perustelu –osiossa esiin tuotu yritysten 

kasainvälinen toiminta lisää monimutkaisuutta entisestään, kun yritysten tulee 

noudattaa monien eri maiden erilaisia verosäännöksiä. Näin ollen joissakin 

aineiston yrityksissä apuna on käytetty sekä paikallisia että kansainvälisiä 

veroasiantuntijoita, mikä varmasti on helpottanut kyseisen aihealueen tarkastusta. 
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Yrityshankinnat 

Yrityshankintoihin liittyvien KAM:ien tarkastuksessa on käytetty osittain samanlaisia 

toimenpiteitä kuin liikearvon arvostuksen tarkastuksessa johtuen niiden 

kytkeytymisestä toisiinsa. Yrityshankintoja ja niiden kirjanpitokäsittelyä on huomioitu 

aineiston yritysten tarkastuksessa muun muassa käymällä läpi hankintaan liittyviä 

sopimuksia ja kauppakirjoja, keskustelemalla johdon kanssa, tarkastamalla 

hankinnan laskelmia ja niihin liittyviä oletuksia sekä hyödyntämällä asiantuntijoita. 

Myös yrityshankinta -KAM:ien osalta tilinpäätöksessä esitettyjen liitetietojen arviointi 

on ollut keskeinen toimenpide. 

 

Tilintarkastuskertomusten perusteella tilintarkastajat ovat yrityshankintojen osalta 

usein lukeneet läpi hankintoihin liittyviä sopimuksia ja kauppakirjoja. Tällä he ovat 

pyrkineet varmistamaan esimerkiksi sen, että hankinta on toteutettu sopimuksen 

mukaisesti sekä siihen liittyvät varat ja velat on otettu huomioon laskelmissa 

asianmukaisella tavalla. Lisäksi yrityshankintojen tarkastuksessa on käyty läpi 

siihen liittyviä laskelmia, arvioitu niiden soveltuvuutta sekä varmistettu niiden 

matemaattinen oikeellisuus. Tarkastuksessa on myös aineiston mukaan käyty läpi 

hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen arvostus- sekä 

kirjaamisperiaatteita. Lisäksi tilintarkastajat näyttävät myös tämän erän osalta 

vertaavan käytettyjä laskentaperiaatteita yrityksen soveltamiin standardeihin eli 

lähinnä IFRS-standardeihin. Tämän osalta esimerkiksi eräässä kertomuksessa on 

kuvattu, että tilintarkastajat ovat pyrkineet selvittämään muun muassa sitä, 

toteutuuko määräysvallan siirtymisen hetki hankitussa yhtiössä IFRS-standardien 

mukaisesti. 

 

Yrityshankinta -KAM:ien osalta kertomuksissa on tuotu esiin myös johdon kanssa 

käydyt keskustelut. Keskustelut näyttävät liittyvän pääasiassa yrityshankinnan 

kauppahintaan ja sen määritysperusteisiin, laskentaperiaatteisiin sekä hankinnan 

perusteisiin. Näiden keskustelujen pohjalta tilintarkastajat ovat pyrkineet 

ymmärtämään paremmin muun muassa hankintaan liittyvissä laskelmissa käytettyjä 

oletuksia, joiden asianmukaisuutta he ovat pyrkineet myös selvittämään. Tällainen 

oletus yrityshankintalaskelmiin liittyvien rahavirtaennusteiden osalta on ollut 

esimerkiksi ennustettu myynti. Näitä oletuksia tilintarkastajat taas ovat useimpien 
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yrityshankinta -KAM:ien osalta verranneet muun muassa aikaisempiin ennusteisiin 

ja toisaalta julkiseen markkinatietoon sekä ulkopuolisten tekemiin ennusteisiin. 

Lisäksi eräässä kertomuksessa on tuotu esiin, että tilintarkastajat ovat tehneet omia 

varjolaskelmia. Näillä toimenpiteillä on varmasti pyritty selvittämään, ovatko käytetyt 

oletukset realistisia ja kohtuullisia. Näin on saatu myös lisävarmuutta 

yrityshankintoihin liittyvien laskelmien oikeellisuudesta. 

 

Yrityshankintoihin liittyvien KAM:ien osalta monissa kertomuksissa on tuotu esiin 

myös arvonmääritysasiantuntijoiden ja muiden erityisasiantuntijoiden käyttö. 

Arvonmääritysasiantuntijat ovat pääasiassa avustaneet hankittujen varojen ja 

vastattavaksi otettujen velkojen yksilöimiseen ja arvostukseen liittyvien prosessien 

ja menetelmien arvioinnissa. Lisäksi joissakin kertomuksissa on tuotu esiin, että 

arvonmääritysasiantuntija on auttanut myös hankintahinnan kohdistamisen 

tarkastustyössä. Tähän kuuluu myös yrityshankintaan liittyvien aineettomien 

hyödykkeiden, kuten liikearvon, arvostus. Näin ollen myös yrityshankinnat -KAM:ien 

osalta on tuotu esiin liikearvon tarkastus. Tässä kohtaa tilintarkastajat ovat kuitenkin 

keskittyneet enemmän liikearvon syntymisen perusteisiin sekä liikearvon 

kohdistamiseen rahavirtaa kerryttäville yksiköille. Arvonmääritysasiantuntijoiden 

lisäksi yrityshankintojen osalta on käytetty myös muita asiantuntijoita apuna. 

Esimerkiksi yhdessä kertomuksessa on tuotu esiin veroasiantuntijoiden käyttö. 

Veroasiantuntijat ovat kyseisessä yrityksessä avustaneet lähinnä hankittujen 

laskennallisten verosaamisten arvostukseen ja kohdistamiseen liittyvässä 

tarkastuksessa. 

 

Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys ja toiminnan jatkuvuus 

Rahoituksen riittävyyteen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyvien KAM:ien 

tarkastustoimenpiteet ovat aineiston mukaan koskeneet lähinnä 

kassavirtaennusteiden läpikäyntiä ja vertaamista, herkkyyslaskelmien tarkastusta 

sekä johdon kanssa käytyjä keskusteluja. Lisäksi sellaisten yritysten osalta, joilla 

kovenanttiehdot ovat rikkoutuneet tai rikkoutumassa, on käyty läpi niihin liittyviä 

laskelmia. Kassavirtaennusteiden osalta tilintarkastajat ovat useimpien yritysten 

tarkastuksessa vertailleet kyseisiä ennusteita seuraavan tilikauden budjettiin. 

Samalla tavoin kuin omaisuuserien arvostuksenkin osalta, myös tässä kohtaa 
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tarkastuksessa on varmasti haluttu varmistua siitä, että ennusteet ovat linjassa 

yrityksen muiden tulevaisuuden suunnitelmien kanssa. Lisäksi 

kassavirtaennusteeseen liittyvien laskelmien matemaattinen oikeellisuus on 

tarkastettu myös tämän KAM:in osalta.  

 

Aineistosta voidaan havaita, että ennusteen vertailuja on tehty myös edellisen 

tilikauden toteutuneisiin myynteihin ja kuluihin. Tällä on luultavasti haluttu varmistua 

siitä, että ennusteet ovat kohtuullisia edelliseen vuoteen nähden. Lisäksi 

tilintarkastajat ovat pyrkineet hahmottamaan johdon mahdollisuuksia vaikuttaa 

kuluihin. Kulujen pienentäminen on tietysti tärkeää, jotta seuraavan tilikauden 

rahoitusta saadaan parannettua ja toiminnan jatkuvuutta turvattua. Lisäksi 

rahoitusvaikeuksiin ja toiminnan jatkuvuuteen liittyvien KAM:ien osalta on käyty 

merkittäviä keskusteluja johdon kanssa. Nämä keskustelut näyttävät pääasiassa 

liittyneen säästösuunnitelmiin, rahoitustoimenpiteisiin sekä johdon tekemiin 

ennusteisiin. Johdon kanssa käytävät keskustelut ovat varmasti keskeisiä 

toimenpiteitä vaikeassa rahoitustilanteessa, sillä usein johdolla on paras tietämys 

yrityksen todellisesta tilanteesta ja siihen liittyvistä ratkaisuista. 

 

Rahoituksen riittävyys -KAM:in osalta myös herkkyyslaskelmilla näyttää olevan 

keskeinen rooli. Tilintarkastajat ovat niiden osalta tarkastaneet herkkyyslaskelmien 

realistisuutta ja toisaalta laskelmissa käytettyjen taustatietojen järkevyyttä. Kuten 

myös omaisuuserien arvostuksen yhteydessä tehtyjen herkkyysanalyysien osalta, 

myös tässä kohtaa on haluttu selvittää erilaisten laskelmien sisältämien oletusten 

muutosten vaikutusta. Eräässä kertomuksessa on esimerkiksi tuotu esiin, että 

herkkyyslaskelmien testauksella on nimenomaan pyritty selvittämään, paljonko 

rahoituksen riittävyydellä on liikkumavaraa kovenanttiehtoihin nähden. 

 

Varaukset 

Varauksiin liittyviä KAM:eja aineistossa ovat olleet muun muassa takuuvaraukset, 

huoltovaraukset sekä erilaisiin oikeudellisiin seikkoihin liittyvät varaukset. Näihin 

seikkoihin liittyvään harkintaan ja epävarmuuteen on pyritty aineiston mukaan 

vastaamaan muun muassa vertaamalla varauksia aiemmin toteutuneisiin 

kustannuksiin, haastattelemalla johtoa ja mahdollisesti lakimiehiä sekä yleisesti 
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varauksia läpikäymällä ja arvioimalla. Keskeisenä päämääränä tarkastuksessa on 

ollut selvittää varausten oikeellisuus ja riittävyys.  

 

Aineiston pohjalta voidaan todeta, että tilintarkastajat ovat useiden varaus -KAM:ien 

osalta verranneet varausten määrää esimerkiksi edellisvuoden toteutuneisiin 

kustannuksiin kyseiseltä alueelta. Tässä tavoitteena on ollut selvittää johdon 

tekemien varauksiin liittyvien arvioiden tarkkuutta. Esimerkiksi erään huoltovaraus -

KAM:in osalta on tuotu esiin, että varauksista tehtyjä arvioita on verrattu aiemmin 

toteutuneisiin huoltokustannuksiin. Lisäksi tilintarkastajat ovat yleisesti arvioineet 

omaa ammatillista harkintaansa käyttäen, että kaikki olennaiset erät on sisällytetty 

varauksiin ja laskelmat ovat asianmukaisia. Tässä arvioinnissa vaikuttaa myös 

keskeisenä apuna olleen hallituksen kokousten pöytäkirjat, joista on saatu 

tukimateriaalia arviointiin.  

 

Keskeisimpiä toimenpiteitä varaus -KAM:ien tarkastuksessa ovat olleet myös 

johdon haastattelut. Näissä haastatteluissa merkittävin tavoite on ollut selvästi 

selvittää mahdollisia tapahtumia, jotka voisivat aiheuttaa kirjattujen varausten 

määrän ylittymisen. Lisäksi yhdessä kertomuksessa on tuotu haastattelujen ohella 

esiin myös johdon havainnointi. Tätä ei ole kuitenkaan sen enempää taustoitettu, 

että mitä kyseessä oleva havainnoiminen käytännössä sisältää. Oikeudellisiin 

seikkoihin liittyvien varausten osalta myös joko yhtiön sisäisiä tai ulkopuolisia 

lakimiehiä on haastateltu. Aineistosta voidaan päätellä, että ensisijaisesti 

haastatteluja on pyritty tekemään kyseisen yhtiön sisäisille lakimiehille, ja tämän 

jälkeen vielä pyydetty vahvistuksia ulkopuolisilta lakimiehiltä tarpeen vaatiessa. 

 

Muut KAM:it 

Muita jäljelle jääviä ja aineistossa vähemmän esiintyviä KAM-luokkia ovat olleet IT-

järjestelmät ja kontrolliympäristö, rahoitusinstrumenttien käyvän arvon määrittely ja 

suojauslaskenta, oikeudelliset vastuut ja oikeusprosessit, investoinnit sekä 

eläkejärjestelyt. Näihin ei perehdytä tässä tutkimuksessa kovin syvällisesti, sillä 

niiden merkitys aineistossa ei ole suuri niiden vähäisestä määrästä johtuen. 
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IT-järjestelmien ja kontrolliympäristön KAM:eja on huomioitu tilintarkastuksessa 

pääasiassa kontrollien rakenteen ja toimivuuden testaamisella sekä yleisellä 

kontrolli- ja järjestelmäympäristön arvioinnilla. Keskeisesti kontrollien testausta on 

tilintarkastuksissa painotettu taloudellisen raportoinnin kontrolleihin. Tällaisia 

testauksen kohteena olevia kontrolleja vaikuttaa aineiston pohjalta olevan erilaiset 

täsmäytys- ja hyväksymiskontrollit sekä järjestelmiin pääsyyn liittyvät kontrollit. 

Yleisesti kontrolliympäristön arviointi on aineiston yrityksissä käsittänyt ainakin 

käyttäjäoikeuksien hallinnan ja työyhdistelmien eriyttämisen kontrollien arvioinnin. 

Eräässä kertomuksessa on lisäksi tuotu esiin kontrolleissa havaitut heikkoudet. 

Tähän on kuitenkin reagoitu raportoimalla näistä heikkouksista johdolle, ja sitä 

kautta pyritty korjaustoimenpiteillä pienentämään heikkouksiin liittyviä riskejä. 

 

Rahoitusinstrumenttien ja suojauslaskennan KAM:ien osalta tilintarkastuksen 

toimenpiteet ovat keskittyneet muun muassa rahoitusinstrumenteille määriteltyjen 

käypien arvojen arviointiin ja vertailuun sekä suojauslaskennan soveltamisen 

arviointiin. Rahoitusinstrumenteille määriteltyjä käypiä arvoja on kertomusten 

mukaan pääasiassa arvioitu vertailemalla markkinanoteerauksiin sekä muihin 

ulkopuolisiin lähteisiin. Lisäksi rahoitusinstrumenttien arvostuksen oikeellisuutta on 

testattu esimerkiksi data-analyyseillä sekä tarkastamalla yksittäisiä tapahtumia 

pistokokeilla. Suojauslaskennan osalta aineiston yrityksissä on vertailtu laskennan 

soveltamista IFRS-standardien vaatimuksiin nähden. Lisäksi eräiden 

johdannaissopimusten olemassaoloa on pyritty varmistamaan pyytämällä 

vastapuolelta vahvistuksia. Suojauslaskennan ja rahoitusinstrumenttien 

arvostuksen osalta myös sisäisten kontrollien testaus vaikuttaa olevan keskeisessä 

asemassa. 

 

Riita-asioihin, oikeudellisiin vastuihin ja oikeusprosesseihin liittyviä KAM:eja on 

huomioitu suoritetussa tarkastuksessa esimerkiksi keskustelemalla aiheesta johdon 

kanssa, tutustumalla olennaiseen dokumentaatioon, hankkimalla vahvistuksia 

ulkopuolisilta oikeusavustajilta sekä arvioimalla tehtyjen varausten ja esitettyjen 

tilinpäätöstietojen riittävyyttä. Tilintarkastajat näyttävät myös käyneen läpi 

esimerkiksi hallituksen kokousten pöytäkirjoja sekä yhtiön ja vastapuolen välistä 

kirjeenvaihtoa. Johdon kanssa käytyjen keskustelujen lisäksi varmennusta on pyritty 
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hankkimaan myös keskustelemalla yritysten omien lakimiesten kanssa. 

Pääsääntöisesti suoritettujen toimenpiteiden keskeisenä tavoitteena on ollut 

selvittää, onko johto ottanut huomioon kaikki olennaiset tapahtumat ja niihin liittyvät 

kulut. 

 

Investoinnin KAM:ien osalta tarkastustoimenpiteet ovat keskittyneet 

investointiohjelman tarkasteluun sekä investointien kirjanpitokäsittelyn 

asianmukaisuuden varmentamiseen. Esimerkiksi eräässä kertomuksessa on tuotu 

esille, että tilintarkastajat ovat tutustuneet yhtiön investointisuunnitelmaan sekä 

tarkkailleet sen etenemistä tilikauden aikana. Lisäksi investointien osalta on tehty 

erilaisia aineistotarkastustoimenpiteitä, joissa tarkoituksena on ollut selvittää 

investointiin liittyvien kirjausten asianmukaisuus. Lisäksi tilintarkastuksessa on 

arvioitu aktivointiedellytysten täyttymistä keskeneräisten investointiprojektien 

osalta. 

 

Kertomusten mukaan eläkejärjestelyjen KAM:ien osalta tarkastuksessa sen sijaan 

keskeistä on ollut eläkejärjestelyihin liittyvien asiantuntijoiden käyttö sekä yleisesti 

käytetyn mallin ja sen sisältämien oletusten järkevyyden arviointi. Esimerkiksi 

vakuutusmatemaatikkoja on käytetty apuna eläkelaskelmien arvioinnissa. Lisäksi 

eräässä kertomuksessa on tuotu esiin, että tällaiset eläkelaskelmat sisältävät monia 

suhteellisen muuttumattomia oletuksia, kuten kuolleisuus, inflaatio ja eläkkeiden 

korotukset. Tilintarkastajat ovat arvioineet tällaisten olettamusten asianmukaisuutta 

yhdessä asiantuntijoiden kanssa. 

 

 Tulosten yhteenveto 

 

Tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen esittämisellä on pyritty tuomaan 

tilintarkastuskertomusten käyttäjille merkittävämpää tietoa päätöksenteon tueksi 

(Christensen et al. 2014, 72). Tilintarkastuskertomusten analysoinnin pohjalta 

merkittävämmän informaation suuntaan on uudistuksen myötä saatettu jopa päästä, 

sillä kertomuksissa on tuotu monipuolisesti esiin erilaisia KAM:eja ja yrityskohtaista 

tietoa. Kuitenkin muutamat KAM:it toistuvat aineiston yrityksissä selvästi enemmän 
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kuin muut. Nämä KAM:it ovat keskittyneet pääasiassa tuloutukseen, varojen 

arvostukseen sekä erilaisiin harkinnanvaraisiin eriin. Jokaisessa kertomuksessa on 

tuotu esiin vähintään yksi KAM, ja suurin osa näistä esitetyistä KAM:eista on 

nostettu esiin konsernitilinpäätöksestä. Myös muutamissa kertomuksissa on 

nostettu KAM:eja esiin emoyhtiön tilinpäätöksestä lähinnä tytäryhtiösijoitusten 

arvostamiseen liittyen.  

 

Osassa tilinkertomuksia KAM:ien taustat, perustelut ja toimenpiteet on tuotu esiin 

hyvin yksityiskohtaisesti, kun taas joissakin kertomuksissa on lähinnä 

pintapuolisesti kerrottu kyseisestä KAM:ista. Lisäksi samoja KAM:eja on tuotu esiin 

ja kuvattu hyvin samalla tavalla käyttäen jopa samoja lauseita. Yhteensä 

kertomuksista on löydettävissä 16 eri aiheeseen liittyvää KAM-ryhmää. Lisäksi 

aineistossa on muutamia yksittäisiä, yrityskohtaisia KAM:eja. Viisi suurinta KAM-

ryhmää kertomuksissa ovat olleet liikevaihdon ja pitkäaikaishankkeiden tuloutus, 

liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvostus, vaihto-omaisuuden 

arvostus, tytäryhtiö- ja osakkuusyhtiösijoitusten arvostus sekä veroihin ja 

laskennallisiin verosaamisiin liittyvät kysymykset. Näiden osalta on keskitytty 

erityisesti erien oikeellisuuteen sekä varojen arvostuksen osalta niiden riskiin 

arvonalentumisesta. Lisäksi myynnin tuloutuksen KAM:eissa päämääränä on ollut 

varmistaa tuloutusajankohdan oikeellisuus. Laskennallisten verosaamisten osalta 

taas kyse on ollut lähinnä niiden hyödynnettävyydestä tulevaisuudessa. Nämä viisi 

suurinta KAM-ryhmää, niiden perustelut sekä tarkastuksessa suoritetut toimenpiteet 

on esitetty tiivistetysti taulukossa 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

Taulukko 4. Keskeisimpien KAM:ien perustelut ja huomiointi tilintarkastuksessa 

KAM Keskeisimmät perustelut 
Keskeisimmät toimenpiteet 

tilintarkastuksessa 

Liikevaihdon ja 
pitkäaikaishankkeiden 
tuloutus 

•Harkinnanvaraisuus ja 
merkittävyys 
•Keskeinen tulosmittari 
•Tulovirtojen erilaisuus ja määrä 

•Myyntisopimusten ja muiden 
kirjallisten aineistojen läpikäynti 
•Myynnin kontrollien testaus ja 
arviointi 
•Tuloutusperiaatteiden arviointi 

Liikearvon ja muiden 
aineettomien 
hyödykkeiden arvostus 

•Johdon ennusteet ja oletukset 
•Erän merkittävyys ja määrä 
•Arvostuksen sisältämä 
epävarmuus ja monimutkaisuus 

•Arvonmääritysasiantuntijoiden käyttö 
•Keskustelut johdon kanssa 
•Laskelmien arviointi, tarkastus ja 
vertailu ulkopuoliseen tietoon 

Vaihto-omaisuuden 
arvostus 

•Riski varaston yliarvostuksesta 
•Erän arvostamisen 
arvionvaraisuus 
•Erän olennaisuus 

•Inventointiin osallistuminen 
•Arvostusprosessin asianmukaisuuden 
arviointi 

Tytäryhtiö- ja 
osakkuusyhtiösijoitusten 
arvostus 

•Arvonalentumiseen sisältyvä 
harkinta 
•Rahavirtojen epävarmuus 
•Erän merkittävyys 
• Vaikutukset emoyhtiön 
jakokelpoisiin varoihin 

•Herkkyysanalyysit 
•Laskentaperiaatteiden arviointi 
•Arvonmääritysasiantuntijoiden käyttö 

Veroihin ja 
laskennallisiin 
verosaamisiin ja -
velkoihin liittyvät 
kysymykset 

•Johdon ennusteet ja erän 
olennaisuus 
•Verosaamisten 
hyödynnettävyyden epävarmuus 
•Kansainvälinen toiminta 

•Johdon ennusteiden arviointi 
•Veroasiantuntijoiden käyttö 

 

Aineiston KAM:ien perusteluissa on viitattu pääsääntöisesti kyseessä olevan erän 

merkittävään määrään tilinpäätöksen kannalta. Erän olennaisuutta on pyritty 

tilintarkastuskertomuksissa korostamaan tuomalla esiin prosenttiosuuksia 

esimerkiksi yrityksen kokonaisvaroista tai omasta pääomasta. Lisäksi aineistossa 

keskeisiä perusteluja ovat olleet merkittävät virheellisyyden riskit sekä erän 

sisältämä harkinta ja arvionvaraisuus. Yleensä tämä harkinta kytkeytyy kyseessä 

olevan erän määrittämiseen liittyvien laskelmien sisältämiin johdon ennusteisiin ja 

oletuksiin. Esimerkiksi liikearvon ja tytäryhtiösijoitusten arvostuksen osalta KAM:iksi 

nostamista on perusteltu tulevaisuuden rahavirtaennusteiden sisältämällä 

harkinnalla ja epävarmuudella. 

 

Eniten kertomuksissa esitettyä KAM:ia eli liikevaihdon tuloutusta on 

harkinnanvaraisuuden ja olennaisuuden lisäksi perusteltu tulovirtojen suurella 
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määrällä ja erilaisuudella. Keskeisenä perusteluna on myös ollut riski väärästä 

myynnin tuloutusajankohdasta. Lisäksi tilintarkastuskertomusten mukaan liikevaihto 

on monessa yrityksessä keskeinen tulosmittari, mikä lisää erän manipulointiriskiä. 

Pitkäaikaishankkeiden tulouttamisessa sen sisältämää riskiä taas on perusteltu 

valmiusasteen mukaisella tulouttamisella. 

 

Liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvostus -KAM:eissa 

perusteluissa on pääasiassa viitattu niihin liittyvien arvonalentumistestausten 

sisältämään harkintaan. Testaukseen liittyvien käyttöarvolaskelmien sisältämien 

oletusten muutokset ja niiden kohtuullisuus ovat olleet aineiston kertomusten 

mukaan tilintarkastuksen keskiössä. Myös vaihto-omaisuuden arvostus -KAM:ien 

osalta perustelut ovat kytkeytyneet lähinnä siihen liittyvien laskelmien sisältämään 

harkintaan sekä riskiin vaihto-omaisuuden yliarvostamisesta. Johto joutuu 

käyttämään runsaasti harkintaa esimerkiksi epäkuranttien nimikkeiden sekä 

hankintamenon määrittelemisessä. 

 

Tytäryhtiö- ja osakkuusyhtiösijoitusten arvostamisen perusteluissa on viitattu hyvin 

samanlaisiin seikkoihin kuin liikearvon arvostamisen osalta. Myös tässä kohtaa 

arvonalentumistestaukseen liittyvä harkinnanvaraisuus, rahavirtaennusteiden 

sisältämät oletukset sekä tase-erän merkittävyys ovat perustelujen keskiössä. 

Lisäksi tytäryhtiösijoitusten ottamista KAM:iksi on perusteltu sen keskeisellä 

vaikutuksella emoyhtiön jakokelpoisiin voittovaroihin. Sen sijaan veroihin ja 

laskennallisiin verosaamisiin liittyvien KAM:ien osalta on painotettu niiden 

hyödynnettävyyteen liittyvää epävarmuutta. Tulevaisuudessa kertyvän verotettavan 

tulon arviointi sisältää runsaasti harkintaa ja oletuksia esimerkiksi liittyen tulevaan 

markkinatilanteeseen. Lisäksi muun muassa tuloverojen KAM:ien perusteluissa on 

korostettu kansainvälisen liiketoiminnan tuomia haasteita ja riskejä, kun johto ei 

välttämättä tunne paikallista verolainsäädäntöä. 

 

Muiden vähemmän mainittujen KAM-ryhmien osalta perustelut ovat olleet hyvin 

samanlaisia kuin edellä esitettyjen eniten mainittujen KAM:ien perustelut. Kuitenkin 

myös muutamia eroavaisuuksia löytyy. Esimerkiksi rahoituksen riittävyyteen ja 

toiminnan jatkuvuuteen liittyviä KAM:eja on perusteltu yrityksen heikentyneellä 
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rahoitustilanteella ja rikkoutuneilla tai rikkoutumassa olevilla kovenanttiehdoilla. 

Lisäksi myyntisaamisten KAM:eissa on tuotu esiin maailmanlaajuisen 

asiakaskunnan tuomat haasteet sekä erään sisältyvät luottotappioriskit. Monissa 

KAM:eissa on viitattu myös niiden sisältämään monimutkaisuuteen. Tästä 

esimerkkinä on yhtiön kontrolliympäristön ja IT-järjestelmien monimutkaisuus, joka 

saattaa vaikuttaa järjestelmien toimivuuteen. 

 

KAM:ien perustelujen lisäksi kertomuksissa on kuvattu, miten kyseessä olevaa 

KAM:ia on huomioitu suoritetussa tilintarkastuksessa. Keskeisesti tilintarkastajat 

ovat suorittaneet aineistotarkastusta, analyyttisiä toimenpiteitä sekä kontrollien 

testausta. Tämä on pitänyt sisällään pääasiassa erilaisten laskelmien 

oikeellisuuden testausta ja läpikäymistä, erilaisten asiantuntijoiden hyödyntämistä 

sekä keskustelua johdon kanssa. Lisäksi vaihto-omaisuuden arvostuksen 

tarkastuksessa keskeistä on ollut inventointiin osallistuminen. Muuten 

omaisuuserien arvostuksen osalta suoritetut toimenpiteet ovat olleet lähes 

samanlaisia, joten niitä on tarkasteltu tutkimuksessa yhtenä ryhmänä.  

 

Pääasiassa tarkastuksessa on pyritty arvioimaan yrityksen käyttämien 

laskentaperiaatteiden asianmukaisuutta vertaamalla niitä sen soveltamiin 

laskentastandardeihin. Lisäksi erilaisten varojen arvostuksessa käytettyjen 

laskelmien sisältämien ennusteiden ja oletusten kohtuullisuutta on arvioitu. Usein 

myös edellisen tilikauden ennusteita on verrattu tilikauden toteumatietoihin, jotta on 

pystytty selvittämään johdon ennustetarkkuutta. Aineiston perusteella 

tarkastuksissa on myös käytetty paljon erilaisia asiantuntijoita apuna. Esimerkiksi 

liikearvon ja tytäryhtiösijoitusten arvostuksen osalta on hyödynnetty 

arvonmääritysasiantuntijaa, joka on auttanut tilintarkastajia esimerkiksi laskelmien 

sisältämien ennusteiden ja oletusten arvioinnissa. Varojen arvostuksen osalta myös 

omien herkkyysanalyysien tekeminen ja toisaalta johdon tekemien 

herkkyysanalyysien tarkastus on ollut keskeistä. Lisäksi monien kertomusten 

mukaan tarkastukseen on sisältynyt keskusteluja johdon kanssa muun muassa 

laskentaperiaatteista ja merkittävimmistä riskeistä. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia asioita suomalaisten 

listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksissa on nostettu tilintarkastuksen kannalta 

keskeisiksi seikoiksi eli KAM:eiksi. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti 

tarkastelemalla listayhtiöiden vuonna 2017 julkaisemia tilintarkastuskertomuksia. 

Tutkimusmenetelmänä toimi sisällönanalyysi, jonka avulla pyrittiin selvittämään 

esitettyjen KAM:ien sisältöä samoin kuin niiden perusteluja ja huomiointia 

suoritetussa tilintarkastuksessa. Tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja 

käsitelevää uutta ISA 701 -standardia on tullut soveltaa listayhtiöiden 

tilintarkastuksissa 15.12.2016 päättyviltä tilikausilta eteenpäin. Näin ollen 

ensimmäiset uudenmuotoiset tilintarkastuskertomukset on julkaistu vuonna 2017, 

joten niiden tutkiminen on hyvin ajankohtaista. 

 

ISA 701 -standardin luominen on ollut osa laajempaa IAASB:n toteuttamaa 

projektia, jossa myös monia muita tilintarkastuskertomusta käsitteleviä standardeja 

on uudistettu. IAASB aloitti standardiuudistusprojektinsa vuonna 2009 ja julkaisi 

lopulliset standardit vuonna 2015. Tämän tilintarkastuskertomusuudistuksen ja 

erityisesti KAM:ien esittämisen taustalla on pääasiassa ollut tilintarkastuksen 

odotuskuilu sekä heikko laatu. Useista uudistuksista huolimatta odotuskuilu on 

pysynyt merkittävänä ja tilintarkastuksen laatua ei ole saatu tarpeeksi parannettua.  

Myös eräs merkittävä syy ISA 701 -standardin luomisen taustalla on kertomuksen 

alhainen viestintäarvo. Näin ollen uudistuksen tavoitteena on ennen kaikkea ollut 

kertomusten informatiivisuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen, jotta kertomusten 

käyttäjät saisivat hyödyllisempää tietoa päätöksenteon tueksi. 

 

Tutkielman teoriaosiossa tarkasteltiin tilintarkastusta ja tilintarkastuskertomuksia 

yleisellä tasolla sekä tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja 

yksityiskohtaisemmin. Tilintarkastuksen osalta tarkasteltiin sen sääntelyä 

Suomessa pääpiirteissään. Tilintarkastuskertomuksia käsittelevässä osiossa taas 

keskityttiin vanhanmallisen standardisoidun kertomusmallin saamaan kritiikkiin ja 

toisaalta parannusehdotuksiin. Lisäksi tutkielmassa tarkasteltiin, millaisia toiveita 

kertomusten käyttäjillä on kertomuksen sisältämän informaation suhteen. 
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Tilintarkastuskertomusten osalta tarkasteltiin myös uudenlaista laajennettua 

kertomusmallia ja uudistuksen taustalla olevia tilintarkastuksen odotuskuilua ja 

laatua. Luvussa kolme käsiteltiin tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja 

hieman tarkemmin tuoden esiin KAM:ien määrittelyä ja sisältöä. Tiivistetysti ISA 701 

-standardin mukaan tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat niitä seikkoja, 

joita tilintarkastaja on oman harkintansa mukaan pitänyt merkittävimpinä 

suoritetussa tilintarkastuksessa. Nämä seikat tulisi esittää 

tilintarkastuskertomuksessa omassa osiossaan. Lisäksi kertomuksessa tulee tuoda 

esiin, miksi kyseinen seikka on valittu KAM:iksi ja toisaalta miten kyseistä seikkaa 

on huomioitu suoritetussa tilintarkastuksessa. KAM:ien määrittelyn lisäksi 

tutkielmassa tarkasteltiin KAM:eista tehtyä aiempaa tutkimusta. Nämä tutkimukset 

ovat liittyneet pääasiassa KAM:ien vaikutuksiin kertomusten käyttäjille sekä 

KAM:ien vaikutuksiin tilintarkastajan vastuuseen. Lisäksi KAM:ien hyödyllisyyttä ja 

toimivuutta pyrittiin selvittämään tarkastelemalla kokemuksia tilintarkastuksen 

kannalta keskeisistä seikoista erilaisten tutkimusten ja selvitysten perusteella. 

 

 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa pyrittiin löytämään vastauksia asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin, jotka koostuivat yhdestä päätutkimuskysymyksessä sekä 

kahdesta alatutkimuskysymyksestä. Nämä alatutkimuskysymykset tukivat 

päätutkimuskysymykseen ”Millaisia asioita listayhtiöiden 

tilintarkastuskertomuksissa on nostettu tilintarkastuksen kannalta keskeisiksi 

seikoiksi?” vastaamista. Tässä osiossa tuodaan tiivistetysti esiin vastaukset näihin 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

 

Suomalaisten listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksissa esitetyt KAM:it luokiteltiin 

tutkimuksessa 16 eri aiheluokkaan. Nämä luokat ja niiden mainintojen määrät on 

tiivistetty taulukkoon 5. Lisäksi muutamissa kertomuksissa on tuotu esiin yksittäisiä 

KAM:eja, jotka eivät varsinaisesti soveltuneet mihinkään luokkaan. Aiheluokittelun 

lisäksi KAM:it jakaantuivat selvästi kahteen erilaiseen päätyyppiin: yleisiin sekä 

toimiala- ja yrityskohtaisiin KAM:eihin. Yleiset KAM:it ovat seikkoja, joita esitetään 
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yleensä KAM:ina yrityksestä tai toimialasta riippumatta, kuten liikevaihdon tuloutus. 

Yritys- ja toimialakohtaiset KAM:it taas ovat riippuvaisia yrityksen yksilökohtaisesta 

tilanteesta tai toimialasta, kuten ympäristövastuut tai oikeusprosessit. 

Kertomuksissa on tuotu esiin 1-6 KAM:ia keskiarvon ollessa kolme seikkaa 

tilintarkastuskertomusta kohti. Osassa kertomuksia KAM:ien kuvaukset ovat hyvin 

yksityiskohtaisia, kun taas joissakin kertomuksissa ne on kuvattu vain 

pintapuolisesti. Lisäksi kertomuksissa esitettävien KAM:ien osalta on tuotu esiin 

samoja asioita hyvin samalla tavalla. Esimerkiksi jokaisella tilintarkastusyhteisöllä 

on selvästi oma tyylinsä esittää KAM:it, ja saman yhteisön eri kertomuksissa 

KAM:ien kuvauksissa on käytetty jopa samoja lauseita. Tämä taas helposti johtaa 

KAM:ien tarkoituksen vastaiseen yleiseen vakiotekstiin, josta esimerkiksi 

tilintarkastuskertomusten käyttäjät ovat jo pitkään halunneet eroon.  

 

Taulukko 5. KAM-luokat ja mainintojen määrät 

 

 

KAM:eja on nostettu enimmäkseen esiin konsernitilinpäätöksestä, mutta 

muutamissa kertomuksissa niitä on tuotu esiin myös emoyhtiön tilinpäätöksestä. 

Emoyhtiön tilinpäätökseen kytkeytyvät KAM:it ovat liittyneet lähinnä 

tytäryhtiösijoitusten arvostamiseen. Pääasiassa esitetyt KAM:it keskittyvät 

tuloutukseen, varojen arvostukseen sekä erilaisiin harkinnanvaraisiin eriin. Näin 

ollen kolme eniten mainittua KAM-luokkaa aineiston kertomuksissa ovat 

Liikevaihdon ja pitkäaikaishankkeiden 
tuloutus (87) 

Maksuvalmius, rahoituksen riittävyys ja 
toiminnan jatkuvuus (9) 

Liikearvon ja muiden aineettomien 
hyödykkeiden arvostus (74) 

Varaukset (8) 

Vaihto-omaisuuden arvostus (37) IT-järjestelmät ja kontrolliympäristö (6) 

Tytäryhtiöosakkeiden ja -sijoitusten sekä 
osakkuusyhtiösijoitusten arvostus (21) 

Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon määrittely 
ja suojauslaskenta (6) 

Veroihin sekä laskennallisiin verosaamisiin ja 
-velkoihin liittyvät kysymykset (21) 

Aktivoitujen kehitysmenojen kirjaaminen ja 
arvostus (5) 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten 
arvostus (16) 

Riita-asiat, oikeudelliset vastuut ja 
oikeusprosessit (3) 

Yrityshankinnat (14) Investoinnit (3) 

Sijoitusten ja sijoituskiinteistöjen arvostus 
(11) 

Eläkejärjestelyt (3) 
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liikevaihdon ja pitkäaikaishankkeiden tuloutus, liikearvon ja muiden aineettomien 

hyödykkeiden arvostus sekä vaihto-omaisuuden arvostus. Pääasiassa KAM:ien 

osalta on keskitytty erien oikeellisuuteen ja olemassaoloon sekä varojen 

arvostuksen osalta niiden oikeanlaiseen ja oikeamääräiseen arvostukseen. Varojen 

arvostuksen KAM:eissa keskeistä on ollut selvästi riski arvonalentumisesta ja 

arvonalentumiseen liittyvä arvonalentumistestaus. Lisäksi tuloutuksen osalta 

keskiössä on ollut tuloutuksen oikea ajankohta. 

 

Ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen ”Miten tilintarkastuskertomuksessa esiin 

nostettuja seikkoja on perusteltu?” löytyi aineistosta monipuolisesti vastauksia. 

Yleisesti ottaen KAM:ien perustelut ovat jollakin tapaa liittyneet kyseisen erän 

merkittävään määrän tilinpäätöksessä sekä sen sisältämään 

harkinnanvaraisuuteen. Kuitenkin KAM:ien tarkemmat perustelut vaihtelevat 

selvästi KAM-luokkien välillä. Toisaalta taas erilaisten omaisuuserien arvostuksen 

ottamista KAM:iksi on perusteltu lähes samoilla asioilla. Nämä ovat liittyneet 

pääasiassa arvonalentumislaskelmiin kytkeytyvien rahavirtaennusteiden sisältämiin 

oletuksiin ja harkintaan. Lisäksi varojen arvostamisen erien nostamista KAM:iksi on 

perusteltu yleisesti arvostusprosessin monimutkaisuudella ja siihen sisältyvällä 

epävarmuudella. Esimerkiksi vaihto-omaisuuden arvostuksen ottamista KAM:iksi on 

perusteltu varaston hankintamenon ja nettorealisointiarvon määrittämiseen 

liittyvällä harkinnalla. Tässä riskinä on, että varaston nettorealisointiarvo alittaa 

hankintamenon vaikkapa tavaran epäkuranttiudesta johtuen, jolloin varasto olisi 

yliarvostettu. Edellä mainittujen perustelujen lisäksi esimerkiksi tytäryhtiösijoitusten 

arvostamisen nostamista KAM:iksi on perusteltu sen keskeisellä vaikutuksella 

emoyhtiön jakokelpoisiin varoihin. 

 

Kertomuksessa eniten esiin nostetun KAM:in eli liikevaihdon tuloutuksen 

perusteluissa on erän harkinnanvaraisuuden ja merkittävyyden lisäksi viitattu riskiin 

vääränlaisesta myynnin katkosta. Lisäksi haasteita aiheuttaa tulovirtojen ja 

myyntitapahtumien suuri määrä ja erilaisuus. Useat erilaiset tulovirrat ja 

myyntitapahtumat lisäävät tuloutuksen monimutkaisuutta ja näin ollen riskiä 

väärästä tuloutusajankohdasta. Myynnin tuloutuksen osalta myös liikevaihdon 

yleisyys yrityksen tulosmittarina on keskeinen perustelu aineiston kertomuksissa. 



83 

Erän ollessa yrityksen keskeinen mittari, se saattaa kannustaa ennenaikaiseen 

tuloutukseen. Pitkäaikaishankkeiden tuloutuksen osalta keskeisimmät perustelut 

sen sijaan ovat liittyneet valmiusasteen mukaisen tuloutuksen sisältämiin arvioihin 

ja ennusteisiin.  

 

Muiden vähemmän esitettyjen KAM:ien perustelut ovat myös liittyneet 

enimmäkseen harkinnanvaraisuuteen ja erän olennaisuuteen. Kuitenkin erien 

yksityiskohtaisemmat perustelut eroavat toisistaan, ja lisäksi täysin erilaisiakin 

perusteluja on havaittavissa. Muun muassa myyntisaamisiin ja veroihin liittyviä 

KAM:eja on perusteltu yrityksen kansainvälisellä toiminnalla. Tämä lisää ennen 

kaikkea erään liittyvää monimutkaisuutta, kun esimerkiksi johto ei tunne eri maiden 

verolainsäädäntöä. Myyntisaamisten osalta myös erääntyneisiin saamisiin liittyvä 

arvostus- ja luottotappioriski ovat olleet kyseisessä KAM:issa keskeisiä perusteluja. 

Lisäksi laskennallisten verosaamisten KAM:eissa perustelut ovat pohjautuneet 

niiden tulevaisuuden hyödynnettävyyteen liittyvään riskiin. 

 

Toiseen alatutkimuskysymykseen ”Miten esiin nostetut seikat on huomioitu 

tilintarkastuksessa?” löytyi myös aineiston pohjalta monia erilaisia vastauksia. 

KAM:ien huomiointi suoritetussa tarkastuksessa sisältää perinteisiä 

tilintarkastuksen toimenpiteitä, kuten aineistotarkastusta, kontrollien testausta sekä 

analyyttisiä toimenpiteitä. Aineiston KAM:ien tarkastuksessa nämä toimenpiteet 

ovat pitäneet sisällään enimmäkseen laskelmien oikeellisuuden testausta ja 

läpikäymistä, erilaisten asiantuntijoiden hyödyntämistä sekä keskustelua johdon 

kanssa. Varojen arvostuksen tarkastuksessa suoritetut toimenpiteet ovat olleet 

lähestulkoon samoja, joten näitä tarkasteltiin toisen alatutkimuskysymyksen osalta 

yhtenä kokonaisuutena. 

 

Laskelmien oikeellisuuden testausta on tehty kertomusten perusteella esimerkiksi 

vertaamalla niitä sovellettaviin laskentastandardeihin. Lisäksi KAM:ien 

huomioinnissa näyttää olleen keskeistä erilaisten asiantuntijoiden hyödyntäminen. 

Muun muassa liikearvon ja tytäryhtiösijoitusten arvostamisen KAM:ien osalta apuna 

on käytetty lähes aina arvonmääritysasiantuntijaa, joka on auttanut oletusten ja 

ennusteiden arvioinnissa. Lisäksi näiden ennusteiden oikeellisuutta ja 
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kohtuullisuutta on pyritty selvittämään vertaamalla niitä johdon laatimiin budjetteihin 

ja edellisen vuoden toteutumiin. Useiden KAM:ien osalta tyypillistä on myös 

keskustella johdon kanssa. Nämä keskustelut ovat liittyneet pääasiassa erään 

sisältyviin riskeihin sekä laskentaperiaatteisiin. Lisäksi eri KAM:ien osalta on kuvattu 

omia, juuri kyseiselle erälle ominaisia toimenpiteitä. Esimerkiksi vaihto-omaisuuden 

arvostuksen oikeellisuuden varmistamista on yleisesti suoritettu osallistumalla 

inventointeihin. 

 

 Keskustelua tuloksista 

 

Aiempia kattavia tutkimuksia itse KAM:ien sisällöstä ei oltu juurikaan tehty ennen 

tätä tutkimusta. Kuitenkin muutamia selvityksiä aiheesta on tehty, ja tämän 

tutkimuksen tulokset näyttävät olevan hyvin linjassa näiden aiempien selvitysten 

kanssa. Patentti- ja rekisterihallituksen (2016) selvityksessä kolme eniten mainittua 

KAM:ia olivat liikevaihdon tuloutus, liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden 

arvostus sekä vaihto-omaisuuden arvostus. Myös tässä tutkimuksessa näitä kolmea 

KAM:ia on nostettu kertomuksissa eniten esiin. Tämä ei tietenkään ole kovin 

yllättävää, sillä kummassakin on käytetty aineistona suomalaisten listayhtiöiden 

tilintarkastuskertomuksia. Myös FRC (2016) on tehnyt Iso-Britanniassa 

vastaavanlaisen selvityksen siellä käytössä olevista KAM:ien tyyppisistä seikoista. 

Selvityksen mukaan nämä esiin nostetut seikat liittyivät pääasiassa liikearvon 

arvonalentumiseen, verotukseen, myyntituottojen kirjaamiseen sekä omaisuuden 

arvonalentumiseen. Tämä tutkimus vaikuttaa olevan linjassa myös FRC:n 

selvityksen kanssa, sillä aineistossa esiintyneet KAM:it liittyivät enimmäkseen 

samoihin asioihin. 

 

Tämän tutkimuksen tuloksena havaitut KAM:it näyttävät olevan melko hyvin linjassa 

myös käyttäjien toiveiden kanssa. Tutkielman teoriaosuuden tutkimuksissa eräs 

keskeisimmistä havainnoista oli selvästi tilintarkastuskertomuksen sisältämän 

viestinnällisen arvon parantaminen. Vanstraelenin et al. (2012, 207) tutkimuksessa 

havaittiin, että kertomusten käyttäjät haluaisivat saada enemmän tietoa 

tilintarkastuksessa havaituista seikoista, tilintarkastajan arvioista, merkittävimmistä 
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riskialueista, laadintaperiaatteista sekä johdon harkinnasta. Myös Mock et al. (2013, 

344) saivat tutkimuksessaan samansuuntaisia tuloksia käyttäjien toiveista. He muun 

muassa havaitsivat, että käyttäjät toivoisivat kertomuksen sisältävän 

yksityiskohtaisempaa informaatiota tarkastuksen kohteena olevasta yhteisöstä. 

Tämän tutkimuksen perusteella käyttäjien toiveisiin on vastattu suhteellisen hyvin, 

sillä tutkimuksessa löydetyissä KAM:eissa ja niiden perusteluissa on paljon 

samanlaisia piirteitä kuin käyttäjät ovat kertomukselta toivoneet. Esimerkiksi johdon 

harkintaa ja erän sisältämää merkittävää riskiä on käytetty lähes kaikissa KAM-

luokissa perusteluina. KAM:it näyttävät myös tutkimuksen pohjalta sisältävän paljon 

tietoa tilintarkastajan tekemistä arvioista ja havainnoista tilintarkastuksen aikana. 

Lisäksi tutkimuksessa havaitut yritys- ja toimialakohtaiset KAM:it ovat juuri sellaista 

kyseessä olevaan yhteisöön liittyvää yksityiskohtaista tietoa, jota käyttäjät ovat 

toivoneet aiemmissa tutkimuksissa. Muutenkin KAM:ien perusteluissa on tuotu esiin 

runsaasti tarkastuksen kohteena olevaan yritykseen liittyvää tietoa. Näin ollen 

standardiuudistuksessa on kuunneltu melko hyvin käyttäjien toiveita, ja on jopa 

saatettu päästä uudistuksen tavoitteeseen informatiivisemmista kertomuksista. 

 

Toisaalta tutkimuksen tuloksista oli havaittavissa myös seikkoja, joista on 

aikaisemmissa tutkimuksissa oltu huolissaan. Cordosin ja Fülöpan (2015) 

tutkimuksessa huomattiin kertomusten käyttäjien pelkäävän tiettyjen KAM:ien, 

kuten liikevaihdon tuloutuksen, muuttuvan ajan myötä muuttumattomaksi 

vakiotekstiksi. Tällainen taipumus oli havaittavissa myös tässä tutkimuksessa, sillä 

yleisimpien KAM:ien, kuten juuri liikevaihdon tuloutuksen, osalta eri kertomuksissa 

oli käytetty jopa samoja lauseita. Mikäli näitä samoja lauseita ja tekstejä 

hyödynnetään myös jatkossa, kertomukset muuttuvat helposti hyvin 

standardisoiduiksi.  

 

 Luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimustoiminnassa yleisesti pyritään välttämään virheitä, joten tutkimuksen 

luotettavuuden arviointi on tärkeää. Laadullisen tutkimuksen osalta luotettavuuden 

arvioinnissa keskeisiksi nousevat usein tutkimuksen objektiivisuuteen ja totuuteen 
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liittyvät kysymykset. Objektiivisuuteen liittyviä kysymyksiä tarkasteltaessa on 

olennaista erottaa toisistaan havaintojen puolueettomuus ja luotettavuus. 

Puolueettomuuden osalta keskeistä on pohtia, pyrkiikö tutkija ymmärtämään 

tiedonlähdettä itsenään vai vaikuttavatko tutkijan omat ominaisuudet siihen, mitä 

hän havainnoi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134-136) 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa kaksi keskeistä termiä ovat reliabiliteetti ja 

validiteetti. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, miltä osin jokin tulkinta, väite tai tulos 

ilmentää kohdetta, johon sen on pyrkimys viitata. Validiteetti voidaan jakaa lisäksi 

sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin.  Sisäisessä validiteetissa on kyse tulkinnan 

ristiriidattomuudesta ja loogisuudesta, ja sen sijaan ulkoisessa validiteetissa on 

kyse tulosten yleistettävyydestä muihin tapauksiin. Tutkimuksen reliabiliteetista 

puhuttaessa taas viitataan yleensä muun muassa tulosten ristiriidattomuuteen, 

yhdenmukaisuuteen ja tutkimuksen toistettavuuteen.  Nämä kaksi käsitettä tulisi 

ottaa huomioon jo tutkimuksen alkuvaiheessa, jotta tutkimuksen laatua pystytään 

parantamaan mahdollisimman paljon. Toisaalta reliabiliteetin ja validiteetin 

sopivuutta laadullisen tutkimuksen arviointiin on myös kyseenalaistettu. (Koskinen 

et al. 2005, 253–255) 

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, sillä tavoitteena oli ennemmin 

pyrkiä ymmärtämään tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja syvällisesti kuin 

löytämään tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Tutkimusmenetelmänä toimi 

sisällönanalyysi, sillä se soveltui hyvin tilintarkastuskertomusten KAM:ien 

sisällölliseen tarkasteluun. Tämän tutkimuksen osalta luotettavuuteen vaikuttaa 

paljon aineistossa olevien kertomusten määrä. Tutkimuksen luotettavuutta parantaa 

se, että aineistoon on otettu kaikki vuonna 2017 julkaistut suomalaisten 

listayhtiöiden kertomukset eikä esimerkiksi otosta niistä. Toisaalta kyseessä on vain 

yhden vuoden tilintarkastuskertomukset, mikä taas heikentää tulosten luotettavuutta 

pidemmällä aikavälillä. 

 

Tutkimuksen aineistona käytettiin kirjallista ja valmista aineistoa, joten tutkijan on 

hyvin vaikeaa vaikuttaa aineiston sisältöön itse. Tutkimuksen voidaan siten ajatella 

olevan melko objektiivinen. Kuitenkin tutkijan tehdessä muistiinpanoja aineiston 
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keskeisimmistä havainnoista, tutkija on käyttänyt jonkin verran omaa tulkintaansa 

siinä, mitkä asiat hän on kokenut merkittäviksi ja olennaisiksi aineistossa. Tämä 

saattaa vaikuttaa heikentävästi myös tutkimuksen objektiivisuuteen ja sitä kautta 

luotettavuuteen. 

 

Tutkimuksen tuloksia voidaan myös suhteellisen hyvin yleistää muiden maiden 

listayhtiöihin, vaikka tämä tutkimus toteutettiin vain suomalaisissa pörssiyhtiöissä. 

Yleistettävyyttä tukee se, että muutamissa aiemmissa tutkimuksissa oletuksina 

käytetyt KAM:it sekä esimerkiksi Iso-Britanniassa tehdyssä selvityksessä 

kertomuksissa esitetyt KAM:it ovat hyvin samanlaisia kuin tässä tutkimuksessa. 

Lisäksi suurimmassa osassa aineiston yrityksistä tilintarkastajana on toiminut jokin 

Big 4 –yhteisöistä. Nämä ovat suuria ja kansainvälisiä yhteisöjä, joiden eri maiden 

tilintarkastajat tekevät varmasti paljon yhteistyötä keskenään. Näin ollen yhteisöt 

saattavat tuoda kansainvälisesti hyvin samanlaisia KAM:eja esiin, mikä myös 

saattaa vaikuttaa tulosten yleistettävyyteen parantavasti. Toisaalta tärkeää on 

huomioida, että tulokset saattavat tästä huolimatta olla erilaisia eri kontekstissa. 

 

Tutkimuksen toistettavuus ja tulosten yhdenmukaisuus ovat myös melko hyvällä 

tasolla. Tämä johtuu siitä, että KAM:ien sisältöä tutkittaessa on järkevintä käyttää 

aineistona tilintarkastuskertomuksia, joten aineisto on eri tutkimuksissa 

samankaltainen. Kuitenkin aineiston sisältö saattaa vaihdella jonkin verran eri 

vuosina, kun tilintarkastuskertomuksissa esitettävät KAM:it vaihtelevat. Tämä 

tietenkin vaikuttaa tulosten yhdenmukaisuuteen. Tutkimuksen toistettavuutta 

kuitenkin parantaa se, että tutkimuksen prosessi on kuvattu tutkielmassa 

suhteellisen tarkasti, joten tutkimus on helppo toteuttaa uudelleen samalla tavalla. 

 

 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tässä tutkimuksessa mielenkiinto kohdistui ennen kaikkea 

tilintarkastuskertomuksessa esitettävien KAM:ien sisältöön. Luonteva 

jatkotutkimusaihe voisi näin ollen olla tutkimus näiden havaittujen KAM:ien 

hyödyllisyydestä tilintarkastuskertomusten käyttäjille. Aiemmissa tutkimuksissa 
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käyttäjät ovat toivoneet tilintarkastuskertomusten informatiivisuuden ja 

hyödyllisyyden parantamista sekä enemmän tietoa itse tilintarkastuksesta (mm. 

Vanstraelen et al. 2012, Mock et al. 2013 & Gray et al. 2011). Siten käyttäjien 

näkökulma vaikuttaa olevan keskeisenä mielenkiinnon kohteena. Toisaalta ISA 701 

-standardin tavoitteena on ollut parantaa kertomusten informatiivisuutta, joten 

jatkotutkimuksen tavoitteena voisi olla myös sen selvittäminen, onko standardi 

päässyt tähän informatiivisuuden tavoitteeseensa. Tämä voitaisiin toteuttaa 

haastattelemalla tilintarkastuskertomusten käyttäjiä ja tilintarkastajia. Näin voitaisiin 

tarkastella heidän näkemyksiään standardista ja sen hyödyllisyydestä sen jälkeen, 

kun standardi on jo jonkin aikaa ollut voimassa. 

 

Toinen mahdollinen jatkotutkimusaihe voisi keskittyä tämän tutkimuksen tavoin 

KAM:ien sisältöön. KAM:eja voitaisiin tutkia suomalaisissa listayhtiöissä useamman 

kuin yhden vuoden ajalta ja selvittää, ovatko KAM:it pysyneet samana vai 

muuttuneet. Tämä jatkotutkimus voitaisiin kuitenkin toteuttaa vasta, kun KAM:eja on 

julkaistu useamman vuoden ajan. Toisaalta tutkimusta pystyttäisiin laajentamaan 

myös niin, että esitettyjen KAM:ien sisältöä tutkittaisiin jossakin muussa maassa 

kuin Suomessa. Tutkimusten tuloksia pystyttäisiin näin vertailemaan keskenään ja 

tarkastelemaan, vaihtelevatko KAM:it merkittävästi maittain. 
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Liite 1. Luettelo aineiston yhtiöistä 

Afarak Group Oyj Huhtamäki Oyj Rapala VMC Oyj 

Affecto Oyj Ilkka-Yhtymä Oyj Raute Oyj 

Ahlstrom-Munksjö Oyj Incap Oyj Restamax Oyj 

Ahtium Oyj Innofactor Oyj Revenio Group Oyj 

Aktia Bank Abp Investors House Oyj Saga Furs Oyj 

Alma Media Oyj Kemira Oyj Sampo Oyj 

Amer Sports Oyj Keskisuomalainen Oyj  Sanoma Oyj 

Apetit Oyj Kesko Oyj Scanfil Oyj 

Asiakastieto Group Oyj Kesla Oyj Sievi Capital Oyj 

Aspo Oyj KONE Oyj Siili Solutions Oyj 

Aspocomp Group Oyj Konecranes Oyj Solteq Oyj 

Atria Oyj Kotipizza Group Oyj Soprano Oyj 

Basware Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Sotkamo Silver AB 

Biohit Oyj Lehto Group Oyj SRV Yhtiöt Oyj 

Bittium Oyj Marimekko Oyj SSAB 

CapMan Oyj Martela Oyj  SSH Communications Security 

Cargotec Oyj Metso Oyj Stockmann Oyj Abp 

Caverion Oyj Metsä Board Oyj Stora Enso Oyj 

Citycon Oyj Neo Industrial Oyj Suominen Oyj 

Componenta Oyj Neste Oyj Taaleri Oyj 

Consti Yhtiöt Oyj Nokia Oyj Technopolis Oyj 

Cramo Oyj Nokian Renkaat Oyj Tecnotree Oyj 

Digia Oyj Nordea Bank AB Teleste Oyj 

Digitalist Group Oyj Nurminen Logistics Oyj Telia Company 

DNA Oyj Olvi Oyj  Tieto Oyj 

Dovre Group Oyj Orava Asuntorahasto Oyj Tikkurila Oyj 

Efore Oyj Oriola oyj Tokmanni Group Oyj 

Elecster Oyj Orion oyj Trainers´ House Oyj 

Elisa Oyj Outokumpu Oyj Tulikivi Oyj 

Endomines Outotec Oyj UPM-Kymmene Oyj 

eQ Oyj Panostaja Oyj Uponor Oyj 

Etteplan Oyj Pihlajalinna Oyj Vaisala Oyj 

Evli Pankki Oyj Plc Uutechnic Group Oyj Valmet Oyj 

Exel Composites Oyj Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj Valoe Oyj 

Finnair Oyj Ponsse Oyj Viking Line Abp 

Fiskars Oyj Abp Pöyry Oyj Wulff-Yhtiöt Oyj 

Fortum Oyj QPR Software Oyj Wärtsilä Oyj Abp 

F-Secure Oyj Qt Group Oyj YIT Oyj 

Glaston Oyj Raisio Oyj Yleiselektroniikka Oyj 

HKScan Oyj Ramirent Oyj Ålandsbanken Abp 

Honkarakenne Oyj     

 

 


