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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten kirjanpitolainsäädännön muutokset 

hallinnollisen taakan keventämiseksi vaikuttivat pien- ja mikroyritysten tilinpäätök-

sestä saatavaan oikeaan ja riittävään kuvaan. Tarkoituksena oli lisäksi selvittää on-

nistuiko lainsäädäntö tavoitteessaan eli hallinnollisen taakan vähentämisessä. Tut-

kimus kohdistettiin tilintarkastajien näkökulmaan. Tutkimus toteutettiin pääosin 

kvantitatiivisena tutkimuksena verkkokyselyaineiston pohjalta ja vapaasti kirjoitetut 

vastaukset käsiteltiin kvalitatiivisesti.  

 

Tutkimuksessa saatiin selville viisi tilastollisesti merkitsevää ajatuslinjaa tilintarkas-

tajien keskuudesta. Vastaajien mielestä uudistus paransi tilinpäätösinformaatiota ja 

hallinnollinen taakka väheni. Kuitenkin tietyiltä osin uudistuksen nähtiin haittaavan 

oikean ja riittävän kuvan toteutumista ja tilintarkastajat olisivat valmiita lisäämään 

sekä taloudellista, että ei-taloudellista informaatiota. Uudistus aiheutti sen, että vir-

heet tilinpäätöksissä olivat kasvaneet, joka lisäsi hallinnollista taakkaa. Vastaajat 

olivat sitä mieltä, että lainsäädännössä on edelleen keventämisen varaa. Tausta-

muuttujista havaittiin, että vastaajan iällä sekä ammatillisella kokemuksella on jonkin 

verran vaikutusta annettuihin vastauksiin. 
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The purpose of this study was to investigate how changes in accounting legislation 

to reduce administrative burden impacted to true and fair view of financial state-

ments of small and micro entities. The purpose was also to study if changes 

achieved the goal to reduce administrative burden. This study was focused on the 

auditor’s perspective. The research was carried out as quantitative research using 

web-based questionnaire and open answers were processed in qualitative research 

methods. 

 

There were found five statistically significant components among the auditors. Ac-

cording to the respondents changes in accounting legislation improved accounting 

information and reduced administrative burden. There were some parts in these 

changes that were seem to inhibit fulfillment of true and fair view. Auditors wanted 

more financial- and non-financial information to be presented in the financial state-

ment. The changes caused also more misstatements to financial statements which 

increased administrative burden. The respondents thought that regulation could be 

eased even more. It was noted that age as well as the professional experience had 

a little bit impact to the given answers. 

 



 
 
 

ALKUSANAT 

 

Viimeinen vaihe yliopisto-opinnoissa on saamassa päätöksensä tämän Pro gradun 

valmistuessa. Paljon on ehtinyt tapahtumaan siitä lähtien, kun lähdin ajamaan en-

simmäiseen päivään yliopistolle useampi vuosi sitten. Uudet ystävät ja uusi kau-

punki oli edessä. Matkan varrella on tullut monia uusia ystäviä sekä koulun kautta, 

että työelämään siirtymisen johdosta, mihin tie vei muutaman opiskeluvuoden jäl-

keen. Jälkikäteen on hyvä todeta, että ei tarvitse katua päätöstä lähteä kohti itää 

kauppatieteelliseen Lappeenrantaan.  

 

Tutkielman teko ei ollut helppo harjoitus, mutta sitäkin antoisampi. Välillä etenemi-

nen oli kuin umpihangessa olisi tarponut ja välillä kirjoitus eteni joutuisasti. Aiheva-

linta oli luontevaa jatkumoa omalle aikaisemmalle kandidaatintutkielmalleni, jonka 

lähtökohdista oli hyvä ottaa erilainen lähestymistapa lainsäädännön uudistukseen 

ja erilaiset tutkimusmenetelmät käyttöön. 

 

Haluan kiittää kaikkia tutkimuksen tekemisen mahdollistaneita henkilöitä. Erityskii-

tokset ohjaajilleni tutkijaopettaja KTT Kati Pajuselle sekä tutkijaopettaja KTT Helena 

Sjögrénille. Jaksoitte opastaa pienemmissäkin kysymyksissä, joita nuori opiskelija 

keksi. Kiitokset vanhemmilleni sekä veljilleni siitä, että olette tukeneet opiskelussa 

kaikki nämä vuodet ja kannustaneet tekemään aina parhaansa eikä tyytymään huo-

noon tulokseen, oli kyse sitten Pro gradusta tai yksittäisestä tentistä. Kiitos kaikille 

työkavereilleni, joiden kanssa olen näinä vuosina saanut tehdä yhdessä töitä. Kii-

tokset kaikille tutkimukseen vastanneille.  

 

Tästä on hyvä lähteä eteenpäin kohti uutta! 

 

Kouvolassa 2. päivänä maaliskuuta 2019 

 

Ossi Kalenius 
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1 JOHDANTO 

 

Yksi yritystoiminnan eniten ulospäin tuotettu raportti, tilinpäätös, on muutoksen alla. 

Ennen kirjanpitolainsäädännön uudistamista Suomessa järjestettiin eduskuntavaalit 

vuoden 2015 huhtikuussa. Ennen kyseisiä vaaleja Koskisen (2015) puolueille teke-

män kyselyn mukaan puolueista löytyi halua byrokratian karsimiseen. Kuitenkin 

puolueista ainoastaan Kokoomus nosti esille mikroyritysten kirjanpitovaatimusten 

lieventämisen ja toimintakertomusvaatimuksista luopumisen.  

 

Vaalien jälkeen lehtien otsikoissa alkoi toistua sana ”Norminpurkutalkoot”, joilla vii-

tattiin yleiseen normien kevennyshankkeeseen. Kyseinen hanke oli yksi Keskustan 

Juha Sipilän muodostaman hallituksen kärkihankkeista. Hallituksen kärkihankkeen 

yksi tavoite oli tehdä yritysten toiminta ja kansalaisten arki entistä helpommaksi 

sääntelyn keventämisen avulla (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2015). Liikenne- ja 

viestintäministeri Anne Bernerin mukaan yritysten toimintaedellytysten parantami-

nen on tärkeä edellytys sille, että Suomi pärjäisi kansainvälisessä kilpailussa. Hä-

nen mukaansa on myös tärkeää, että Suomi pystyisi vaikuttamaan EU:n lainsää-

däntöhankkeissa, jotta olisi mahdollista päästä entistä kevyempään ja vähäisem-

pään sääntelyyn (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2015). Tällä ei kuitenkaan ollut 

suoraa vaikutusta tehdylle kirjanpitolainsäädännön muutokselle, joka perustui 

vuonna 2013 tulleeseen EU-direktiiviin. Liikenne- ja viestintäministerin kommentti 

kuitenkin saattaa antaa suuntaviivoja tuleville lainmuutoksille, kun saadaan tutki-

mustuloksia siitä, miten lainsäädäntö on vaikuttanut pien- ja mikroyritysten hallin-

nolliseen taakkaan. 

 

Tausta kirjanpitolainsäädännön muutokselle on peräisin vuonna 2013 annetusta 

EU-direktiivistä (2013/34/EU), jonka nojalla Suomen hallitus antoi oman esityksensä 

eduskunnalle ”laiksi kirjanpitolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

sekä puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien 

maksujen julkistamista koskevaksi laiksi” (HE 89/2015). Kirjanpitolainsäädäntö 

muuttui vuoden 2015 loppupuolella ja muutoksesta johtuen uusia säädöksiä tuli 

noudattaa suomalaisten yritysten tilinpäätöksissä 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilta 

tilikausilta. Laki mahdollisti myös sen, että sitä sai soveltaa halutessaan jo vuoden 
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2015 tilinpäätöksiä laadittaessa. Tästä johtuen kaikki suomalaiset yhtiöt ja yhteisöt, 

jotka ovat ajallaan laatineet tilinpäätöksensä, ovat laatineet sen noudattaen uusia 

säädöksiä. Sellaiset yritykset ja yhteisöt, joiden tilinpäätökset joudutaan joko tilintar-

kastusrajojen ylittyessä, yhteisösääntöjen määräyksen perusteella, omistajien tah-

don tai ulkopuolisten vaatimuksien perusteella tarkastamaan, tulisi olla jo tilintarkas-

tettu. Kirjanpitolaki ei kuitenkaan jäänyt hallituksen esityksen mukaiseen tilaan, 

vaan sitä on jo kahdesti ehditty muuttaa lailla kirjanpitolain muuttamisesta 

(1376/2016), joka astui voimaan 31.12.2016 sekä lailla kirjanpitolain 8 luvun 3 §:n 

muuttamisesta (663/2018), joka tuli voimaan 15.8.2018. Vuoden 2016 lainmuutok-

sessa merkittävin muutos oli toimintakertomukseen viittauksen poistaminen osasta 

lainsäädäntöä. Lisäksi samassa muutoksessa lisättiin uusi luku kirjanpitolakiin, joka 

koskee yleisen edun kannalta merkittävien suuryritysten antamaa selvitystä muista 

kuin taloudellisista tiedoista. Vuoden 2018 lainmuutos koski salassa pidettävien tie-

tojen luovuttamista. 

 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus, rajaukset ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksessa tarkoituksena on selvittää, miten tilintarkastajien mielestä kirjanpito-

lainsäädännön muutos vaikutti tilinpäätöksestä saatavaan oikeaan ja riittävään ku-

vaan. Tarkoituksena on lisäksi selvittää, onnistuiko lainsäädännön tavoite eli vähen-

tää pien- ja mikroyrityksille kohdistuvaa hallinnollista taakkaa. Tutkimuksessa ote-

taan kantaa myös siihen, kevennettiinkö säädöksiä liian paljon. Tutkimus jaetaan 

kahteen isompaan aihealueeseen. Ensimmäisessä aihealueessa tutkitaan, miten 

kirjanpitolainsäädännön muutos vaikutti tilinpäätöksestä saatavaan oikeaan ja riittä-

vään kuvaan tilintarkastajien näkökulmasta. Toisessa aihealueessa tutkitaan, miten 

tilintarkastajat kokevat kirjanpitolainsäädännön uudistuksen vaikuttavan yritysten 

hallinnolliseen taakkaan. Samassa tutkitaan, onko lainsäädännössä kevennystar-

vetta vai tulisiko säädöksiä kiristää. 

 

Työ tullaan rajaamaan koskemaan vain pien- ja mikroyrityksiä. Tämä rajaus perus-

tuu direktiivin (2013/34/EU) alkuperäiselle tavoitteelle eli helpottaa pien- ja mikroyri-

tysten hallinnollista taakkaa (EUVL L 182, 19-20). Kyseisellä direktiivillä ei siis ollut 
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tarkoitustakaan, ainakaan merkittävästi, helpottaa suuryritysten toimintaa. Kirjanpi-

tolain muutokseksi annetussa hallituksen esityksessä (HE 89/2015, 6) tuodaan 

esille direktiivistä tullut ”pienet ensin” -periaate ja se tuo tiukat raamit jäsenvaltioiden 

omalle mahdollisuudelle tiukentaa lainsäädäntöä. Kyseisen hallituksen esityksen 

mukaan direktiivissä esitettyjen liitetietojen lisäksi ainoa tie lisäinformaation vaatimi-

selle on verotukselliset perusteet ja niistä säädettäisiin verolaissa. Tutkimuksessa 

ei myöskään oteta huomioon pien- ja mikroyrityksiä, jotka joutuvat toiminnassaan 

soveltamaan lakia luottolaitostoiminnasta (610/2014), koska pien- ja mikroyrityska-

tegoriaan kuuluvat luottolaitokset ovat todella harvassa ja niihin tulee omia lisävaa-

timuksiaan edellä mainitusta laista, joten tutkimuksen kannalta ei ole mielekästä tätä 

tutkia. 

 

Tutkimuskysymykset on jaettu yhteen päätutkimuskysymykseen ja kahteen alatut-

kimuskysymykseen. 

 

Päätutkimuskysymys on: 

 

”Miten kirjanpitolainsäädännön uudistus on vaikuttanut oikean ja riittävän kuvan an-

tamiseen pien- ja mikroyrityksissä?” 

 

Alatutkimuskysymykset ovat: 

 

”Miten tilintarkastajat näkivät lakiuudistuksen vaikuttavan oikean ja riittävän kuvan 

antamiseen? 

 

”Miten tilintarkastajat kokivat lakiuudistuksen vaikuttavan hallinnolliseen taakkaan?”  

 

1.2 Teoreettinen viitekehys ja aikaisemmat tutkimukset 

 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen keskiössä on tilinpäätösinformaatio sekä 

sääntely. Tilinpäätösinformaatioon vaikuttavat oikean ja riittävän kuvan vaatimus 

yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toinen ulottuvuus on ti-
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linpäätösinformaation laadintaan kohdistuva hallinnollinen taakka. Vähentämällä ti-

linpäätöksen tietovaatimuksia, vähenee myös yrityksen hallinnollinen taakka niiden 

laatimiseen. Liiallisella vähentämisellä voi kuitenkin olla lopulta se vaikutus, että ti-

linpäätös ei enää anna oikeaa ja riittävää kuvaa. Oheisessa kaavakuvassa on esi-

tetty tutkimuksen teoreettinen viitekehys graafisesti. 

 

 

Kuvio 1: Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Aikaisempaa tutkimusta aiheeseen liittyen on tehty sekä oikeasta ja riittävästä ku-

vasta, että hallinnollisesta taakasta. Tutkimuksista on havaittavissa, että termien 

määritteleminen ei ole yksinkertainen tehtävä. Oikeaa ja riittävää kuvaa on tutkittu 

useammasta näkökulmasta ja hallinnolliseen taakkaan liittyvät tutkimukset ovat 

kohdistuneet joko tietyille maantieteellisille alueille tai tiettyyn säännöstöön.  

 

Alexander ja Eberhartinger (2009), Van Hulle (1997), Stacy (1997), Ekholm ja Tro-

berg (1998) ja Arden (1997) ovat muun muassa tutkineet oikeaa ja riittävää kuvaa 

sekä oikean ja riittävän kuvan käsitettä. Yhteisenä piirteenä tutkimuksissa on huo-

mattavissa, että oikean ja riittävän kuvan käsitteen määritteleminen on vaikeaa ja 

termin tulkinta on riippuvainen tulkitsijasta. Aikaisemmista tutkimuksista on havait-

tavissa, että oikea ja riittävä kuva ei ole stabiili määritelmä, vaan se muuttuu ajan 

kuluessa. Tähän liittyen tutkijat ovat huomanneet, että vaikka lainsäädäntö sallii 
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säädösten ohittamisen oikean ja riittävän kuvan toteutumisen perusteella, niin tosi-

asiassa kyseistä poikkeusta on käytetty hyvin vähän. Hamilton ja Hogartaigh (2009) 

ja McEnroe ja Martens (2004) olivat omissa tutkimuksissaan päätyneet siihen, että 

tilintarkastajalla on suuresti valtaa siihen, milloin oikea ja riittävä kuva toteutuu. Hei-

dän mukaansa jotkut tilintarkastajat mieltävät kuitenkin kirjanpitosäännökset erään-

laisiksi turvasatamiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että osa tarkastajista toteaa oikean ja 

riittävän kuvan toteutuneen silloin, kun lainsäädännössä eritellyt tiedot on esitetty. 

 

Hallinnollisesta taakasta aikaisempaa tutkimusta ovat tehneet muun muassa Kit-

ching, Hart ja Wilson (2015), Kitching (2006), Schmidt, Bennison, Bainbridge ja 

Hallsworth (2007). He ovat tutkimuksissaan saaneet osittain ristiriitaisia lopputulok-

sia. Esimerkiksi on todettu, että sääntelyllä ei olisi vaikutuksia taloudelliseen toime-

liaisuuteen, mutta toisaalta on todettu, että sääntelystä olisi haittaa yritysten kilpai-

lukyvylle ja kasvuhalukkuudelle. Lisäksi on todettu, että uudistuva sääntely voi luoda 

uutta liiketoimintaa. Lantto (2014) sekä Chittenden, Kauser ja Putziouris (2003) ovat 

päätyneet siihen, että pienet yritykset kärsivät sääntelytaakasta enemmän kuin suu-

remmat yritykset ja esimerkiksi IFRS-standardien käyttötilanteissa asiantuntijoiden 

käyttäminen vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Sjögrén ja Syrjä (2015) sekä 

Kangasharju ja Rauhanen (2008) ovat kohdistaneet omat tutkimuksensa suoma-

laisten yritysten hallinnolliseen taakkaan. Sjögrénin ja Syrjän (2015) mukaan suo-

malaisella lainsäädännöllä ei ole merkittäviä suoria vaikutuksia yritysten toimintaan 

ja ettei Suomessa olisi raskas sääntely pienille yrityksille. Kangasharju ja Rauhanen 

(2008) kuitenkin toteavat, että pienet yritykset pitävät muun muassa kirjanpitolain-

säädäntöä yhtenä suurimmista hallinnollista taakkaa lisäävinä osa-alueina. 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on oikeaa ja riittävää kuvaa tarkasteltu enemmän ylei-

semmästä näkökulmasta eikä suomalaisen tilinpäätöksen näkökulmasta. Tutkimuk-

sissa ei myöskään ole kohdistettu mielenkiintoa vuoden 2016 alusta alkaen voi-

massa ollutta kirjanpitolainsäädäntöä kohtaan, vaan muun muassa hallinnollista 

taakkaa on tutkittu ennen lain voimaantuloa. Näissä tutkimuksen kohdejoukko ei ole 

ollut tilintarkastajat, jotka joutuvat päivittäin ottamaan kantaa muun muassa oikeaan 

ja riittävään kuvaan pohtiessaan tilinpäätöksen oikeellisuutta. He myös osittain nä-
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kevät tilinpäätöksen laatimisen hallinnollisen taakan muun muassa erilaisten selvi-

tysten kautta. Niissä ei myöskään ole otettu kantaa siihen, onko hallinnollista taak-

kaa tullut kevennettyä liiaksi, jolloin muun muassa oikea ja riittävä kuva mahdolli-

sesti kärsii. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

 

Tutkimus on pääosin kvantitatiivinen ja osittain kvalitatiivinen. Tutkimusaineisto on 

kerätty verkkopohjaisen kyselylomakkeen avulla tilintarkastusyhteisöissä työsken-

televiltä tilintarkastajilta, sekä auktorisoiduilta että auktorisoimattomilta, ja yksittäi-

siltä, omissa nimissään tilintarkastajan ammattia harjoittavilta. Tilintarkastajat ovat 

päässeet tarkastamaan ensimmäiset tilinpäätökset, jotka ovat laadittu lainmuutok-

sen jälkeen, joten heillä on jo kokemusta uusista säädöksistä. Kyselylomakkeelle oli 

varattu tilaa vapaalle tekstille, jossa vastaaja voi halutessaan omin sanoin tarkem-

min kuvailla mielipiteitä. Mahdolliset vapaat vastaukset on analysoitu kvalitatiivi-

sesti. Kyselylomakkeelle vastattiin väittämiin viisiportaisen Likert-asteikon perus-

teella. Vastausvaihtoehdot oli asetettu asteikolle olen täysin samaa mieltä – olen 

täysin eri mieltä. Kyselylomakkeen väittämät pohjautuivat tutkimuksen teoreettiseen 

viitekehykseen sekä kirjallisuuskatsauksessa esitettyihin kansainvälisiin artikkelei-

hin. Saatujen vastausten perusteella tutkimuksen vastausprosentiksi saatiin 26%. 

Vastauksista laaditaan pääkomponenttianalyysi, jonka perusteella pyritään selvittä-

mään erilaisia ajatuslinjoja tilintarkastajien keskuudessa liittyen kyseiseen lakimuu-

tokseen. Pääkomponenttianalyysi valittiin tiivistämään väittämien kautta saatu tieto 

selkeämmiksi ajatuslinjoiksi, johon se on Metsämuurosen (2011, 649) mukaan so-

veltuva. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus alkaa luvusta kaksi, jossa perehdytään kansainväliseen kirjallisuuteen oi-

kean ja riittävän kuvan käsitteestä ja miten se ilmenee tilinpäätöksessä. Kyseisessä 

luvussa pyritään saamaan ymmärrys oikeasta ja riittävästä kuvasta ja siitä, millaisin 

perustein kirjanpitolainsäädäntöä voidaan ohittaa, jotta oikean ja riittävän kuvan 

vaatimus täytetään. Luvussa perehdytään siihen, mitä lainsäädännössä määrätään 
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oikeasta ja riittävästä kuvasta ja miten oikeaa ja riittävää kuvaa on julkaisuissa tut-

kittu. 

  

Kolmannessa luvussa perehdytään yrityksen hallinnolliseen taakkaan. Ymmärrystä 

pyritään saamaan siitä, millaiset tekijät lisäävät yrityksen hallinnollista taakkaa ja 

miten siihen on pyritty puuttumaan esimerkiksi lainsäädännön uudistuksilla. Lu-

vussa perehdytään myös siihen, millainen hallinnollinen taakka nousee kirjanpito-

lainsäädännöstä. 

 

Neljännessä pääluvussa käsitellään tutkimusaineistoa. Ensin perehdytään kyselyn 

vastaajiin, jotta saadaan käsitys vastaajajoukosta. Tämä perustuu kyselytutkimus-

lomakkeen taustatietokysymyksiin vastaajista. Tämän jälkeen käsitellään vastauk-

sia ja pyritään saamaan pääkomponenttianalyysin avulla selville tilintarkastajien 

asenteita ja ajatuslinjoja selville muutoksia kohtaan. Samassa luvussa käydään läpi 

mahdolliset vastaajien kirjoittamat vapaat vastaukset kvalitatiivisesti. Luvussa tar-

kastellaan myös vastaajien taustamuuttujien vaikutusta saatuihin vastauksiin pää-

komponenttianalyysin perusteella laadittujen summamuuttujien avulla. Tällä saa-

daan tietoa siitä, millainen vaikutus vastaajien taustalla on tilintarkastajien ajatuslin-

joihin. 

 

Viidennessä luvussa vedetään tutkimus ja saadut tutkimustulokset yhteen ja pyri-

tään löytämään vastauksia yllä esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja saamaan sel-

vyyttä tilintarkastajien asenteista liittyen uudistukseen. Viidennessä luvussa laadi-

taan tehdystä tutkimuksesta johtopäätökset. Samalla pyritään tunnistamaan mah-

dollisia kehityskohtia, joita vastauksista saattaa nousta esille. Viidennen luvun lo-

pussa selvitetään miten saadut tutkimustulokset keskustelevat aikaisemman tutki-

muksen kanssa sekä pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  
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2 Oikea ja riittävä kuva tilinpäätöksessä 

 

Tässä luvussa keskitytään oikeaan ja riittävään kuvaan tilinpäätöksessä. Kirjanpito-

lain (1336/1997) 3 luvun 2 §:n perusteella tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä 

kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.  Leppiniemen (2012) mu-

kaan lainkohdan on tarkoitettu antavan suojaa kaikille tilinpäätöksen käyttäjille. Tä-

ten oikeaa ja riittävää kuvaa ei voi perustella suoraan minkään tietyn intressitahon 

vaatimusten kautta. Määrittelemisen tekee hankalaksi se, että tilinpäätöksen luki-

joilla on erilaiset tarpeet tilinpäätöksen hyödyntämiseen ja tämän johdosta kaikkien 

tarpeita ei voida sataprosenttisesti tyydyttää. Tilinpäätös kasvaisi todennäköisesti 

tarpeettoman laajaksi ja menettäisi lopulta olennaisuusperiaatteen kautta ajateltuna 

asian ytimen. Tässä osiossa tullaan käsittelemään kansainvälisesti käytettyä kään-

nöstä True and Fair View ja miten sitä kansainvälisessä kirjallisuudessa on luon-

nehdittu. Oikean ja riittävän kuvan vaatimus on sekä IFRS-standardeissa, että EU:n 

direktiiveissä. Täten kirjallisuudessa oikeaa ja riittävää kuvaa on perusteltua tarkas-

tella myös IFRS-standardeja käsittelevien artikkeleiden kautta. Kansainvälisissä ti-

linpäätösstandardeissa oikeasta ja riittävästä kuvasta säädetään IAS 1:ssä eli 

IFRS-standardit alkavat oikean ja riittävän kuvan määräyksellä. Samalla tutkitaan ja 

perustellaan suomalaisessa lainsäädännössä olevia oikean ja riittävän kuvan sään-

nöksiä sekä sitä, miten ne ovat vuosien saatossa muuttuneet ja onko aikaisem-

massa lainsäädännössä ollut viitteitä oikean ja riittävän kuvan määrittelystä.  

 

2.1 Oikea ja riittävä kuva 

 

Oikeaa ja riittävää kuvaa voi perustella Alexanderin ja Eberhartingerin (2009, 574) 

seuraavalla toteamuksella. He totesivat omassa tutkimuksessaan, että lainsäädän-

nön tarkoituksena on, että kaikissa tilanteissa esittäminen on oikean ja riittävän ku-

van vaatimuksen mukaista. Heidän mukaansa International Accounting Standards 

Board (IASB) lähtee samasta määrittelystä eli siitä, mikä tilinpäätös on. Alexander 

ja Eberhartinger (2009, 575) toteavat artikkelissaan, että IASB:n määritelmä tilin-

päätökselle on ”tarjota tietoa taloudellisesta asemasta, tuloksellisuudesta ja muu-

toksista tässä taloudellisessa asemassa laajalle lukijajoukolle päätöksenteon tu-
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eksi”. ”Taloudellinen asema” on Van Hullen (1997, 714-715) mukaan terminä hie-

man hankala, koska sen tarkoitus ei ole samalla tavalla ilmeinen, kuten esimerkiksi 

”varat ja velat”, jolla mielletään viitattavan taseeseen. Tämä voidaan osittain katsoa 

kuitenkin viittaavan taseeseen, mutta myöskin rahoituslaskelmaan, vaikkakin hänen 

mukaansa se ei voisi suoraan tarkoittaa sitä, että kaikkien yritysten tulisi laatia ra-

hoituslaskelma. Van Hulle (1997, 715) toteaakin, että termillä taloudellinen asema 

viitattaisiin enemmän yrityksen maksukykyyn ja maksuvalmiuteen.  

 

Oikea ja riittävä kuva on itsessään käsitteenä hieman moniulotteinen, koska loppu-

pelissä kyse on aina tilinpäätöksen käyttäjän omakohtaisesta mielipiteestä. Tieten-

kään yritystä ei voida lähteä kritisoimaan siitä, että jonkin yksittäisen henkilön tai 

henkilöjoukon mielestä tilinpäätös ei täyttäisi oikean ja riittävän kuvan vaatimusta. 

Van Hullen (1997, 715) mukaan direktiivissä on esitetty se kohderyhmä, jonka tar-

peet tilinpäätöksen tulisi kuitenkin täyttää. Oikean ja riittävän kuvan määritelmää 

tulee siten enemmänkin hakea common law -ajattelutavan kautta, kuin suoraan la-

kitekstistä. Alexanderin ja Jermakowiczin (2006, 140) mukaan oikean ja riittävän 

kuvan vaatimus eurooppalaiseen lainsäädäntöön on tullut Iso-Britanniasta, joka on 

common law maa. Täten oikeaa ja riittävää kuvaa voisi mahdollisesti kuvailla erään-

laiseksi punaiseksi langaksi tai ohjenuoraksi. Stacyn (1997, 707) mielestä oikea ja 

riittävä kuva onkin enemmän laadullinen kuvaus kuin tilinpäätöksen sisällön määrit-

täjä. Täten oikealla ja riittävällä kuvalla voidaan myös kuvata ei-taloudellista infor-

maatiota, jotta kohtuullisten odotusten vaatimus voidaan täyttää. Tämänlaista ei-ta-

loudellista tietoa voi olla esimerkiksi yrityksen toimintakertomuksessa olevat mainin-

nat yrityksen henkilökunnan työtyytyväisyydestä tai asiakastyytyväisyydestä.  

 

Alexanderin ja Eberhartingerin (2009, 575) mukaan tilinpäätöksen luonne eroaa 

common law ja mannermaisen näkökulman välillä, jossa mannermaisessa näkökul-

massa tilinpäätöksen merkittävimmät käyttökohteet liittyvät velkojien suojaan, osin-

gonjakoon ja verotukseen. Tämä johtaa ennemmin varovaisuuteen, kuin luultavaan 

tai todennäköiseen lopputulokseen. Common law näkökulmassa tilinpäätös on 

enemmän taloudellinen dokumentti kuin edellä mainittu lakinäkökohdista lähtevä 

dokumentti. (Alexander & Eberhartinger, 2009, 575) Ekholm ja Troberg (1998, 127) 
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toteavat, että pääomamarkkinoiden toiminnan kannalta oikea ja riittävä kuva onkin 

perustavanlaatuinen vaatimus. 

 

Oikea ja riittävä kuva on laajasti levinnyt niin IASB:n standardeihin kuin kansallisiin 

lainsäädäntöihinkin. Tästä huolimatta tarvittavista toimenpiteistä ei ole päästy yh-

teisymmärrykseen. Alexander ja Eberhartinger (2009, 575) mainitsevat esimerk-

kinä, että ei ole päästy yhteisymmärrykseen liikearvon poistamisesta. Ei ole saatu 

yhteisymmärrystä aikaan siitä, onko liikearvon poistaminen suunnitelman mukai-

sesti vai arvonalentumisen ja arvonalentumistestauksen kautta parempi menetelmä 

oikean ja riittävän kuvan kannalta. Arden (1997, 678-679) esittää samaan viittaavan 

kysymyksen eli tarvitseeko EU-tasolla kuitenkaan olla yhteneväinen kirjanpitonor-

misto. Hänen mielestä jäsenmaan tulisi saada itse määrittää, millainen on oikea ja 

riittävä kuva, vaikkakin EU-direktiiveihin jäsenmaiden mielipiteet otetaan huomioon. 

Esimerkiksi toisissa maissa esittämistavat saavat vaikutteita pääomamarkkinoista 

ja niiden tarpeista ja joissakin maissa taas tuottojen esittäminen ja tuottojen kirjan-

pitosäädökset ovat esimerkiksi verotuksen johdosta maltillisempia (Arden, 1997, 

679).  

 

Shahin (1998, 84;102) mukaan brittiläisten aloitteesta oikean ja riittävän kuvan pe-

riaate tuotiin myös eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Koska oikea ja riittävä kuva on 

otettu direktiivitasolle lainsäädäntöön, tulisi kaikkialla EU:ssa oikeaa ja riittävää ku-

vaa tulkita yhteneväisesti (Wüstemann ja Kierzek, 2006, 110-111). Ekholm ja Tro-

berg (1998, 120) toteavat, että oikean ja riittävän kuvan määrittely on kuitenkin osit-

tain hankalaa, koska pitäisi määrittää kriteerit, joiden perusteella informaatiota voi-

taisi pitää oikeana ja riittävänä. Heidän mukaansa talousteoriassa ongelmaksi muo-

dostuu nimenomaan se, mitä pidetään oikeana. Canzianin (2017, 83) mukaan yksi 

tapa harmonisoida oikean ja riittävän kuvan määritelmää ovat kansainväliset tilin-

päätösstandardit. Cookin (1997, 699) mielestä perusta tilinpäätösstandardien kehit-

tämiselle tulee oikean ja riittävän kuvan vaatimuksesta. 

 

Alexander ja Eberhartinger (2009, 575) tiivistävät tilinpäätösraportoinnin tarkoituk-

sen ytimekkäästi yhteen lauseeseen: ”…antaa validi kuva yhteisöstä, joka ei ole 

harhaanjohtava”. Tiedon hyödyntäjien kenttä on laaja ja kaikilla hyödyntäjillä on 
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mahdollisesti erilaiset tarpeet, joten yhtenäisten sääntöjen laatiminen validin kuvan 

aikaansaamiseksi on hankalaa. Ardenin (1997, 677) mukaan kuitenkin oikean ja riit-

tävän kuvan vaatimus on perusteltu, koska kaikkia ongelmia ei voida pelkkien sää-

dösten perusteella ratkaista. 

 

Oikean ja riittävän kuvan yleisluontoisempi vaatimus johtaa siihen, että joudutaan 

käyttämään tapauskohtaista harkintaa, milloin oikean ja riittävän kuvan vaatimuksen 

katsotaan täyttyvän. Täten oikea ja riittävä kuva muuttuu ajansaatossa erilaisten 

tilinpäätöksen käyttäjien tarpeiden mukaan. Ekholm ja Troberg (1998, 127) päätyi-

vät samanlaiseen lopputulemaan, jossa raportoinnin laatiminen on dynaaminen pro-

sessi, kun noudatetaan oikean ja riittävän kuvan vaatimusta. Cookin (1997, 694) 

mielestä oikean ja riittävän kuvan pitää kehittyä tietyissä rajoissa siihen suuntaan, 

mitä taloudelliset toimijat kokonaisuudessaan ajattelevat sen olevan.  Alexander ja 

Eberhartinger (2009, 588) toteavat yhteenvedossaan, että oikean ja riittävän kuvan 

periaate muuttuu common law -tyyppisesti antaen kuitenkin ensisijan tarkoitukselle 

ja hyödyllisyydelle. Oikea ja riittävä kuva muuttuu siis common law -maailmassa 

tuomioistuinten ratkaisujen perusteella ja tarkentuu koko ajan. Saman toteaa Arden 

(1997, 676), jonka mukaan tuomioistuimen pohtiessa oikean ja riittävän kuvan täyt-

tymistä, heidän apuna käyttämien taloushallinnon ammattilaistenkin mielipide oike-

asta ja riittävästä kuvasta muuttuu jatkuvasti.  

 

Hamiltonin ja Hogartaighin (2009, 918) tutkimuksessa todetaan, että oikea ja riittävä 

kuva (TFV) tilinpäätöksessä on viimekädessä tilintarkastajan harkinnan varassa. 

Samaan viittaa myös tilintarkastajien lausunnon sanamuodot. Zeff, Buijink & Cam-

fferman (1999, 543) tutkivat omassa tutkimuksessaan tilintarkastajan lausunnon ja 

lainsäädännön sanamuotoja oikeasta ja riittävästä kuvasta Alankomaissa. He tote-

sivat, että tilintarkastajat haluavat enemmänkin viitata lausunnossaan ammatilliseen 

mielipiteeseensä, kuin tiukasti lakiin. Heidän mukaan tilintarkastajat täten haluavat 

tuoda esille, että heidän toimensa ei tule suoraan lainsäädännöstä. Toisaalta McEn-

roe ja Martens (2004, 429) päätyivät omassa tutkimuksessaan siihen, että osa tilin-

tarkastajista mieltää kirjanpitosäädökset (Generally Accepted Accounting Princi-

ples) varmaksi tavaksi saada oikean ja riittävän kuvan vaatimus täyttymään. Tämä 

tarkoittaa, että kun säädösten mukaiset tietovaatimukset täytetään, niin tilinpäätös 
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on aina oikean ja riittävän kuvan vaatimusten mukainen. Täten Hamiltonin ja Hogar-

taighin (2009, 918) mukaan oikean ja riittävän kuvan käsite voi olla tilintarkastajilla 

erilainen, kun sellaisilla henkilöillä, jotka lukevat tilinpäätöstä, mutta eivät ymmärrä 

kirjanpitoprosessia. Hamilton ja Hogartaigh (2009, 918) toteavat oikean ja riittävän 

kuvan määrittämisen tulevan entistä tärkeämmäksi. 

 

Ekholm ja Troberg (1998, 114) tuovat esille, että neljännen yhtiöoikeudellisen direk-

tiivin mukaan on olemassa sellaisia tilanteita, joissa direktiivien noudattaminen joh-

taisi oikean ja riittävän kuvan vaatimuksen täyttämättömyyteen. Van Hullen (1997, 

712) mukaan neljännen yhtiöoikeudellisen direktiivin ehdotuksesta poistettiin viit-

taus ”normaaliin ja oikeaan kirjanpitoon”. Syynä tähän oli Van Hullen (1997, 712) 

mukaan se, että oikean ja riittävän kuvan vaatimus kattoi myös tämän. Van Hulle 

(1997, 716) totesi, että esimerkiksi Suomen ja Ruotsin tapauksessa ei oltu tyytyväi-

siä neljännen yhtiöoikeudellisen direktiivin oikean ja riittävän kuvan konseptiin. Tä-

män johdosta Suomi ja Ruotsi kieltäytyivät aikanaan implementoimasta koko direk-

tiiviä. Sen johdosta, että oikea ja riittävä kuva vaarantuu direktiivien säädösten nou-

dattamisesta, direktiivissä on säännös, jonka perusteella on poikkeustapauksissa  

mahdollista olla noudattamatta direktiivin säännöstä, mutta liitetiedoissa on selke-

ästi esitettävä poikkeama, perusteet poikkeamiselle sekä poikkeamisen vaikutus 

yrityksen varoihin, velkoihin, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kyseinen sään-

nös on tuotu neljännestä yhtiöoikeudellisesta direktiivistä pienin muutoksin myös 

uuteen direktiiviin (2013/34/EU). Muutokset koskivat lähinnä muutamia sanamuo-

toja, mutta perusidea oikean ja riittävän kuvan perusteella lainsäädännön ohittami-

sesta on pysynyt samana. Direktiiviä implementoitaessa säännös on tuotu suoma-

laiseen kirjanpitolainsäädäntöön. Tähän perehdytään tarkemmin kappaleessa 2.2.  

 

Ekholm ja Troberg (1998, 114) toteavat, että poikkeamasäännöksellä oikea ja riit-

tävä kuva saa sellaisen aseman, jolla voidaan lainsäädäntöä ohittaa perustellusti. 

Samaa mieltä on ollut Nobes (2000, 311), joka toteaa, että tilinpäätöksen säädösten 

tiukan noudattamisen sijasta tulee antaa mieluummin käyttökelpoista tietoa. Kuiten-

kaan esimerkiksi Yhdysvalloissa oikean ja riittävän kuvan säännöstä ja sen ohitus-

mahdollisuutta ei ole otettu osaksi lainsäädäntöä (Alexander & Jermakowicz, 2006, 



21 
 

144). Alexanderin ja Jermakowiczin (2006, 145-146) mukaan Yhdysvalloissa miel-

letään ”oikea esittäminen” US GAAP:n soveltamiseksi. Evans (2003, 320) tuo kui-

tenkin esille, että tilintarkastajien ohjeistuksen mukaisesti US  GAAP:n säädöksistä 

olisi mahdollista poiketa ainakin teoriassa, mikäli säädösten noudattaminen johtaisi 

virheelliseen tilinpäätökseen. Joissakin maissa lainsäädännössä säädöksistä poik-

keaminen on hankalaa, harvinaista tai jopa mahdotonta. Sellaisissa maissa, joissa 

säädösten ohittaminen on mahdotonta, on kuitenkin Cookin (1997, 695) mukaan 

tärkeää, että oikean ja riittävän kuvan vaatimus on lainsäädännössä. 

 

Alexander ja Archer (2003, 14) toteavat, että joissakin lainsäädäntöympäristöissä 

luova soveltaminen pyritään estämään siten, että laaditaan tarkempaa lainsäädän-

töä ja rangaistaan sen noudattamattomuudesta. Heidän mukaansa mahdollinen 

tapa on myös, että laaditaan väljemmät säädökset, mutta rangaistaan vapauden 

väärinkäyttämisestä. Evansin (2003, 322) mukaan oikeaa esittämistä ei pidä ajatella 

irrallisena viitekehyksestä. Hänen mukaansa tilinpäätöstä laadittaessa oikealla esit-

tämisellä tulisi aina viitata esimerkiksi IASB:n ja International Financial Reporting 

Interpretations Committeen (IFRIC) lausuntoihin, mikäli kyseessä on kansainvälisiä 

tilinpäätösstandardeja soveltava yritys. Tästä voidaan päätellä, että esimerkiksi 

Suomessa samankaltaisessa tilanteessa olisi perusteltua viitata esimerkiksi Kirjan-

pitolautakunnan ohjeisiin lainsäädännön lisäksi mahdollisessa säädösten ohittama-

tilanteessa. 

 

Van Hulle (1997, 719-720) toteaa johtopäätöksissään, että päättäjät eivät ole mie-

lissään siitä, että oikean ja riittävän kuvan perusteella voisi ohittaa heidän laati-

maansa lainsäädäntöä. Van Hulle sanoo, että yleensä lainsäätäjät luulevat, että hei-

dän laatimansa lainsäädäntö on täydellistä. Tähän hän toteaakin, että vaikka on 

laadittu säännöt, säännöt kuitenkin on laadittu sen perusteella mikä toimii suurim-

massa osassa tapauksista. Täten joudutaan jättämään liikkumavaraa sellaisille ta-

pauksille, joissa säädösten noudattaminen johtaisi virheellisen kuvan esittämiseen. 

Nobesin (2000, 311) mukaan onkin todennäköisempää, että oikea ja riittävä kuva 

toteutuu paremmin standardien kautta, kuin sellaisen lainsäädännön, jonka poliitikot 

ja lakimiehet ovat laatineet. 
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Direktiivissä pyrittiin saamaan mahdollisuus muun muassa erilaiseen esittämista-

paan, mikäli se johtaa oikean ja riittävän kuvan toteutumiseen. Cookin (1997, 696) 

mukaan oikean ja riittävän kuvan toteutumisesta vastuussa on tilinpäätöksen laatija. 

Tästä herää kysymys, voisivatko yritykset alkaa tämän perusteella piilottelemaan 

esimerkiksi tuloksentekokykyä tai vähättelemään velkoja, esimerkiksi taseen ulko-

puolisia vastuita, sen varjolla, että pystyvät perustelemaan oikean ja riittävän kuvan 

toteutumisen.  Van Hullen (1997, 713) mukaan direktiiviä laatimassa ollut komitea 

on korostanut sitä, että kyseinen säädöksistä poikkeaminen tulisi olla mahdollista 

vain tietyistä kohdista ja vain harvinaislaatuisissa tilanteissa.  

 

Shah (1998, 88-91) teki tutkimuksensa kahden yrityksen rahoitusinstrumentteihin 

liittyen, jotka olivat hyvä esimerkki, miten ”luovalla kirjanpidolla” pystytään muutta-

maan tulosta. Shahin (1998, 100-102) mukaan oikean ja riittävän kuvan periaate ei 

kuitenkaan ole onnistunut kitkemään ”luovaa kirjanpitoa”. Hänen mukaansa oikea 

ja riittävä kuva perusteena ohittaa lainsäädäntö mahdollistaa myös opportunismin. 

Stacy (1997,708) toteaa kuitenkin artikkelissaan, että sellaiset tilanteet, jossa käy-

tännössä säännösten ohittaminen on ollut tarkoituksenmukaista, ovat olleet todella 

harvassa. Hän sanoo myös, että sellaisissakin tilanteissa, joissa ohittaminen olisi 

ollut tarkoituksenmukaista, yleensä epäröidään toteuttamisessa sen riskisyyden 

vuoksi. Hänen mukaansa kyseinen säännös on ennemminkin olemassa sen joh-

dosta, että tilinpäätösstandardien laatijoiden olisi mahdollista tehdä sellaisia stan-

dardeja, jotka ovat joiltakin osin ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Tämäkään ei 

riitä, että yritys noudattaisi standardeja, vaan kuitenkin lainsäädäntö vaatii, että sää-

döksestä poikkeamisesta ilmoitetaan liitetiedoissa määräysten mukaisesti.    

 

2.2 Oikeat ja riittävät tiedot suomalaisessa lainsäädännössä 

 

Oikeiden ja riittävien tietojen vaatimus ei ole aivan uusia asia suomalaisessa lain-

säädännössä. Jo vuonna 1973 voimaan tulleesta Kirjanpitolaista (655/1973) voitiin 

saada osviittaa oikean ja riittävän kuvan vaatimuksesta, vaikka sitä ei suoraan sa-

nottu. Vuoden 1973 Kirjanpitolain (655/1973) 3 luvun 11 §:n mukaan, mikäli liiketa-

pahtumat oli kirjattu maksuperusteen mukaisesti, oli ne merkitykseltään vähäisiä ja 

maatilatalouden harjoittamiseen liittyviä tapahtumia lukuun ottamatta, oikaistava ja 
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täydennettävä ennen tilinpäätöksen laatimista suoriteperusteisiksi. Samaisen lain 3 

luvun 15 §:ssä taas säädetään varojen ja velkojen arvostamisesta. Varojen osalta 

enintään todennäköiseen arvoon tai jos tilinpäätöshetken todennäköinen luovutus-

hinta on alhaisempi kuin taseeseen aktivoitu hankintameno, tulee arvopaperit ar-

vostaa tähän alempaan arvoon. Veloissa periaate on samantapainen, mutta toiseen 

suuntaan. Mikäli velka on sidottu indeksiin tai muuhun velkaperusteeseen ja tämän 

velkaperusteen mukainen nimellisarvo on suurempi, tulee velat esittää tässä suu-

remmassa arvossa. Lisäksi lain 3 luvun 21 § vaatii esittämään lisäliitetietoja erinäi-

sistä tiedoista, kuten esimerkiksi arvostuseristä ja niiden muutoksista, oman pää-

oman muutoksista ja taseen ulkopuolisista vastuista. Vuonna 1973 voimassa ol-

leessa Kirjanpitolaissa (655/1973) voi nähdä sekä olennaisuusperiaatteen, että oi-

kean ja riittävän kuvan olemassaolon tausta-ajatuksena. Tilinpäätös ei välttämättä 

antaisi oikeita ja riittäviä tietoja yrityksen taloudellisesta asemasta, mikäli sen varat 

tai velat olisi arvostettu väärin, vaikka ne olisi arvostettu siihen, mitä yritys olisi esi-

merkiksi varoistaan konkreettisesti itse maksanut.  

 

Kirjanpitolakiin oikeiden ja riittävien tietojen vaatimus tuli vuonna 1992 (Laki kirjan-

pitolain muuttamisesta 1572/1992) tapahtuneessa kirjanpitolain muutoksessa, jolla 

samalla muutettiin vuoden 1973 kirjanpitolainsäädäntöä siihen myöhemmin tehtyine 

muutoksineen. Tällä lainmuutoksella tilinpäätöksen tuli antaa oikeat ja riittävät tiedot 

kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tämän toteu-

tumiseksi määrättiin, että tuloslaskelman ja taseen liitteenä tuli ilmoittaa tätä varten 

tarpeelliset lisätiedot. Vuonna 1997 säädettiin uusi kirjanpitolaki (Kirjanpitolaki 

1336/1997). Kyseisen lain kolmannen luvun 2 § määritti, joskin hyvin yleisluontoi-

sesti, suuntaviivoja oikeista ja riittävistä tiedoista. Tämä pykälä muuttui lähinnä sa-

namuodoiltaan vuoden 1992 lisäyksestä, mutta sisälsi kuitenkin valtuutussäännök-

sen Kauppa- ja teollisuusministeriölle määrätä, milloin ja miten saadaan poiketa ti-

linpäätöksen laatimista koskevista säädöksistä oikean ja riittävän kuvan anta-

miseksi. Kyseinen kohta ei suoraan kerro, mitä tarkoitetaan oikealla ja riittävällä ku-

valla, mutta kuitenkin määrää, että tilinpäätöksen tulee sellaiset tiedot antaa.  
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Vuonna 1992 kirjanpitolakiin lisätty ja vuonna 1997 hieman muokattu kohta kesti 

lainsäädännössä liki muuttumattomana vajaat 20 vuotta sillä erotuksella, että sovel-

tamisala ajansaatossa muuttui pelkästä tilinpäätöksestä tilinpäätökseen ja toiminta-

kertomukseen. Vuoden 2015 kirjanpitolain muutoksen (1620/2015) yhteydessä 

kohta sai päivitystä ja oikea ja riittävä kuva tuli vaadittavaksi olennaisuusperiaatteen 

mukaisesti, ottaen huomioon kirjanpitovelvollisen harjoittaman toiminnan laatu ja 

laajuus. Kyseisellä lainmuutoksella annettiin kirjanpitovelvolliselle valtaa olla sovel-

tamatta kirjanpitolain säädöksiä, jos se merkittävällä tavalla vaarantaisi oikean ja 

riittävän kuvan antamisen. Toki pelkkä säädöksen noudattamatta jättäminen ei riitä, 

vaan liitetiedoissa tulee yksilöidä kyseinen säädös, perustelut noudattamatta jättä-

miselle ja vaikutus toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.  

 

Kyseinen kirjanpitolain 2 § koki vielä pienen muutoksen vuoden 2016 lopulla, kun 

siitä poistettiin määräys, että toimintakertomuksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva. 

Kyseinen poisto ei tarkoita sitä, että toimintakertomuksessa saisi kirjoittaa totuuden 

vastaisia tai muuten virheellisiä tietoja, vaan poisto perustuu tilinpäätöksen ja toi-

mintakertomuksen eriyttämiseen toisistaan. Talousvaliokunnan mietinnön 

(33/2016) perustelujen mukaan tarkoitus on nimenomaan selventää toimintakerto-

mus- ja tilinpäätöstietojen keskinäistä suhdetta ja olettamuksena toimintakertomuk-

sessa esitettyjä tietoja ei olisi uudelleen tarvetta toistaa tilinpäätöksessä. Tosiasial-

lisesti tilinpäätös ja toimintakertomus tultaneen vastaisuudessakin esittämään yh-

dessä. PricewaterhouseCoopersin (2017) mukaan tilintarkastuskertomuksessa jou-

dutaan vastaisuudessakin lausumaan, onko toimintakertomuksessa olennaista vir-

heellisyyttä, onko se laadittu säädösten mukaisesti ja onko toimintakertomuksen tie-

dot yhteneväisiä tilinpäätöksen kanssa. Heidän mukaansa täten muutoksella ei olisi 

merkittävää vaikutusta tarkastusprosessiin. Finanssivalvonta (2017) on esittänyt 

huolensa siitä, että uusi sääntely johtaa eriäviin käytäntöihin tietojen esittämisessä. 

He toteavatkin, että ainakin finanssisektorilla oikeaan ja riittävään kuvaan vaaditta-

vat tiedot esitettäisi, sekä toimintakertomuksessa, että liitetiedoissa, vaikka laki ei 

sitä vaatisikaan.  
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Kirjanpitolain 3 luvun 2 §:n määräystä ei kuitenkaan sovelleta Suomessa kaikkiin 

yrityksiin. Kyseisen pykälän neljännen momentin mukaan mikroyrityksiin 2 §:n so-

veltamisesta säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston ase-

tus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (VNa 1753/2015, 

”PMA-asetus”) 1 luvun 3 §:n mukaan pienyrityksen on esitettävä liitetietona myös 

asetuksen ulkopuoliset seikat, jotka ovat tarpeen oikean ja riittävän kuvan aikaan-

saamiseksi. Mikroyrityksen kohdalle on säädetty asetukseen poikkeus. VNa:n 1 lu-

vun 3 §:n 2 momentin perusteella oikean ja riittävän kuvan vaatimuksen katsotaan 

mikroyrityksissä täyttyvän, mikäli siinä esitetään 1 ja 4 luvussa esitetyt tiedot. Edellä 

mainitussa asetuksessa on kuitenkin 3 §:n 3 momentti.  Kyseisessä momentissa 

todetaan, että edellä mainittujen kahden luvun tietojen mukaan myös mikroyritysten 

tulee ilmoittaa liitetiedoissaan oikeushenkilömuotoa koskevassa laissa säädetyt ti-

linpäätös- ja toimintakertomustiedot. 
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3 Hallinnollinen taakka 

 

Tässä luvussa käsitellään yritysten hallinnollista taakkaa. Pienimmissä yrityksissä 

tilinpäätöksen lukijakunta voi olla hyvin rajattu. Mahdollisesti vähimmillään omista-

jayrittäjän lisäksi sidosryhmiä ovat Verohallinto ja mahdolliset rahoittajat. Verohal-

linto käyttää tilinpäätöstä sekä veroilmoitusta yritykselle määrättävän yhteisöveron 

ja henkilöyhtiön osakkaille jaettavan tulo-osuuden laskemiseen. Rahoittajien kanssa 

neuvoteltaessa rahoituksesta käytetään tilinpäätöstä rahoitusneuvottelujen poh-

jana. Vaikka yrityksellä ei olisikaan rahoituksen tarvetta, ei riitä pelkkä laskelma ve-

roviranomaiselle. Tilinpäätös on kuitenkin laadittava, oli yritys kuinka pieni tahansa. 

Se luo vakiomuotoisen raportin yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, 

joka on vertailukelpoinen muihin samassa yhtiömuodossa toimiviin. 

 

Gassenin (2017, 546) tutkimuksessa nousikin esille, että veroviranomaiset olivat 

toiseksi eniten mainittu sidosryhmä pankkien ja lainoittajien jälkeen. Sacer, Decman 

ja Sever (2015, 605-606) totesivat omassa tutkimuksessaan, että omistajat ja pankit 

olivat merkittävimmät mikrokokoisten yritysten tilinpäätöksen käyttäjät. On kuitenkin 

huomattava, että aivan pienimmille toiminimiyrittäjille on säädetty poikkeus tilinpää-

töksen laatimisvelvollisuudesta. Suomessa kirjanpito ja verotus ovat tiukasti kiinni 

toisissaan. Verotettava tulos pääasiallisesti lasketaan tuloslaskelman osoittamasta 

voitosta vähentäen verovapaita tuottoja ja lisäten vähennyskelvottomia kuluja. Tä-

ten pienemmillekin yrityksille tulee hallinnollista taakkaa kirjanpitolainsäädännön 

johdosta, vaikka niiden oma toiminta olisi kevyesti hallinnoitua. Esimerkiksi Sacer et 

al. (2015, 606) mukaan lainsäädännön keventäminen esitettävien tietojen osalta vä-

hentää mikroyritysten hallinnollista taakkaa. Toisaalta he eivät tutkimuksessaan ha-

vainneet sitä, että se vähentäisi olennaisesti informaation laatua. Olisi siis mahdol-

lista, että tietoa tarvitsevat sidosryhmät saisivat mikro-kokoisilta yrityksiltä tarpeelli-

set tiedot myös vähemmillä tiedoilla.  
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3.1 Hallinnollinen taakka yleisesti 

 

Hallinnollinen taakka pien- ja mikroyrityksissä koostuu pääasiassa siitä, että yritys 

joutuu laatimaan lainsäädännössä edellytettyjä raportteja sekä laskelmia viranomai-

sille muun muassa verotuksen toimittamista varten. Raportteja ei kuitenkaan laadita 

ainoastaan lainsäädännön pakottamana. Pienyritysten kokoluokassa on jo mahdol-

lista, että laaditaan esimerkiksi budjetteja tulevasta, joka onkin Granlundin ja Lukan 

(1997, 233) mukaan merkittävä osa suomalaista johdon laskentatoimea. Granlund 

ja Lukka (1997, 233) toteavat, että mahdollista on myös yrityksen sisäinen kuukau-

sittainen raportointi, joka sitoo resursseja. He kuitenkin huomauttavat, että yritykset 

kuitenkin pitävät yleisesti liian vähäisiä resursseja kirjanpitotoiminnossa suhteessa 

siihen, miten merkittävä osa se on yrityksen toimintaa. Granlundin ja Lukan (1997, 

233) mukaan resurssien vähäisyys voi johtaa virheellisiin tietoihin, kun ei ehditä te-

kemään kaikkia tehtäviä. Tämä johtaa siihen, että mikäli lainsäädännöllisesti kasva-

tetaan hallinnollista taakkaa esimerkiksi kuukausiraportoinnissa viranomaisille, tu-

lee se johtamaan vähäisten resurssien entistä suurempaan kuormittamiseen. 

 

Kitching, Hart ja Wilson (2015, 142) ovat todenneet, että sääntelyllä ei olisi vaiku-

tusta mikrokokoisten yritysten tehokkuuteen ja toimintaan, ainakaan siinä määrin, 

mitä aikaisemmassa tutkimuksessa sen oli havaittu vaikuttavan. Kitching et al. 

(2015, 143) toteavat myös, että sääntelystä voi seurata parempaa tehokkuutta uu-

sien innovaatioiden kautta sekä sääntely voi luoda uutta liiketoimintaa.  

 

Aina lainsäädännön uudistamisella ja lisäsääntelyllä ei ole yritysten näkökulmasta 

positiivisia tuloksia. Schmidt, Bennison, Bainbridge ja Hallsworth (2007, 264-266) 

ovat tutkineet SME-sektorin vähittäiskauppojen sääntelyä yleisesti ja eri sääntelyn 

osa-alueita. He totesivat, että sääntely voi merkittävästi haitata yritysten kasvuha-

lukkuutta. Schmidtin et al. (2007, 267) mukaan uudet säännökset tuovat taloudel-

lista haittaa pienille yrityksille, joilla ei ole asiantuntijoita palveluksessaan. Tämä joh-

tuu heidän mukaansa siitä, että pienyritykset mielletään poikkeuksiksi ja säännökset 

laaditaan sellaisten yritysten mukaan, joilla on käytössä esimerkiksi pääkonttoritoi-

minnot ja asiantuntijat. Tähän Schmidt et al. (2007, 268) ovat myös todenneet, että 

pienyritysten omistajien on hankala pysyä ajan tasalla lainsäädännön muutoksista. 
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Täten Schmidtin et al. (2007, 267) mukaan pienyritykset joutuvat hakemaan osaa-

mista ulkopuolisilta palveluntuottajilta, mikä lisää kustannuksia. Neag ja Masca 

(2012, 227-228) ovat omassa tutkimuksessaan päätyneet samansuuntaiseen lop-

putulokseen. Heidän Romaniaa koskevassa tutkimuksessaan huomattiin, että jois-

sakin tilanteissa raportointisäädökset olivat yhteneväiset kaiken kokoisilla yrityksillä, 

mutta kuitenkin tilinpäätöstä käytti vähimmillään vain muutama sidosryhmä omista-

jan lisäksi. 

 

Kitching (2006, 800) sanoo kuitenkin, että sääntely on välttämätöntä nykyaikaisessa 

markkinataloudessa. Sääntelystä luopuminen johtaisi Kitchingin (2006) mukaan te-

hottomaan toimintaan. Tämä on ymmärrettävää, koska tällöin ei voitaisi esimerkiksi 

luottaa vastapuolen esittämään taloudelliseen informaatioon, koska ei olisi yhteisiä 

pelisääntöjä, miten taloudellinen informaatio laaditaan. Lisäksi Kitching (2006, 808) 

toteaa, että sääntelyn vaikutuksen pieniin yrityksiin ei voida ajatella olevan kaikille 

samanlaista, vaan vaikutukset riippuvat yhtiön toimintaympäristöstä. Hänen mu-

kaansa sääntely voi vaikuttaa myös yrityksen sidosryhmien kautta yhtiön toimin-

taan. Täten on mahdollista, että lainsäätäjät voivat tehdä myös muita toimia pienyri-

tysten hyväksi, kuin keventää hallinnollista taakkaa (Kitching, 2006, 810). Tämän 

johdosta olisi siis mahdollista tehdä sellaisia toimia, jotka ovat vähemmän riippuvai-

sia siitä, miten pienyritysten sidosryhmät ottavat lainsäädännön muutokset vastaan. 

 

Vaikutuksesta pienempien yritysten taloudelliseen toimeliaisuuteen ja tehokkuuteen 

voidaan olla montaa mieltä. PricewaterhouseCoopers (2018) teki Euroopan laajui-

sen kyselytutkimuksen yksityisomisteisille yrityksille. Kyselytutkimuksen perusteella 

39,4% vastaajista pitää kotimaan lainsäädännöstä nousevaa byrokratiaa riskinä, 

kun taas Euroopan unionin sääntelyn riskiksi näki ainoastaan 28,8% vastaajista. 

Perheyrityksillä luvut olivat molemmissa kategorioissa hieman suuremmat niiden ol-

lessa 41% ja 30,8%. Mitä pienempiin yrityksiin PricewaterhouseCoopersin (2018) 

tuloksissa siirryttiin, sitä suurempana riskinä nähtiin kotimaan lainsäädännön riski. 

Pienimmässä kategoriassa 10-49,9M€ kotimaan lainsäädännöstä nouseva byrokra-

tiariski huoletti 42,3% vastaajista ja vastaava luku EU-tason sääntelystä oli 29,2%. 

Kyselyn keskimmäisessä kategoriassa eli 50-100M€ vastaavat luvut olivat 30,7% ja 
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25,2%. Yli 100M€ kokoluokassa olevia yrityksiä byrokratiariski huoletti 35,5% koti-

maan osalta ja 31,4% EU:n osalta. Suomalaiset yritykset olivat kriittisempiä koti-

maan sääntelyä kohtaan. Kyselyyn osallistuneista suomalaisista yrityksistä koti-

maan byrokratian riskiksi näki peräti 58,3% vastaajista, kun taas EU-tason säänte-

lyn riskiksi näki vain 14,6%. Kyselytutkimuksen perusteella on siis havaittavissa, että 

suomalaiset yksityisomisteiset yritykset pitävät parempana yhteistä Euroopan laa-

juista lainsäädäntöä. Kotimaan lainsäädännön pelätään aiheuttavan ylimääräistä 

byrokratiaa. 

 

Pienet yritykset ja niiden omistajat joutuvat siis itse kamppailemaan hallinnollisen 

taakan kanssa tai hankkimaan ulkopuoliselta apua, koska heillä ei ole resursseja 

palkata näitä varten työntekijöitä. Esimerkiksi Lantto (2014, 351) toteaa, että IFRS-

standardien käyttötilanteessa erillisen IFRS-asiantuntijan käyttäminen vähentää 

hallinnollista taakkaa. Pienessäkin yrityksessä on mahdollista, että joudutaan laati-

maan IFRS:n mukainen tilinpäätös, mikäli kyseessä on esimerkiksi kansainvälisen 

konsernin tytäryhtiö ja emoyhtiö laatii IFRS-tilinpäätöksen. IFRS:n käytön hallinnol-

lisen taakan vaikutukset riippuvat yhtiön toiminnasta. Jarva ja Silvola (2017, 92)  to-

teavat, että kaksi merkittävintä erää, joissa kirjanpitokäsittely eroaa Suomen kirjan-

pitolainsäädännön ja IFRS:n välillä ovat tutkimus- ja kehittämismenojen aktivointi 

sekä liikearvon käsittely. Tästä voidaan vetää osittain sellainen johtopäätös, että 

mikäli yrityksellä ei ole edellä mainittuja eriä, niin myös hallinnolliset kustannukset 

vähenevät muunnettaessa suomalaista tilinpäätöstä IFRS:n mukaiseen.  

 

Edellytysten täyttyessä palaaminen paikalliseen kirjanpitolainsäädäntöön on mah-

dollista, mikäli IFRS:n soveltamiseen ei olla tyytyväisiä. Fiechter, Halberkann ja 

Meyer (2017, 33) havaitsivat omassa tutkimuksessaan, että Sveitsissä IFRS:ää so-

veltavat yritykset ovat vaihtaneet takaisin paikalliseen kirjanpitolainsäädäntöön siitä 

syystä, että ne ovat näin vähentäneet muun muassa hallinnollisia kustannuksia. He 

toteavat, että tyypillisin vaihdon tekevä yritys on pieni yritys, jossa on vähän ulko-

puolisia sijoittajia ja enemmän sisäpiirissä olevia omistajia. Kustannukset nousivat 

esille myös Gassenin (2017, 557) tutkimuksessa, jossa tutkittiin pienyrityksille tar-

koitettuja IFRS-standardeja. 

 



30 
 

Chittenden, Kauser ja Poutziouris (2003, 110) huomaisivat omassa tutkimukses-

saan, että pienemmät yritykset kärsivät suhteellisesti enemmän verotuksesta nou-

sevan hallinnollisen taakan aiheuttamista kustannuksista kuin suuremmat yritykset. 

Sjögrén ja Syrjä (2015, 658) kohdistivat oman tutkimuksensa suomalaisiin yrityksiin 

ja niihin kohdistuvaan sääntelyyn. Heidän mukaansa suomalaisten pienyritysten toi-

mintaan sääntelyllä ei ole merkittäviä suoria vaikutuksia ja korkean sääntelyn 

maana Suomi ei kuitenkaan ole yrityksille liian raskas. Sjögrénin ja Syrjän (2015, 

658) mukaan on kuitenkin mahdollista, että pienet yritykset ja niiden yrittäjät eivät 

ole tietoisia kaikesta sääntelystä. Tämän Sjögrén, Puumalainen ja Syrjä (2011, 370) 

huomasivat tutkiessaan yrittäjien osingonnostoa. Sjögrén et al. (2011, 370) mukaan 

pakottavat määräykset osakeyhtiölainsäädännössä eivät olleet yrittäjien tiedossa, 

joka voi taas johtaa lainsäädännön rikkomiseen esimerkiksi maksukyvyttömyystilan-

teessa. Sjögrén ja Syrjä (2015, 658) toteavat, että yrityksille tulisi saada kannustimia 

muuta kautta, kuin sääntelyn keventämisestä. 

 

Kangasharjun ja Rauhasen (2008, 45) tekemän kyselytutkimuksen mukaan pk-sek-

torin yrittäjät ovat pitäneet verotusta, kirjanpitolainsäädäntöä ja työelämää koskevaa 

lainsäädäntöä kaikkein suurimpina hallinnollista taakkaa lisäävinä lainsäädännön 

osa-alueena. Kangasharju ja Rauhanen (2008, 50) havaitsivat, että vuonna 2008 

pk-sektorilla nähtiin kirjanpidon- ja tilinpäätöksen sääntelyn sekä taloushallinnon ra-

portoinnin helpottamisen olevan toivottavaa. Näin melkein kymmenen vuotta myö-

hemmin on mielenkiintoista huomata, että jo aikaisemminkin on nostettu esiin kir-

janpitolainsäädännön helpottaminen.  

 

Ramboll Management Consultingin, Deloitten ja Cargemini Finlandin (2010, 73) sel-

vityksen perusteella taloushallinnon raportoinnissa eniten hallinnollisia kustannuk-

sia aiheuttivat: ”…liiketapahtumien kirjaaminen kirjanpitoon, tilintarkastus ja velvol-

lisuus avustaa tilintarkastajaa, tilinpäätöksen laatiminen, kirjanpidon velvoitteisiin 

perehtyminen ja kirjausten varmentaminen…”. Mielenkiintoinen oli kuitenkin totea-

mus siitä, että lähes kaikki näistä ovat sellaisia, jotka yritykset tekisivät joka tapauk-

sessa, vaikka se ei olisi pakollista (Ramboll Management Consulting et al., 2010, 

73). Tämä on ymmärrettävää, koska edellä mainittuja tarvitaan normaalin liiketoi-

minnan ja muiden viranomaisraporttien tueksi. Ramboll Management Consultingin 
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et al. (2010, 77-78) mukaan nimenomaisesti mikroyrityksiin kannattaisi kohdistaa 

hallinnollista taakkaa keventäviä toimia. Tilinpäätöksen laatimiseen liittyvinä selvi-

tyksessä nähtiin vakuuksien ja vastuiden ilmoittaminen turhana ja hallinnollista taak-

kaa lisäävänä. Lisäksi selvityksen perusteella yritykset olivat sitä mieltä, että ohjeis-

tuksen, esimerkiksi Kirjanpitolautakunnan ohjeiden, tulisi olla selkeämpiä ja infor-

matiivisempia.  

 

Andersonin ja Russelin (2011, 44) mukaan itsesääntelytoimet ovat hyvä lisä täyden-

tämään lainsäädäntöä. Andersonin ja Russelin (2011, 44;46) mukaan ideana on se, 

että vapaaehtoisuuden pohjalta sitouduttaisiin noudattamaan tiettyjä säädöksiä, 

joka laskisi hallinnollisia kustannuksia. Tutkijat perustelevat tätä sillä, että tällöin 

sääntelystä on mahdollista tulla tarkoituksenmukaisempaa ja toteutettavissa ole-

vampaa. Idea vapaaehtoisen sääntelyn pohjalta on loogista, koska silloin toimiala 

pystyisi itse toteuttamaan juuri heille paremmin soveltuvan sääntelyn ja muutta-

maan sitä tarvittaessa. Vaihtoehtona itsesääntelylle olisi laintasoinen sääntely, joka 

voi olla huonommin soveltuvaa ja sen muuttaminen voi olla hidasta ja hankalaa. 

 

Levie ja Autio (2011, 1407) toteavat, vahvassa lainsäädäntöympäristössä hallinnol-

lisella taakalla ei olisi vaikutusta ei-strategiseen markkinoille tuloon. Strategiseen 

yrittäjäksi ryhtymisellä vahvalla lainsäädännöllä on vaikutusta. Silloin kun lainsää-

däntö on vahvaa, vaatii strateginen yrittäjäksi ryhtyminen hallinnollisen taakan ke-

veyttä (Levie ja Autio, 2011, 1407).  

 

3.2 Kirjanpitolainsäädännöstä nouseva hallinnollinen taakka 

 

Hallituksen esitys 89/2015 tuo esiin toisessa kappaleessaan, että esityksen taus-

talla olleen direktiivin tarkoitus oli keventää pienyrityksille tulevaa hallinnollista taak-

kaa, joka aiheutuu tilinpäätöksen sääntelystä. Esityksen kohdassa 2.1 todetaan, 

että EU:n jäsenvaltioiden oikeutta lisätä direktiivin ulkopuolisia liitetietoja tullaan ra-

joittamaan. Liitetietoihin on jätetty kuitenkin yksi poikkeus, jonka kautta on mahdol-

lista saada lisätä liitetietoja rikkomatta direktiiviä ja se on verotus. Ainostaan vero-
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tuksellisiin tarkoituksiin ja verolaissa säädetyllä tavalla on mahdollista lisätä liitetie-

tovaatimuksia. Suomessa tilinpäätös ja verotus ovat läheisesti linkissä toisiinsa, jo-

ten liitetietojen lisääminen onnistuisi direktiivin salliman poikkeuksen kautta. 

 

Kuitenkin on huomattava, että Euroopan Unionin komissio on esityksessä kaavaillut 

1,7 miljardin euron säästöä Unionin tasolla, josta 1,5 miljardia tulisi pienten yritysten 

yhtenäistetyn säännöstön ja vaatimusten helpotusten kautta (HE 89/2015, 19). Työ- 

ja elinkeinoministeriö (2012, 47) on selvityksessään hallinnollisen taakan kustan-

nusvaikutuksista arvioineet, että Suomessa yritysten hallinnollinen taakka oli noin 

1,54 miljardia euroa, josta taloudellisen raportoinnin osuus on noin 253,3 miljoonaa 

euroa. Hallituksen esityksen 89/2015 kohdassa 4.1 kuitenkin todetaan, että Suo-

messa säästöt ovat rajalliset, koska Suomessa on ollut laajasti voimassa jo aikai-

sempien direktiivien mahdollistamat helpotukset ja eniten säästöjä tulee sellaisille 

yrityksille, jotka palaavat takaisin pienyritys-rajojen sisään. Täten sellaisissa yrityk-

sissä, jotka ovat aikaisemmin olleet pienyrityksiä ja ovat edelleen, näyttäisi hallin-

nollisen taakan keventäminen kirjanpitolainsäädännön osalta keskittyvän pääasi-

assa lainsäädännön selkeyttämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö (2012, 46) toteaa, 

että Suomessa hallinnollista taakkaa keventäviä toimia on ollut muun muassa pien-

yritysten pidennetyt verokaudet, konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden 

poisto alakonsernin emoyhtiön varojenjakotilanteessa ja siirtyminen verotilijärjestel-

mään. 

 

Hallituksen esityksessä kohdassa 2.8 tulee esiin yrityksen kirjanpidon käytännön 

arkeen vaikuttava seikka, joka koskee kirjanpidon menetelmiä, aineistoja ja niiden 

säilyttämistä. Kyseisessä kohdassa todetaan, että aikaisempi lainsäädäntö oli aut-

tamattomasti vanhentunutta vuodelta 1997. Vanhentuneiden periaatteiden mukai-

sesti toimittaessa hankaloitettiin yritysten taloushallinnon digitalisoitumista, koska 

vaikka itse kirjanpito olisi tehty tietokonein, oli muun muassa rajoituksia koskien kir-

janpitoaineiston säilyttämistä ja sijoituspaikkaa. Hallituksen esityksen perusteluissa 

katsotaan, että lain päivityksen tulee antaa mahdollisuus muun muassa kirjanpidon 

automatisointiin ja IT-ympäristön mahdollisimman laajaan hyödyntämiseen myös eri 

toimijoiden kesken. Tämän jatkoksi todetaan, että lainsäädännön tulee sallia säh-

köinen tiedonsiirto yrityksen ja viranomaisten välillä. Hallituksen esityksen (HE 
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89/2015, 10) mukaan näin toimittaessa nähdään, että muun muassa tilintarkastus 

ja harmaan talouden torjunta tehostuvat sähköisten kirjanpitojärjestelmien myötä.  

 

Tämä todetaan myös hallituksen esityksen kohdassa 3.6, jossa perustellaan hallin-

nollisen taakan hillitsemiseksi, että ei asetettaisi muita määräyksiä kuin vain sellai-

set, jotka ovat välttämättömiä kirjanpitolain varsinaisten tarkoituksen toteutumiselle. 

Kirjanpitolain varsinaiset tarkoitukset ovat hallituksen esityksen mukaan varmentua 

siitä, että liiketapahtumat kirjataan luotettavasti kirjanpitoon ja että kirjanpidon pe-

rusteella laaditaan direktiivin mukainen tilinpäätös, joka antaa oikean ja riittävän ku-

van (HE 89/2015, 15). Tämän johdosta hallituksen esityksessä (HE 89/2015, 16) 

todetaan, että yksi keino, jota viranomaiset voivat tehdä keventääkseen hallinnol-

lista taakkaa, on kehittää edelleen viranomaisten järjestelmiä ja kirjanpitovelvollisten 

yhteyksiä niihin, jolloin muun muassa kirjanpidon automatisointi on yksinkertaisem-

paa. Edellä mainitut hallituksen esityksen perustelut hallinnollisen taakan keventä-

miseksi ovat askel parempaan suuntaan. On nähtävä hyväksi, että esimerkiksi ta-

loushallinnon toteuttamiselle ja automatisoinnille ei määrätä lainsäädännössä sen 

tarkempia rajoituksia, kunhan aikaisemmin mainitut varmennustoimet esimerkiksi 

tilintarkastus ja harmaan talouden torjunta pystytään luotettavasti hoitamaan (HE 

89/2015, 16). Hallituksen esityksen sivulla 37 todetaan, että erityisesti kirjanpitojär-

jestelmien säädöksiä keventämällä ja selkeyttämällä vähennetään selvästi kirjanpi-

tovelvollisille koituvaa hallinnollista taakkaa. 

 

Tilintarkastajien osalta hallinnollista taakkaa lisää yrityksille myös heidän omat do-

kumentointi- ja tarkastusstandardivaatimuksensa. Ramboll Management Consultin-

gin, Deloitten ja Cargemini Finlandin (2010, 70) tekemän selvityksen mukaan tilin-

tarkastuksesta tulee pien- ja mikroyrityksille noin 257 miljoonan euron kustannukset, 

jotka koostuvat tilintarkastajalle maksetusta palkkiosta sekä tarkastajan avustami-

seen käytetystä ajasta. Tästä selvityksen perusteella hallinnollista taakkaa 77 mil-

joonaa euroa eli noin kolmannes.  

 

Tarkastajien on toimissaan noudatettava muun muassa Tilintarkastuslakia 

(1141/2015), jonka 3 luvun 3 § mukaisesti tarkastuksessa tulee muiden säännösten 
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lisäksi noudattaa kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja. Lainsäädäntö ei aikai-

semmin eritellyt tarkemmin suuria ja pieniä yrityksiä tältä osin keskenään, mutta 

hallituksen esityksellä 70/2016 lisättiin kyseiseen pykälään uusi momentti, jonka pe-

rusteella pienyritysten tarkastuksessa voitiin soveltaa ISA-standardeja tarkoituksen-

mukaisessa laajuudessaan, kunhan noudatetaan hyvää tilintarkastustapaa (HE 

70/2016, 26). Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että direktiivi sallii ky-

seisen poikkeuksen tekemisen. Sen perusteella soveltamisessa on otettava huomi-

oon pienen yrityksen toiminnan laajuus ja monimutkaisuus (HE 70/2016, 26). Tämä 

tulee ainakin osaltaan vähentämään hallinnollista taakkaa, joka kohdistuu yksinker-

taisiin pienyrityksiin. Niihin pystyttäisiin käyttämään pykälässä tarkoitettua helpo-

tusta.  
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4 Tutkielman empiirinen osuus 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimusaineiston hankintaprosessi sekä saadun aineis-

ton käsittely tilastollisen tutkimuksen menetelmin. Luvussa perehdytään vastaaja-

joukon taustatekijöihin, jonka jälkeen laaditaan pääkomponenttianalyysi selittämään 

ajatuslinjoja tilintarkastajien keskuudessa. Luvun lopuksi testataan taustatekijöiden 

vaikutus saatuihin ajatuslinjoihin sekä käsitellään avoimet vastaukset lisäinformaa-

tion saamiseksi. 

 

4.1 Tutkimusmenetelmät ja otosjoukko 

 

Tutkimus on toteutettu pääasiassa kvantitatiivisena tutkimuksena. De Vauksen 

(2001,10) mukaan sosiaalisissa kyselytutkimuksissa kvantitatiiviset menetelmät 

ovat käytössä, kun taas kvalitatiiviset soveltuvat ennemminkin case-tyyppisiin tutki-

muksiin. Tämän tutkimuksen ollessa sosiaalinen kyselytutkimus, kvantitatiivinen 

menetelmä on perusteltu. Kvantitatiivisen menetelmän avulla saadaan tutkittua tilin-

tarkastusalalla työskentelevien ajatuslinjoja. Täten yksittäiset vastaukset eivät ai-

heuta merkittävää vinoumaa loppupäätelmiin. Tämä parantaa myös tutkimuksen 

luotettavuutta.  

 

Aineisto kerättiin verkkopohjaisen kyselylomakkeen avulla. Verkkolomakkeen avulla 

vastaaminen haluttiin tehdä mahdollisimman yksiselitteiseksi kaikille vastaajille, 

koska heillä oli tietyt vastausvaihtoehdot väittämiin ja siten he pystyivät suhteutta-

maan oman mielipiteensä esitetylle asteikolle. Tällä pyrittiin eliminoimaan se mah-

dollisuus, että vastaajat tulkitsevat esimerkiksi vastausvaihtoehdon ”jokseenkin sa-

maa mieltä” eri vahvuiseksi kuin toiset. Yksi De Vauksen (2001, 16) huomio oli, että 

keräysmenetelmä tulee suunnitella siten, että siitä saatavasta datasta saataisiin 

mahdollisimman todenmukaisia lopputuloksia. 

 

Taustatietojen lisäksi lomakkeessa oli yhteensä 25 kohdassa 1.1 esitettyihin tutki-

muskysymyksiin liittyvää väittämää. Väittämiin vastattiin 5-portaisella Likert-as-

teikolla. Kyselylomake on esitetty liitteessä yksi. Saadun tutkimusaineiston perus-
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teella on laadittu pääkomponenttianalyysi, joilla on pyritty selvittämään tilintarkasta-

jien ajatuslinjoja lainsäädännön uudistuksesta. Metsämuurosen (2011, 649) mu-

kaan monien muuttujien informaatio pystytään tiivistämään keskeisiin pääkom-

ponentteihin. Tämä oli tarpeellista ajatuslinjojen selvittämisen kannalta. 

 

Pääkomponenttianalyysin jälkeen saaduista pääkomponenteista on muodostettu 

keskiarvomenetelmällä summamuuttujat, joiden avulla on selvitetty taustatekijöiden 

vaikutus. Aineistokeruulomakkeessa oli vapaamuotoinen tekstikenttä, joihin vastaa-

jat saivat antaa vapaita kommentteja. Vapaat kommentit on tutkittu kvalitatiivisin 

menetelmin hakemalla niistä selittäviä kommentteja pääkomponenttianalyysissä 

havaittuihin ajatuslinjoihin.  

 

Toteutus on tehty otostutkimuksena sen johdosta, että auktorisoituja tilintarkastajia 

on 31.12.2017 Suomessa yhteensä 1 417 kappaletta (PRH – Tilintarkastusvalvonta, 

2018, 4). Tämän lisäksi on vielä tilintarkastustehtävissä toimivat henkilöt, joilla ei ole 

auktorisointia. Heikkilän (2014, 31) mukaan täten kokonaistutkimus ei tule kysee-

seen näin suurella perusjoukolla.  

 

Kyselylomake lähetettiin yhteensä 420:lle tilintarkastusalalla työskentelevälle hen-

kilölle. Heille annettiin lupa jakaa linkkiä myös tilintarkastusyhteisössänsä työsken-

televille muille tarkastajille, joiden sähköpostiosoite ei ollut tiedossa. Joukko koostui 

big-4 -tilintarkastusyhteisöistä, muista tilintarkastusyhteisöistä sekä yksittäisistä am-

matinharjoittajista. Täten otosjoukkoa voidaan pitää luotettavana pienoiskuvana pe-

rusjoukosta, joka Heikkilän (2014, 31) mukaan on edellytys otantatutkimuksen luo-

tettavuudelle. 

 

Määräaikaan mennessä vastauksia saatiin yhteensä 108 kappaletta, jonka lisäksi 

yksi henkilö vastasi sähköpostitse. Kokonaisvastausprosentiksi muodostui noin 

26% (109/420). Heikkilän (2014, 43) mukaan kyseinen määrä riittää kvantitatiivi-

seen tutkimukseen suppealle kohderyhmälle, joten tutkimusta voidaan pitää kvanti-

tatiivisena.  
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4.2 Vastaajien taustatiedot 

 

Kyselyyn vastanneiden henkilöiden joukko oli taustatiedoiltaan yllättävän tasaisesti 

jakautunut. Vastaajien iän ja kokemusvuosien osalta tehtiin jako kategorioihin yksit-

täisten vuosien sijasta. Vastaajien ikä jaettiin viiteen kategoriaan 10 vuoden välein 

ja vastaajien kokemusvuodet seitsemään kategoriaan viiden vuoden porrastuksella. 

Kummassakaan muuttujassa tutkimuksen kannalta ei ole tarpeellista tarkastella 

tarkkoja lukuja, vaan sitä mihin ikä- tai kokemusryhmään henkilö kuuluu. 

 

 

Kuvio 2: Vastaajien sukupuoli- ja ikäjakauma 

Vastaajien ikä jakautui tasaisesti asetettujen ikäryhmien välille. Tutkimusjoukossa 

olleiden aloittelevien tarkastajien sekä lähellä eläkeikää olevien henkilöiden luku-

määrät olivat lähellä toisiaan. Myös kolme keskimmäistä ikäluokkaa olivat keske-

nään likimain yhtä suuret. Sukupuolijakauma oli hieman vinoutunut miehiin, mutta 

ei merkittävästi. Tämän johdosta voidaan olettaa vastausten kuvastavan kattavasti 

eri ikäisiä tilintarkastajia. 



38 
 

 

Kuvio 3: Vastaajien auktorisoinnit 

Vastaajista auktorisoitujen määrä oli vahvasti edustettuna ja noin 81% vastaajista 

oli joko KHT-, JHT- tai HT-tilintarkastajia. Henkilöt, jotka ovat läpäisseet tutkinnon ja 

näin ovat ymmärtäneet lain merkityksen, mikä kasvattaa tutkimuksen validiteettia.  

 

Kuvio 4: Vastaajien kokemusvuodet 

Vastaajista alle 10 vuotta tilintarkastajana toimineiden henkilöiden osuus oli noin 

53%. Tätä selittää osittain tilintarkastajien toimintamallin rakenne, jossa kokeneem-

pien tarkastajien apuna on useampi vähemmän kokenut henkilö. Tilintarkastuslain 

6 luvun 2 § perusteella auktorisoinnin voi saada aikaisintaan kolmen vuoden käy-

tännön kokemuksen jälkeen. Vastausdatan perusteella alle 10 vuotta alalla olleista 

henkilöistä (yhteensä 57 henkilöä) auktorisoinnin oli suorittanut 36 henkilöä. Täten 

henkilöiden työkokemusjakauman perusteella voidaan todeta, että vastaajissa use-

ampi henkilö edustaa jokaista asetettua kokemuskategoriaa. 
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Kuvio 5: Vastaajien tilintarkastusyhteisön kokoluokka 

Vastaajista noin 73% (79/108) työskenteli muun kuin Big Four tilintarkastusyhteisön 

palveluksessa. PRH:n alaisen Tilintarkastusvalvonnan (2016, 6) tekemän tilintar-

kastusalan markkinaseurannan mukaan vuonna 2015 Big Four yhtiöt suorittivat 

86% kaikista PIE-yhtiöiden tarkastuksista. Täten vastaajien työyhteisöt ovat suun-

tautuneet suuremmaksi osaksi pienempien yhtiöiden tarkastuksiin. PIE-yhtiönä pi-

detään kirjanpitolain 1 luvun 9 § mukaan vakuutusyhtiöitä, luottolaitoksia sekä sel-

laisia yhtiöitä, minkä liikkeeseen laskemat osakkeet, velkakirjat tai muut arvopaperit 

ovat kaupankäynnin kohteena arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 § mukaisella sään-

nellyllä markkinalla. 

 

Kuvio 6: Vastaajien asiakasyhteisöjen kokoluokka 

Vastaajista kaikki yhtä vastaajaa lukuun ottamatta työskentelevät myös pien- ja/tai 

mikroyhteisöjen tilintarkastusten parissa. Pääsääntöisesti tai ainoastaan pien- ja 
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mikroyritysten tarkastuksia suoritti noin 81% vastaajista. Tämän perusteella merkit-

tävä osa vastaajista joutuu päivittäin työssään pohtimaan lainsäädäntöä nimen-

omaan pienyhtiöiden osalta. Tämä sopii hyvin tutkimuksen aihealueeseen.  

 

Kuvio 7: Vastaajien keskittyminen tiettyyn toimialaan 

Vastaajista noin 94% ei ollut keskittynyt mihinkään tiettyyn toimialaan työssään. 

Kuuden henkilön osalta pyydettiin täsmentämään, mihin alaan he olivat suuntautu-

neet. Vastauksista nousi esille asunto-osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiö, sekä julki-

nen sektori ja kuntaomisteiset yhtiöt. Yksi henkilö oli keskittynyt rahoitus- ja teolli-

suussektorille. Täten toimialaan keskittymisellä ei oletettavasti ole merkittävää vai-

kutusta tutkimustuloksiin ja niiden perusteella tehtäviin johtopäätöksiin. 

 

Kuvio 8: Vastaajien ammatillinen skeptisyys 

Vastaajien ammatillinen skeptisyys asettuu odotusten mukaisesti korkeammalle 

puolelle asteikkoa. Omaa ammatillista skeptisyyttään ei yksikään vastaajista arvioi-

nut jokseenkin- tai erittäin matalalle. Mielenkiintoinen yksityiskohta vastauksista oli 
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henkilöt, jotka vastasivat ”ei korkealla eikä matalalla toiminnassani”. Kohdan tekee 

mielenkiintoiseksi se, että ISA 200 vaatii tarkastajaa säilyttämään ammatillisen 

skeptisyyden koko tarkastuksen ajan tunnistaakseen tekijöitä, jotka viittaisivat sii-

hen, että tilinpäätös on olennaisesti virheellinen (IFAC, 2017, 97-98). Vastaajista 

kuitenkin 88% piti omaa ammatillista skeptisyyttään jokseenkin tai erittäin korkealla 

tasolla omassa toiminnassaan. 

 

4.3 Pääkomponenttien määrittäminen 

 

Kerätyn aineiston perusteella laadittiin pääkomponenttianalyysi. Aineisto on kerätty 

Likert-asteikolla, joka on soveltuva analyysiin. Jokaiseen väittämään annettiin 108 

vastausta. Ominaisarvoksi (eigenvalue) määritettiin suurempi kuin yksi. Pääkompo-

nenttimenetelmä valittiin käyttöön sen yksinkertaisuuden takia, sekä Velicer ja Jack-

sonin (1990, 23) mukaan komponenttianalyysit sekä faktorianalyysit antavat ylei-

sesti niin samankaltaisia lopputuloksia, että sillä ei ole vaikutusta tehtäviin johtopää-

töksiin. Rotaatiomenetelmänä käytettiin Orthogonal Parsimaxia ja rivien normali-

sointiin Kaiserin normalisaatiota. Tutkimusta tehdessä testattiin myös muita rotaa-

tiomenetelmiä, mutta niiden käyttäminen ei antanut helpommin tulkittavia tutkimus-

tuloksia. Parsimaxilla saatiin suurin osa muuttujista asettumaan hyvin faktoreille. 

KvantiMOTV (2004) mukaan rotaatiomenetelmällä ei ole juurikaan vaikutusta tulok-

siin, vaan ainoastaan siihen, kuinka helppoa pääkomponenttien tulkinta on. Täten 

rotaatiomenetelmistä voidaan valita parhaiten asettuva menetelmä tulkinnan helpot-

tamiseksi. 

 

4.3.1 Pääkomponenttianalyysin edellytysten tarkastus 

 

Aluksi tarkastellaan yksittäisten muuttujien keskiarvoa ja keskihajontaa. Taulukko 

keskiarvoista ja keskihajonnoista on esitetty liitteessä kaksi. Keskiarvossa vaihtelu-

väli on 2,2 – 4,2. Korkein arvo johtuu yksittäisestä muuttujasta. Muuten muuttujien 

keskiarvo on kohtuullisen lähellä asteikon keskiarvoa, joka on kolme. Datassa on 

neljä selkeämmin vinoutunutta muuttujaa: harkint, vaatkev, eitalinf ja ulkopas. Tar-

kasteltaessa pelkän keskiarvon perusteella muuttujat voivat vaikuttaa vinoutuneilta, 
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mutta kuitenkin asettuvat selkeästi tietyille pääkomponenteille pääkomponentti-

analyysissä. Keskihajonta muuttujilla on yhden molemmin puolin. Täten kaikissa 

muuttujissa on tarpeeksi hajontaa pääkomponenttianalyysin suorittamiseksi.  

 

Muuttujien välillä tulee olla korrelaatiota. Muuttujien korrelaatiomatriisi on esitetty 

liitteessä kolme. Korrelaatiomatriisia tarkastellessa huomataan, että muuttuja ttkev 

(”Mielestäni tilintarkastaja voi keventää yrityksen hallinnollista taakkaa soveltamalla 

pien- ja mikroyrityksen tarkastuksessa ISA-standardeja vain tarkoituksenmukai-

sessa laajuudessaan, kuitenkin noudattamalla hyvää tilintarkastustapaa.”) ei korre-

loi merkittävällä tasolla (>0,3) minkään muun muuttujan kuin itsensä kanssa. Kysei-

sellä muuttujalla on heikkoa korrelaatiota kahden muun muuttujan kanssa (arvo noin 

0,2). Tämän johdosta muuttuja tullaan huomioimaan pääkomponenttianalyysissä. 

Vaikka muuttujan korrelaatio on pelkän korrelaatiomatriisin perusteella matalalla ta-

solla, tarkastellaan, miten muuttuja asettuu pääkomponenteille. Tarkasteltaessa 

muuttujien välistä osittaiskorrelaatiota huomataan, että suurin osa osittaiskorrelaa-

tioista on pieniä, muutamassa muuttujassa osittaiskorrelaatio nousee 0,5 tasolle, 

yhdessä 0,6 tasolle ja yhdessä 0,74 tasolle. Osittaiskorrelaatiomatriisi on esitetty 

liitteessä neljä. 

 

Taulukko 1: Kaiser's Measure of Sampling Adequacy -tunnusluvut 

 

MSA-arvoista huomataan, että arvot nousevat yhtä muuttujaa (ttkev) lukuun otta-

matta yli 0,6. Kaikkia yli 0,5:n arvoja voidaan pitää hyväksyttävinä, mutta suurempi 

on parempi. Useat muuttujat saavatkin arvoksi yli 0,7 ja paras muuttuja (talinf) sai 

arvoksi 0,9. Overall MSA on tunnusluku kaikille muuttujille kokonaisuutena ja saa 

arvon 0,77 ja asettuu täten hyväksyttävälle tasolle. 



43 
 

Täten muuttujia voidaan ttkev muuttujaa lukuun ottamatta pitää edellytyksiltään so-

pivina pääkomponenttianalyysiin. Lopullisessa pääkomponenttien luonnissa havai-

taan, latautuuko myös ttkev jollekin tietylle pääkomponentille vahvemmin vai sulje-

taanko muuttuja pois. 

 

4.3.2 Pääkomponenttien tarkastelu 

 

Pääkomponenttien määrä ja selitysaste huomioidaan ominaisarvojen (eigenvalues) 

taulukosta. Taulukko on esitetty liitteessä viisi. Yhteensä pääkomponentteja, joiden 

ominaisarvo on yli yhden, on seitsemän kappaletta. Nämä seitsemän selittävät 

muuttujien vaihtelusta liki 70%.  

 

Taulukko 2: Muuttujien kommunaliteetit 

 

Kommunaliteetit kertovat kuinka suuren osan muuttujan vaihtelusta yllä olevat seit-

semän pääkomponenttia selittävät. Hyvänä raja-arvona pidetään 0,5, joka ylittyy 

kaikkien muuttujien osalta. Todetaan, että kyseiset seitsemän pääkomponenttia kat-

tavat kaikkien muuttujien vaihtelun. 

 

Rotated Factor Patternista, joka on esitetty liitteestä kuusi, havaitaan, että suurin 

osa muuttujista latautui onnistuneesti jollekin seitsemästä pääkomponentista. Muut-

tuja pmariit ei latautunut millekään pääkomponentille yli 0,5 latauksella, vaan latau-

tui neljälle eri pääkomponentille pienemmällä latauksella. Samalla havaitaan myös, 

että useammassa muuttujassa tulee isompi yli 0,5 lataus jollekin tietylle muuttujalle, 

mutta latausta tulee myös muille muuttujille, mutta ne jäävät alle raja-arvon. Pois-

tettiin muuttuja pmariit pääkomponenttianalyysistä, jonka jälkeen huomattiin, että 
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muuttuja vaatkev ei saanut enää yli 0,5 latausta millekään pääkomponentille. Pois-

tettiin myös tämä muuttuja. Tämän jälkeen mallin pääkomponenttien määrä laski 

kuuteen ja pääkomponenttien selitysaste vajaa kaksi prosenttiyksikköä 68,09%:iin. 

Kaiserin MSA:ssa tai lopullisissa kommunaliteeteissa ei tapahtunut tulkinnallisia 

eroja suhteessa lähtötilanteeseen, vaan muuttujat ovat edelleen aikaisemmin esi-

tettyjen raja-arvojen sisällä pienin muutoksin. Kaikille faktoreille asettui 3 – 6 muut-

tujaa, jotka ovat esitetty yhteenvedossa edempänä luvussa 4.3.4. Muuttujien pois-

ton jälkeen pääkomponenttien Kaiserin MSA:n, kommunaliteetit on esitetty alla tau-

lukossa. Ominaisarvot ja selitysasteet muuttujien poiston jälkeen on esitetty liit-

teessä seitsemän. 

 

Taulukko 3: Kaiserin MSA sekä kommunaliteetit  muuttujien poiston jälkeen 

 

 

Seuraavaksi tarkastellaan faktoreille asettuneita muuttujia sekä testataan faktorei-

den reliabiliteetti tutkimuksen kannalta. 

 

4.3.3 Reliabiliteetin testaus faktoreille 

 

Pääkomponenttien reliabiliteetin mittaamiseen käytetään Cronbachin Alphaa sekä 

korrelaatiokertoimia. Reliabiliteetin testaus on suoritettu erikseen jokaiselle pää-
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komponentille, johon on käännetty negatiiviset korrelaatiot eli käänteiset sanamuo-

dot päinvastoin uudelleenkoodaamalla. Pääkomponenteille latautui kaksi negatii-

vista muuttujaa; eivaik ja tarpkev, jotka oli käännettävä.  

 

Pääkomponentti 1 

 

Ensimmäisen pääkomponentin muodostavat alustavasti seuraavat kuusi muuttujaa: 

oikriit, eitalinf, posinf, talinf, kevhall ja eivaik (käännetty). Uudelleenkoodauksen jäl-

keen kaikki korrelaatiot ovat positiivisia ja voidaan tulkita Cronbachin Alphaa. Muut-

tujien väliset korrelaatiot ovat kaikki yli 0,5 vähintään yhden muun muuttujan kanssa. 

Kaikkien muuttujien väliset korrelaatiot ovat merkitseviä asetetulla 1% riskitasolla. 

 

Muuttujien keskiarvot liikkuvat 2,2 ja 2,8 välillä, joten tulkinnassa tulee katsoa stan-

dardisoitua arvoa. Ensimmäisen pääkomponentin tapauksessa arvot ovat hyvin lä-

hellä toisiaan, joten merkittävää eroa ei tule tulkinnasta. Kaikkien muuttujien korre-

laatiot kokonaisuuden kanssa ovat yli 0,5. Alkutilanteessa näillä muuttujilla CA on 

0,876, jota voitaisi hieman parantaa poistamalla muuttuja eivaik_kään. Pääkom-

ponentin tulkinnan kannalta ei nähty kuitenkaan tarpeelliseksi poistaa kyseistä 

muuttujaa, koska parannuksen suuruus on noin 0,004, joka ei ole merkityksellinen 

lopputuloksen kannalta. Ensimmäisen pääkomponentin korrelaatiomatriisi, 

Cronbachin Alpha sekä parannustaulukko on esitetty liitteessä kahdeksan. 

 

Koska pääkomponentin Cronbachin Alpha on hyvällä tasolla sen ollessa 0,876, pi-

detään pääkomponenttia hyvänä. Ensimmäisen pääkomponentin muuttujien väittä-

miksi tulivat seuraavat: 

- Mielestäni lakiuudistus paransi oikean ja riittävän kuvan toteutumista. 

- Mielestäni lakiuudistus paransi tilinpäätöksessä esitettävää ei-taloudellista 

informaatiota. 

- Mielestäni uudistuksella oli positiivinen vaikutus tilinpäätösinformaatioon. 

- Mielestäni lakiuudistus paransi tilinpäätöksessä esitettävää taloudellista in-

formaatiota. 

- Mielestäni lakiuudistus kevensi hallinnollista taakkaa tilinpäätöksen laadin-

nassa. 
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- Mielestäni uudistuksella on todellisia hallinnollista taakkaa vähentäviä vaiku-

tuksia 

 

Pääkomponentti 2 

 

Toisen pääkomponentin muodostavat alustavasti seuraavat viisi muuttujaa: talhal, 

raport, pmakir, pma ja eitalhall. Muuttujista yksikään ei ole sanamuodoltaan kään-

teinen. Tulkittaessa korrelaatiomatriisia havaitaan, että kaikki muuttujat korreloivat 

vähintään yhden muun muuttujan kanssa yli 0,5 tasolla. Yhtä muuttujaa lukuun ot-

tamatta muuttujien väliset korrelaatiot ovat tilastollisesti merkitseviä 1% riskitasolla.  

 

Pääkomponentin reliabiliteettia tulkittaessa muuttujien keskiarvot ovat kohtalaisen 

samansuuruiset. Keskiarvojen vaihteluväli on 2,37 – 2,61. Muuttujien korrelaatiot 

kokonaisuuden kanssa ovat kaikilla muuttujilla yli 0,5. Tässä tapauksessa ei ole 

merkittävää eroa, tulkitaanko raaka vai standardisoituja arvoja, koska molempien 

osalta huomataan, että pääkomponentin reliabiliteettia ei voi parantaa poistamalla 

muuttujia. Reliabiliteetti on kuitenkin hyvällä tasolla pääkomponentilla eli yli 0,8. 

Pääkomponentti on täten luotettava. Toisen pääkomponentin korrelaatiomatriisi, 

Cronbachin Alpha sekä parannustaulukko on esitetty liitteessä yhdeksän.  

 

Toisen pääkomponentin muuttujat ovat seuraavat: 

- Mielestäni taloudellisen informaation määrää tulisi lisätä tilinpäätökseen, 

vaikka se johtaisi hallinnollisen taakan kasvuun. 

- Mielestäni kirjanpitolain uudistus kevensi pienten ja mikroyritysten raportoin-

tivaatimuksia liikaa. 

- Mielestäni PMA-asetusta pitäisi kiristää kohti aikaisemman lainsäädännön 

vaatimuksia liitetietojen osalta. 

- Mielestäni PMA-asetus kevensi pienempien yritysten liiketietovaatimuksia lii-

kaa. 

- Mielestäni ei-taloudellisen informaation määrää tulisi lisätä tilinpäätöksessä, 

vaikka se johtaisi hallinnollisen taakan kasvuun. 
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Pääkomponentti 3 

 

Kolmannen pääkomponentin muodostavat kolme muuttujaa: oikriitkar, eisidos ja 

taakkasv. Muuttujista yksikään ei ole sanamuodoltaan käänteinen. Pearsonin kor-

relaatiomatriisia tulkittaessa havaitaan, että taakkasv ei korreloi kahden muun muut-

tujan kanssa yli 0,5 tasolla. Kaikki korrelaatiot ovat merkitsevä 1% riskitasolla. Tul-

kittaessa Cronbachin Alphaa havaitaan sen olevan noin 0,79 tasolla. Pääkompo-

nenttia voidaan parantaa noin 0,84 tasolle poistamalla yllä mainittu korreloimaton 

muuttuja taakkasv. Muuttujien keskiarvot ovat hyvin samankaltaisia 2,81-3,05, joten 

tulkitaan raaka-arvoja. Cronbachin Alpha on hyvällä tasolla ollessaan 0,84 eli pää-

komponentti on luotettava. Kolmannen pääkomponentin korrelaatiomatriisi, 

Cronbachin Alpha sekä parannustaulukko on esitetty liitteessä kymmenen.  

 

Kolmannen pääkomponentin lopullisiksi muuttujiksi jäivät siis: 

- Mielestäni oikea ja riittävä kuva kärsi uudistuksessa. 

- Mielestäni uudistuksen jälkeen yrityksen sidosryhmät eivät saa riittävästi oi-

keaa ja täsmällistä tietoa yrityksestä. 

 

Pääkomponentti 4 

 

Neljännen pääkomponentin muodostavat kolme muuttujaa: virh, korj ja ulkopas. 

Muuttujista mikään ei ole sanamuodoltaan käänteinen, joten uudelleenkoodausta ei 

tarvita. Korrelaatiomatriisista havaitaan, että muuttuja ulkopas ei korreloi merkittä-

vällä tasolla kahden muun muuttujan kanssa eikä korrelaatio muuttujan korj kanssa 

ole merkittävä 1% riskitasolla. Cronbachin Alpha on alkutilanteessa noin 0,67 ta-

solla, jota voidaan parantaa merkittävästi 0,87:ään asti poistamalla muuttuja ulko-

pas. 

 

Muuttujien keskiarvot ovat 2,93-3,05, joten voidaan tulkita raaka-arvoja. Muuttujan 

ulkopas poiston jälkeen Cronbachin Alpha on hyvällä tasolla ollessaan 0,866. Tä-

män johdosta muuttuja on luotettava. Neljännen pääkomponentin korrelaatiomat-

riisi, Cronbachin Alpha sekä parannustaulukko on esitetty liitteessä 11.  
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Neljännen pääkomponentin lopullisiksi muuttujiksi jäi siis: 

- Mielestäni lakiuudistuksen uusien vaatimusten soveltaminen on johtanut ti-

linpäätösten korjaamiseen, joka on lisännyt yhteisöjen taakkaa. 

- Mielestäni liitetiedoissa olevien virheiden määrä on kasvanut lakiuudistuksen 

myötä. 

 

Pääkomponentti 5 

 

Viidennelle pääkomponentille latautui kolme muuttujaa: lakikev, kevenem ja tar-

pkev. Muuttujista tarpkev on sanamuodoltaan käänteinen, joten se uudelleen koo-

dattiin. Muuttujat korreloivat keskenään riittävällä tasolla ja jokainen muuttuja korre-

loi vähintään yhden muun muuttujan kanssa yli 0,5 tasolla. Kaikki korrelaatiot ovat 

merkitseviä 1% riskitasolla. Kaikki muuttujat korreloivat myös merkittävällä tasolla 

kokonaisuuden kanssa. Muuttujien keskiarvot ovat lähekkäin toisiaan 2,37-2,47, jo-

ten voidaan tulkita raaka-arvoja. Tulkittaessa raaka-arvoja huomataan, että yhden-

kään muuttujan poistamisella ei voida parantaa pääkomponenttia. Cronbachin 

Alpha on siis viidennellä pääkomponentilla 0,787, joka osoittaa pääkomponentin 

olevan luotettava. Viidennen pääkomponentin korrelaatiomatriisi, Cronbachin Alpha 

sekä parannustaulukko on esitetty liitteessä 12.  

 

Viidennen pääkomponentin lopullisiksi muuttujiksi jäävät siis: 

- Mielestäni Suomessa pien- ja mikroyritysten sääntely ei ole tarpeeksi kevyttä. 

- Mielestäni uudistusten olisi tullut vähentää raportointivaatimuksia enemmän 

pien- ja mikroyritysten osalta. 

- Mielestäni pien- ja mikroyhteisöjen tilinpäätöksen laadintaan vaikuttavia la-

keja tulisi keventää. 

 

Pääkomponentti 6 

 

Kuudennelle pääkomponentille latautui kolme muuttujaa: ohit, harkint ja ttkev. Yksi-

kään muuttujista ei ollut sanamuodoltaan käänteinen, joten uudelleenkoodausta ei 

tarvita. Tuloksia tulkittaessa havaitaan, että Cronbachin Alpha jää liian alhaiseksi 
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pääkomponentin toteamiseksi luotettavaksi. Koska muuttujien keskiarvojen vaihte-

luväli on suuri 3,34-4,23 tulkitaan standardisoituja arvoja. Näitä tulkittaessa huoma-

taan, että poistettaessa muuttuja ttkev olisi mahdollista parantaa pääkomponentin 

luotettavuutta, mutta se ei silti nosta sitä tarpeeksi korkealle eli vähintään 0,6 tasolle. 

Täten kuudes pääkomponentti ei ole luotettava ja sitä ei käytetä summamuuttujien 

muodostamiseen. Kuudennen pääkomponentin korrelaatiomatriisi, Cronbachin 

Alpha sekä parannustaulukko on esitetty liitteessä 13. 

 

4.3.4 Pääkomponenttien tulkinta 

 

Pääkomponenttien määrittämisen ja reliabiliteetin tarkastelun jälkeen päädyttiin vii-

teen luotettavaan pääkomponenttiin. Merkittävä osa pääkomponenteille latautu-

neista muuttujista on arvoltaan positiivisia. Kaksi muuttujaa oli sanamuodoltaan 

käänteisiä, joten pääkomponenttien nimeämisessä tulee huomioida kyseiset muut-

tujat päinvastoin kuin mitä selitteessä on. Kääntäen tulkittavat pääkomponentit ovat 

merkitty oheiseen taulukkoon keltaisella. 
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Taulukko 1: Yhteenveto lopullisista pääkomponenteista 
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Kuten yllä kohdassa 4.3.3 huomattiin lopullisiksi pääkomponenteiksi jäi pääkom-

ponentit yhdestä viiteen, koska kuudes pääkomponentti ei ollut luotettava. Seuraa-

vaksi tulkitaan saadut pääkomponentit. 

 

Ensimmäisen pääkomponentin perusteella uudistus paransi oikeaa ja riittävää ku-

vaa tilintarkastajien mielestä sekä vähensi hallinnollista taakkaa. Vastaajien mie-

lestä siis kirjanpitolainsäädännön uudistuksen jälkeen sekä taloudellinen, että ei-

taloudellinen informaatio parani ja samaan aikaan hallinnollinen taakka keveni pien- 

ja mikroyrityksillä. Vastaajien mielestä myös uudistuksella oli todellisia taakkaa vä-

hentäviä vaikutuksia eli muutos ei jäänyt vain kosmeettiseksi. Vaikka ensimmäisen 

pääkomponentin mukaan uudistuksella oli positiivinen vaikutus, eivät vastaajat ol-

leet täysin tyytyväisiä tasolle, johon päästiin. Nimetään ensimmäinen pääkompo-

nentti seuraavasti: ”Uudistuksen johdosta tilinpäätösinformaatio parani ja hallinnol-

linen taakka väheni.” 

 

Toisen pääkomponentin mukaan tilintarkastajien mielestä sekä taloudellista, että ei-

taloudellista informaatiota tulisi lisätä ja liitetietovaatimuksia kevennettiin liikaa. Toi-

sen pääkomponentin perusteella tilintarkastajat olisivat valmiita myös kasvattamaan 

hallinnollista taakkaa, jos informaatiota lisätään. Nimetään toinen pääkomponentti 

seuraavasti: ”Taloudellista ja ei-taloudellista informaatiota tulee lisätä.” 

 

Kolmannen pääkomponentin mukaan tilintarkastajat ajattelevat, että oikea ja riittävä 

kuva kärsi uudistuksesta sekä yrityksen sidosryhmät eivät enää saa tarpeeksi infor-

maatiota tilinpäätöksestä. Pääkomponentti on mielenkiintoinen suhteessa ensim-

mäiseen pääkomponenttiin, koska sen perusteella taloudellinen sekä ei-taloudelli-

nen informaatio parani. Tätä voi selittää toisella pääkomponentilla eli tarkastajat ha-

luaisivat kuitenkin enemmän tietoa tilinpäätökseen eli muutos oli askel oikeampaan 

suuntaan, mutta silti jotain jäi tarkastajien mielestä puuttumaan. Nimetään kolmas 

pääkomponentti seuraavasti: ”Oikea ja riittävä kuva kärsi uudistuksessa.” 

 

Neljännen pääkomponentin mukaan uudistus on aiheuttanut myös hallinnollisen 

taakan kasvua sen johdosta, että tilinpäätöksiä joudutaan korjaamaan. Tämä on ol-

lut ymmärrettävä näkökohta ensimmäisten vuosien tilintarkastusten kautta saadun 
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kokemuksen perusteella, koska monilla kirjanpitäjillä on mielessä vanhat säädökset. 

Tämän voisi olettaa olevan vain väliaikainen hallinnollisen taakan kasvu lainmuu-

toksen jälkeen. Nimetään neljäs pääkomponentti seuraavasti: ”Virheet tilinpäätök-

sissä kasvoivat uudistuksen johdosta, joka kasvatti hallinnollista taakkaa.” 

 

Viidennen pääkomponentin perusteella tarkastajien mielestä sääntely ei ole kuiten-

kaan tarpeeksi kevyttä pienille yrityksille, vaan kevennystarvetta on enemmän. Tä-

män peilaaminen ensimmäiseen pääkomponenttiin antaa sen kuvan, että informaa-

tiosta tarkastajat eivät ole valmiita tinkimään, kunhan vaatimukset ovat joustavam-

mat. Nimetään viides pääkomponentti seuraavasti: ”Sääntelyssä on edelleen ke-

ventämisen varaa.” 

 

Yhteenvetona pääkomponenteista voidaan todeta, että tilintarkastajat olivat keski-

määräisesti tyytyväisiä lainsäädännön uudistukseen, mutta kuitenkin keventämisva-

raa edelleen on. Raportoitavia tietoja vastaajat haluaisivat lisätä, mutta muusta pien- 

ja mikroyritysten tilinpäätöksen sääntelystä oltaisiin valmiita keventämään. 

 

4.4 Taustamuuttujien vaikutus tilintarkastajien ajatuslinjoihin 

 

Edellisessä kappaleessa määritetyistä pääkomponenteista laadittiin summamuuttu-

jat, joiden avulla selvitettiin taustamuuttujien vaikutus tilintarkastajien ajatuslinjoihin. 

Tutkimuksessa taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, auktorisointi, am-

matillinen kokemus, ammatillinen skeptisyys, tilintarkastusyhteisön kokoluokka, 

asiakasyhteisöjen kokoluokka sekä keskittyminen toimialaan. Summamuuttujien 

laatimisessa käytettiin keskiarvomenetelmää. Taustamuuttujista tutkittavat ovat 

vastaajan sukupuoli, ikä, auktorisointi, ammatillinen kokemus, ammatillinen skepti-

syys, tilintarkastusyhteisön kokoluokka, asiakasyhteisöjen kokoluokka sekä keskit-

tyminen toimialaan. Selittävistä taustamuuttujista jatkuvia olivat vastaajan ikä ja am-

matillinen kokemus. Taustamuuttujista kaikki muut ovat nominaaliasteikollisia paitsi 

ikä ja ammatillinen kokemus, jotka ovat suhdelukuasteikollisia.  
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Suhdelukuasteikollisten muuttujien jakauman tarkastelussa on havaittavissa, että 

kumpikaan muuttuja ei ole normaalijakautunut edes logaritmimuutosten jälkeen. Tä-

män johdosta testeissä käytetään ei-normaalijakautuneisiin muuttujiin soveltuvia 

testejä. Kaikki summamuuttujat ovat ordinaaliasteikollisia, koska ovat laadittu aikai-

semmin mainittujen väittämien Likert-asteikon pohjalta. Perusteena Likert-asteikon 

määrittämiseen ordinaaliasteikoksi on Metsämuurosen (2011, 366) mukaan se, että 

tehdyllä asteikolla mitattuna voidaan ilmaista sitä, onko vastaaja enemmän vai vä-

hemmän samaa mieltä väittämän kanssa, mutta ei sitä, kuinka paljon enemmän tai 

vähemmän. Metsämuuronen (2011, 70-71) toteaa, että tehdyn Likert-asteikon pe-

rusteella kyseessä olisi välimatka-asteikollinen, mutta ei ole aidosti välimatka-as-

teikollinen. Hän huomauttaa, että mikäli kyseessä on hyvä järjestysasteikollinen 

muuttuja, voitaisi testauksessa käyttää samoja testejä, kuin välimatka-asteikollisien 

muuttujien kanssa. Koska Likert-asteikko on tulkittavissa sekä ordinaaliasteikol-

liseksi, että intervalliasteikolliseksi, on tässä tutkimuksessa päädytty käyttämään or-

dinaaliasteikkoa taustamuuttujien testien valintaan. 
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Kuvio 9: Iän ja ammatillisen kokemuksen normaalijakauma 

 

Vastaajan sukupuolen vaikutus ajatuslinjoihin 

 

Taustamuuttujista ensimmäisenä on tarkoitus selvittää, onko miesten ja naisten vä-

lillä eroa pääkomponenttiväittämien osalta. Sukupuolessa oli kaksi vaihtoehtoa: 

mies ja nainen. Koska sukupuoli on nominaaliasteikollinen ja summamuuttujat ordi-

naaliastekoillisia, suoritetaan Mann-Whitney -testi. Testin nollahypoteesina on, että 

sukupuolten välillä ei ole eroa asenteissa. Testin tulokset on koottu oheiseen tau-

lukkoon. Testauksen tulosteet ovat liitteessä 14. 
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Taulukko 2: Sukupuolen vaikutus vastaajien ajatuslinjoihin 

 

Tulosten perusteella huomataan, että jopa 10% riskitasolla nollahypoteesit jäävät 

voimaan. Täten vastaajan sukupuolella ei ole vaikutusta tilintarkastajien ajatuslinjoi-

hin millään pääkomponentilla. 

 

Vastaajan iän vaikutus ajatuslinjoihin 

 

Seuraava taustamuuttuja on vastaajan ikä. Ikä on jatkuva suhdelukuasteikollinen 

muuttuja ja summamuuttujat ovat ordinaaliasteikollisia. Edellä todetun mukaisesti 

ikää ei voida pitää normaalijakautuneena muuttujana, joten käytetään Sign – Wil-

coxonin signed rank -testiä. Koska logaritmimuunnos ei tehnyt muuttujasta normaa-

lijakautunutta, käytetään testauksessa alkuperäistä iän arvoa. Nollahypoteesina 

oletetaan, että iällä ei ole vaikutusta. 

Taulukko 3: Iän vaikutus vastaajan ajatuslinjoihin 
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Testauksen perusteella on havaittavissa, että nollahypoteesi hylätään jokaisen pää-

komponentin kohdalla. Täten iällä on vaikutusta vastaajien asenteisiin. Tutkimuksen 

kannalta on mielenkiintoista selvittää, missä ikäryhmässä tilintarkastajat ovat mitä-

kin mieltä. Ikää ei voida tarkastella lineaarisesti suhteessa summamuuttujiin, koska 

eri ikäryhmissä voi olla tarkastajien koulutusrakenteen tai muun syyn perusteella 

eroa. Vastaajat ovat ajettu kohdan 4.2. mukaisiin ikäluokkiin. Ikäryhmä on siis luo-

kitteleva muuttuja, joten iän suunnalla ei ole testissä merkitystä. Ikäryhmien välistä 

eroa mitataan Kruskal-Walliksen testillä, jonka tulokset ovat esitetty oheisessa tau-

lukossa. Nollahypoteesin perusteella ikäryhmien välillä ei ole eroa. 

Taulukko 4: Iän vaikutus vastaajan ajatuslinjoihin - Kruskal-Wallis -testi 

 

Testauksen perusteella 5%:n riskitasolla ainoastaan pääkomponentilla kolme oli ti-

lastollinen ero ikäluokkien välillä. Muilla pääkomponenteilla tilastollisesti merkittävää 

eroa luokkien välillä ei ollut. Tulos on tulkittava siten, että iällä on jonkin verran vai-

kutusta vastaajien ajatuslinjoihin, mutta ikäryhmien tasolla tarkasteltuna eroa ei ole 

havaittavissa, paitsi pääkomponentissa kolme. Testauksen perusteella nuorten ja 

40-49 vuotiaiden mielestä oikea ja riittävä kuva ei kärsinyt niin paljoa. 50-59 vuotiaat 

olivat eniten sitä mieltä, että oikea ja riittävä kuva kärsi uudistuksessa. Testauksen 

tulosteet ovat liitteessä 15. 

 

Vastaajan auktorisoinnin vaikutus ajatuslinjoihin 

 

Kyselyaineiston perusteella luotiin dummymuuttuja vastaajan auktorisoinnista riip-

puen siitä, onko vastaaja KHT-, JHT- tai HT-auktorisoitu tilintarkastaja vai ei. Auk-

torisoinnin vaikutus tilintarkastajien ajatuslinjoihin testattiin Mann-Whitneyn testillä 



58 
 

samaan tapaan kuin sukupuoli. Nollahypoteesina on, että tilintarkastajan auktori-

soinnilla ei ole vaikutusta ajatuslinjoihin.  

Taulukko 5: Auktorisoinnin vaikutus ajatuslinjoihin 

 

Tulosten perusteella 5%:n riskitasolla yhdelläkään pääkomponentilla tilintarkastajan 

auktorisoinnilla ei ole vaikutusta. Pääkomponentit 1 ja 5 ovat lähimpänä nollahypo-

teesin kumoamista, mutta asetetulla riskitasolla jäävät kuitenkin hyväksytyn puo-

lelle. Testauksen tulosteet ovat liitteessä 16. 

 

Vastaajan ammatillisen kokemuksen vaikutus ajatuslinjoihin 

 

Vastaajien ammatillinen kokemus tarkasteltiin samojen periaatteiden mukaan kuin 

vastaajan ikä, koska ammatillinen kokemus on ominaisuuksiltaan ikää vastaava 

muuttuja. Nollahypoteesin perusteella ammatillisella kokemuksella ei ole vaikutusta 

tilintarkastajien ajatuslinjoihin. 
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Taulukko 6: Ammatillisen kokemuksen vaikutus vastaajan ajatuslinjoihin 

 

 

Ammatillisen kokemuksen tulokset ovat hyvin vastaavia Sign – Wilcoxonin Signed 

Rank -testissä kuin iälläkin, joka on loogista, koska perinteisesti ikä korreloi myös 

kokemuksen kanssa. Vastaajien kokemusvuodet jaoteltiin kappaleen 4.2. mukaisiin 

luokkiin ja testaus suoritettiin Kruskal-Walliksen testillä. 

 

Taulukko 7: Ammatillisen kokemuksen vaikutus vastaajan ajatuslinjoihin – Kruskal-Wallis -testi 

  

 

Testauksen perusteella 5%:n riskitasolla yhdenkään pääkomponentin kohdalla am-

matillisen kokemuksen luokilla ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa. Lähimpänä 

raja-arvoa on pääkomponentti kolme, joten testin lopputulos on hyvin samansuun-

tainen ikäanalyysin kanssa. Tuloksen perusteella ammatillisella kokemuksella on 

jonkin verran vaikutusta vastaajien ajatuslinjoihin, mutta ryhmien välillä ei ole tilas-

tollista eroa. Testauksen tulosteet ovat liitteessä 17. 
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Vastaajan ammatillisen skeptisyyden vaikutus ajatuslinjoihin 

 

Tilintarkastajien ammatillisesta skeptisyydestä vastaajat antoivat arvoja kolmeen 

kategoriaan: ei korkealla eikä matalalla, jokseenkin korkealla ja erittäin korkealla. 

Näistä laadittiin kolme dummymuuttujaa, joissa yksi kerrallaan uudelleen koodattiin 

yksi kategoria ykköseksi ja kaksi muuta nollaksi. Kaikille tehtiin Mann-Whitneyn -

testi sen selvittämiseksi, onko ammatillisen skeptisyyden tasolla vaikutusta tilintar-

kastajien ajatuslinjoihin. Nollahypoteesi on, että ammatillisella skeptisyydellä ei ole 

vaikutusta tilintarkastajien ajatuslinjoihin. 

Taulukko 8: Ammatillisen skeptisyyden vaikutus ajatuslinjoihin 

 

Tulosten perusteella vastaajien ammatillisen skeptisyyden tasolla ei ole 5%:n riski-

tasolla vaikutusta tilintarkastajien ajatuslinjoihin. Testauksen tulosteet ovat liitteessä 

18. 

 

Vastaajan tilintarkastusyhteisön kokoluokan vaikutus ajatuslinjoihin 

 

Vastaajat työskentelivät kolmen eri kokoluokan tilintarkastusyhteisöissä. Koko-

luokka on luokitteleva muuttuja, jossa koolla ei ole tutkimuksen kannalta väliä. Täten 

vastaajan tilintarkastusyhteisön kokoluokka on nominaalimuuttuja, joten testaus 

suoritetaan Kruskal-Wallisin testillä. Nollahypoteesina testauksessa on, että tilintar-

kastusyhteisön kokoluokalla ei ole vaikutusta vastaajien ajatuslinjoihin. 
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Taulukko 9: Tilintarkastusyhteisön kokoluokan vaikutus vastaajan ajatuslinjoihin 

 

Testauksen perusteella on havaittavissa, että 5%:n riskitasolla tarkasteltuna nolla-

hypoteesi jää voimaan kaikilla faktoreilla. Vastaajan työnantajan kokoluokalla ei siis 

ole tilastollisesti merkittävää vaikutusta ajatuslinjoihin. Testauksen tulosteet ovat liit-

teessä 19. 

 

Vastaajan asiakasyhteisöjen kokoluokan vaikutus ajatuslinjoihin 

 

Vastaajan asiakasyhteisöjen kokoluokka on vastaavanlainen muuttuja kuin vastaa-

jan työnantajan kokoluokka. Täten suoritetaan vastaava testaus Kruskal-Wallisin 

testillä sen havaitsemiseksi, onko asiakasyhteisöjen kokoluokalla merkitystä tilintar-

kastajien ajatuslinjoihin. Nollahypoteesina on, että asiakasyhteisöjen kokoluokalla 

ei ole vaikutusta vastaajan ajatuslinjoihin. 

 

Taulukko 10: Asiakasyhteisöjen kokoluokan vaikutus vastaajan ajatuslinjoihin 
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Viiden prosentin riskitasolla tarkasteltuna asiakasyhteisöjen kokoluokka on tilastol-

lisesti merkitsevä ensimmäiselle pääkomponentille niukasti. Täten muille faktoreille 

nollahypoteesi jää voimaan. Syytä voi selittää se, että valintaan ”vain ns. keskiko-

kois- ja/tai suuryhteisöjä” vastasi ainoastaan yksi vastaaja. Sellaisten tarkastajien 

mielestä, jotka tarkastavat pääasiassa suurempia yrityksiä, taloudellinen informaa-

tio parani ja hallinnollinen taakka väheni. Vastaavasti pienempiin yrityksiin keskitty-

neet vastaajat eivät olleet yhtä vahvasti samaa mieltä. Tämä on tutkimuksen kan-

nalta mielenkiintoinen havainto, koska kuten alussa on todettu, uudistuksen tarkoi-

tuksena oli keventää pienten yritysten hallinnollista taakkaa. Täten ainakaan näihin 

yhtiöihin keskittyneet tarkastajat eivät ole yhtä vahvasti samaa mieltä kuin suurem-

piin yrityksiin keskittyneet kollegansa. Testauksen tulosteet ovat liitteessä 20. 

 

Vastaajan keskittymisen tiettyyn toimialaan vaikutus ajatuslinjoihin 

 

Vastaajilta kysyttiin lisäksi, ovatko he keskittyneet tiettyyn toimialaan. Kyseessä on 

kaksiluokkainen muuttuja, joten testaus suoritetaan Mann-Whitneyn testillä. Nolla-

hypoteesina on, että keskittymisellä tiettyyn toimialaan ei ole vaikutusta vastaajan 

ajatuslinjoihin. 

 

Taulukko 11: Toimialaan keskittymisen vaikutus ajatuslinjoihin 

 

 

5%:n riskitasolla tarkasteltuna millään pääkomponentilla ei ole tilastollisesti merkit-

sevää vaikutusta vastaajan keskittymisellä tiettyyn toimialaan. Kaikkien pääkompo-

nenttien osalta nollahypoteesit jäävät voimaan. Testauksen tulosteet ovat liitteessä 

21. 
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Yhteenveto taustamuuttujien vaikutuksesta 

 

Testauksen perusteella voidaan sanoa, että vastaajan taustalla on vähän vaikutusta 

tutkimuksen tuloksiin. Tämä osaltaan kasvattaa tutkimuksen validiteettia eli tulokset 

ovat yhteneväisiä ja pääasiassa riippumattomia vastaajan taustasta. Tutkimuksessa 

havaittiin muutama ajatuslinja, jossa taustatekijöillä oli tilastollisesti merkittävää vai-

kutusta. Nämä olivat ensimmäinen pääkomponentti sekä kolmas pääkomponentti, 

jotka molemmat yhden taustamuuttujan kohdalla osoittautuivat sellaisiksi, että taus-

tatekijöillä oli vaikutusta. 

 

4.5 Vastaukset avoimeen kysymykseen 

 

Tässä osiossa keskitytään vastaajien antamaan vapaamuotoiseen palautteeseen. 

Vapaita vastauksia saatiin yhteensä 24 kappaletta, joista yksi sähköpostilla ja loput 

verkkolomakkeen kautta. Vapaita kommentteja antoivat pääasiassa auktorisoidut 

tilintarkastajat. Ainoastaan yksi vastaajista ei ollut tutkintoa suorittanut.  

 

Uudistuksen vaikutus oikeaan ja riittävään kuvaan  

 

Pääosa vastaajista oli kriittisiä uudistuksen suhteen ja uudistuksen nähtiin olevan 

enemmän haitallinen kuin parannus aikaisempaan laintilaan. Erään 34 vuoden ko-

kemuksen omaavan HT-tilintarkastajan mukaan ”Muutos oli enemmänkin heikennys 

kuin parannus. Liikaa poistettiin liitetietoja.” Muutama vastaaja ei osannut vielä ottaa 

lopullista kantaa muutokseen, koska vasta ensimmäinen kierros on käyty. Yhdessä 

vastauksessa muistutettiin, että oikeaa ja riittävää kuvaa mietittäessä tulee jokaista 

yritystä tarkastella yksilönä ottaen huomioon muun muassa toimiala, rahoitus, kon-

sernirakenne ja tilinpäätöksen kohderyhmä. Esille nostettiin vastauksissa muun mu-

assa se, että kaikki kirjanpitäjät eivät ole vielä omaksuneet uusia säädöksiä ja kir-

janpito-ohjelmistot eivät ole ajan tasalla. Täten muutaman vastaajan mukaan tilin-

päätökset laadittiin hyvin pitkälle samalla tavalla kuin aikaisempinakin vuosina. 

Tämä taas aiheutti sen, että esitettiin enemmän tietoa, kuin lainsäädäntö edellytti.  
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Vastaajat näkivät ongelmalliseksi muun muassa oikean ja riittävän kuvan toteutumi-

sen sekä hallinnollisen taakan kasvun, joka johtuu sääntelyn epäselvyydestä. Pien-

yritysten osalta vastaajat olivat sitä mieltä, että oikea- ja riittävä kuva tulee täytetyksi 

uuden lainsäädännön perusteella. Ongelmakohdaksi muodostui valtioneuvoston 

asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 

(1753/2015) 1 luvun 3 §:n 2 momentti, jonka mukaan mikroyrityksen tilinpäätös täyt-

tää oikean ja riittävän kuvan vaatimuksen, mikäli VNa 1753/2015 1 ja 4 luvussa 

vaaditut tiedot on esitetty. Vastaajien mielestä tämä niin kutsuttu suojasatamasään-

nös on huono ja erikoinen erityisesti oikean ja riittävän kuvan kannalta. Tilintarkas-

tajien mielestä aina tulisi kuitenkin antaa täydentäviä tietoja, jos ne katsotaan tar-

peellisiksi, vaikka lainsäädäntö sallisikin niiden pois jättämisen. Suojasatamasään-

nös on vastaajien mielestä liian yleisluonteinen, koska liitetiedot ovat kuitenkin hyvin 

usein tapauskohtaisia. 

 

Vastaajat näkivät avoimissa vastauksissa uudistuksen ongelmalliseksi erityisesti 

mikroyritysten kohdalla. Vastauksissa kritisoitiin myös yleisemmällä tasolla vaiku-

tusta oikeaan ja riittävään kuvaan. Erään vastaajan mielestä tilinpäätös ei anna 

enää riittävästi tietoa muun muassa rahoituspäätösten tueksi, vaan rahoittajat vaa-

tivat lisäksi erillisiä raportteja ja selvityksiä. Kritiikin kohteeksi nousivat myös yksit-

täiset liitetiedot. Vastaajien mielestä esimerkiksi lähipiiritapahtumat ja vastuut olivat 

yksi uuden lainsäädännön kompastuskivi. Kaksi vastaajaa tiivistivät nämä hyvin 

omissa vastauksissaan, jossa uuden lainsäädännön esittämistä osoitetaan jopa 

harhaanjohtavaksi tilinpäätöksen käyttäjän kannalta. 

 

”...Uusi säännöstö on tuonut lisää harkintaa oikean ja riittävän kuvan kannalta, mm. 

lähipiiritapahtumissa, joihin ei ole asetettu mitään euromääräisiä rajoja. Käytän-

nössä tämä on tarkoittanut useissa tapauksissa sitä, että johdon, kirjanpitäjän ja 

tilintarkastajan harkintaa on jouduttu käyttämään aikaisempaa enemmän…” – KHT- 

ja/tai JHT-tilintarkastaja 6 vuoden kokemuksella 

 

”PMA:n mukaiset liitetiedot annetuista vakuuksista on harhaanjohtava, eikä anna 

todellista tietoa.” – KHT- ja/tai JHT-tilintarkastaja 35 vuoden kokemuksella 
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Lähipiiritapahtumien ohella vastaajat nostivat esille myös jatkuvuuden periaatteen 

(going concern) -ongelmatilanteessa esitettävät tiedot. Vastaajat kertoivat tähän liit-

tyen ongelmaksi muun muassa sen, että mikroyritysten ei tarvitsisi tätä ilmoittaa lii-

tetiedoissa. Tämä nähtiin ongelmalliseksi, koska tilintarkastaja joutuu kuitenkin ot-

tamaan tähän kantaa tarkastaessaan. Esille nostettiin myös going concern -ongel-

man antamisvelvollisuuden epäselvyys.  

 

”Lainsäädäntöä tulisi täsmentää siten, että tilanteissa, joissa kirjanpitovelvollisen toi-

minnan jatkuvuuteen liittyy epävarmuutta, tulisi myös mikroyritysten aina esittää toi-

minnan jatkuvuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä tarvittavat liitetiedot.” – HT-ti-

lintarkastaja 15 vuoden kokemuksella 

 

Yhteenvetona vapaissa vastauksissa nähtiin uudistuksen vaikuttaneen negatiivi-

sesti tilinpäätöksen antamaan oikeaan ja riittävään kuvaan. Erityisesti huolta herät-

tivät mikrokokoisten yritysten suojasatamasäännös sekä muutamat yksittäiset liite-

tiedot, jotka lopulta saattavat olla osittain ristiriitaiset tilintarkastuskertomuksen 

kanssa.  

 

Yhdessä vastauksessa uudistus nähtiin myös positiivisessa valossa. Vastauksesta 

voi päätellä, että aikaisemman lainsäädännön aikana liitetiedoissa esitettiin sellaista 

tietoa, jolla ei ollut olennaista lisäarvoa tilinpäätöksen käyttäjälle. Vastaajan mielestä 

uudistuksella saatiin lisää oikean ja riittävän kuvan kannalta olennaisia tietoja, mutta 

hänkin kritisoi niiden liian tarkkaa rajausta. Täten oletettavasti löysemmällä rajauk-

sella oikea ja riittävä kuva olisi toteutunut paremmin. 

 

Uudistuksen vaikutus hallinnolliseen taakkaan 

 

Hallinnolliseen taakkaan vastaajat ottivat muutamassa vastauksessa kantaa. Vas-

tauksista nousi esiin lainsäädännön epäselvyys tietyissä tapauksissa, jotka aiheut-

tavat kustannuksia esimerkiksi tilinpäätöksen korjauksen kautta. Vastaajien mie-

lestä korjauksia joudutaan tekemään esimerkiksi juurikin edellä mainittuihin lähipii-

riliiketoimiin liittyen, koska niitä ei haluta esittää tai ne ovat johdon mielestä aina 
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epäolennaisia. Lainsäädäntö nähtiin vastauksissa edelleen epäselvänä, monitasoi-

sena, poikkeuksia ja tulkinnanvaraisuuksia sisältävänä, joka kasvattaa taakkaa. 

Kahdessa vastauksessa vastaajat tiivistivät nämä hyvin. 

 

”Nyt on liian monta tasoa, joista on valittava vaaditut tiedot. Nämä menevät ristiin 

usealla asiantuntijalla ja yrityksellä.” – KHT- ja/tai JHT-tilintarkastaja 27 vuoden ko-

kemuksella 

 

”Lainsäädäntöön on luotu huomattava määrä poikkeuksia, tulkinnanvaraisuuksia ja 

keinotekoisia rajoja. Näin ollen hallinnollinen taakka on kasvanut yrittäjien lisäksi 

myös kirjanpitäjillä” – HT-tilintarkastaja 9 vuoden kokemuksella 

 

Vastauksista voidaan todeta, että lainsäädäntöä pidetään edelleen epäselvänä 

myös asiantuntijoiden keskuudessa. Lainsäädännössä olevat poikkeukset sekä tul-

kintaongelmat aiheuttavat sen, että myös tilintarkastajat joutuvat käyttämään entistä 

enemmän aikaa niiden selvittämiseen, mikä aiheuttaa kustannuksia yritykselle. Yh-

den vastaajan mielestä uudistuksella ei ollut vaikutusta yrityksen kuukausittaiseen 

raportointiin tai muuhun tilinpäätöksen lisäksi tehtävään raportointiin. Hänen mieles-

tään uudistuksen vaikutus jää siten rajatuksi koskemaan ainoastaan liitetietojen laa-

dintaa. 
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5 Tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tutkimuksen viidennessä luvussa laaditaan yhteenveto koko tutkimuksesta, koo-

taan aikaisemmissa osioissa saadut tutkimustulokset yhteen ja vastataan alussa 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksessa havaittiin yhteensä viisi tilastolli-

sesti merkitsevää ajatuslinjaa, joita tilintarkastajilla oli liittyen kirjanpitolainsäädän-

nön uudistukseen. Tässä kappaleessa käydään myös keskustelua, miten tutkimus-

tulokset asettuvat aikaisempien tutkimusten tulosten kanssa samaan kontekstiin. 

Yhteenvedon jälkeen käydään läpi mahdollisia jatkotutkimusaiheita ja miten tutki-

musta voisi edelleen jatkaa tieteellisen lisäinformaation saamiseksi. 

 

5.1 Yhteenveto tutkimuksesta 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten vuoden 2016 alusta alkaen voimassa 

ollut kirjanpitolainsäädännön uudistus vaikutti pien- ja mikroyritysten tilinpäätösestä 

saatavaan oikeaan ja riittävään kuvaan, kun lainsäädännön tarkoituksena oli hallin-

nollisen taakan keventäminen. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, onnistuttiinko hal-

linnollisen taakan keventämisessä. Lainsäädännön uudistushanke perustui muuta-

man vuoden aikaisemmin voimaan tulleeseen EU-direktiiviin 2013/34/EU. Tutki-

muksen vastaajaryhmäksi valikoituivat tilintarkastajat, jotka joutuvat päivittäisessä 

työssään ottamaan kantaa yritysten tilinpäätöksiin ja tilinpäätösten välittämään in-

formaatioon yritysten sidosryhmille.  

 

Tutkimus toteutettiin verkkopohjaisena kyselytutkimuksena, johon vastausaineisto 

kerättiin tilintarkastustehtävissä työskenteleviltä henkilöiltä. Tutkimukseen osallistui 

sekä pitkän ammatillisen kokemuksen omaavia tarkastajia sekä vasta alalla aloitta-

neita. Vastaajien työnantajien kokoluokka vaihteli big-4 yrityksistä itsenäisiin amma-

tinharjoittajiin. Vastauksia saatiin tutkimukseen 108 kappaletta verkkolomakkeelle 

ja yksi sähköpostiin vastausprosentin ollessa noin 26%.  

 

Vastauksista laaditun pääkomponenttianalyysin tuloksina saatiin selville seuraavat 

viisi tilastollisesti merkitsevää ajatuslinjaa tilintarkastajien keskuudesta. 
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➢ Uudistuksen johdosta tilinpäätösinformaatio parani ja hallinnollinen taakka 

väheni. 

➢ Taloudellista ja ei-taloudellista informaatiota tulee lisätä. 

➢ Oikea ja riittävä kuva kärsi uudistuksessa. 

➢ Virheet tilinpäätöksissä kasvoivat uudistuksen johdosta, joka kasvatti hallin-

nollista taakkaa. 

➢ Sääntelyssä on edelleen keventämisen varaa. 

 

Saatujen ajatuslinjojen yleistettävyyttä suomalaisten tilintarkastajien ajatuslinjoiksi 

tarkasteltiin suorittamalla eri testejä taustamuuttujille. Testauksen perusteella taus-

tamuuttujilla ei havaittu olevan laajaa vaikutusta ajatuslinjoihin, pois lukien vastaa-

jan ikä ja ammatillinen kokemus. Sekä vastaajan iällä, että ammatillisella kokemuk-

sella oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus. Jaettaessa vastaajat ikänsä ja ammatilli-

sen kokemuksen mukaisiin ikäluokkiin, havaittiin ainoastaan iällä olevan yhdellä aja-

tuslinjalla tilastollisesti merkittävä vaikutus. Asiakasyhteisöjen kokoluokalla vaikutti 

yhdellä ajatuslinjalla olevan lievästi tilastollisesti merkitsevä vaikutus, mutta kysei-

sessä kohdassa vaikutti voimakkaasti yksittäisen vastaajan vastaus. Avoimet vas-

taukset ja pääkomponenttianalyysissä saadut ajatuslinjat olivat yhteneväisiä, joka 

viittaa analyysin onnistumiseen. Avoimissa vastauksissa saatiin selittäviä tekijöitä 

joidenkin ajatuslinjojen osittaiseen ristiriitaisuuteen. Vastaajat esimerkiksi kritisoivat 

yksittäisiä liitetietoja tai lainsäädäntöä yleisesti. 

 

5.2 Tutkimustulosten perusteella tehtävät johtopäätökset 

 

Saadun tutkimustuloksen perusteella voidaan todeta, että tilintarkastajien mielestä 

hallinnollisen taakan keventämisen seurauksena oikean ja riittävän kuvan toteutu-

minen parani osittain, mutta uudistuksen päämäärät jäivät täysimääräisesti saavut-

tamatta yksittäisten puutteiden vuoksi. Puutteita, joita vastauksissa nousi esiin, oli-

vat muun muassa lainsäädännön epäselvyys sekä yksittäisten liitetietojen ongel-

mat. 

 

Uudistuksen johdosta tilinpäätösinformaatio parani ja hallinnollinen taakka väheni. 

Tarkastajat olivat sitä mieltä, että uudistus täytti sille asetetut tavoitteet eli vähentää 
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pien- ja mikroyritysten hallinnollista taakkaa. Hallinnollisen taakan vähentyminen 

näkyi tilintarkastajien mielestä myös siinä, että tilinpäätösinformaatio parani. Tar-

kastajat saattoivat kokea, että tilinpäätöksestä poistettiin sellaista tietoa, jolla ei kat-

sottu olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen, kuten yksi tilintarkastaja avoi-

messa vastauksessaan totesi. 

 

”Muutokset karsivat tilinpäätöksissä esitettävää tyhjänpäiväistä tietoa, jolla ei ole ar-

voa tilinpäätöksen lukijalle...” – HT-tilintarkastaja 6 vuoden kokemuksella 

 

Taloudellista ja ei-taloudellista informaatiota tulee lisätä. Tarkastajat eivät olleet kui-

tenkaan täysin tyytyväisiä siihen määrään informaatiota, jota tilinpäätöksessä vaa-

ditaan esitettäväksi. Vapaissakin vastauksissa tuli esiin muutamia yksittäisiä liitetie-

toja, jotka lainsäätäjä on määritellyt epäselvästi lainsäädäntöön. Tämänlaisia olivat 

esimerkiksi lähipiiriliiketoimet, vakuudet ja going concern -ongelmasta ilmoittami-

nen. 

 

Oikea ja riittävä kuva kärsi uudistuksessa. Tämän voidaan tulkita tarkoittavan avoi-

missakin vastauksissa esiin tullutta suojasatamasäännöstä, joka koskee mikroyri-

tyksiä. Toisaalta vastaavat voivat olla ajatelleet, että uudistus osittain paransi tilin-

päätösinformaatiota (pääkomponentti 1), mutta joihinkin uudistuksen kohtiin ei oltu 

tyytyväisiä, kuten toisesta pääkomponentista ja siihen liittyvistä avoimista vastauk-

sista huomataan. 

 

Virheet tilinpäätöksessä kasvoivat uudistuksen johdosta, joka kasvatti hallinnollista 

taakkaa. Avoimissa vastauksissa oli tätä tukevia väittämiä muun muassa sen osalta, 

että lainsäädännössä on edelleen liikaa tulkinnanvaraisuutta ja epäselvyyttä, joiden 

pohtiminen vaatii asiantuntijaa. Epäselvässä tilanteessa on loogista, että myös vir-

heet tilinpäätöksissä kasvoivat, joita joudutaan joko korjaamaan tai tilintarkastaja 

joutuu niistä raportoimaan johdolle ja omistajille. 

 

Sääntelyssä on edelleen keventämisen varaa. Yhden vapaan vastauksen perus-

teella uudistuksella ei ollut merkittäviä vaikutuksia kuukausittaiseen raportointiin, 
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vaan uudistus jäi lähinnä liitetietovaatimusten päivittämiseksi. Ajatuslinjasta olisi tul-

kittavissa, että tilintarkastajien mielestä lainsäädännössä olisi vielä muualla keven-

nysmahdollisuuksia, mutta tilinpäätöksen informaatiosisällöstä tulee pitää huolta. 

 

Tutkimuksen alussa esitettiin yksi päätutkimuskysymys ja kaksi alatutkimuskysy-

mystä.  

 

Päätutkimuskysymys oli: 

 

”Miten kirjanpitolainsäädännön uudistus on vaikuttanut oikean ja riittävän kuvan an-

tamiseen pien- ja mikroyrityksissä?” 

 

Alatutkimuskysymykset olivat: 

 

”Miten tilintarkastajat näkivät lakiuudistuksen vaikuttavan oikean ja riittävän kuvan 

antamiseen? 

 

”Miten tilintarkastajat kokivat lakiuudistuksen vaikuttavan hallinnolliseen taakkaan?” 

 

Vastauksena ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen voidaan todeta, että tilintar-

kastajat olivat osittain tyytyväisiä uudistukseen. Se oli askel oikeaan suuntaan, 

mutta vielä kehitettävää lainsäädäntöön jäi erityisesti tiettyjen yksittäisten liitetieto-

jen osalta, joita tarkastajat nostivat esille. Esille nostettiin myös, että liitetiedoista 

poistettiin turhaa tietoa, joten liitetietoihin voidaan olettavan jääneen entistä tärke-

ämpää informaatiota. Vastauksena jälkimmäiseen alatutkimuskysymykseen havait-

tiin, että tilintarkastajien mielestä hallinnollinen taakka yleisesti väheni uudistuksen 

myötä, mutta edelleen lainsäädännön epäselvyydestä johtuen tilinpäätösten kor-

jaukset kuitenkin vähentävät uudistuksesta saatavaa hyötyä. Sääntelyssä on edel-

leen tarkastajien mielestä keventämisen varaa. 

 

Yhteenvetona ja vastauksena päätutkimuskysymykseen voidaan tutkimuksen pe-

rusteella päätellä, että lakiuudistus paransi osittain oikean ja riittävän kuvan toteu-
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tumista sekä kevensi pien- ja mikroyritysten hallinnollista taakkaa. Uudistus jäi kui-

tenkin osittain vaisuksi johtuen lainsäädännön epäselvyydestä sekä yksittäisten lii-

tetietojen ongelmista.  

 

5.3 Tutkimustulosten keskustelu aikaisempien tutkimusten kanssa 

 

Verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin tämä tutkimus antoi uutta tietoa tilintarkastajien 

mielipiteistä liittyen uuteen kirjanpitolainsäädäntöön. Aikaisemmissa tutkimuksissa 

Sjögrén ja Syrjä (2015) sekä Kangasharju ja Rauhanen (2008) olivat todenneet, että 

Suomessa ei olisi raskasta sääntelyä pienille yrityksille, mutta toisaalta kirjanpito-

lainsäädäntö nähtiin yhtenä hallinnollista taakkaa eniten lisäävänä osa-alueena. 

Tässä tutkimuksessa tulokset ovat osittain ristiriidassa ja osittain linjassa näihin tu-

loksiin. Tilintarkastajien mielestä sääntelyssä on edelleen keventämisen varaa ja 

hallinnollinen taakka väheni uudistuksessa. Tämä viittaa siihen, että sääntely on ol-

lut aikaisemmin liian raskasta. On kuitenkin hyvä huomata, että aikaisemmin maini-

tut tutkijat ovat todenneet, että kirjanpitosääntely oli nostettu esille hallinnollista taak-

kaa lisäävänä, joten tulokset ovat aikaisemman tutkimuksen mukaisia. Lisäksi aikai-

semmissa tutkimuksissa on voitu keskittyä sääntely-ympäristöön laajemmin kuin 

pelkkään kirjanpitosääntelyyn. Sacer et al. (2015) tutkimuksen mukaan lainsäädän-

nön keventäminen vähensi hallinnollista taakkaa, mutta sillä ei ollut merkittävää vai-

kutusta informaation laatuun. Tulos oli yhdenmukainen tämän tutkimuksen tuloksen 

kanssa, jonka mukaan uudistuksessa tilinpäätösinformaatio parani ja hallinnollinen 

taakka keveni.  

 

Oikean ja riittävän kuvan osalta tulokset olivat hyvinkin yhteneväiset laajemmassa 

kuvassa aikaisemman tutkimuksen kanssa. Esimerkiksi Stacy (1997) oli todennut, 

että oikea ja riittävä kuva onkin enemmän laadullinen kuvaus kuin tilipäätöksen si-

sällön määrittäjä. Tämä oli havaittavissa myös tutkimuksen vastauksissa, kun tilin-

tarkastajat halusivat enemmän sekä taloudellista, että ei-taloudellista informaatiota 

esitettävän tilinpäätöksessä, vaikka mikro-kokoluokan yrityksille sitä ei vaadittaisi-

kaan lain perusteella. Tähän liittyen on hyvä muistaa, kuten Hamilton ja Hogar-

taighin (2009) totesivat, että oikea ja riittävä kuva on viimekädessä tilintarkastajan 

oman harkinnan varassa ja se voi olla heillä erilainen kuin sellaisilla, jotka lukevat 
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tilinpäätöstä, mutta eivät ymmärrä kirjanpitoprosessia. Eroavaisuus havaittiin myös 

Ramboll Management Consultingin et al. (2010) tekemän tutkimuksen kanssa sen 

osalta, että kyseisessä tutkimuksessa vakuuksien ja vastuiden ilmoittaminen nähtiin 

turhana. Tässä tutkimuksessa taas tilintarkastajat nostivat edellä mainitut vakuudet 

ja vastuut esille. 

 

5.4 Jatkotutkimusaiheet 

 

Jatkotutkimuksessa olisi mielenkiintoista pohtia seuraavaksi, millaisin toimin talou-

dellista ja ei-taloudellista informaatiota voitaisi parantaa ja miten se vaikuttaisi hal-

linnolliseen taakkaan pien- ja mikroyritysten tasolla. Tilintarkastajien mielestä infor-

maation lisääminen olisi tarpeellista, mutta tutkimuksessa tuli ilmi ainoastaan avoin-

ten vastausten kautta muutamia kohtia, jotka nostettiin selkeiksi ongelmakohdiksi. 

Oltaisiinko näiden selvennysten jälkeen optimaalisessa tilanteessa oikean ja riittä-

vän kuvan vaatimuksen ja sääntelyn keveyden kanssa vai aiheuttaisiko se uusia 

ongelmia. Tutkimuksen suorittaminen uudelleen esimerkiksi muutaman vuoden 

päästä antaisi myös todennäköisesti ”lievempiä” tuloksia, koska tilitoimistot ja muut 

tilinpäätösten laatijat ovat oppineet uuden lainsäädännön vaatimuksiin ja ohjelmis-

totalot ovat päivittäneet taloushallinnon järjestelmiä. Täten olisi ainakin oletettavaa, 

että virheet vähenisivät, informaation laatu paranisi tietojen oikeellisuuden kautta 

sekä hallinnollinen taakka vähenisi. 
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