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1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Nykyinen tilintarkastuslaki (TTL 459/2007) astui voimaan 1.7.2007 korvaten vanhan 

vuonna 1994 valmistellun ja vuonna 1995 voimaan tulleen Suomen ensimmäisen 

tilintarkastuslain (Horsmanheimo, Kaisanlahti & Steiner 2007, 19). Uuden lain mu-

kaan tietyt ehdot alittavien yhteisöjen ei tarvitse tehdä tilintarkastusta näin halutes-

saan. Lakiuudistuksessa poistettiin myös mahdollisuus käyttää ns. maallikkotilintar-

kastajaa tarkastuksen tekemiseen tietyin siirtymäsäännöksin takarajan ollessa vuo-

den 2011 loppuun. (Sorsa 2007, 7) Toisin sanoen nykyisen lain nojalla tilintarkastuk-

seen voidaan käyttää vain Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä 

KHT- tai HTM-tilintarkastajia tai KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisöjä (Horsmanheimo 

& Steiner 2008, 126, 177). Tästä poikkeuksena yhdistykset, jotka noudattavat edel-

leen vanhaa tilintarkastuslakia eli heillä on mahdollisuus käyttää maallikkotilintarkas-

tajaa (Sorsa 2007, 7). Syy uuden lain säätämiseen oli Euroopan parlamentin ja neu-

voston tilintarkastusdirektiivin 2006/43/EY säännökset. Taustalla vaikutti myös halu 

estää 2000-luvulla maailmalla esiin nousseet tilintarkastuspetokset (Horsmanheimo 

et al. 2007, 19). Kokonaisuudistuksella haettiin parempaa tilintarkastuksen laatua ja 

valvontaa (Länsiluoto & Mäki-Pirilä 2010, 27). 

 

Aiheen tekee mielenkiintoiseksi se, että tilintarkastuksesta luopumisen hyödyistä ja 

haitoista ollaan montaa eri mieltä. Tilintarkastusta perustellaan monilla asioilla, muun 

muassa lisäarvon tuottamisella yritykselle (Aakala 2006a, 18). Toisaalta se voidaan 

nähdä vain ylimääräisenä kulueränä, hukkaan heitettynä rahana (Salleh, Rose, Ku-

mar & Jaafar 2008a, 62). Lakiuudistuksesta on kulunut muutama vuosi ja niin yrityk-

set kuin tilintarkastajatkin ovat varmasti huomanneet uudistuksen vaikutukset omas-

sa työssään. Jotkin pienyritykset ovat päättäneet luopua tilintarkastuksesta, kun taas 

toiset suorittavat vapaaehtoisen tilintarkastuksen. Toinen merkittävä seikka on, että 

uusi tilintarkastuslaki jättää ulkopuolelleen vieläkin jopa kolmanneksen Suomen kai-

kista osakeyhtiöistä (Sorsa 2007, 7). 
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Tilintarkastuksen teoriaa säädellään tilintarkastuslaissa sekä KHT-yhdistyksen teok-

sessa Tilintarkastusalan standardit ja suositukset. Tilintarkastuslaki säätelee muun 

muassa tilintarkastuksen sisältöä, tilintarkastusvelvollisuutta, tilintarkastajan rekiste-

röintiä, vastuuta ja vahingonkorvausvelvollisuutta sekä valvontaa. (KHT-yhditys 2009; 

TTL 459/2007) Tarkempia ohjeita muun muassa tilintarkastajan ammattieettisistä 

periaatteista, tilintarkastajan tarjoamista palveluista sekä tilintarkastuslaissa esitetyis-

tä säännöksistä tarjoaa Tilintarkastusalan standardit ja suositukset (KHT-yhdistys 

2009). 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä vaikutuksia vapaaehtoisen tilintarkastuk-

sen tekemisestä seuraa pienissä yrityksissä. Mitä hyötyjä saavutetaan ja toisaalta, 

mitä haittoja yritykselle koituu jos tilintarkastus jätetään tekemättä. Tutkimusongel-

mana on siis: tilintarkastuksesta luopumisen vaikutukset pienissä yrityksissä. 

On mielenkiintoista tarkastella, mitä yritys hyötyy tilintarkastuksen tekemisestä. Tut-

kimusongelmaan haetaan ratkaisua alaongelmien selvittämisen kautta: 

 

 Mitä hyötyjä tilintarkastus tarjoaa yritykselle? 

 Mitkä seikat puoltavat tilintarkastuksesta luopumista? 

 

Ensimmäisen alaongelman avulla pyritään selvittämään, mitä tilintarkastajan valinta 

voi antaa yritykselle. Miten tilintarkastuksen vapaaehtoinen toteuttaminen edistää 

yrityksen toimintaa ja mitä hyötyjä siitä koituu? Tätä tarkastellaan käymällä läpi tilin-

tarkastajan roolia sekä hieman tilintarkastuksen tavoitteita ja sisältöä. Toisen alaon-

gelman tarkoituksena on tarkastella tilintarkastuksen luopumisesta aiheutuvia hyötyjä 

ja ylipäätään selvittää, onko niitä olemassa. Voiko tilintarkastajan valitsematta jättä-

misestä todella olla hyötyä yritykselle ja voidaanko sitä perustella muulla kuin kus-

tannussäästöillä? Tarkoituksena on selvittää, koituuko yritykselle enemmän hyötyä 

kuin haittaa tilintarkastuksesta luopumisesta.  

 

  



3 
 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

 

Koska tilintarkastuslaki muuttui pienten yhteisöjen kohdalla ja tarkastelun tavoitteena 

on selvittää kyseisten yhteisöjen tilintarkastuksesta saamia hyötyjä, otetaan tarkaste-

lussa huomioon vain laissa erikseen määritellyt pienet yhteisöt. Pienillä yhteisöillä 

tarkoitetaan tässä tutkimuksessa niitä yhteisöjä, jotka alittavat voimassa olevaan tilin-

tarkastuslakiin (459/2007) säädetyt alarajat. Yhteisö ei ole velvollinen tekemään tilin-

tarkastusta eli valitsemaan tilintarkastajaa, jos enintään yksi seuraavista ehdoista 

ylittyy päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella (TTL 4 §): 

 

 yhteisössä on töissä keskimäärin yli kolme henkilöä; 

 yhteisön liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200.000 euroa; tai 

 yhteisön taseen loppusumma on yli 100.000 euroa. 

 

Kyseisen määritelmän ulkopuolelle jäävät säätiöt, yhdistykset ja yhteisöt, joiden pää-

asiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta eli niin sanotut hol-

ding-yhtiöt, sillä niillä on aina tilintarkastusvelvollisuus. Laki jättää ulkopuolelleen 

myös tilintarkastajan töihin kuuluvat neuvonta- ja konsultointipalvelut (Horsmanheimo 

& Steiner 2008, 26-27), joten tarkastelussa ei oteta näitä huomioon. 

 

Selvyyden vuoksi tarkastelun ulkopuolelle jäävät myös asunto-osakeyhtiöt, sillä ne 

soveltavat vuonna 2010 voimaan astunutta asunto-osakeyhtiölakia (1599/2009). Uu-

den asunto-osakeyhtiölain mukaan asunto-osakeyhtiöillä on mahdollisuus jättää va-

litsematta tilintarkastaja ja valita vain toiminnantarkastaja, jos yhtiön hallinnoimassa 

rakennuksessa tai rakennuksissa on alle 30 huoneistoa tai osakkeenomistajien vä-

hemmistö tätä haluaa (Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 ja 547/2010). Myös yhdis-

tysten on aina valittava yhdistyslain uudistuksen mukaan toiminnantarkastaja jos tilin-

tarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jos edellä mainituista 

raja-arvoista vain yksi ylittyy. (Yhdistyslaki 503/1989) Toisin sanoen tutkimus rajataan 

koskemaan vain edellä määriteltyjä pieniä yrityksiä, sillä yhdistykset ja asunto-

osakeyhtiöt voivat valita tiettyjen rajojen mukaan myös maallikkotilintarkastuksen 

korvaavan toiminnantarkastajan.  
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Laissa on määritelty, kuka lakisääteisen tilintarkastuksen saa tehdä. Uudistuksen 

yhteydessä tilintarkastuksen voi toteuttaa pääsääntöisesti vain auktorisoitu tilintar-

kastaja eli KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö. (Waris 

2008, 63-65) Jatkossa tutkimuksessa tilintarkastajalla tarkoitetaan hyväksyttyä tilin-

tarkastajaa ellei muuta mainita.  

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja –aineisto 

 

Tutkimus on luonteeltaan deskriptiivinen eli kuvaileva, koska tutkimuksen aineisto 

pohjautuu pääosin aikaisempaan kirjallisuuteen, artikkeleihin sekä julkaisuihin ai-

heesta. Toisin sanoen tutkimus toteutetaan aineistolähtöisesti. (Yhteiskuntatieteelli-

nen tietoarkisto, 2011) Tutkimuksessa pyritään hyödyntämään ulkomaisia ja suoma-

laisia tieteellisiä julkaisuja ja artikkeleita, vaikka aihe sinänsä kumpuaa Suomen lain-

säädännöstä. Artikkeleiden ja julkaisujen keräämiseen on pääosin hyödynnetty tieto-

kantoja. Tärkeimpinä suomalaisina lähteinä toimivat alan aikakausijulkaisut, kuten 

Tilintarkastus – Revision ja Tilisanomat.  Erilaiset tilintarkastukseen perehdyttävät 

teokset, kuten Tilintarkastuslaki – kommentaari  sekä Tilintarkastus – Asiakkaan 

opas ovat merkittävinä lähteinä teorian hahmotuksessa.  

 

Tutkimukseen tuodaan mukaan hieman empiiristä lähestymistapaa haastattelun 

muodossa. Tarkoituksena on hyödyntää haastattelua auktorisoidulta tilintarkastajalta 

tuomaan mukaan käytännön toimijan tämän hetkisen näkemyksen tilanteeseen sekä 

tilintarkastajan näkökulman aiheeseen. Haastattelusta saatujen vastausten avulla 

pyritään selvittämään, miten teoriassa esiin tulleet seikat näyttäytyvät käytännön ti-

lanteissa ja millaisia yhtymäkohtia tai eroja saadaan selville. Haastattelu suoritettiin 

sähköpostihaastatteluna käyttäen valmiiksi laadittuja kysymyksiä (Liite 1). 

 

1.5 Työn rakenne 

 

Työ sisältää viisi päälukua. Työn aloittaa johdantoluku, jossa esitellään tutkimuksen 

taustaa sekä tavoitteet ja tutkimusongelmat. Samoin tutkimuksen rajaukset, tutki-

musmenetelmä ja -aineisto sekä rakenne käydään läpi ensimmäisessä pääluvussa. 

Johdannon jälkeisessä työn toisessa luvussa käsitellään tilintarkastusta yleisellä ta-
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solla. Luvussa tehdään katsaus tilintarkastuksen määritelmään, sisältöön sekä käy-

dään lyhyesti läpi, miten tilintarkastus on kehittynyt Suomessa. Tilintarkastajan rooli 

ja tehtävät käsitellään luvussa kolme. Samassa luvussa tarkastellaan myös tilintar-

kastajan roolia pienissä yrityksissä. Neljäs luku sisältää tarkastelun tilintarkastuksen 

luopumisesta aiheutuvista hyödyistä ja haitoista ja niiden vaikutuksista yrityksen ul-

kopuolisiin sidosryhmiin. Tässä luvussa mukaan otetaan myös toteutettu haastattelu, 

jotta saadaan selville käytännössä tällä hetkellä toteutettavat käytännöt. Viidennessä 

eli viimeisessä luvussa tutkimuksen yhteenvedossa käydään läpi tutkimuksessa esiin 

nousseet keskeisimmät asiat ja selvitetään jatkotutkimusmahdollisuudet.  
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2. TILINTARKASTUS YLEISESTI 

 

2.1 Tilintarkastuksen määritelmä 

 

Lakisääteinen tilintarkastus voidaan määritellä koostuvan kaikesta siitä työstä, jonka 

tilintarkastaja tekee, jotta hän voi antaa tilintarkastuskertomuksen ja laissa säädetyt 

tilintarkastajan muut raportit (Horsmanheimo et al. 2007, 26). Siitä säädetään laissa 

kaikkein tarkimmin, eivätkä lakisääteiset tilintarkastajan tehtävät ole yleensä vapaa-

ehtoisia tilintarkastusasiakkaalle. Lakisääteistä tilintarkastusta ei määritellä tilintar-

kastuslaissa, vaan siitä on säädetty tilintarkastusdirektiivissä 2006/43/EY. Direktiivi 

rajoittuu lakisääteisen tilintarkastuksen sääntelyyn ja sillä tarkoitetaan tilinpäätösten 

tai konsolidoitujen eli yhdistettyjen tilinpäätösten tarkastusta, joiden suorittamista 

edellytetään Euroopan Unionin lainsäädännössä. Tilintarkastuslain 1.1 §:n 1 kohdan 

mukaista tilintarkastusta on myös niiden yhteisöjen tilintarkastus, jotka ovat vapautet-

tuja tilintarkastusvelvollisuudesta, mutta jotka haluavat vapaaehtoisesti toteuttaa laki-

sääteisen tilintarkastuksen. Tällöin heidän on toteutettava tilintarkastus täysin laki-

sääteisenä. (Horsmanheimo et al. 2007, 26) 

 

Toisaalta IFAC (International Federation of Accountants), Kansainvälinen tilintarkas-

tajaliitto (KHT-yhdistys 2009, 9) määrittelee tilintarkastuksen hieman yleisemmällä 

tasolla seuraavasti (Riistama 1999, 19-20): 

 

”Tilintarkastus on minkä tahansa kokoisen tai lakisääteisen muodon omaavan an-

saintatalouden tai muun talousyksikön tilinpäätöksen tai siihen verrattavan informaa-

tion riippumatonta tutkimista, jonka tarkoituksena on käsityksen ilmaiseminen tutki-

tusta tilinpäätöksestä tai siihen rinnastettavasta informaatiosta.”  

 

Vaikka määritelmiä tilintarkastuksesta löytyy useita, niin yhteistä ainakin näiden kah-

den määrittelyn pohjalta näyttäisi olevan tilinpäätösinformaation laadun varmistami-

nen. Tarkkoja määritelmiä tilintarkastuksesta on kuitenkin vaikea löytää, kenties joh-

tuen sen lakisidonnaisuudesta ja kansallisista sovelluksista. 
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2.2 Tilintarkastuksen sisältö 

 

Tilintarkastuksen sisältöä käsitellään voimassa olevan tilintarkastuslain (459/2007) 

kolmannessa luvussa. Sisällöstä voidaan erotella säännökset koskien tilintarkastuk-

sen kohdetta yksittäisestä yhteisöstä aina konserniin. Lain kolmannessa luvussa 

säädetään myös tilintarkastajan raportoinnista. Uutena kohtana mukaan on otettu 

säännökset kansainvälisistä tilintarkastusstandardeista sekä tillintarkastajan palkkion 

määräytymisestä. (Horsmanheimo et al. 2007, 73)  

 

2.2.1 Tilintarkastuksen kohteet 

 

Tilintarkastuslain (459/2007) kolmannen luvun yhdestoista pykälä määrittelee tilintar-

kastuksen sisällön, jossa tilintarkastuksen kohteena on yhteisön tai säätiön tilikauden 

kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus sekä hallinnon tarkastus. Kirjanpidon tarkas-

tuksen kohteena ovat kirjanpitolaissa, yhteisölaeissa ja säätiölaissa määritelty kirjan-

pito, mutta myös kaikki ne esikirjanpidot, joihin varsinainen pääkirjanpito perustuu. 

Esikirjanpitoja ovat esimerkiksi osto- ja myyntireskontrat, palkkakirjanpito ja kassakir-

janpito. Kirjanpidon lisäksi tilintarkastajan on tarkastettava tiettyjä alueita siltä osin, 

että hän saa kohtuullisen varmuuden siitä, ettei kirjanpidossa ole olennaisia virheitä 

tai puutteita. (Riistama 2000, 69) Täydellistä varmuutta tilintarkastuksen kohteesta ei 

edellytetä tilintarkastukseen sisältyvien luontaisten rajoitteiden takia (KHT-yhdistys 

2009, 222). 

 

Tilintarkastuksen kohteena on siis myös tilinpäätös, mikä kirjanpitolain (1336/1997) 3 

luvun 1 pykälän mukaan sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden 

liitetiedot. Hallinnon tarkastuksen tarkoituksena on ISA 260 -standardin mukaan sel-

vittää, onko yhteisön tai säätiön johto toiminnassaan noudattanut yhteisöä tai säätiö-

tä koskevaa lainsäädäntöä, yhtiöjärjestystä, yhtiösopimusta tai sääntöjä. Myös selvi-

tys, ovatko yhteisön tai säätiön toimielimet syyllistyneet sellaisiin tekoihin tai laimin-

lyönteihin, joista saattaa yhteisö- tai säätiölain perusteella seurata vahingonkorvaus-

velvollisuus yhteisöä tai säätiötä kohtaan kuuluvat hallinnon tarkastuksen piiriin. 

(Hartlin 2009, 21-22; KHT-yhdistys 2009, 414-421) 
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2.2.2 Tilintarkastuksen raportointi 

 

Lakisääteisen tilintarkastuksen perusteella tilintarkastaja on velvoitettu antamaan ra-

portit tilinpäätösmerkinnän, tilintarkastuskertomuksen sekä tilintarkastuspöytäkirjan 

muodossa (Horsmanheimo & Steiner 2008, 327-358). Tilinpäätösmerkintä tarkoittaa 

kirjanpidon, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastuksesta annettua raporttia, jossa 

tilintarkastajan tilinpäätösmerkinnällä viitataan tilintarkastuskertomukseen (TTL 14 §). 

Tilinpäätösmerkintä on aina samansisältöinen riippumatta siitä, onko tilintarkastus-

kertomus vakiomuotoinen vai mukautettu (Horsmanheimo & Steiner 2008, 327). 

 

Tilintarkastuskertomus on tärkein tarkastuksesta annettava raportti ja se annetaan 

jokaiselta tilikaudelta erikseen. Kertomus on lausunto siitä, antavatko tilinpäätös ja 

toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta ase-

masta sekä siitä, ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot risti-

riidattomia. (TTL 15 §) KHT-yhdistys (2009, 382, 392-393) on määritellyt ohjeita va-

kiomuotoisen, kielteisen tai ehdollisen tilintarkastuskertomuksen antamiselle. Ajoittain 

voi olla tilanteita, että tilintarkastaja ei voi antaa minkäänlaista lausuntoa, jolloin hä-

nen on ilmoitettava siitä tilintarkastuskertomuksessa (KHT-yhdistys 2009, 392). Tilin-

tarkastuskertomuksesta jäi nykyisen tilintarkastuslain voimaan astuessa pois lausun-

not johdon vastuuvapaudesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tuloksen käsitte-

lystä. Vaikka lausunnoista on luovuttu, on se vain muuttanut tilintarkastuskertomuk-

sen sisältöä, ei vähentänyt hallinnon tarkastuksen merkitystä tai vähentänyt tilintar-

kastajalta edellytetyn työn määrää (Aikavuori 2009, 22). Aikavuoren (2009, 22-24) 

haastatteleman revisioneuvos Ossi A. Saarisen mukaan uuden tilintarkastuslain si-

sällön viitekehys on sinänsä kohdallaan, mutta sen informaatioanti on puutteellista, 

etenkin ajatellen tavallisia riviosakkeenomistajia. Hän myös korostaa kansallisen lau-

sunnon säilyttämistä tilintarkastuskertomuksessa, jotta tilintarkastuskertomus palveli-

si myös pienyrittäjiä. Nykyinen laki kun ei enää sisällä kansallista lausuntoa. 

 

Tilintarkastuspöytäkirjassa tilintarkastaja voi raportoida vastuullisille toimielimille sel-

laisia seikkoja, jotka eivät ole tilintarkastuskertomuksessa. Siinä tilintarkastaja voi 

huomauttaa asioista, joiden ei haluta leviävän ulkopuolisille, eli pöytäkirja ei ole julki-

nen asiakirja. Raportointi voi koskea esimerkiksi väärinkäytösepäilyjä tai muita mah-

dollisia huomautusta vaativia seikkoja. (TTL 16 §; Tomperi 2009, 165-166) 
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2.2.3 Kansainväliset tilintarkastusstandardit 

 

Tilintarkastusstandardit määritellään siten, että niillä tarkoitetaan kansainvälisiä stan-

dardeja (International Standards on Auditing, ISA) ja niihin liittyviä lausuntoja. Suo-

messa standardit ovat KHT-yhdistyksen antamia tarkkoja käännöksiä alkuperäisistä 

IFAC:in laatimista standardeista. (Horsmanhiemo & Steiner 2008, 151) Nykyinen tilin-

tarkastuslaki edellyttää kansainvälisten standardien soveltamista osana lakisääteistä 

tilintarkastusta, vaikka EU:ssa ei vielä yhtään kansainvälistä tilintarkastusstandardia 

ole hyväksyttykään. Standardien noudattaminen ennen virallista hyväksyntää sisältyy 

tällä hetkellä hyvään tilintarkastustapaan. (Alakare, Koskinen, Reinikainen, Sedig & 

Simola 2008, 72) 

 

Keskustelua on herättänyt pienten yritysten mahdollisuus hyödyntää kansainvälisiä 

tilintarkastusstandardeja. Nähdään, että ne vaikeuttavat pienten yritysten toimintaa 

eikä niitä ole suunniteltu kuin suuryritysten sovellettavaksi. (Aikavuori 2009, 24; Sviili 

2009, 35) Erillisiä standardeja pk-yrityksille ei kuitenkaan IFAC:lta ole tulossa, joten 

nykyisten standardien soveltaminen saa riittää. Sviilin (2009, 35) artikkelissa haasta-

tellaan kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja laativan IAASB:n (The International 

Auditing and Assurance Standards Board) puheenjohtajaa Arnold Schilderiä, jonka 

mukaan standardit sopivat myös pienille yrityksille. Hänen mukaansa on tärkeää, että 

ISA-normisto on yhtenäinen laajan ja kirjavan tilintarkastusasiakaskunnan takia. 

Standardit antavat Schilderin mukaan tilintarkastajalle paremmat olosuhteet suoriu-

tua työstään hyvin. Tilintarkastajan on työssään käytettävä omaa harkintakykyä, jol-

loin kaikkien standardien mukaan ottaminen on tilannesidonnaista. (Sviili 2009, 35-

36)  

 

Standardien sokean noudattamisen sijaan tilintarkastajan ammatillista harkintaa ko-

rostaa myös Niemen (2010, 51) artikkelissa Robert Knechel, jonka mukaan harkinta 

ei ole tilintarkastusprosessin heikkous vaan voimavara. Hänen mukaansa standardit 

voivat vaarantaa tilintarkastajan asiakkaan toimintaan liittyvien riskien havainnoinnin, 

jolloin työn laatu kärsii. Myös tehokkuuden voidaan nähdä laskevan standardeista 

johtuen. (Niemi 2010, 51) 
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Joulukuussa 2010 KHT-yhdistys julkaisi teoksen Kansainväliset tilintarkastusalan 

standardit 2010, jossa esitellään kaikki IFAC:in antamat hyvää tilintarkastustapaa 

koskevat standardit ja eettiset säännöt suomenkielisinä yksissä kansissa IFAC:in 

englanninkielisen julkaisun näköispainoksena. (KHTmedia 2011) Tämä enteilee, että 

kansainvälisten tilintarkastusstandardien hyväksyminen sovellettavaksi on lähellä. 

 

2.3 Tilintarkastuksen kehitys Suomessa 

 

Lakisääteisen tilintarkastuksen voidaan katsoa alkaneen osakeyhtiölain säätämisestä 

vuonna 1895, jolloin osakeyhtiöt tulivat tilintarkastusvelvollisiksi. Samalla annettiin 

ensimmäiset suppeat tilintarkastussäännökset, joita voidaan pitää perustana tilintar-

kastusinstituutioiden kehittymiselle nykymuotoonsa useiden lakimuutosten jälkeen. 

Tilintarkastusta pidettiin kuitenkin vain muodollisuutena, sillä varsinaisia vaatimuksia 

tilintarkastusvelvollisuuden sisällöstä tai tilintarkastajilta ei vaadittu. Tilintarkastus oli 

vain numeroiden tarkastamista eikä kukaan tehnyt tilien tarkastamista ammatikseen. 

(Kosonen 2008, 21)  

 

Vasta 1980-luvulla pääomamarkkinoiden vapautumisen myötä tilintarkastusinstituuti-

ot alkoivat kiinnostaa julkisesti. Tällöin 1990-luvun alun lama johti Suomessa hallituk-

sen esitykseen tilintarkastuslaiksi (936/1994), mikä lopulta astui voimaan 1.1.1995. 

(Kosonen 2005, 75) Nykyinen Suomen tilintarkastuslaki astui voimaan heinäkuussa 

2007, minkä taustalla vaikutti osittain myös maailmalla esiin nousseet tilinpäätöspe-

tokset sekä väärinkäytökset (Horsmanheimo et al. 2007, 19). Tilintarkastuksen histo-

riallisista lähtökohdista voidaan havaita, että taloudellisesti vaikeiden aikojen jälkeen 

on tilintarkastusta tai sitä sääteleviä lakeja aina tiukennettu. 

 

2.3.1 Tilintarkastusvelvollisuuden kehitys Suomessa 

 

Laintasoisia säännöksiä tilintarkastuksesta on sisältynyt ensimmäisen kerran vuonna 

1955 voimaan astuneeseen osuuskuntalainsäädäntöön (Hallituksen esitys; HE 

295/1993). Osakeyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön sisällytettiin vastaavia säännök-

siä vuonna 1980 voimaan tulleen uudistuksen (734/1978) yhteydessä, jolloin myös 

tilintarkastajajärjestelmän valvontaa koskevat säännökset sisällytettiin lainsäädän-

töön (HE 295/1993; Kosonen 2005, 52). Kyseisen osakeyhtiölain voidaan katsoa 
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muodostavan suomalaisen tilintarkastuksen perustan kuin se vuoteen 1995 mennes-

sä oli tunnettu. Laki sisälsi ensimmäistä kertaa kaikille osakeyhtiöille pakollisen tilin-

tarkastuksen ja samalla täsmennettiin tilintarkastajan tehtäviä ja velvollisuuksia.  

(Suomela, Palvi & Karhu 1995, 13) 

 

Ennen ensimmäistä tilintarkastuslakia taloudellinen tilanne vaikutti tilintarkastuksen 

kehitykseen ja vuotta 1989 pidetäänkin Kososen (2005, 68) mukaan tilintarkastuksen 

murrosvuotena. Talouden laskusuhdanteessa yrityksiä ajautui konkurssiin, mikä yllät-

ti suuren yleisön. Ihmeteltiin, miten tarkastetut tilinpäätökset eivät antaneet selkeää 

kuvaa yhtiön taloudellisesta tilasta. Tilintarkastajien varovaisuus lisääntyi ja suuren 

yleisön silmissä tilintarkastuksen uskottavuus laski. Tilintarkastusjärjestelmä sai voi-

makasta arvostelua osakseen, erityisesti se kohdistui tilintarkastajien hyväksymisjär-

jestelmiin (HE 295/1993). Tuolloin voimassa olevassa lainsäädännössä oli vain vä-

häisissä määrin tilintarkastusmenettelyä ja hyvää tilintarkastustapaa koskevia sään-

nöksiä. Ensimmäistä tilintarkastuslakia (936/1994) valmisteltiin lähes viisi vuotta ja 

sen säätämisen lähtökohtana oli yhdenmukaistaa eri yhteisömuotojen tilintarkastusta 

koskevia säännöksiä ja sisällyttää ne yhteen lakiin (Suomela et al. 1995, 6, 17; HE 

295/1993).  

 

Tilintarkastuslain syntyyn vaikuttavia tekijöitä voidaan nähdä muodostuvan kolmelta 

eri taholta. Ensimmäiseksi kritiikki, joka kohdistui tilintarkastusjärjestelmään, toiseksi 

muuttuneet olosuhteet, joissa kansainvälistyminen oli merkittävä tekijä sekä kolman-

neksi tilintarkastajien ammattikunnan sisäisten tarpeiden kehittyminen. (Kosonen 

2005, 72) Laissa velvoitettiin kaikkia kirjanpitovelvollisia säätiöitä sekä yhdistyksiä 

valitsemaan tilintarkastaja, yksityisiä liikkeen- tai ammatinharjoittajia lukuun ottamatta 

(Aho & Vänskä 1996, 10). Vuonna 1995 voimaan tulleen lain ei kuitenkaan enää 

2000-luvun puolen välin jälkeen nähty täyttävän kansainvälisiä tilintarkastajan rapor-

tointia koskevia vaatimuksia, joten hallitus antoi esityksensä uudeksi tilintarkastus-

laiksi vuonna 2006 (HE 194/2006). Samalla ehdotettiin muutoksia kansallisiin pienten 

yhteisöjen tilintarkastukseen sekä lain soveltamisalaan. Lain taustalla vaikuttivat 

myös kansainväliset tilinpäätösskandaalit sekä sijoittajien luottamuksen laskeminen. 

Eräänä syynä lain laatimiselle nähtiin tilintarkastajien dynaaminen toimintaympäristö 

ja siinä tapahtuneet muutokset kansainvälistymisen johdosta. (HE 194/ 2006) Nykyi-

nen tilintarkastuslaki astui voimaan vuonna 2007 (Horsmanheimo et al. 2007, 19). 
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2.3.2 Tilintarkastusvelvollisuuden kehitys pienissä yrityksissä 

 

Suomen ensimmäinen tilintarkastuslaki (936/1994) velvoitti kaikenkokoisia kirjanpito-

lain mukaan kirjanpitovelvollisia yhteisöjä ja säätiöitä valitsemaan tilintarkastajan 

(Nuolimaa, Kaisanlahti & Salonen 2003, 70), vaikka EU-komissio antoi jo vuonna 

1989 ehdotuksen, että pienet yhteisöt pitäisi vapauttaa tilintarkastusvelvollisuudesta 

(Vihreä kirja 1996, 30). Vuonna 1995 kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt tulivat vel-

vollisiksi valitsemaan tilintarkastajan. Aikaisemmin niiden yhtiöiden, joiden palveluk-

sessa oli korkeintaan 30 henkilöä, ei tarvinnut lainkaan valita tilintarkastajaa. Kaikissa 

osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa oli kuitenkin velvollisuus valita tilintarkastaja jo en-

nen tilintarkastuslain voimaantuloa. Suomessa tilanne oli erilainen verrattuna esimer-

kiksi muihin Pohjoismaihin. Täällä ei pienten yritysten tilintarkastusvelvollisuuteen 

annettu mitään poikkeuksia, vaikka EU:n sääntely olisi antanut siihen mahdollisuu-

den. Sen sijaan tilinpäätöksen laatimista ja julkistamista koskevia poikkeusmahdolli-

suuksia eli helpotuksia hyödynnettiin myös Suomessa. (Nuolimaa et al. 2003, 71)  

 

Tilintarkastuslakityöryhmä esitti 2000-luvun alussa erilaisia vaihtoehtoja, miten pien-

ten yritysten tilintarkastusvelvollisuutta voitaisiin muuttaa tulevaisuudessa. He pitivät 

maallikkotilintarkastuksen lakkauttamista yhtenä keskeisimpänä kysymyksenä liittyen 

pienten yritysten tilintarkastusvelvollisuuden lopettamiseen. Maallikkotilintarkastuk-

sen nähtiin vaikuttavan tilintarkastajiin sekä tilintarkastuksen alaan negatiivisesti, jo-

ten työryhmä ehdotti erilaisia sääntelyvaihtoehtoja. (Nuolimaa et al. 2003, 92) Yksi 

näistä vaihtoehdoista oli seuraava: ”Vaihtoehto F: Alennetaan hyväksytyn tilintarkas-

tajan valitsemisvelvollisuuden raja-arvoja”.  

 

Nykyisessä tilintarkastuslaissa hyödynnetään selvästi tätä työryhmän vaihtoehtoa, 

sillä pienimmät tilintarkastusvelvolliset vapautettiin tilintarkastusvelvollisuudesta, mut-

ta alarajoja laskettiin huomattavan alas. Rajat ovat selvästi alemmat kuin EU:n tilin-

päätösdirektiivin mukaiset tilintarkastusvelvollisuuden alarajat, joten suomalaista tilin-

tarkastusvelvollisuutta voidaan pitää suhteellisen laajana. 
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3. TILINTARKASTUKSEN ROOLI JA VAATIMUKSET 

 

3.1 Tilintarkastuksen tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tilintarkastaja voidaan nähdä perinteisesti omistajien edustajana ja intressien valvo-

jana (Alakare et al. 2008, 17). Tilintarkastajan on toiminnassaan kuitenkin otettava 

huomioon myös eri sidosryhmien tarpeet. Tilintarkastajien työn tavoitteet ja sisältö 

määräytyvät tilintarkastajien ja tilinpäätösinformaatiosta kiinnostuneiden ryhmien jat-

kuvan kanssakäymisen tuloksena (Riistama 1999, 37). Näitä sidosryhmiä ovat yrityk-

sen omistajien ohella rahoittajat, yrityksessä työskentelevät työntekijät, tavaroiden ja 

palveluiden toimittajat, asiakkaat, valtio ja kunnat. Tilintarkastuksen yhteiskunnallinen 

merkitys onkin viimeaikoina korostunut omistajien edustuksen ohella. (Kauppa- ja 

teollisuusministeriö; KTM 2006, 15) On kuitenkin pystyttävä erottamaan se seikka, 

että tilintarkastaja on ensisijaisesti omistajien etujen valvoja, vaikka tilintarkastukses-

ta syntyvistä raporteista hyötyvät myös muut sidosryhmät (Nuolimaa et al. 2003, 12). 

Tilinpäätösraportoinnin oikeellisuuden ja läpinäkyvyyden saavuttamiseen sekä pää-

omamarkkinoiden luotettavuuden takaamiseen käytetään keskeisenä välineenä tilin-

tarkastusta. Tilintarkastus voidaan nähdä myös merkittävänä tekijänä osana yritysten 

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää. (HE 194/2006, 6) 

 

KHT-yhdistys (2009, 219) on määritellyt ISA 200 –standardin ”tilintarkastuksen tavoit-

teet ja yleiset periaatteet” pohjalta tilintarkastuksen tavoitteet. Sen mukaan tavoittee-

na on, että ”tilintarkastaja voi antaa lausunnon siitä, onko tilinpäätös kaikilta olennai-

silta osiltaan laadittu sovellettavan tilinpäätösnormiston mukaisesti.” Erikseen Suo-

messa tilintarkastuksen tavoitteena on vielä varmistaa, että tilinpäätös ja toimintaker-

tomus antavat oikean ja riittävän kuvan tarkastuskohteen toiminnan tuloksesta ja ta-

loudellisesta asemasta. Tilintarkastajan on myös suoritettava hallinnon tarkastus, 

jonka tavoitteena on selvittää yrityksestä vastuussa olevien toiminnan lainmukaisuus. 

(KHT-yhdistys 2009, 219) 

 

Teoreettisesta näkökulmasta tilintarkastusta voidaan perustella kahdella teorialla; 

agenttiteorialla ja taloudenhoitajan teorialla (eng. stewardship theory). Taloudenhoita-

jateoriassa johto on palkattu yritykseen omistajien taholta, toimiakseen parhaalla 
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mahdollisella tavalla omistajien intressien mukaisesti. (Salleh et al. 2008a, 61) Usein 

kuitenkaan omistajien ja johdon intressit eivät kohtaa, jolloin kyseessä on agenttiteo-

ria. Agenttiteoriaa tarkastellaan seuraavassa kappaleessa. 

 

Agenttiteoria 

 

Tilintarkastuksen teorian mukaan tilintarkastuksen lähtökohtana on tilintekovelvolli-

suus joko kahden tai useamman osapuolen kesken (Watts & Zimerman 1983, 614). 

Tilintarkastajan tehtävänä on huolehtia, että tilintekovelvollisuus on suoritettu oikein 

eikä siihen sisälly virheitä tai puutteita. (Alakare et al. 2008, 17) Tilintekovelvollisuutta 

kuvaavista teorioista agenttiteoria on kenties tunnetuin. Agenttiteoria käsittelee kan-

nustinongelmia yrityksissä, joissa omistus ja valvonta ovat eriytyneet. Agenttiteorian 

mukaan yrityksen johdon ja omistajien välillä vallitsee intressien ristiriita, mikä on 

seurausta siitä, että omistajat ja johto ajavat omia etujaan. Johto voidaan nähdä 

agenttina ja omistajat päämiehinä. Agenttikustannukset voidaan nähdä syntyvän si-

ten, että johtoa pidetään riskinkarttajana, jolloin heidän pyrkimyksenä on saada mah-

dollisimman suuret korvaukset mahdollisimman pienillä työponnistuksilla (Kraft & 

Niederprüm 1999, 18). Ilman toimivaa valvontaa eli tilintekovelvollisuutta, on olemas-

sa riski, että agentti toimii vastoin päämiehen etuja. Tilintarkastajaa tarvitaan siis 

agenttiongelman ratkaisussa, eli tarkastamaan yrityksen taloudenhoito ja raportoi-

maan tarkastuksen tuloksista yrityksen omistajille, jotta agenttikustannukset pysyisi-

vät mahdollisimman matalina. (Watts & Zimmerman 1983, 614-620) Kun johto ja 

omistaja ovat yksi ja sama henkilö, ei agenttikustannuksia synny, sillä johdon ja 

omistajan tavoitteet ja intressit ovat samat (Lennox 2005, 209). 

 

Antle (1982, 504-510) on esittänyt agenttiteoriasta muunnoksen, jossa tilintarkastaja 

nähdään agenttisuhteen yhdeksi osapuoleksi. Tilintarkastaja käyttäytyy siis yrityksel-

le palkatun johdon tavoin maksimoidakseen omia etujaan. Antlen mukaan tilintarkas-

tajan tuottama lisäarvo on hänen raportointinsa yrityksen tilinpäätösinformaation oi-

keellisuudesta. Tilintarkastaja ottaa ikään kuin osan tilinpäätösinformaation riskistä 

kannettavakseen yrityksen omistajien kanssa, mutta omistajille syntyy agenttikustan-

nuksia, koska tilintarkastajan nähdään toimivan yhtenä agenttina yrityksen johdon ja 

omistajien välissä. Tällöin tilintarkastajalle on maksettava riittävän suuri palkkio 

agentti-päämiessuhteesta, jotta hän suostuu jakamaan informaatioriskin.  
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3.2 Tilintarkastajan rooli 

 

Tilintarkastajan roolin voidaan nähdä ulottuvan yhtiön toimielimen johdon ja yhtiöko-

kouksen rinnalle, vaikka varsinaisesti tilintarkastaja ei osallistu yhtiön hallintoon. Toi-

saalta tilintarkastajan voidaan nähdä olevan toimeksiantosuhteessa tarkastettavaan 

yhtiöön. (Nuolimaa et al. 2003, 12) Tässä alaluvussa tarkastellaan lähemmin tilintar-

kastajan erilaisia rooleja.  

 

3.2.1 Yleistä 

 

Tilintarkastajan yhteiskunnallinen rooli on korostunut merkittävästi viime vuosina. 

Pääomamarkkinoiden kehityksen myötä tilintarkastajilla on merkittävä rooli yhteis-

kunnan kannalta ja tilintarkastajilta velvoitetaankin hyvän tilintarkastustavan perus-

teella ottamaan työssään huomioon yleinen etu. Yleisen edun huomioon otto on si-

sällytetty tilintarkastuslakiin tilintarkastajan eettisiin periaatteisiin. Tilintarkastajan rooli 

onkin viime vuosina laajentunut omistajien intressien turvaamisesta kattamaan myös 

yhteiskunnalliset näkökohdat (Alakare et al. 2008, 17). 

 

Rooli informaation välittäjänä on kasvanut kansainvälisessä keskustelussa. Intakha-

nin ja Ussahawanitchakitin (2010, 1) mukaan tilintarkastajalla on tärkeä rooli, kun 

autetaan omistajia ja muita tietoa tarvitsevia löytämään, arvioimaan ja tutkimaan yri-

tyksen taloudellisen informaation etuja ja hyötyjä kaikissa tapauksissa. Tilintarkasta-

jien ammattimaisuuden ansiosta raportoidun tiedon laatu onkin merkittävästi paran-

tunut. Jotta voidaan saavuttaa tilintarkastukselle asetetut tavoitteet, on kokemus rat-

kaisevassa asemassa. Heidän mukaansa ammattimaisilla tilintarkastajilla on taipu-

mus tehdä työnsä paremmin saavuttaakseen tilintarkastuksen tehokkuuden, tarkoi-

tuksen ja suorituskyvyn. Tämän tarkastelun mukaan näyttäisi olevan perusteltua, että 

tilintarkastuslain kokonaisuudistuksessa luovuttiin maallikkotilintarkastajien käytöstä.  

 

Tilintarkastajan riippumattomuus on saanut paljon huomiota osakseen viime vuosina 

paljon puhetta herättäneiden tilintarkastusvirheiden takia. Tämä ei sinänsä ole yllät-

tävää, sillä tilintarkastajan palkkion maksaa toimeksiannon tehnyt yritys, mikä voi sel-

västi luoda riippumattomuusongelman. (Hope & Langli 2010, 574) Tilintarkastaja voi-
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daan palkata kuitenkin eri syistä; hänet voidaan nähdä valvojana, suhteiden välittäjä-

nä johdon ja omistajien välillä tai molempia yhtä aikaa. Tilintarkastajien rooli nähdään 

erityisen tärkeänä kehittyvillä markkinoilla, joissa ei välttämättä ole tarpeeksi kehitty-

nyttä lainsäädäntöä. (Fan & Wong 2005, 35) Joissain maissa tilintarkastajan rooli 

korostuu myös johdon apuna ja riskien vähentäjänä. Tällöin tilintarkastajan on ana-

lysoitava heikkouksia yrityksen laskentatoimen menettelytavoissa ja prosesseissa ja 

tehtävä ehdotuksia prosessien laadun parantamiseksi niin sanotulla ”johdon kirjeel-

lä”, minkä vain ylin johto saa. Riskien vähentäjänä tilintarkastaja voi tunnistaa riskejä 

paremmin ja auttaa kehittämään ratkaisun riskien välttämiseksi. (Hay & Knechel 

2003, 18)  

 

On myös tutkittu tilintarkastajien ja yrityksen johtajien suhdetta, ja miten se roolite-

taan. McCrakenin, Salterion ja Gibbinsin (2008, 363-364) mukaan yritysjohtajat voi-

vat nähdä suhteen tilintarkastajaan kahdella tavalla. Suhde voi olla ennakoiva, jolloin 

johtaja käyttää hyväksi tilintarkastajan neuvontaa tilikauden aikana ennen kuin tilin-

päätös on tehty tai ratkaisevat verotukselliset kysymykset käsitelty. Tällöin tilintarkas-

tajan roolin nähdään olevan ”ekspertti neuvonantaja” ja suhteen olevan ideaalilla ta-

solla. Toisaalta suhde voi olla reaktiivinen, jolloin johtaja pitää taloudellisia raportteja 

hänen ”ominaan” eikä pyydä konsulttiapua tilintarkastajalta kesken tilikauden. Tilin-

tarkastajan rooli on tällöin ”poliisi” tarkoittaen, että hän osallistuu toimintaan vasta 

tilintarkastuksen yhteydessä. 

 

3.2.2 Tilintarkastuksen rooli ja erityispiirteet pienissä yrityksissä 

 

KHT-yhdistyksen (2009, 580) ohjeiden mukaan tilintarkastajan on mukautettava tilin-

tarkastuksensa aina tarkastuskohteen mukaan, mikä pienten yritysten kohdalla tar-

koittaa pelkistetympää, vähemmän aikaa ja resursseja vievää tilintarkastusta. Pien-

ten yritysten kohdalla korostuu tilintarkastajan rooli neuvonantajana, sillä yleensä 

pienten yritysten toimintaa ohjaa niin sanottu omistajajohtaja, joka on samalla omista-

ja, johtaja ja hallituksen jäsen. Omistajajohtajilla ei yleensä ole kokemusta taloushal-

linnosta tai oikeudellisista asioista, jolloin he tarvitsevat apua verotukseen, kirjanpi-

toon ja oikeudellisten asioiden hoitamiseen. Juuri tämän seikan takia pienillä yrityksil-

lä on yleensä suurin tarve suorittaa tilintarkastus, sillä kirjanpidon ja hallinnon perus-
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asioista ei olla perillä. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 415, 424) Usein kirjanpito on 

pelkistettyä tai puutteellista, sillä sitä hoitaa vain muutama työntekijä tai ei kukaan. 

Samoin sisäiset kontrollijärjestelmät ovat vähäisiä. Pienyhtiöt ovatkin usein ulkoista-

neet kirjanpitonsa tilitoimistoon joko kokonaan tai osittain (Koskela 2005, 21; KHT-

yhdistys 2009, 582). Jos taas kirjanpitoa ei hoideta tilitoimistossa, on tilintarkastajan 

rooli merkittävä yrityksen taloushallinnollisten kysymysten ulkopuolisena asiantuntija-

na. Tällöin tilintarkastaja on ainoa yrityksen ulkopuolinen taho, joka tarkastaa muun 

muassa yrityksen tositemateriaaleja ja tilinpäätöksen luotettavuutta. (Koskela 2005, 

21-22) 

 

Omistajajohtaja voi omalla toiminnallaan vaikeuttaa tai avustaa tilintarkastajan urak-

kaa pienissä yhteisöissä. Määräävän asemansa johdosta omistajajohtaja voi korvata 

sisäisen kontrollin puutteita, sillä hänellä on mahdollisuus itse puuttua esimerkiksi 

maksuliikenteen tehtäviin hyväksymällä kaikki maksut itse. (KHT-yhdistys 2009, 582) 

Tilintarkastajan on kuitenkin erityisen hankala saada riittävää evidenssiä omistajajoh-

tajan hallitsevan aseman takia, sillä hän voi halutessaan jättää joitain liiketapahtumia 

kirjaamatta. Tällöin tilinpäätöksen oikeellisuuteen liittyvä riski kasvaa ja tilintarkasta-

jan on syytä suorittaa analyyttistä tarkastusta, millä tarkoitetaan merkittävien suhde-

lukujen ja kehityssuuntien analysointia (Koskela 2005, 21). Tilintarkastusevidenssin 

kerääminen onkin yksi tilintarkastajan tärkein tehtävä pieniä yrityksiä tarkastettaessa. 

(Horsmanheimo & Steiner 2008, 417) Tilintarkastusevidenssin tärkeyttä painotettiin 

myös vuonna 2009 Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan (TILA) toteutta-

massa tilintarkastajien laadunvalvonnassa. Tilintarkastuslautakunnan laadunvarmis-

tuksen johtajan Kari Vainion mukaan (2010, 56) pienten yritysten tilintarkastus on 

mahdollista tehdä laadukkaasti keskittymällä keskeiseen eli tilintarkastusevidenssiin, 

ei niinkään tilintarkastusdokumentaation määrään. 

 

Vaikka pienten yritysten tilintarkastuksessa on erityispiirteitä ja huomioitavia seikkoja, 

ei se tarkoita, että tilintarkastus poikkeaisi erityisemmin keskisuurten ja suurten yri-

tysten tilintarkastuksesta. KHT-yhdistyksen ohjeissa mainitaan, että pienten yritysten 

tilintarkastukselle ei aseteta lisävaatimuksia, mutta tilintarkastusta ei myöskään ole 

mahdollista toteuttaa tilintarkastussuosituksista poiketen. (KHT-yhdistys 2009, 580) 
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3.3 Tilintarkastustyöhön kohdistuvat vaatimukset 

 

Tilintarkastustyöhön kohdistuu suuri joukko vaatimuksia, joita tilintarkastajalta edelly-

tetään ja odotetaan. Ilman näitä tekijöitä ei tilintarkastaja voi toimia ammatissaan sen 

edellyttämällä tavalla. Tilintarkastuslain neljännessä luvussa määritellään, että tilin-

tarkastajan on aina noudatettava työssään ammattieettisiä periaatteita, joita ovat 

muun muassa yleisen edun huomioon ottaminen, rehellisyys, objektiivisuus sekä 

ammatillinen pätevyys ja huolellisuus. Toisin sanoen tilintarkastajan on lain mukaan 

suoritettava tehtävänsä ammattitaitoisesti, rehellisesti, objektiivisesti ja huolellisesti 

yleinen etu huomioon ottaen (TTL 20 §).  Velvollisuus noudattaa ammattieettisiä pe-

riaatteita on aina sisällytetty hyvään tilintarkastustapaan, mutta säännöksenä se on 

otettu mukaan vasta viimeisimmässä tilintarkastuslain kokonaisuudistuksessa vuon-

na 2007. (Horsmanheimo et al. 2008, 239-252) Tilintarkastuksen kulmakivinä voi-

daan pitää riippumattomuutta, ammatillista pätevyyttä ja salassapitovelvollisuutta 

(Horsmanheimo et al. 2008, 253), joista riippumattomuutta ja salassapitovelvollisuut-

ta käsitellään seuraavassa lähemmin. Käsittelyyn otetaan mukaan myös vastuu, sillä 

pienyritysten luopuessa tilintarkastuksesta, siirtyy vastuu tilinpäätöksen oikeellisuu-

desta heille itselleen. 

 

3.3.1 Riippumattomuus 

 

Riippumattomuutta on vaikea määritellä muuten kuin abstraktisti, mutta yleisesti riip-

pumattomuudella voidaan tarkoittaa itsenäisyyttä eli sitä, ettei henkilö ole muiden 

henkilöiden tai asioiden vaikutusvallan alainen. Lisäksi riippumattomuus on sitä, että 

toiset henkilöt eivät voi vaikuttaa kielteisesti henkilön toimintaan eikä heillä ole edes 

mahdollisuutta siihen. Riippumattomuus ei kuitenkaan voi olla täysin absoluuttista eli 

ehdotonta, sillä tilintarkastaja on aina jossain määrin riippuvainen toisista henkilöistä 

tai asioista. Tilintarkastajan riippumattomuus voidaan siis määritellä tiivistetysti seu-

raavasti: (Horsmanheimo & Steiner 2008, 254) 

 

”Tilintarkastajan riippumattomuus on vapautta sellaisista riippuvuussuhteista, joiden 

voidaan perustellusti epäillä vaikuttavan tilintarkastajan kykyyn toimia objektiivisesti.” 
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Riippumattomuus on yksi tilintarkastuksen perusolettamista. Sen tärkein perustelu 

liittyy informaation luotettavuuden vahvistamiseen eli tilintarkastuksen tarkoitukseen. 

Ilman riippumattomuutta ei tilintarkastuksen tarkoitus toteudu eikä näin ollen tilintar-

kastuskertomus ole luotettava. (Horsmanheimo et al. 2007, 149) Riippumattomuus 

voidaan jaotella edelleen näkyvään ja mielen riippumattomuuteen, jossa näkyvällä 

riippumattomuudella KHT-yhdistyksen (2009, 430) mukaan tarkoitetaan sellaisten 

seikkojen ja olosuhteiden välttämistä, jotka ovat niin merkittäviä, että kolmas asiaan 

hyvin perehtynyt osapuoli voisi kyseenalaistaa tilintarkastajan toiminnan objektiivi-

suuden. Lainsäädännössä riippumattomuudella tarkoitetaan juuri näkyvää riippumat-

tomuutta (Horsmanheimo & Steiner 2008, 256). Mielen riippumattomuudella puoles-

taan tarkoitetaan asennoitumista kaikkiin kulloisenkin tehtävän kannalta merkittäviin 

seikkoihin ilman, että ammatillinen skeptisyys tai objektiivisuus vaarantuu. Toisin sa-

noen on kiinnitettävä huomiota kaikkiin tarkastuksen kannalta olennaisiin seikkoihin, 

jotta voidaan muodostaa itsenäinen käsitys tarkastukseen liittyvistä merkittävistä sei-

koista. Mielen riippumattomuutta ei voida ulkopuolisen silmin havaita, joten sitä ei ole 

normitettu lainsäädännössä. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 255)  

 

Pienten yritysten kohdalla riippumattomuus voi erityisesti vaarantua jos tilintarkasta-

jalla ja yrityksen johtajalla on liian läheinen suhde. Tällöin tilintarkastajan objektiivi-

suus voi heikentyä ja liian myönteinen suhtautuminen asiakkaaseen voi olla vahingol-

lista (Horsmanheimo et al. 2007, 164). Toinen pieniä yrityksiä koskettava seikka riip-

pumattomuuden kannalta on oman työn tarkastaminen. Tämä tilanne voi syntyä, kun 

tilintarkastaja joutuu tarkastamaan aikaisemmin tekemänsä ratkaisun, josta hän on 

itse vastuussa (Horsmanheimo et al. 2007, 162). Eräs riippumattomuuden vaarateki-

jä voi myös olla tilintarkastajalle maksettava palkkio. Hope & Langli (2010, 574) tutki-

vat, mitkä tekijät vaikuttivat tilintarkastajan riippumattomuuteen yksityisissä yrityksis-

sä. Tuloksista käy kuitenkin ilmi, että tilintarkastajille maksettavat palkkiot eivät vaiku-

ta tilintarkastajien työhön edes konkurssin uhatessa. Tilintarkastajat eivät siis käytä 

väärin heihin kohdistuvaa luottamusta. 

 

3.3.2 Salassapitovelvollisuus 

 

Jotta tilintarkastaja voi suorittaa onnistuneen tarkastuksen, on hänen saatava tärkeitä 

tietoja yrityksestä ja sen liiketoiminnasta. Nämä tiedot, jotka tilintarkastajalle luovute-
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taan, halutaan asiakkaan taholta yleensä säilyttää salassa. Ilman salassapitovelvolli-

suutta voisi tilintarkastuksen luottamuksellisuus vaarantua ja sen käyttökelpoisuus 

heikentyä. Asiakasyritys voisi olla haluton antamaan kaikkia tilintarkastuksen kannal-

ta tärkeitä tietoja tarkastajalle, jolloin tilintarkastus olisi hyödytöntä luotettavuuden 

kärsiessä. (Arnold, Bernardi & Neidermeyer 2005, 1-2)  

 

Salassapitovelvollisuus ei rajoitu vain asiakasyrityksen kirjanpitoon tai hallintoasiakir-

joista ilmeneviin tietoihin, kuten yrityssalaisuuksiin. Myöskään sillä ei ole väliä, mistä 

tai miten tiedot ovat tulleet tilintarkastajan tietoon. Ne on voitu saada kirjallisista läh-

teistä, keskusteluista tai tilintarkastaja on voinut saada ne tietoonsa vahingossa. Tie-

tojen salassa pitäminen ei luonnollisesti koske rikollista toimintaa, sillä tilintarkastajal-

la ei ole syytä suojata rikolliseen toimintaan liittyviä tietoja. Salassapitovelvollisuus 

alkaa pääsääntöisesti silloin, kun tilintarkastaja nimitetään tai valitaan johonkin tehtä-

vään. Tilintarkastajan velvollisuus pitää asiakasyrityksiltä saamansa tiedot salassa ei 

periaatteessa pääty koskaan, vaikka sitä ei ole laissa tai eettisissä säännöissä sen 

kummemmin määritelty. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 316-318) 

 

Vaikka salassapitovelvollisuus kuuluu olennaisena osana tilintarkastajan työhön ja on 

selkeästi yksi ammatin määräävistä periaatteista, voi yksilöiden välillä olla kuitenkin 

eroja. Arnold et al. (2005, 17) toteuttivat tutkimuksen, jossa vertailtiin muutamien Eu-

roopan maiden neljän suuren tilintarkastusyhteisön työntekijöiden suhtautumista eri-

laisiin salassapitovelvollisuutta käsitteleviin tilanteisiin. Tilanteet olivat keinotekoiset 

ja kaikille samat, minkä avulla muodostettiin käsitys, miten eri yksilöt toimisivat kysei-

sessä tilanteessa. Tuloksista käy selvästi ilmi erot yksilöiden välillä, ja jopa maiden 

välillä huomattiin olevan eroja tilanteisiin suhtautumisessa. Toiset suhtautuivat va-

paammin salassapitoon kun taas toiset noudattivat sääntöä tarkasti. Pienyritysten 

kohdalla tulokset voivat vaikuttaa lähinnä niihin yrityksiin, joilla on aikeita tai toimintaa 

harmaan talouden alueella, sillä tilintarkastajasta ja teon luonteesta riippuen voidaan 

antaa joko perusmuotoinen tai mukautettu tilintarkastuskertomus. 

 

3.3.3 Tilintarkastajan vastuu 

 

Tilintarkastaja on työssään vastuussa monella eri muotoa. Näitä vastuumuotoja ovat 

esimerkiksi moraalinen vastuu, tulosvastuu, rikosvastuu, korvausvastuu ja kurinpidol-
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linen vastuu ja ne on syytä erottaa toisistaan. Tilintarkastajan vastuu realisoituu kui-

tenkin vasta silloin, kun hänen toiminnassaan havaitaan virhe, puute tai laiminlyönti. 

(Horsmanheimo & Steiner 2008, 469-470) Tilintarkastajan vastuu on pienyritysten 

kannalta tärkeässä asemassa, sillä tilintarkastaja kantaa tilintarkastuskertomuksen 

antamisen jälkeen vastuun tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Jos tilintarkastuksesta 

luovutaan, joutuu yrityksen omistaja tai johtaja kantamaan itse vastuun yrityksen ta-

loudellisen raportoinnin laadusta. Tällöin tahattomien virheiden määrä lisääntyy ja 

taloudelliset seuraukset voivat olla suuret, yrityksen kannalta jopa kohtalokkaat. Ku-

rinpidollisen vastuun piiriin kuuluu tilintarkastajan hyväksymisen säilytyksen edelly-

tykset sekä säännösten mukainen toiminta. Rangaistus näistä voidaan antaa varoi-

tuksen tai huomautuksen muodossa tai äärimmäisenä keinona on tilintarkastajan hy-

väksymisen peruuttaminen. (TTL 49 §) Seuraavaksi käsitellään tilintarkastajan vas-

tuuta tekojensa ja laiminlyöntiensä seuraamuksina vahingonkorvausvastuun sekä 

rikosoikeudellisen vastuun näkökulmasta. 

 

Vahingonkorvausvastuu 

 

Vahingonkorvauksen edellytyksinä on, että vahingon arvo voidaan mitata rahassa. 

Myös tilintarkastajan teon tai laiminlyönnin ja seurausten väliltä on löydyttävä selvä 

syy-seuraussuhde. Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuuta eli korvausvastuuta 

voidaan kuvata kuvion 1 mukaisesti: (Horsmanheimo & Steiner 2008, 472) 

 
 

Tilintarkastajan oma tai hänen  
apulaisensa tuottamus 

 

 

 

 Tilintarkastajan oma tai hänen 
 apulaisensa tuottamus + tilintarkas- 
 tuslain säännöksen tai yhteisö- 

sääntöjen rikkomus 
 

Kuvio 1. Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus (Horsmanheimo & Steiner 

2008, 472) 

Tilintarkastaja 

Yhtiö 
vahingonkärsijänä 

Kolmas taho (sivullinen, 
osakas, velkoja, yms) 

vahingonkärsijänä 



22 
 

 

Tilintarkastaja on korvausvastuussa siis toimeksiantajalleen ja sivullisille. Vahingon-

korvausvelvollisuus syntyy jos tilintarkastaja aiheuttaa tilintarkastusta tehdessään 

vahinkoa, joko tahallisesti tai huolimattomuudesta, tarkastettavalle yritykselle. Tähän 

lasketaan mukaan myös kohdeyrityksen osakkaat, yhtiömiehet, jäsenet tai muut hen-

kilöt. (TTL 51 §) Tilintarkastajan vastuu ulottuu myös hänen apulaiseensa eli tilintar-

kastaja on vastuussa myös hänen apulaisensa tekemästä virheestä. 

 

Rikosoikeudellinen vastuu 

 

Tilintarkastaja voi rangaistavaksi katsotun teon johdosta joutua syytteeseen tuomiois-

tuimeen ja hänelle voidaan tuomita rangaistus, jolloin on kyseessä rikosoikeudellinen 

vastuu. Yleensä tilintarkastajan rikosoikeudellinen vastuu toteutuu aina yleisessä 

tuomioistuimessa. Tilintarkastaja voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen jos 

hän ei tarkastusta tehdessään reagoi havaittuihin kirjanpidon ulkopuolisiin tuloihin tai 

menoihin. Hyväksyvä suhtautuminen tietoisesti virheelliseen kirjanpitoon tai tahalli-

sen virhekirjauksen hyväksyminen voivat saattaa tilintarkastajan rikosoikeudelliseen 

vastuuseen. Tilintarkastajan olisikin syytä aina arkistoida ja kirjata huolellisesti kaikki 

tarkastushavaintonsa yrityksestä. (Koponen 2008, 18-21) 
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4. TILINTARKASTUKSESTA LUOPUMINEN 

 

4.1 Tilintarkastuksen hyödyt 

 

Lakisääteisen tilintarkastuksen merkitystä pienille yrityksille on tutkittu paljon. Tilintar-

kastuksesta voidaan nähdä olevan paljon hyötyä myös pienille yrityksille, jolloin kus-

tannusten välttämisen sijaan on kannattavampaa valita yritykselle tilintarkastaja. Tä-

män alaluvun tarkoituksena on tarkastella lähemmin syntyviä hyötyjä erityisesti pien-

yritysten näkökulmasta. Toisin sanoen mielenkiinnon kohteena on selvittää, mitä hait-

toja yritykselle koituu, jos se päättää jättää vapaaehtoisen tilintarkastuksen tekemät-

tä. 

 

Vaikutus työntekijöihin 

 

Aakalan (2006a, 32) mukaan Cosserat (2000) on tullut siihen tulokseen, että tilintar-

kastuksen eli ulkopuolisen tarkkailun avulla työntekijät ovat huolellisempia ja näin 

ollen virheiden määrä laskee. Työntekijöiden väärinkäytösten riskin on nähty piene-

nevän, sillä todennäköisyys niiden paljastumiselle on suurempi tilintarkastuksen yh-

teydessä. Myös Rehn (2005, 19-22) on osoittanut, että tilintarkastuksen toteuttanut 

yritys on houkuttelevampi työnantaja, sillä tilintarkastus luo jatkuvuutta yritykseen. 

Tätä kautta rekrytointi on helpompaa luotettavan työnantajan maineesta nauttivalla 

yrityksellä. Tabone & Baldacchino (2003, 395) toteuttivat Maltalla tutkimuksen, jossa 

tutkittiin lakisääteisen tilintarkastuksen merkitystä omistajajohtaja vetoisille pienille 

yrityksille. Tulosten mukaan tilintarkastuksen toteuttamisella on positiivinen vaikutus 

sekä omistajajohtajaan että työntekijöihin. Tilintarkastuksella koettiin olevan psykolo-

ginen vaikutus, mikä lisää itsenäistä valppautta yrityksessä työskentelevien keskuu-

dessa. Tilintarkastajan ei niinkään koettu olevan petosten paljastaja tai virheiden etsi-

jä, vaan taloudellisen raportoinnin ”kurinpitäjä” ja neuvonantaja. 

 

Säästöt 

 

Kustannuksista huolimatta voi tilintarkastuksen avulla säästyä monilta jälkikäteen 

syntyviltä kustannuksilta tai yllättäviltä menoilta. Tilinpäätöksen ongelmatilanteista 
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johtuvat kustannukset voivat olla yritykselle merkittäviä ja tilinpäätöksen virheellisyy-

dellä voi olla yhteiskunnallisia vaikutuksia, koska tilinpäätöksessä esiintyvät virheet 

johtavat verotuksen virheisiin. (KTM 2006, 85) Tilintarkastaja voi myös antaa yrityk-

selle arvokkaita neuvoja ja ratkaisuvaihtoehtoja tilanteessa, jossa yritys on talouson-

gelmissa. Voidaan siis ajatella, että konkurssin uhatessa tarve tilintarkastukselle li-

sääntyy. Seikka näkyy hyvin Niemen & Ojalan toteuttamassa tutkimuksessa, jossa 

tiedusteltiin pienten yritysten halukkuutta tilintarkastukseen. Tulosten mukaan kon-

kurssiuhan kasvaessa yritykset pitivät tilintarkastuksen toteuttamista todennäköisem-

pänä vaihtoehtona kuin normaalin taloustilanteen vallitessa. (Niemi & Ojala 2010, 28) 

 

Tilintarkastaja voi mahdollisista verosuunnittelukeinoista kertomalla auttaa yritystä 

veroihin liittyen. Toisaalta kustannussäästöjen kannalta tilintarkastaja voi työllään 

ennaltaehkäistä yrityksen laiminlyönneistä koituvien sanktioiden syntymistä. Eräs 

yrityksen kustannussäästöjä synnyttävä tekijä on tilintarkastajan tulevista lakimuutok-

sista tiedottaminen. Tällöin yrityksellä on mahdollisuus varautua muutoksiin ja näin 

säästää kustannuksia. Huomion kiinnittäminen riskinhallintaan, taloudelliseen rapor-

tointiin tai liiketoimintaprosesseihin (Länsiluoto & Mäki-Pirilä 2010, 27) voidaan nähdä 

säästöjä synnyttävänä tilintarkastuksen hyötynä. (Aakala 2006b, 19) Myös Hay & 

Knechel (2003, 17-18) ovat huomanneet tilintarkastajasta olevan hyötyä  riskien hal-

linnassa. Johtoa voi kiinnostaa riski liittyen kilpailuun, kustannuksiin, tai taloudelli-

seen tilanteeseen. Erityisesti huomion kohteena on pyrkimys varautua riskeihin, jol-

loin niiden toteutuessa vahingot olisivat mahdollisimman pienet. Tilintarkastaja voi 

esimerkiksi auttaa johtoa riskianalyysin tekemisessä tai antamalla oman arvionsa 

siitä, kuinka toteuttamiskelpoinen suunnitelma riskien hallitsemiseksi on. 

 

Pienten yritysten lainansaannin ja tilintarkastuksen suhdetta on tutkittu paljon. Vaikut-

taako tilintarkastus pankista saatavan lainan korkoon vai riittävätkö vain pelkät omis-

tajan vakuudet? Davies (2004a, 11) on sitä mieltä, että tilintarkastus on edelleen pa-

ras ja luotetuin tapa vakuuttaa toinen osapuoli yrityksen taloudellisesta tilasta. Koska 

pienet yritykset usein tarvitsevat lainaa, haluaa pankki tai muu rahoittaja nähdä tar-

kastetut tilit lainapäätöksen tukena. Tilintarkastuksen avulla nähdään myös, säilyt-

tääkö yritys jatkuvuuden periaatteen (eng. going concern), jolloin sen luottoriski säilyy 

hyväksytyllä tasolla. Tuloksia on saatu myös tilintarkastuksen laatuun liittyen. Tsaia & 

Huab (2009, 266) tutkivat, miten tilintarkastuksen laatu vaikuttaa pankista saatavan 
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lainan korkoon. Jos yritys valitsee tilintarkastajakseen jonkin tilintarkastusalan suu-

rimmista yhteisöistä (Big 4), niin sen luoton korko oli alemmalla tasolla. Toisaalta Big 

4 valitseminen ei vaikuttanut yrityksen riskitasoon eli vahvasti riskinen yritys maksoi 

korkeampaa korkoa kuin vähemmän riskinen yritys vaikka se osti tilintarkastajan pal-

velut joltakin neljältä suurimmalta tilintarkastusyhteisöltä. Tuloksista ei siis voida suo-

raan päätellä, että pelkkä tilintarkastuksen tekeminen vaikuttaa alentavasti lainan 

korkoon, mutta viitteitä siitä se antaa. 

 

Suoriakin tuloksia tilintarkastuksen vaikutuksista lainan korkoon on saatu. Blackwell, 

Noland & Winters (1998, 68-69) tutkivat pienten yritysten tilintarkastuksen valinnan 

vaikutusta rahoitusmarkkinoilta saatavan lainan korkoon. Tulosten mukaan tilintar-

kastuksen hankkineet yritykset maksoivat matalampaa korkoa rahoitukselleen kuin 

ne, jotka eivät käyttäneet tilinpäätöksen tarkastukseen ammattitaitoista ja riippuma-

tonta tilintarkastajaa, kun eri muuttujat otettiin huomioon. Heidän mukaansa pienet 

yritykset hyötyvät tilintarkastuksesta suhteessa enemmän kuin suuret, sillä suuria 

yrityksiä pidetään rahoituslaitosten taholta luotettavampina. Siksi pienet eli enemmän 

riskiset yritykset voivat alentaa korkotasoaan hankkimalla tilintarkastuksen. Tilintar-

kastuksen suorittamisesta koituu yritykselle myös välillisiä säästöjä, sillä lainan mata-

lammasta korosta koituvilla säästöillä voidaan parhaassa tapauksessa kattaa jopa 50 

prosenttia tilintarkastajalle maksettavista palkkioista (Blackwell et al. 1998, 68-69).  

 

Muut hyödyt 

 

On huomattu, että tilintarkastuksen toteuttavat yritykset ovat kooltaan suurempia, 

heidän osakkeitaan vaihdetaan enemmän ja ne ovat tuottavampia. (Haw, Qi & Wu 

2008, 88) Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan tilintarkastajan vapaaehtoisesti 

valinneet yritykset ovat kooltaan selvästi pienempiä kuin tilintarkastusvelvollisuuden 

alaraja. Tämä voidaan selittää kasvustrategialla, jonka yritykset valitsevat jo varhai-

sessa vaiheessa, minkä ansiosta tilintarkastajaa voidaan helposti hyödyntää myös 

pakollisuuden ylittyessä. (Länsiluoto & Mäki-Pirilä 2010, 29) Samaisessa tutkimuk-

sessa käy myös ilmi, että tilintarkastajan vapaaehtoinen valinta hyödyttää yrityksiä, 

joilla on (liian) paljon saatavia tai (liian) heikko omavaraisuus. Tilintarkastaja voi täl-

löin kiinnittää näihin huomiota ja tilanne paranee yrityksen kannalta. 
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Yrityksen johto näkee tilintarkastuksesta syntyvän monia hyötyjä. Ilman tarkastettuja 

tilejä yrityksen johtohenkilöt voivat joutua kuluttamaan ylimääräistä aikaa vakuuttaak-

seen lainanantajat tilipäätöksen oikeellisuudesta (Bartram 2004, 24), sillä vastuu ti-

linpäätöksen oikeellisuudesta on tilintarkastajien sijaan yrityksen johdolla. Myös pel-

kästään tositteiden ja järjestelmän tarkastus, taloudellisen raportoinnin laadun ja luo-

tettavuuden paraneminen sekä vakuutuksen tarjoaminen lainan tarjoajalle on nähty 

tilintarkastuksen etuina. (Collis, Jarvis & Skerratt 2004, 97) Perinteisesti tilintarkas-

tuksen myönteisinä vaikutuksina on pidetty luotettavuutta, jota tilintarkastus lisää ul-

kopuolisiin sidosryhmiin nähden. Alemman koron lisäksi yrityksen houkuttelevuus 

sijoituskohteena paranee. (Hay & Knechel 2003, 17-18) Tilintarkastus voidaankin 

nähdä keinona, jolla viestitetään julkisesti, että yrityksen antamat tiedot ovat luotetta-

via ja tilinpäätös sekä yrityksen tulos oikeellisia ja totuudenmukaisia (Haw et al. 2008, 

89). Tilintarkastajan on myös mahdollista havaita järjestelmien ja prosessien tehok-

kuuteen vaikuttavia tekijöitä, sillä hän katsoo toimintaa ammattimaisesti ja objektiivi-

sesti ulkopuolisen silmin. Rahanpesun, petosten sekä muun laittoman toiminnan ha-

vaitseminen on helpompaa, kun käytetään tilintarkastusta. (Kenny 2005, 55) 

 

Koska pienyritysten taloushallinto on yleensä ulkoistettu puuttuvan osaamisen takia, 

voidaan katsoa syntyvän tarve, jossa tilinpäätöksen lukijat haluavat saada varmistuk-

sen sen oikeellisuudesta. Tällöin myös yritykselle itselleen voidaan kuvitella syntyvän 

tarve vakuuttua tilinpäätöksen oikeellisuudesta ja taloushallinnon huolellisuudesta ja 

asianmukaisesta hoidosta. Niemen & Ojalan (2010, 27-28) tekemän tutkimuksen 

mukaan taloushallinnon prosessien ulkoistaminen todellakin lisää halukkuutta toteut-

taa tilintarkastus. Tästä voidaan päätellä, että pienten yritysten johdolle ei riitä vain 

tieto, että yrityksen tilillä on rahaa, vaan tarkka taloudellisen tilanteen selvittäminen 

tilintarkastuksen avulla vähintään kerran vuodessa on tarpeellista. Tilintarkastajan 

roolia korostaa myös Remeksen (2010, 30-34) haastattelema Aalto tilitoimiston toimi-

tusjohtaja Tapani Aalto, jonka mukaan tilintarkastaja toimii laadunvarmistajana talo-

ushallinnon ulkoistamisessa. Samaan tulokseen on tullut myös Aaltonen (2011), jon-

ka mukaan tilitoimistot ovat halunneet säilyttää tilintarkastuksen oman laadunvalvon-

nan takia. 

 

Kaikkia edellä mainittuja tilintarkastusta puoltavia seikkoja voidaan pitää hyvin perus-

teltuina. Jos yritys luopuisi tilintarkastuksesta, ei se voisi nauttia esiin nousseista 
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myönteisistä asioista ja hyöty jäisi saamatta. Tilintarkastajan vapaaehtoiseen valin-

taan päätyy moni yritys juuri siitä saatavan hyödyn takia. Vaikka tilintarkastuspakko 

Suomessa on laaja, valitsisi suurin osa pienistä yrityksistä tilintarkastuksen vapaaeh-

toisesti pakon poistamisen jälkeenkin. Niemen & Ojalan (2010, 26) tutkimuksen mu-

kaan 60 % (248 yritystä) halusi tilintarkastuksen ja vain 15 % ei halunnut suorittaa 

vapaaehtoista tilintarkastusta. Loput 25 % miettivät vielä kantaansa asiaan. Tulokset 

ovat linjassa myös Aaltosen (2011) esittämiin pohdintoihin, joiden mukaan pienet 

yritykset ovat erittäin halukkaita suorittamaan tilintarkastuksen. Ulkomailla saatujen 

tulosten mukaan jopa 63 % pienyrityksistä suorittaisi tilintarkastuksen, vaikka pakkoa 

sille ei olisikaan (Collis et al. 2004, 87). Tulosten perusteella voidaan ajatella, että 

yritykset ovat hyvin perillä tilintarkastuksen tuottamista hyödyistä ja kokevat tilintar-

kastuksen tuottavan enemmän positiivisia asioita kuin sen synnyttämät kustannukset 

tai muut haittatekijät. Pelkkä kustannusten huomioiminen ei siis ole määräävä tekijä 

tilintarkastuksesta päätettäessä.  

 

4.2 Tilintarkastuksen kielteiset vaikutukset 

 

Vaikka edellä on perusteltu, miksi pienenkin yrityksen on kannattavaa valita tilintar-

kastaja, niin siitä huolimatta on yrityksiä, jotka kokevat tilintarkastuksen turhaksi. 

Seuraavaksi käsitellään niitä syitä, joiden takia tilintarkastus kenties jätetään teke-

mättä ja tilinpäätös tarkistuttamatta. Samalla käydään läpi, josko vapaaehtoisen tilin-

tarkastuksen luopumisesta koituisi mainittavia hyötyjä. 

 

Kustannukset 

 

Kenties tärkeimpänä syynä, miksi pienet yritykset eivät valitse tilintarkastajaa on sen 

aiheuttamat kustannukset verrattuna siitä saatavaan hyötyyn. Pienille yrityksille tilin-

tarkastuksen nähdään olevan liian kallis ja sen valmistelu on turhaa rahan ja resurs-

sien tuhlausta. (Salleh et al. 2008a, 62) Suomessa tilintarkastajan palkkio tilintarkas-

tuslain mukaan ei saa määräytyä tavalla, joka voi vaarantaa tilintarkastajan riippu-

mattomuuden. 
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Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan pienillä yrityksillä, joiden liikevaihto on 

väliltä £350 000 - £1.000 000, olisivat vuosittaiset säästöt tuhannesta kahteen tuhan-

teen puntaan. (Salleh, Rose, Kumar & Jaafar 2008b, 23) Koska Suomessa pienten 

yritysten tilintarkastusvelvollisuuden rajat ovat edellä mainittuja lukuja alemmat, niin 

säästöä syntyisi oletettavasti vieläkin vähemmän. Tästä kielii myös se, että vuonna 

2006 tilintarkastusvelvollisuuden alapuolelle jääneet pienet yritykset maksoivat kes-

kimäärin tilintarkastuksesta palkkioita 384 euroa ja epäsuoria kustannuksia 426 eu-

roa (KTM 2006, 98). Jos yritys käyttää puolestaan jotain neljästä suurimmasta maa-

ilmanlaajuisesta tilintarkastusyhteisöstä, niin tilintarkastuksesta koituvat kustannukset 

todennäköisesti kasvavat. Moulderin (2010, 34-35) mukaan tilintarkastusyhteisöjen 

johtavan aseman ansiosta he voivat hinnoitella palvelunsa kalliiksi ajatellen pieniä 

yrityksiä. Siksi hänen mukaansa olisikin syytä muuttaa suurten tilintarkastusyhteisö-

jen suhtautumista pienten yritysten tilintarkastuksiin. Hänen mukaansa Big 4 soveltaa 

pieniin yrityksiin samaa työkäytäntöä kuin monikansallisiin yrityksiin, joten kustan-

nukset nousevat väkisin liian suuriksi. Jo alaluvussa 4.1 on kuitenkin todettu, miten 

yritys myös hyötyy, jos valitsee tilintarkastajakseen jonkun suurimmista tilintarkas-

tusyhteisöistä. 

 

Tilintarkastuksesta luopumisen seurauksena yritys voi saavuttaa pienen kustannus-

säästön, mutta Aaltosen (2011) arvion mukaan säästöksi muodostuu pienillä yrityksil-

lä noin 200-250 euroa vuodessa. Hän myös muistuttaa, että jos rajat myöhemmin 

nousevat, joutuu yritys tarkastuttamaan väliin jääneet vuodet takautuvasti, jolloin kus-

tannukset voivat nousta paljon korkeammiksi. Aaltosen mielestä tilintarkastusmaksu 

on pieni hinta siitä, että yrityksen taloudellinen puoli on kunnossa: ”Onko siis kyse 

oikeastaan säästöstä, jos luopuu tilintarkastuksesta. Kysytäänkö, jos luopuu kotiva-

kuutuksesta kuluttajalta, paljonko se säästi tällä tavoin?” (Aaltonen 2011) 

 

Omistajajohtaja-kysymys 

 

Tilintarkastuksen tarve lisääntyy johdon ja omistuksen eriytyessä. Pienissä yrityksis-

sä johto ja omistaja ovat kuitenkin usein yksi ja sama henkilö, joten tilintarkastusta ei 

voida perustella informaation jakamisella. Suurin kritiikki pakollisesta tilintarkastuk-

sesta puhuttaessa kohdistuukin yleensä omistajajohtaja-kysymykseen. Koska tilintar-

kastuksen perusperiaatteena on tarkastaa johdon toimien oikeellisuus omistajien 
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kannalta, niin omistajan ja johtajan ollessa sama henkilö ei johdon toimien luotetta-

vuuden tarkistamista tarvita. Tilintarkastus ei myöskään voi kertoa omistajalle mitään 

uutta taloudellisesta tilanteesta, mitä hän ei jo entuudestaan tiedä. (Salleh et al. 

2008b, 23; Davies 2004b, 36) On kuitenkin tärkeä muistaa, että usein myös omistaja-

johtajalle tulee eteen tilanne, jolloin hän tarvitsee ulkopuolista rahoitusta ja tällöin tar-

kastetut tilit ovat hyvä lähtökohta lainan saannille. (Davies 2004b, 37) 

 

Hukkaan heitetty aika 

 

Eräs tilintarkastuksen ongelmista pienissä yrityksissä nähdään aikana, jonka se vie 

yritysjohdolta. Pienissä yrityksissä on tyypillistä, että johtajat joutuvat avustamaan 

tilintarkastajaa työssään, sillä tarkkoja ja kehittyneitä arkistointijärjestelmiä tilikauden 

tapahtumista ei välttämättä ole. Tämä vie aikaa pois yrityksen muusta toiminnasta. 

Tilintarkastuksen luopumisen ansiosta johtaja voisi keskittyä muihin taloudellisesti 

merkittäviin toimiin, kuten budjetointiin, rahoituksen hallintaan tai tietojärjestelmien 

kehittämiseen sen sijaan, että keskittyisi keräämään todistusaineistoa tilintarkastajal-

le. Tämän takia tilintarkastus nähdään vain vähän lisäarvoa ja paljon kustannuksia 

tuottavaksi johdon taakaksi. (Salleh et al. 2008a, 62; Salleh et al. 2008b, 23) 

 

Tilitoimistot 

 

Tilitoimistot eivät voi tarkastaa asiakasyrityksensä tilejä tilintarkastuksen muodossa 

eikä tilintarkastaja voi laatia asiakkaansa tilinpäätöstä ja kirjanpitoa, mutta molemmil-

la on mahdollisuus tarjota asiakkaalleen verokonsultointia. Tilitoimistot huolehtivat 

yleensä veroilmoituksen tekemisestä, joten heillä on etulyöntiasema veroasioissa 

kilpailtaessa tilintarkastajien kanssa. Jos tilitoimisto tarjoaa asiakasyrityksen mielestä 

riittävän asiantuntevaa veroneuvontaa, tilintarkastuksen merkitys yritykselle voi vä-

hentyä huomattavasti. Toisin sanoen, mitä tärkeämpänä tilitoimiston neuvoja pide-

tään, sitä haluttomampia ollaan vapaaehtoiselle tilintarkastukselle. (Niemi & Ojala, 

2010, 27). Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan yritykset käyttävät keskimäärin 

yhtä asiantuntijapalvelua tilintarkastajan lisäksi. Lähes poikkeuksetta tämä taho on 

tilitoimisto, mille vuodessa maksetut palkkiot ovat kuitenkin keskimäärin yli viisi ker-

taa tilintarkastuspalkkioita korkeammat. (KTM 2006, 68) Tämänkin tiedon valossa on 

arveluttavaa perustella tilintarkastuksesta luopumista kustannuksiin vedoten. 
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4.3 Sidosryhmien näkökulma 

 

Tilintarkastuksesta hyötyy moni yrityksen sidosryhmä, vaikka sen alkuperäisenä tar-

koituksena olisikin vain varmistua johdon toimien oikeellisuudesta ja omistajien varo-

jen asianmukaisesta käytöstä. Yritys vaikuttaa toiminnallaan välillisesti monien sen 

sidosryhmien toimintaan. Onkin perusteltua, että eri sidosryhmät saavat luotettavaa 

tietoa yritysten taloudellisesta tilasta, joihin niillä on suora tai epäsuora taloudellinen 

intressi. (Leppiniemi 2004, 10-11) Tässä alaluvussa tehdään katsaus tilintarkastuk-

sen merkitykseen yrityksen sidosryhmien kannalta ja selvitetään vaikuttaako tilintar-

kastuksesta luopuminen sen sidosryhmiin. 

 

Abdel-Khalikin (1993, 31-32) tekemässä tutkimuksessa selvitettiin, miksi yksityisten 

yritysten omistajat vaativat tilintarkastusta. Syitä vapaaehtoiselle tilintarkastukselle 

omistajien näkökulmasta löytyi kaksi. Ensinnäkin tilintarkastuksen avulla omistaja voi 

kompensoida kontrollin vajausta, mikä syntyy organisaation rakenteesta ja toiseksi 

tilintarkastus halutaan, jotta voidaan mukautua velkojien asettamiin vaatimuksiin. Hä-

nen mukaansa tilintarkastus voi tarjota yritykselle vakuutuksen, mikä määritellään 

luottamuksen asteeksi, miten hyvin materiaaliset virheet löydetään. Saiton & McIn-

toshin (2010, 639, 664) mukaan tilintarkastusta voidaan perustella omistajien näkö-

kulmasta myös tehokkuudella ja taloudellisilla seikoilla. Tulosten perusteella näh-

dään, että tilintarkastuksen avulla voidaan selvästi vähentää osakkeenomistajien va-

rojen tehotonta käyttöä ja allokointia.  

 

Omistajien ohella velkojat on toinen yrityksen merkittävä sidosryhmä, jolle yrityksen 

päätös luopua tilintarkastuksesta voi aiheuttaa seurauksia. Davies (2004b, 37) on 

sitä mieltä, että ilman tilintarkastusta kolmas osapuoli ei voi vakuuttua yrityksen jat-

kamismahdollisuuksista tulevaisuudessa. Velkojan on siis mahdoton tietää onko ta-

loudellinen asema hyvä vai ajautuuko yritys lähitulevaisuudessa konkurssiin. Voi-

daankin olettaa, että luottamus yrityksen ja velkojan välillä laskee jos tilintarkastuk-

sen tekemisestä luovutaan. Myös taloudellisia seurauksia voidaan nähdä syntyvän. 

Leppiniemen (2004, 12) mukaan tilintarkastuksen suorittamatta jättäminen kasvattaa 

luotonantajan riskiä niin, että hintaa, tässä tapauksessa korkoa, yleensä nostetaan. 
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Verohallinnon tapauksessa menetetyt verotulot mahdollisesti virheellisen tilinpäätök-

sen takia ovat tarkastelussa olevien yritysten koosta johtuen todennäköisesti pienet. 

Etenkin siinä tapauksessa, jossa yrityksen johto tahattomasti laatii virheellisen tilin-

päätöksen. Toisaalta vuonna 2003 VIRKE:n (Viranomaisyhteistyön kehittämisprojek-

ti) tekemän selvityksen mukaan tilintarkastuspakon ulkopuolelle jäävien yritysten ve-

rovelka oli yhteensä 560 000 000 euroa. (Nuolimaa et al. 2003, 89) Jos veronsaaja 

eli valtio ei saa tilinpäätöksen laadunvarmistuksen tueksi tilintarkastuskertomusta, 

joudutaan verotarkastuksia lisäämään, mikä puolestaan lisää yhteiskunnallisia kus-

tannuksia. (Leppiniemi 2004, 11) 

 

Kuitenkin Aaltosen (2011) mielestä tilintarkastuksen vaikutus pienten yritysten sidos-

ryhmiin on olematonta tai korkeintaan vähäistä. Tämä voidaan helposti myös päätel-

lä. Esimerkiksi pienten yritysten kilpailijat tuskin tutkivat toistensa tilinpäätöksiä vain 

saadakseen niistä etua toisiin nähden. Samoin pienyritysten kuluttaja-asiakkaat ovat 

todennäköisesti harvoin kiinnostuneita asioimansa yrityksen taloudellisesta tilasta, 

sillä taloudellista intressiä ei välttämättä ole. Korvaava kumppani löytyy konkurssin 

sattuessa usein erittäinkin helposti. Yritysten välisessä kaupankäynnissä tilanne on 

toinen, sillä luottokaupan johdosta yrityksellä voi olla pitkäaikaisiakin saamisia toisel-

ta yritykseltä. Tällöin on hyvä tuntea kauppakumppaninsa taloudellinen tila. Toisaalta 

Aaltonen muistuttaa, että tilintarkastuksen arvoa sidosryhmille ja vastuullisille itsel-

leen on vaikea tietää etukäteen.  

 

Vaikka tilintarkastuksen tarkoitus ja tavoitteet ovat laissa säädetty, saattaa ulkopuoli-

nen asiaan perehtymätön odottaa tilintarkastukselta enemmän kuin laissa tilintarkas-

tukselta vaaditaan tai sallitaan. Kyseessä on tällöin odotuskuilu, mikä voidaan määri-

tellä eroksi, mitä tilintarkastuskertomuksen hyödyntäjät odottavat tilintarkastuksen 

olevan ja mitä tilintarkastajat kokevat tilintarkastuksen päämäärän olevan. Toisin sa-

noen tilintarkastajien työhön kohdistuvien vaatimusten ja heidän todellisten mahdolli-

suuksien välillä vallitsee ristiriita. Odotuskuilua osaltaan ylläpitävät tilintarkastajien 

omat käsitykset siitä, mitä muut odottavat heidän tekevän. (Lee, Ali & Bien 2009, 7) 

Odotuskuilua voidaan tarkastella kuviossa 2 esitetyllä tavalla. 
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Kuvio 2. Odotuskuilu (Lee et al. 2009, 9) 

 

Odotuskuilu on kriittinen tilintarkastusammatille, sillä mitä suurempia ulkopuolisten 

täyttymättömät odotukset ovat, sitä pienempi on tilintarkastuksen ja -tarkastajien us-

kottavuus, ansaintamahdollisuudet sekä arvo. (Lee et al. 2009, 7) Odotuskuilun voi-

daankin nähdä syntyvän tilintarkastuksen mutkikkaan luonteen takia. Tilintarkastajan 

konfliktinen rooli, ajanpuute vastata alati muuttuviin odotuksiin sekä tilintarkas-

tusammatin itsesääntely ovat tekijöitä, jotka edistävät kuilun olemassaoloa. Odotus-

kuilun syntymisestä ei siis voi syyttää sen enempää tilintarkastajia kuin sen käyttäjiä-

kään. (Lee & Ali 2008, 36) 

 

  

Tilintarkastajien omat käsi-

tykset siitä, mitä muut odot-

tavat heiltä. 

Tilinpäätösinformaation 

hyödyntäjien odotukset siitä, 

mitä tilintarkastaja tekee. 

Odotuskuilu 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä vaikutuksia tilintarkastuksesta luopumi-

sella on pieniin yrityksiin. Asiaa lähestyttiin ensin määrittelemällä tilintarkastus ja kar-

toittamalla sen sisältöä ja kehitystä yleisesti. Tämän jälkeen tarkastelun kohteena 

olivat tilintarkastuksen tavoitteet ja tarkoitus, tilintarkastajan rooli sekä tilintarkastuk-

selta vaaditut ominaisuudet erityisesti keskittyen pienyritysten näkökulmaan. Viimei-

senä käsittelyssä olivat pienyrityksille tilintarkastuksesta koituvat hyödyt eli toisin sa-

noen yritykselle koituvat menetykset tilintarkastuksesta luopumisesta. Tutkimuksessa 

tehtiin katsaus myös mahdollisiin luopumisesta aiheutuviin hyötyihin eli tilintarkastuk-

sen kielteisiin vaikutuksiin, minkä jälkeen tilintarkastuksen vaikutuksia tarkasteltiin 

sidosryhmien näkökulmasta. Tutkimus pohjautui pääasiassa aiempaan kirjoitteluun 

sekä tutkimuksiin aiheesta. Lisäksi tutkielmassa käytettiin haastattelua auktorisoidul-

ta tilintarkastajalta tuomaan käytännönläheinen näkemys aiheeseen. 

 

Vapaaehtoisesta tilintarkastuksesta luopumisen vaikutuksia löytyi sekä positiivisia 

että negatiivisia. Tilintarkastuksen myönteisiä vaikutuksia saatiin selville useita. Pien-

yritysten kohdalla tilintarkastuksesta saattoi suhteessa hyötyä jopa suurempia yrityk-

siä enemmän. Tilintarkastuksen suorittamisella nähtiin olevan erinäisiä taloudellisia 

merkityksiä yritykselle, kuten tilintarkastuksesta koituvat säästöt. Tilintarkastajan 

avulla yritys voi varautua tuleviin riskeihin ja lakimuutoksiin ja tätä kautta välttyä mo-

nilta jälkikäteen syntyviltä kustannuksilta. Myös suora vaikutus pankista saatavan 

lainan korkoon saatiin selville, sillä yritykset, jotka valitsevat tilintarkastajan saavat 

pankista rahaa matalammalla korolla. Vielä suotuisampi korko on yrityksille, jotka 

käyttävät tilintarkastukseen jotakin suurimmista tilintarkastusyhteisöistä (Big 4). Tilin-

päätöksen virheellisyydestä myöhemmin syntyvät kustannukset voidaan tilintarkas-

tuksen avulla ehkäistä, mikä myös nähtiin huomattavana tilintarkastuksen etuna.  

 

Tilintarkastuksesta luopumisella nähtiin olevan negatiivinen vaikutus myös yrityksen 

työntekijöihin huolellisuuden vähentymisenä ja väärinkäytösten lisääntymisenä. Muita 

tilintarkastuksesta luopumisen kielteisiä vaikutuksia olivat muun muassa taloudellisen 

raportoinnin laadun heikkeneminen, yrityksen luotettavuuden ja houkuttelevuuden 

vähentyminen sekä taloushallinnon ulkoistamisen laadunvalvonnan puuttuminen. 
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Tilintarkastuksen toteuttamisen negatiivisina puolina nähtiin puolestaan tilintarkas-

tuksesta aiheutuvat kustannukset, sen johdolta viemä aika sekä hyödyttömyys omis-

tajajohtaja-tilanteessa. Kustannuksia tarkasteltaessa ilmeni, että todellisuudessa 

muodostuvat säästöt olivat erittäin alhaisella tasolla, joten kustannussäästöjen varjol-

la ei tilintarkastuksesta luopumista voida varsinaisesti perustella. Eräänä tilintarkas-

tuksen ongelmakohtana nähtiin resurssien turha käyttö. Sen nähtiin vievän turhaa 

johdon aikaa ja huomiota pois sellaisista asioista, joiden avulla yrityksen toimintaa 

voitaisiin parantaa. Omistajajohtajan tapauksessa tilintarkastuksen ei puolestaan ha-

vaittu tuovan mitään lisäarvoa, sillä johtohenkilö toimii sekä omistajana että yrityksen 

johtajana, joten yrityksen taloudellinen tilanne on hyvin tiedossa. Myös tilitoimistolta 

saatava verokonsultointi nähtiin tekijänä, minkä avulla tilintarkastuksesta luopuminen 

on mahdollista.  

 

Kaiken kaikkiaan vertailtaessa tilintarkastuksen hyötyjä ja haittoja pienissä yrityksissä 

tai siitä luopumisen positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia, voidaan havaita, että tilin-

tarkastuksesta aiheutuu yritykselle selkeästi enemmän myönteisiä asioita. Tämä voi-

daan huomata myös tarkasteltaessa asiaa sidosryhmien kannalta. Tilintarkastuksella 

huomattiin olevan merkitystä monille yrityksen sidosryhmille, minkä takia tarkastuk-

sen tekemättä jättäminen voi vaikuttaa myös yrityksen sidosryhmiin. Toisaalta pien-

yritysten tapauksessa vaikutus ei ole kovin suuri. Tilintarkastuksesta johtuvien kus-

tannusten tai sen viemän ajan ei voida nähdä selkeästi ylittävän siitä saatavan hyö-

dyn määrää eli hyötyä kertyy suhteessa enemmän kuin kustannuksia. Eri tilanne syn-

tyy, jos johtaja ja omistaja ovat yksi ja sama henkilö. Tällöin ylimääräinen kustannus 

voi tuntua turhalta.  

 

Vaikka tilintarkastuksesta luopumisella voidaan nähdä yritykselle syntyvän näennäi-

sesti joitakin hyötyjä, luopumisesta aiheutuvat positiiviset vaikutukset tuntuvat kuiten-

kin olevan keinotekoisesti kehiteltyjä, jolloin niiden avulla on vaikea perustella tilintar-

kastuksesta luopumista. Jos yritys luopuu tilintarkastuksesta, voi sen menetykset olla 

moninkertaiset vuotuiseen tilintarkastuspalkkioon verrattuna. Kustannussäästöt, re-

surssien tuhlaus sekä tilitoimistojen korvaava konsultointi kuulostavat tekosyiltä vält-

tää tilintarkastus. Toisaalta tilintarkastuksen tarjoamat hyödyt näyttävät olevan 

enemmänkin tulevaisuuteen tähtääviä. Varautuminen tulevaan on yhteinen tekijä lä-

hes kaikille tilintarkastuksen positiivisille vaikutuksille. Tämä tuntuu kuitenkin loogisel-
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ta, sillä yrityksen menestystä rakennetaan tulevaisuuden varaan ja tällöin tähdätään 

kehitykseen tulevina aikoina. Myös yritykset ovat huomanneet hyötyvänsä enemmän 

tilintarkastuksen tekemisestä kuin tilintarkastajan valitsematta jättämisestä, joten 

suunnan voidaan nähdä olevan oikea.  

 

Tutkimusta voisi jatkaa muun muassa tutkimalla, mitä yhteistä on yrityksillä, jotka va-

paaehtoisesti valitsevat tilintarkastajan tai puolestaan jättävät valitsematta. Kenties 

yritysten omistusrakenne, toimiala tai johdon asiantuntemus talousasioista ovat teki-

jöitä, joiden perusteella yrityksiä voisi luokitella tilintarkastuksen valintaan liittyen. 

Samoin olisi mielenkiintoista tutkia, mitä mieltä pienyrittäjät ovat tilintarkastuksen 

tuottamista hyödyistä tai haitoista ja toisaalta luopumisen vaikutuksista. Ovatko tu-

lokset samankaltaisia kuin edellä esitetyt, ja millaisia uusia näkemyksiä asiaan mah-

dollisesti saataisiin? Suomessa on kenties yksi Euroopan laajimmista tilintarkastus-

pakoista, joten olisi antoisaa tutkia, löytyykö eri maiden välillä eroja, miksi tilintarkas-

tus halutaan tehdä, vaikka pakkoa siihen ei olisi. Lisäksi tutkimusta voisi jatkaa tie-

dustelemalla, miten tilintarkastushalukkuuteen vaikuttaisi erikseen pienille ja kes-

kisuurille yrityksille kehitetyt tilintarkastusstandardit. 
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Liite 1. Haastattelukysymykset 

- Koulutus? 

- Kauanko olet työskennellyt tilintarkastajana? 

- Mikä on tilintarkastustoimiston koko, jossa työskentelet ja millainen asiakas-

kunta teillä on? 

 
1. Mitä mieltä olet vuoden 2007 tilintarkastuslain kokonaisuudistuksesta, jossa 
pieniltä yrityksiltä poistettiin tilintarkastusvelvollisuus? 
 
2. Onko maallikkotilintarkastajien poistuminen mielestäsi hyvä asia ja miten se 
näkyy auktorisoitujen tarkastajien työssä? 
 
3. Miten pienyritysten tilintarkastusvelvollisuuden poistuminen on vaikuttanut tei-
dän asiakaskuntaanne (onko tullut uusia asiakkaita tai vanhoja lähtenyt)? Onko 
sillä ollut vaikutuksia teidän työhönne? 
 
4. Onko esiintynyt maallikkotilintarkastajasta vaihtamista auktorisoituun tilintarkas-
tajaan? 
 
5. Näetkö tilintarkastuksesta luopumisella olevan jotain hyötyjä pienyritykselle? 
(esim. kustannussäästöt, työtaakan keveneminen?) 
 
6. Mitä haittoja tilintarkastuksen tekemättä jättämisellä puolestaan olisi? Miksi ti-
lintarkastaja kannattaa valita vaikka se ei olisi pakollista? 
 
7. Miten tilintarkastuksen tekemättä jättäminen vaikuttaa mielestäsi kohdeyrityk-
sen sidosryhmiin? (esim. velkojat, asiakkaat, sijoittajat) 
 
8. Millainen tuntuma sinulla on, ovatko pienet yritykset halukkaita tekemään va-
paaehtoisen tilintarkastuksen? Miksi? 
 
9. Löytyykö niiltä yrityksiltä mielestäsi jokin yhteinen tekijä, jotka tekevät tilintar-
kastuksen? (tai puolestaan niiltä, jotka eivät tee) 
 
10. Soveltuvatko nykyiset tilintarkastusstandardit mielestäsi hyvin myös pieniin 
yrityksiin vai olisiko niille syytä kehittää omat kevyemmät standardinsa? 

 


