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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Uusi tilintarkastuslaki (TilintarkL. 459/2007) astui voimaan 1.7.2007 korvaten vuonna 

1995 voimaan tulleen tilintarkastuslain (936/1994) (Suomela et al. 1995, 5). Uuden 

tilintarkastuslain taustalla oli pääasiallisesti Euroopan Unionin (EU) 

tilintarkastusdirektiivin (2006/43/EY) muuttaminen. EU:n direktiivit velvoittavat 

jäsenmaita harmonisoimaan ne lainsäädäntöön joko sellaisenaan tai 

vähimmäisvaatimusten kautta, joten direktiivin voimaan tulon jälkeen (29.6.2006), 

jäsenvaltioilla oli 24 kuukautta aikaa toimeenpanna direktiivin velvoitteet. 

(Horsmanheimo et al. 2007, 19; Horsmanheimo & Steiner 2002, 109) Lisää 

tilintarkastuslain muutoksesta kappaleessa Tilintarkastuslain muutos. 

Uudessa selkeämmässä ja johdonmukaisemmassa tilintarkastuslaissa on useita 

uudistuksia, joista yksi merkittävimmistä on pienyritysten vapautus 

tilintarkastusvelvollisuudesta. Kauppa- ja teollisuusministeriö ehdotti tätä muutosta 

tilintarkastuslain uudistamisen yhteydessä. (Horsmanheimo et al. 2007, 19–20) Jos 

tilintarkastusvelvollisuudesta vapautuneiden yritysten yhtiöjärjestyksessä, säännöissä 

tai yhtiösopimuksessa ei ole määräystä tilintarkastajan valitsemisesta, voivat yritykset 

ottaa uudet säännökset käyttöön heti lain astuttua voimaan (Korkeamäki 2008, 29). 

Poikkeuksia tilintarkastusvelvollisuudesta vapautumiseen löytyy kuitenkin muualta 

lainsäädännöstä (Horsmanheimo et al. 2007, 52). Näistä poikkeuksista lisää 

kappaleessa Tutkimuksen rajoitteet. 

Myös maallikkotilintarkastuksen lakkauttaminen on yksi olennaisimmista 

tilintarkastuslakiin tehdyistä uudistuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että siirtymäajan 

1.7.2007–31.12.2011 jälkeen vain julkisesti auktorisoidut tilintarkastajat ovat 

oikeutettuja antamaan yritykselle tilintarkastuskertomuksen riippumatta siitä, 

hankitaanko tilintarkastaja vapaaehtoisesti vai lain velvoittamana. Näitä ovat muun 

muassa Keskuskauppakamarin (KHT-tilintarkastaja) ja kauppakamarin (HTM-

tilintarkastaja) hyväksymät tilintarkastajat. Myöskään lain voimaantulon hetkellä tai 

sen jälkeen perustetut yritykset eivät voi käyttää maallikkotilintarkastajien palveluita 

vaikka siirtymäaikaa olisi vielä jäljellä. Poikkeuksena tähän on yhdistykset, joissa 
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maallikkotilintarkastajan valinta on edelleen mahdollista. (Korkeamäki 2008, 12; 

Horsmanheimo et al. 2007, 20, 490–491)  

Vaikka pienyrityksillä ei ole uuden tilintarkastuslain (459/2007) 4§:n mukaista 

tilintarkastusvelvollisuutta, voivat yrityksen omistajat määrätä tilintarkastajan 

valinnasta. Jos tilintarkastus ja ulkopuolinen tilintarkastaja päätetään yrityksen 

yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä ottaa käyttöön, tulee 

tilintarkastuksen toimittamisessa noudattaa tilintarkastuslain mukaisia säännöksiä. 

(Horsmanheimo et al. 2007, 55)  

Pienyritysten tilintarkastusta on tutkittu aikaisemmin melko vähän, mikä tekee tämän 

tutkimuksen aiheesta mielenkiintoisen. Etenkin tieteellisessä kirjallisuudessa 

pienyritysten näkökulmaa on kuvailtu hyvin vähän. Tilastokeskuksen vuoden 2010 

yritysrekisterin mukaan 1-9 henkilöä työllistävien mikroyritysten osuus Suomen 

yrityspohjasta oli 93,4 % (SVT 2011, 2). Koska pienyritysten osuus maamme 

yrityksistä on näinkin suuri, mielestäni pienyritysnäkökulma tutkimuksissa on 

huomionarvoinen.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia millaista hyötyä yritys saa ulkoisesta 

tilintarkastuksesta ja verrata sitä tilintarkastuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Koska 

tutkimuksen kohteena olevissa yrityksissä omistaja ja johtaja on usein sama henkilö, 

niin sanottu omistajajohtaja, joka on tilintekovelvollinen itselleen, ei 

tilintekovelvollisuus ole perusteena tilintarkastukseen (Riistama 1999, 30). Näin ollen 

tutkimukseni tavoitteena on myös selvittää, miksi pienyritys hyödyntää tilintarkastajan 

palveluita vaikka ne ovat nykyisen lainsäädännön mukaan vapaaehtoisia ja tuottavat 

kuluja yritykselle. Tilintarkastuksesta saadun hyödyn kokemista tarkastellaan 

pienyrityksille suunnatun kyselytutkimuksen kautta sekä käymällä läpi aikaisemmin 

tehtyjä tutkimuksia tilintarkastuksen tarpeellisuudesta. Tutkimuksessa yrityksen 

päätöksentekijän tyytyväisyys tilintarkastajan valintaan ei vielä määrittele hyötyä, 

vaan hyöty määritellään lisäarvoksi, jonka yrityksen päätöksentekijät näkevät 

saavansa ulkoisesta tilintarkastuksesta. Lisäarvo nähdään yrityksen menestystä 
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edesauttavana asiana, johon kuuluu rahallisen saamisen lisäksi myös 

tilintarkastuksen myötä saatu oppiminen, niin sanottu tietotaito. 

Tutkimuksen pääongelmana toimii kysymys, tuoko ulkopuolinen tilintarkastaja ja 

tilintarkastus yritykselle hyötyä eli lisäarvoa. Koska pääongelma on yksinkertainen, 

kyllä/ei – kysymys, tutkimuksen alaongelmiksi otetaan kysymyksiä, jotka täydentävät 

ja syventyvät tutkimusaiheeseen. Näin ollen pääongelmaa tarkastellessa 

alaongelmiksi muodostuvat seuraavanlaiset kysymykset:  

 Miten tilintarkastuksen myötä saavutettu hyöty ilmenee yrityksessä?  

 Kuinka suuriksi tilintarkastukseen uponneet kustannukset nähdään?  

 Onko tilintarkastuksesta saatava hyöty tarpeeksi kattamaan nämä 

kustannukset?  

 

1.3 Tutkimuksen rajoitteet 

Tutkimus rajoittuu yrityksiin, jotka eivät ole tilintarkastuslain (459/2007, 4§) mukaan 

tilintarkastusvelvollisia. Lain mukaan tällaisia yrityksiä ovat ne, joissa sekä 

päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi 

seuraavista vaatimuksista: 1) Taseen loppusumma on yli 100 000 euroa, 2) 

liikevaihto on yli 200 000 euroa tai 3) yritys työllistää palvelukseensa yli 3 henkilöä. 

Koska tilintarkastuslaki on vain yleislaki, yrityksellä on velvollisuus valita 

tilintarkastaja, jos erityislainsäädäntö näin määrää (Horsmanheimo et al. 2007, 53). 

Näin ollen tutkimuksesta rajataan pois muun muassa holding-yhtiöt, eli sellaiset 

yritykset joiden toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta (Korkeamäki 

2008, 14), yhdistykset (Yhdistyslaki 503/1989) sekä säätiöt (Säätiölaki 109/1930, 

12§; Horsmanheimo et al. 2007, 490). Myös asunto-osakeyhtiöt jätetään tutkimuksen 

ulkopuolelle, koska vaikka yhtiö asunto-osakeyhtiö täyttäisikin tilintarkastuslain 

459/2007 4§:n mukaiset vaatimukset tilintarkastusvelvollisuudesta vapautumisesta, 

se on velvollinen valitsemaan tilintarkastajan, jos sillä on 30 huoneistoa tai enemmän 

(Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 & 547/2010; Horsmanheimo et al. 2007, 54). 
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Tilintarkastaja on tilintarkastuslain hyväksymisvaatimukset täyttävä luonnollinen 

henkilö, joka on hyväksytty tilintarkastajaksi ja joka on rekisteröitynyt tilintarkastuslain 

7. luvun mukaisesti (TilintarkL. 459/2007, 30–31§). Tilintarkastuslain muutoksessa 

vuonna 2007 luovuttiin maallikkotilintarkastusjärjestelmästä, mutta koska yrityksille 

annettiin siirtymäaikaa 31.12.2011 päättyville tilikausille saakka (Korkeamäki 2008, 

27), otetaan tähän tutkielmaan mukaan myös yritykset, jotka ovat käyttäneet 

maallikkotilintarkastusta.  

Tutkimuksen näkökulmaksi rajataan yritysten päätöksentekijät, joten tilintarkastajat ja 

tilitoimistot jätettiin tarkoituksella pois kyselytutkimuksesta. Tämä rajaus valittiin 

tutkimukseen, koska pienyrityksissä tilintarkastajan valinnasta päättävät ja sitä 

vaativat juuri päätöksentekijät, eli omistajajohtajat. Myös se, että aikaisemmassa 

kirjallisuudessa tilintarkastuksen näkökulma keskittyy lähinnä tilintarkastajiin ja 

kolmansiin osapuoliin, tuo päätöksentekijän näkökulman mielenkiintoiseksi. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmä- ja aineisto 

Tutkimus tehdään kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, jonka tarkoitus on 

kartoittaa tutkimusongelmaa. Kvalitatiivisen tutkimuksesta tekee luonnollinen ja 

todellinen joukko yrityksiä, joilta tietoa kerätään, sekä kyselyllä haastateltavan 

yritysjoukon tarkoituksenmukainen valitseminen.  (Hirsjärvi et al. 2009, 136–138, 

164) 

Tutkimuksen pohjana on kirjallisuuskatsaus tilintarkastukseen ja aikaisempaan 

tutkimukseen pienyritysten tilintarkastuksesta. Tieteellinen kirjallisuus, tutkimukset ja 

artikkelit ovat sekä suomalaisia että ulkomaisia, mutta itse tutkimus pohjautuu 

Suomen lainsäädäntöön. Tutkimusten ja artikkeleiden löytämiseen käytettiin 

tietokantoja. Tutkimukselle pyritään saamaan lisäarvoa aikaisempiin tutkimuksiin 

verrattuna empiirisen aineiston avulla, joka on koottu survey-tutkimuksella. Survey-

tutkimuksessa aineistoa kerättiin kolmelta yritykseltä kyselylomaketta hyväksi 

käyttäen (Liite 2). Aineiston avulla pyritään selittämään sitä, miten tutkimusongelman 

ratkaisut näkyvät käytännössä. (Hirsjärvi et al. 2009, 134)  
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Tutkimusaineisto koostuu pienyrityksille suunnatun kyselylomakkeen vastauksista. 

Kyselylomake on luotu juuri tätä tutkimusta varten ja kysymykset valittu niin, että 

niistä saatava informaatio olisi hyödyllistä juuri tälle nimenomaiselle tutkimukselle. 

Kyselylomakkeen vastaanottajina ovat pienet voittoa tavoittelevat henkilö- ja 

osakeyhtiöt, joilla ei ole tilintarkastusvelvollisuutta.  

 

1.5 Työn rakenne 

Tutkimus koostuu viidestä luvusta. Ensimmäinen luku on johdantoa, jossa käydään 

läpi tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimusongelma. Johdanto käsittää myös 

tutkimuksen rajoitteet, tutkimusmenetelmä ja – aineisto sekä työn rakenne. Toinen 

luku käsittää tutkimuksen teoriaosuuden, jossa käsitellään pienyrityksen 

tilintarkastusta yleisesti. Luvussa määritellään pienyritys sekä tilintarkastus, ja 

käydään läpi tilintarkastukseen ja tilintarkastajaan kohdistuvia tavoitteita ja 

määräyksiä. Myös pienyrityksen tilintarkastuksen erityispiirteitä tarkastellaan tässä 

luvussa.  

Kolmannessa luvussa käydään läpi aikaisempia tutkimuksia ja artikkeleita, jotka 

koskevat tutkimuksen kohteena olevaa tutkimusongelmaa. Neljäs luku käsittää 

tutkimuksen empiirisen osion. Luvussa käydään läpi kyselylomakkeella (Liite 2) 

kerättyä empiiristä aineistoa. Viimeisessä luvussa käydään läpi yhteenveto ja 

johtopäätökset, eli luvussa kerätään yhteen tutkimuksessa esille tulleet pääkohdat ja 

mahdolliset ratkaisut tutkimusongelmiin.  
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2. PIENYRITYKSEN TILINTARKASTUS 

2.1 Tilintarkastuslain muutos 

Suomessa yleislakina jo 17 vuotta ollut tilintarkastuslaki astui voimaan vuonna 1995. 

Hallituksen esitys tilintarkastuslaista oli peräisin 1990-luvun lamasta ja lain 

tarkoituksena oli yhdenmukaistaa eri yhteisömuotojen tilintarkastusta koskevat 

säännökset. (Riistama 1990, 18-19) 

Tilintarkastuskomitea (EU Committee of auditing) ryhtyi valmistelemaan EU:ssa 

käsiteltäviä tilintarkastusasioita vuonna 1998 Euroopan komission määräyksestä. 

Maamme ensimmäistä tilintarkastuslakia (936/1994) lähdettiinkin muuttamaan 

pääosin EU:n tilintarkastusdirektiivin (2006/43/EY) muuttamisen vuoksi.  Lain 

muuttamisella tavoiteltiin sen harmonisointia kansainvälisten käytäntöjen kanssa. 

Lain harmonisoimiseksi siihen otettiin uusia säännöksiä seuraavista aiheista: 

Laadunvarmistus, julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajaa 

koskevat lisävaatimukset, valvontaelinten kokoonpano, kansainvälinen 

valvontayhteistyö, tilintarkastajan riippumattomuus sekä tilintarkastajan 

hyväksyminen ja rekisteröinti. (KTM 2003, 11, 15; Horsmanheimo et al. 2007, 19; 

TEM 2012; Salonen 2004, 9) 

Lain kokonaisuudistus perustuu EU:n tilintarkastusdirektiivin muutoksen lisäksi myös 

tilintarkastuslakityöryhmän vuonna 2003 antamaan raporttiin sisältyviin ehdotuksiin 

lakisääteisen tilintarkastuksen kehittämisestä. Raportti pohjautui Kauppa- ja 

teollisuusministeriön määräykseen selvittää tilintarkastuslain (936/1994) 

muutostarpeita. Myös kauppa- ja teollisuusministeriön LTT-Tutkimus Oy:llä teettämä 

selvitys ”Tilintarkastusvelvollisuuden uudistamisen taloudelliset vaikutukset” toimi 

osana tilintarkastuslain uudistuksen valmistelua. (LTT-Tutkimus Oy 2006, 13; TEM 

2012) Keskuskauppakamarin hallitus puolestaan asetti työryhmän selvittämään miten 

julkisesti auktorisoitujen tilintarkastajien hyväksymisvaatimuksia ja –menettelyä olisi 

parannettava (Salonen 2004, 5). 
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2.2 Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä 

2.2.1 Pienyritys 

Tilastokeskuksen mukaisessa määritelmässä pienyritys on yritys, jonka 

palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää, ja joko sen liikevaihto on enintään 

10 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. 

Yrityksen täytyy myös olla riippumaton, mikä tarkoittaa, että sen pääomasta tai 

äänivaltaisista osakkeista alle 25 % täytyy olla sellaisen yrityksen omistuksessa tai 

yritysten yhteisomistuksessa, jotka täyttävät tämän kyseisen pienyrityksen 

määritelmän. (SVT 2012) Kuten aikaisemmin jo on mainittu, tässä tutkimuksessa 

käsiteltävän pienyrityksen kvantitatiiviset rajat tulevat tilintarkastuslaista (459/2007, 

4§). 

Pienyritykset eroavat suuryrityksistä kokoluokittelun lisäksi myös laadullisten 

tekijöiden kannalta. Määritellessä pienyritystä sen laadullisten ominaisuuksien 

pohjalta, keskitytään yleensä pienyritysten yhteisten piirteiden hahmottamiseen. 

Näitä laadullisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi yrityksen koko liiketoimintaan 

aktiivisesti osallistuvan omistajajohtajan omaaminen, yrityksen rajalliset markkinat 

sekä pieni markkinaosuus ja siitä seuraava vähäinen vaikutusmahdollisuus kilpailun 

osatekijöihin kuten hintoihin ja liiketoimintaympäristöön. Myös yrityksen 

riippumattomuus sekä itsenäisyys päätöksenteossa kuuluvat usein pienyrityksen 

luonteeseen. (Jahnukainen 1992, 28–31) 

 

2.2.2 Tilintarkastus 

Tilintarkastus perustuu yleisesti tilintekovelvollisuuteen eli tilanteeseen, jossa 

yrityksellä on velvoitus selvittää luovuttamiensa tietojen luotettavuus kolmansille 

osapuolille. Usein tilintekovelvollisuuden täyttämistä on vaikea valvoa, ja etenkin 

hallinnon ja yritysjohdon ulkopuolisten omistajien on ongelmallista saada tietoa 

yrityksen toiminnasta. Tästä johtuen yritykset usein valitsevat ammattitaitoisen ja 

luottamusta nauttivan tilintarkastajan raportoimaan omistajilleen ja muille 

sidosryhmille yrityksen toiminnosta, taloudellisesta tilasta sekä hallinnosta. 

Tilintarkastuksessa valvotaan myös toiminnan laillisuutta ja varmistetaan sen 
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tuottaman informaation oikeellisuus. Tilintarkastajien kansainvälinen organisaatio 

IFAC (International Federation of Accountants) määrittelee tilintarkastuksen jonkin 

talousyksikön toiminnan ja talouden riippumattomaksi tutkimukseksi, jonka 

tarkoituksena on kuvastaa käsitys tilinpäätöksestä (Tomperi 2009, 7-8; Korkeamäki 

2008, 9; Aho & Vänskä 1996, 1).  

Ulkoinen tilintarkastus on lakisääteistä ja se suoritetaan yrityksen kokouksen 

toimeksiantona. Tämä lakisääteinen tilintarkastus on tilintarkastajan toiminnan 

kaikkein tiukimmin laissa säädetty osa-alue. Se käsittää yhteisön tai säätiön 

tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä hallinnon 

tarkastuksen (TilintarkL. 459/2007, 11§) ja laajemmassa mielessä kaikkia niitä 

tilintarkastuksen osia, joista säädetään laissa. Lakisääteisen tilintarkastuksen 

määritelmä ei kuitenkaan kuulu tilintarkastuslakiin, vaan se on määritelty 

tilintarkastusdirektiivissä 2006/43/EY. Direktiivin rajoittuu määrittelemään vain 

lakisääteisen tilintarkastuksen sääntelyn ja sen mukaan tilintarkastus on 

tilinpäätösten tarkastusta, jonka pannaan täytäntöön lainsäädännön edellyttämänä. 

(Horsmanheimo et al. 2007, 26; Korkeamäki 2008, 31, 10; Aho ja Vänskä 1996, 2) 

Tilintarkastus voi olla lakisääteisen muodon lisäksi neuvonantotoimintaa 

(konsultointia). Tässä tilintarkastuksen soveltamisalassa tilintarkastaja, 

ammattitaitonsa puitteissa, tarjoaa toimeksiantajilleen palveluita, joita hän katsoo 

yrityksen tarvitsevan tai joita yrityksen johtohenkilöt häneltä pyytävät. Nämä palvelut 

voidaan nähdä sisällytettävän ”toimeen, joka muualla laissa tai asetuksessa 

säädetään tilintarkastajan tehtäväksi” (TilintarkL, 459/2007, 1.2§), jos palvelun 

tuottamisessa käytetään tilintarkastustyölle ominaisia menetelmiä ja ammattitaitoa. 

(Horsmanheimo et al. 2007, 34–35) 

Tilintarkastuksen sisältö on määritelty tilintarkastuslain (459/2007) 3. luvussa. 

Tilintarkastuksen kohteeksi on määritelty yrityksen tilikauden kirjanpito, tilinpäätös, 

toimintakertomus sekä hallinnon tarkastus. Nämä eivät kuitenkaan ole erillisiä 

tarkastelukohteita, vaan laissa tarkastuksen kohteeksi asetetaan yhtenäisesti 

organisaation talous ja hallinto (Korkeamäki 2008, 42). Tilintarkastukseen kuuluu 

myös tilinpäätökseen tehtävä tilinpäätösmerkintä, jonka tilintarkastaja laatii 

tilintarkastuksen jälkeen. Tilinpäätösmerkinnässä viitataan 

tilintarkastuskertomukseen. Tilintarkastuskertomus on tilintarkastajan antama 
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lausunto siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot 

yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä siitä, ovatko 

tilintarkastuksen kohteena olevan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot 

ristiriidattomia. (KHT-yhdistys 2007b, 11–12) Tutkimuksessa käsitellään pienyrityksiä, 

joten lakisääteisen sisällön lisäksi tilintarkastus käsittää myös vapaaehtoiset palvelut, 

johon kuuluu muun muassa yrityksen päätöksentekijöiden neuvonta (Koskinen 1999, 

6). 

 

2.3 Tilintarkastajan rooli yrityksessä 

Tilintarkastajan rooli yrityksessä määräytyy lain ja hyvän tilintarkastustavan 

mukaisesti. Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu aina minimissään lakisäteiselle 

tilintarkastukselle asetetut tehtävät, joiden lisäksi voidaan tilintarkastajalle asettaa 

yhtiökokouksen tai vastaavan toimielimen päätöksellä erityisiä ohjeita. (Aho & 

Vänskä 1996, 52) Hyvä tilintarkastustapa velvoittaa tilintarkastajaa hoitamaan 

tilintarkastustehtävänsä ”ammattitaitoisesti, rehellisesti, objektiivisesti ja huolellisesti 

yleinen etu huomioon ottaen” (TilintarkL. 459/2007, 20§). Myös IFAC:in antamissa 

eettisissä ohjeissa huomioidaan yleisen edun huomioon otto (Alakare et al. 2008, 

17). 

Tilintarkastaja toimii yrityksen ulkopuolisena hallinnon toimielinten valvojana (Aho & 

Vänskä 1996, 53). Tilintarkastajan tehtävä pienyrityksessä voi olla ulkoisen 

tarkastajan ja valvojan lisäksi myös neuvonantaja (Vihreä kirja 1996, 30). 

Tilintarkastajan neuvonannolla, tai yleisemmin tilintarkastajan konsultoinnilla, 

viitataan muihin tilintarkastajan tarjoamiin palveluihin kuin lakisääteiseen 

tilintarkastukseen. Tilintarkastaja voi näin ollen toimia yrityksen johdon luotettavana 

keskustelukumppanina ja antaa riippumattomuuden puitteissa ulkopuolista 

näkemystä ja näkökulmia organisaation toimintaan. Etenkin pienissä yrityksissä, 

tilintarkastajan neuvonantajaroolilla on huomattavan suuri merkitys, koska niiden 

mahdollisuus ostaa ammatillisia palveluita muualta on suhteellisen pieni.  

(Horsmanheimo & Steiner 2002, 33–34) 

Pienyritysten strategista ja operatiivista toimintaa pyörittävät omistajajohtajat eivät 

välttämättä pysy aina mukana muutoksessa, joten tilintarkastajalla on tärkeä rooli 
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myös pitää omistajajohtajat tietoisina näistä muutoksista (Jahnukainen 1992, 139). 

Pienyritysten omistajajohtajilla on myös usein tarve käyttää tilintarkastajaa 

taloushallinnon ja oikeudellisten asioiden asiantuntijana (Horsmanheimo & Steiner 

2002, 327). 

 

2.4 Tilintarkastuksen tavoitteet 

2.4.1 Tilintarkastajan lausunto 

Lakisääteisen tilintarkastuksen tavoitteet ovat määritelty tilintarkastusstandardissa 

200 (ISA 200) (KHT-yhdistys 2007a, 294). Standardin mukaan tilintarkastuksen 

tavoitteena on, että tilintarkastaja voi antaa lausunnon siitä, onko yrityksen tilinpäätös 

laadittu sovellettavan tilinpäätösnormiston mukaisesti ja antaako se kirjanpitolain 

(1336/1997) 3. luvun 2§:n mukaiset oikeat ja riittävät tiedot yrityksen taloudellisesta 

tilasta ja tuloksesta. Tilintarkastukseen kuuluvan hallinnon tarkastuksen tavoitteena 

on selvittää sen toiminnan lainmukaisuutta (Tomperi 2009, 11). Tilintarkastusta 

käytetään pienissä yrityksissä lisäämään niiden ulkoista luotettavuutta ja 

varmistamaan ettei tilinpäätös sisällä merkittäviä virheitä tai puutteita. Tarkoituksena 

ei kuitenkaan ole se, että tilintarkastaja valvoo kaikkia operaatioita tai se, että hän 

pääasiallisesti etsii ja paljastaa väärinkäytös tilanteita yrityksen toiminnasta. 

(Korkeamäki 2008, 9-10; Riistama 2000, 66) 

Tilintarkastajan kirjallinen lausunto on tilintarkastuskertomus, joka perustuu 

tilintarkastusevidenssiin, eli kaikkeen tilintarkastajan tilintarkastuksen yhteydessä 

saamiin aineistoihin ja tietoihin. Tilintarkastuskertomus antaa ulkopuolisille 

tilinpäätöksen lukijoille tieto siitä, onko yrityksen tilinpäätös säännösten mukainen. 

(Korkeamäki 2008, 33, 79) Tilintarkastuskertomuksen sisällön vaatimuksista on 

säädökset tilintarkastuslain 15§:ssä (TilintarkL 459/2007).  
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2.4.2 Agenttiteoria 

Tilintarkastuksen tavoite määräytyy lain rinnalla myös yrityksien 

tilinpäätösinformaatiosta kiinnostuneiden osapuolten tarpeesta (Riistama 1999, 37). 

Tilintarkastuslain (459/2007) ja tilintarkastusstandardin (ISA 200) määrittelemän 

tavoitteen rinnalle voidaan nostaa myös agenttiteoriaan pohjautuva tavoite 

tilintarkastukselle. Agenttiteoriassa käsitellään kahta osapuolta: Päämiestä ja 

agenttia. Päämies delegoi työtehtäviä ja/tai päätöksentekovaltaa vastaanottavalle 

osapuolelle eli agentille, jolloin hän saa tästä rahallista korvausta. Teorian tuo 

tilintarkastuksen tavoitteeksi päämies-agenttisuhteen ongelman, niin sanotun 

agenttiongelman, ratkaisun. Agenttiongelma syntyy kun päämiehen ja agentin 

tavoitteet eroavat toisistaan. (Jensen & Meckling 1976, 309) 

Agenttiteorian oletuksena pidetään sitä, että osapuolien välillä vallitsee 

tavoiteristiriitoja, koska sekä päämies että agentti tavoittelevat oman etunsa 

maksimointia. Ongelmat syntyvät osapuolten välillä vallitsevan epäsymmetrisen 

informaation vuoksi. Päämies ei esimerkiksi tiedä, toimiiko agentti hänen intressiensä 

mukaisesti vai tavoitteleeko hän toiminnallaan vain henkilökohtaista etuaan. 

Agenttiongelman ratkaisuksi osapuolet voisivat laatia sopimuksia, jonka jälkeen 

muodostuu kysyntä näiden sopimusten valvonnalle. Ilman käypää valvontaa, agentti 

voi sopimuksista huolimatta toimia vastoin päämiehen etua. Näin ollen päämies 

tarvitsee luottamushenkilön suhteessa agenttiin. Tällöin tilintarkastuksen tavoitteeksi 

muodostuu päämiehen agenttiongelman ratkaiseminen valvomalla agentin toimintaa.  

(Watts & Zimmerman 1983, 615, 631) 

Agenttiteoriaa on yleensä käytetty selittämään yrityksen johdon ja omistuksen 

eriytymisen ongelmaa, mutta koska pienyrityksien johto ja omistajat ovat usein 

samoja henkilöitä, ei tutkimuksen kohteena olevilla yrityksillä yleensä ole tällaista 

ongelmaa (Jensen & Meckling 1976, 309; Horsmanheimo & Steiner 2002, 327). 

Vaikka tilintarkastuksen merkitys usein korostuu omistajien edustuksena, päämies-

agenttiongelma näkyy pienyritysten tilanteessa ennemminkin muiden sidosryhmien ja 

yrityksen johdon välillä (Alakare et al. 2008, 17). Wallacen (2004, 271–272) mukaan 

osakkeenomistajien lisäksi myös muut sidosryhmät, kuten velkojat, hyötyvät 

tilintarkastuksen kautta tapahtuvasta valvonnasta. Laadukas tilintarkastus voi alentaa 

velkojan ja velallisen välisiä agenttikustannuksia, koska osapuolten välisien 
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sopimusten ehtojen noudattamista voidaan luotettavasti selvittää. Näin ollen 

tilintarkastus saavuttaa tavoitteensa vähentämällä epäsymmetristä informaatiota 

osapuolten välillä. (DeAngelo 1981, 184–186) 

 

2.5 Tilintarkastukseen kohdistuvat vaatimukset 

2.5.1 Riippumattomuus 

Tilintarkastajan on oltava riippumaton tilintarkastusta suorittaessaan ja usein 

tilintarkastajan luotettavuus perustuukin tilintarkastajan riippumattomuuteen 

tarkastuskohteena olevaan yritykseen (Korkeamäki 2008, 19). Jotta tilintarkastaja 

toimii riippumattomuuden puitteissa, hänellä ei saa olla muu kuin tavanomainen 

liikesuhde yritykseen, hän ei saa tarkastaa omaa toimintaansa tai olla läheisessä 

suhteessa yrityksen johtoon. (KHT-yhdistys 2007b, 14) IFAC on antanut eettiset 

ohjeet tilintarkastukseen, joiden mukaan riippumattomuus jakautuu kahteen osaan: 

mielen riippumattomuuteen ja näkyvään riippumattomuuteen. Näiden mukaan 

tilintarkastajan on meneteltävä rehellisesti sekä säilytettävä objektiivisuus ja 

ammatillinen skeptisyys. Tilintarkastajan on myös toimittava niin, ettei asiaan 

perehtynyt ulkopuolinen taho voisi päätellä edellä mainittujen seikkojen 

vaarantuneen. Jos riippumattomuuden edellytykset puuttuvat, on tilintarkastajan 

kieltäydyttävä toimeksiannosta (Tomperi 2009, 10; Korkeamäki 2008, 19).  

Tilintarkastajan on erityisen tärkeää noudattaa tarkasti riippumattomuussäädöstä 

pienyritysten kanssa toimiessa, koska suuri osa tilintarkastusta tulee yrityksen 

päätöksentekijöiden neuvonnasta. Riippumattomuus saattaa vaarantua 

tilintarkastajan objektiivisuuden heikentyessä, jos tilintarkastajalla ja yrityksen 

johtajalla on liian läheinen suhde. Riippumattomuuden säilyttäminen on tärkeää myös 

tilinpäätösinformaation luotettavuuden eli tilintarkastuksen tavoitteen kannalta. 

(Horsmanheimo & Steiner 2002, 327; Horsmanheimo et al. 2007, 149, 164) 
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2.5.2 Esteellisyys 

Esteellisyyssäännökset on luotu tarkentamaan tilintarkastajan riippumattomuutta. 

Perustelut tilintarkastajan esteellisyydelle on lueteltu tilintarkastuslain 25§:ssä. 

Näiden esteellisyyssäännösten mukaan henkilö on esteellinen suorittamaan 

tilintarkastusta eli tilintarkastuslain 1§:ssä tarkoitettua tehtävää, jos hän on 

tilitysvelvollinen toimeksiannon kohteena olevalle yritykselle, hän on 

palvelusuhteessa kyseessä olevan yrityksen kanssa tai hänellä tai hänen 

lähisukulaisella on osakkeen- tai osuudenomistuksia kyseenomaiseen yritykseen. 

Uudistetun tilintarkastuslain (459/2007) mukaan vähäinenkin osake- tai 

osuudenomistus lasketaan esteellisyysperusteeksi, kun aikaisemman lain mukaan 

vain huomatta osakkeenomistus aiheutti esteellisyyden tilintarkastukseen 

(Korkeamäki 2008, 21). Myös henkilön rahalaina, vakuus tai muu vastaava etuus 

kyseenomaiselta yritykseltä tai sen johtohenkilöltä on peruste esteellisyyteen. 

Tilintarkastaja ei saa myöskään tarkastaa lähisukulaisen yritystoimintaa. 

Tilintarkastajalla on esteellisyyssäännöksien vuoksi myös kahden vuoden karenssi 

siirtyä tilintarkastajasta kyseenomaisen yrityksen ylimmän johdon tehtäviin. Tämä 

koskee vain julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yrityksiä. (Horsmanheimo et al. 

2007, 180–189) 

 

2.5.3 Salassapitovelvollisuus 

Tilintarkastajan salassapitovelvollisuus alkaa välittömästi kun yritys on valinnut 

tilintarkastajan ja tilintarkastajan toimikausi alkaa. Tilintarkastajan 

salassapitovelvollisuus jatkuu myös tilintarkastajan toimeksiannon jälkeen. (Suomela 

et al. 1995, 29) Salassa pidettäviin tietoihin kuuluu kaikki tilintarkastajan 

toimeksiannon aikana saamat tiedot, paitsi ne, joista hänen tulee raportoida 

eteenpäin (Tomperi 2009, 11). Tiedot jotka ovat jo yleisessä tiedossa, eivät kuulu 

salattaviin tietoihin. Tilintarkastaja saa myös luovuttaa ulkopuolisille tietoja, jos se 

yritys, jonka tietoja tilintarkastajan salassapitovelvollisuus koskee, on antanut siihen 

erikseen luvan. (Korkeamäki 2008, 21)  

Salassapitovelvollisuus on annettu turvaamaan tilintarkastuksen luottamuksellisuutta 

ja se on osa hyvää tilintarkastustapaa. Näin ollen tilintarkastaja on pidättäytyväinen 
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antamaan asiakastaan koskevia tietoja ulkopuolisille tahoille, vaikka nämä eivät 

olisikaan salaisia. Tietojen salassapidolla tilintarkastaja huolehtii asiakkaan 

luottamuksen säilyttämisestä ja noudattaa asiakkaan oikeutta yksityisyyden suojaan. 

Myös IFAC velvoittaa salassapitovelvollisuutta ja luottamuksellisuutta kaikilta 

tilintarkastajilta. Tämä sisältyy IFAC:in eettisiin ohjeisiin (Code of Ethics for 

Professional Accountants).  (Horsmanheimo et al. 2007, 190) 

 

2.5.4 Tilintarkastajan etiikka 

Tilintarkastajan tulee noudattaa toimeksiannossaan hyvää tilintarkastustapaa sekä 

ammattieettisiä periaatteita. Tilintarkastajan etiikan tarkoituksena on ylläpitää 

luottamusta eri osapuolten välillä. Tilintarkastajien ammattijärjestöt ovat hyväksyneet 

eettiset ohjeet, joihin kuuluvat seuraavat viisi perusperiaatetta:  

1) Rehellisyys: Edellyttää tasapuolisuutta ja totuudenmukaisuutta.  

2) Objektiivisuus: Tilintarkastajan ei tule antaa ulkopuolisille tahoille valtaa 

vaikutta työhön liittyvään harkintaan.  

3) Ammatillinen pätevyys ja huolellisuus: Tilintarkastajalla on velvollisuus pitää 

ammatillinen osaaminen vaaditulla tasolla sekä työskennellä tunnollisesti ja 

toimia standardien mukaisesti.   

4) Salassapitovelvollisuus: Tilintarkastaja ei saa luovuttaa toimeksiantoonsa 

liittyviä tietoja ulkopuolisille osapuolille.  

5) Ammatillinen käyttäytyminen: Tilintarkastajan tulee noudattaa ammattiinsa 

liittyviä lakeja ja välttää ammattikunnan mainetta heikentävää toimintaa.  

(Korkeamäki 2008, 34; Tomperi 2009, 10–12). 

 

2.6 Pienyrityksen ja sen tilintarkastuksen erityispiirteitä 

Hirsinummi kertoo Varsinais-Suomen Yrittäjä – lehden artikkelissa, että pienyritysten 

omistajajohtajat ja päätöksentekijät ovat useimmiten ”oman alansa ammattilaisia” ja 

harvemmalla on koulutusta yrityksen taloushallinnon ylläpitämiseen (Lindberg 2004). 

Tällöin omistajajohtajat tarvitsevat apua muun muassa yrityksen kirjanpidon kanssa 
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ja usein sen hoitaakin ulkopuolinen taho, esimerkiksi tilitoimisto. (Horsmanheimo & 

Steiner 2008, 415, 424) Mikroyrityksien osuus Suomen yrityskannasta on 

suhteellisen suuri, 94,4 % Suomen yrityksistä (SVT 2011, 2), mutta myös niiden 

epäonnistumisia on huomattavasti. Pienyritysten epäonnistumisen suurin syy onkin 

ollut taloudelliset tekijät, joita ovat muun muassa heikko laskentatoimi ja puutteellinen 

verotusosaaminen. (Jahnukainen 1992, 140-144) 

Pienyritykset eroavat suuremmista yrityksistä myös siinä, että niiden riskit ovat 

suurempia. Vieraaseen pääomaan turvautuminen rahoitustarpeen tullessa, sekä 

usein suppea tuotekanta ja toimiala nostavat yrityksien riskitasoa. Myös pienyritysten 

omistajajohtajien halu saada tuottoa sijoitukselleen voi lisätä yrityksen riskiä. 

Yritysjohdon on kuitenkin hoidettava riskit niin, ettei kriisejä pääse muodostumaan 

(Horsmanheimo & Steiner 2002, 323–331; Jahnukainen 1992, 141). 

Pienyrityksen tilintarkastuksen erityispiirteeksi voidaan luokitella tilintarkastajan 

riippumattomuuden puitteissa antama neuvonta yrityksen päätöksentekijöille. Koska 

pienyrityksissä harvemmin palkataan sisäistä toiminnantarkastajaa, korostuu 

tilintarkastajan toiminnassa neuvonanto ja hänen roolinsa johdon 

keskustelukumppanina. Yrityksen johto kaipaa opastusta oikeanlaisten menetelmien 

soveltamiseen liiketoiminnassa. Tilintarkastajan on kuitenkin tarkkailtava 

neuvonannon ja konsultoinnin määrää, jotta hän pysyy riippumattomana. 

Omistajajohtajan näkökulmasta tilintarkastuksen laadullinen hyöty korostuu vain 

neuvojen muodossa. (Horsmanheimo & Steiner 2002, 327; Korkeamäki 2008, 10; 

Riistama 2000, 67, 78–79)  

Oman pääomaan tukeutuvaa rahoitusta ei juuri ole pienyrityksille tarjolla, joten 

rahoitustarpeen ilmetessä pienyritysten on usein turvauduttava vieraan pääoman 

markkinoihin. Tällöin kysymykseksi tulee pienyrityksen kyky tarjota tarpeelliset 

vakuudet luoton vakuudeksi. (Jahnukainen 1992, 139, 370) Agenttiongelman 

puuttuessa ja luotonantajien aseman ollessa vahva, erityispiirteenä pienyrityksen 

tilintarkastukselle voidaan todeta olevan muun muassa velkojien suoja (Riistama 

2000, 49; Davies 2004, 1). Myös IASB:n (International Accounting Standards Board) 

mukaan pienyrityksen on suoritettava tilintarkastus, jos se säilyttää luottamukseen 

perustuvan määrän reservejä pankille, vakuutusyhtiölle tai muulle vastaavalle (IFAC 

2006, 8).  
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2.7 Aikaisemmat tutkimukset 

2.7.1 Tilintarkastuksen valintaan vaikuttavat tekijät 

Aikaisemmissa tutkimuksissa vapaaehtoisen tilintarkastuksen valinta nähdään 

liittyvän useaan eri seikkaan. Näitä ovat muun muassa yrityksen osakemäärä, 

tuottavuus sekä yrityksen koko. (Haw et al. 2008, 63) Agenttiteoriaan pohjautuen, 

myös johdon osuus omistuksesta, velkaantumisaste ja maksuvalmius vaikuttavat 

yrityksen halukkuuteen ottaa käyttöön vapaaehtoinen tilintarkastus (Tauringana & 

Clarke 2000, 160) Hirsinummen mukaan yrityksien kannattaisi valita tilintarkastaja 

tilintarkastusvelvollisuudesta vapautumisesta huolimatta. Hänen mukaansa 

tilintarkastajan valinta vähentäisi yrityksen turvattomuutta ja pienentäisi riskejä. 

(Lindberg 2004) 

 

2.7.2 Tilintarkastuksen hyöty yrityksille 

Tutkimuksessa hyötyä käsitellään lisäarvona, jonka yrityksen päätöksentekijät 

kokevat saavansa ulkopuolisesta tilintarkastuksesta. Pelkkä tyytyväisyys 

tilintarkastukseen ei tässä tutkimuksessa käsitä hyödyn määritelmää. Martikaisen et 

al. (2002, 22–24) tutkimuksessa tilintarkastuksen lisäarvo määritellään sen 

positiivisten ja negatiivisten vaikutusten erotukseksi. Heidän mukaansa 

tilintarkastusprosessin aikana tilintarkastajan raportointi luo edellytyksiä 

kyseenomaisille vaikutuksille.  

Pienyritysten omistajajohtajat ja päätöksentekijät ovat useimmiten oman alansa 

ammattilaisia ja harvemmalla on koulutusta yrityksen taloushallinnon ylläpitämiseen 

(Lindberg 2004). Johdon puutteellisen osaamisen vuoksi ammattimaisten 

tilintarkastajien tiedolla voi olla suurikin hyöty yrityksille ja yrityksen omistajajohtajalle 

tilintarkastus tuo usein hyötyä vain neuvojen muodossa (Horsmanheimo & Steiner 

2002, 323–324, 327).  
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Kontrolli 

Abdel-Khalikin (1993, 31–32) tekemän tutkimuksen mukaan yrityksen 

omistajajohtajat vaativat ulkopuolista tilintarkastusta korvaamaan organisaatiomallin 

aiheuttamaa kontrollin vajausta yrityksessä. Kun yrityksellä on käytössä vain 

muutama työntekijä, voi mahdollinen virhe tai puute jäädä huomaamatta. 

Tilintarkastaja valitaan arvioimaan yrityksen toimintaa, koska hän näkee yrityksen 

operaatiot ulkopuolisen silmin ammattimaisesti ja objektiivisesti. Erityisen tärkeäksi 

tämä nähdään pienille yrityksille, jotka eivät niinkään ole panostaneet sisäisen 

kontrollin järjestelmiin. Myös laittoman toiminnan, kuten rahanpesun, havaitseminen 

on helpompaa, kun yrityksessä käytetään tilintarkastusta. (Abdel-Khalik 1993, 38; 

Rainborn et al. 1983, 50–54; Kenny 2005, 55)  

 

Velkojat 

Suuren velkaantumisasteen omaavilla yrityksillä on usein velan myötä kannustin 

ottaa käyttöön ulkopuolinen tilintarkastus, vaikkakin Abdel-Khalikin tutkimuksen 

mukaansa velan määrä vaikuttaa vain vähäisesti tilintarkastajan valintaan. 

Lainanantajat saattavat rakentaa päätöksensä lainan myöntämiselle tilinpäätöksen 

pohjalta ja hyvin hoidetun tilintarkastuskertomuksen avulla yrityksen on helppo antaa 

lainanantajille luotettavaa näyttöä taloudellisesta tilastaan. Hyytisen ja Takalon 

(2004, 26) mukaan yrityksen toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen tilinpäätöksen 

avulla parantaa velkojien suojaa. Koska oman pääoman määrä pienyrityksessä on 

usein vähäinen, yritykset tarvitsevat liiketoimintansa ulkopuolista rahoitusta. Näin 

ollen ulkoinen tilintarkastus luo pienillekin yrityksille lisäarvoa ja lisää ulkopuolista 

luottamusta. Yrityksen omistajajohtajilla on kuitenkin vähemmän vaikutusvaltaa 

tilintarkastajan hankkimiseen kun vaatimus ulkoiseen tilintarkastukseen tulee 

velkojilta. (Tauringana & Clarke 2000, 160–168; Davies 2004, 1-2; Abdel-Khalik 

1993, 31–32, 46; Jahnukainen 1992, 370)  
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Yrityksen taloudellisen informaation laatu ja luotettavuus 

Kang et al. (2011, 623) tarkastelivat tilintarkastuksen vaikutusta tilinpäätöksen 

laatuun pienyrityksissä. Tutkimuksen tuloksena he huomasivat kolmen 

tilintarkastuksen erityispiirteen vaikuttavan yrityksen tilinpäätöksen laatuun: 

Tilintarkastajan riippumattomuus, tilintarkastajan asiantuntemus ja tilintarkastajan 

aktiivisuus. Heidän mukaansa tilintarkastuspalveluja käyttävät yritykset 

epätodennäköisesti manipuloivat tuottoja ja paljastavat vapaaehtoisesti informaatiota 

yrityksestä. Myös Daviesin (2004, 1) mukaan tilintarkastuskertomuksen myötä 

yrityksen johto saa varmistuksen siitä, että yrityksen tilit antavat oikean ja riittävän 

tiedot yrityksen toiminnasta ja taloudellisesta tilasta. Näin ollen yrityksen 

tilintarkastuksen myötä taloudellisen informaation laadun lisäksi myös yrityksen 

taloudellisen informaation luotettavuus paranee ja yrityksen sisäinen luottamus 

lisääntyy. (Kang et al. 2011, 625–626) 

Haw et al. (2008, 65) tutkivat yrityksen vuosikatsauksen luotettavuutta ottamalla 

selville vapaaehtoisen tilintarkastuksen taloudellisen arvon. Tutkimuksessa he 

vertasivat tulon tuottoastetta sellaisten yritysten välillä, joiden tilit ovat tarkastettu ja 

joiden eivät ole. Tutkimuksessa selvisi että tulon tuottokerroin oli korkeampi 

yrityksissä, jotka olivat valinneet vapaaehtoisen tilintarkastuksen. Näin ollen 

tutkimuksessa myös käy selville että vapaaehtoinen tilintarkastus todellakin parantaa 

yrityksen taloudellisen informaation luotettavuutta. 

 

Yrityksen johdon ja omistajien välinen agenttiongelma 

Kuten jo aikaisemmin nähtiin, yritykselle syntyy agenttiongelma, jos yrityksen johto ja 

omistajapohja ovat erillään toisistaan. Näin ollen johdon osuus omistuksesta 

vaikuttaa tilintarkastuksen valintaan agenttiongelman kautta. Jos yritykselle syntyy 

agenttiongelma, yritys ottaa käyttöön vapaaehtoisen tilintarkastuksen omistajiensa 

suojaksi. Jos yritys jättäisi tässä tilanteessa tilintarkastuksen ottamatta käyttöön, 

tulee ongelma esille siinä, että yritysjohdon tehdessä tilinpäätöksen, he kertovat ja 

arvioivat oman suorituksensa ja työnsä tuloksia. Tällöin yritysjohto saattaa vaikuttaa 

tilinpäätösinformaatioon omien intressien mukaisesti. (Tauringana & Clarke 2000, 

160–168) Agenttiongelmat tuovat esille ulkopuolisten osakkeenomistajien ja 
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yritysjohdon kannustimet kirjoittaa sopimuksia jotka estävät johdon opportunistiselta 

käyttäytymiseltä. Näin ollen nämä sopimukset luovat kysynnän korkealaatuisille 

tilintarkastajille, jotka todistavat taloudellisten tulosten oikeellisuuden. (Lennox 2005, 

205) 

Daviesin artikkelissa sekä Kennyn tutkimuksessa yhdeksi vapaaehtoisen 

tilintarkastajan valinnan syyksi löydettiin yritysjohdon ulkopuolisten omistajien tiedon 

saannin. Omistajat saavat tilintarkastuskertomuksella luotettavalta taholta 

varmistuksen, että yritysjohto toimii myös heidän intressiensä mukaisesti. Kennyn 

mukaan tällaisissa tilanteissa yritysjohdon tulee kuitenkin selvittää, tuoko 

tilintarkastus heille lisäarvoa. Jos lisäarvo lisääntyy tilintarkastajan valinnan myötä, 

tilintarkastuksen hyödyksi muodostuu yrityksen sisäisen luottamuksen lisääntyminen. 

(Davies, 2004, 1: Kenny 2005, 55) 

 

2.7.3 Tilintarkastuksen kustannukset yritykselle 

Tilintarkastuspalvelut ovat yrityksille maksullisia. Tilintarkastajille maksettava palkkio 

ei saa kuitenkaan vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuutta (TilintarkL, 459/2007, 

17§). Kauppa- ja teollisuusministeriön teettämän, LTT-Tutkimus Oy:n tekemän 

selvityksen (2006, 45) mukaan yrityksen tilintarkastuksesta aiheutuvat kustannukset 

ovat sitä suuremmat, mitä suurempi yritys on. Selvityksen mukaan myös 

tilintarkastajan auktorisointiaste (KHT-/HTM-/maallikkotilintarkastaja) vaikuttaa 

tilintarkastuksen kustannuksiin. Tilintarkastuksen hinta vaihtelee kilpailluilla 

markkinoilla myös laadun vaihteluiden vuoksi. Koska vapaaehtoinen tilintarkastus luo 

myös kustannuksia, voi johto käyttää tilintarkastuksessa harkintavaltaa sen pohjalta, 

kattaako yrityksen tuloksen laadun kasvu tilintarkastuksesta aiheutuneet kulut (Haw 

et al. 2008, 67). 

Hirsinummen mukaan tilintarkastuksesta aiheutuneet kustannukset ovat hyvin 

vähäiset verrattuna tilintarkastuksesta saavutettuun hyötyyn. Hän on jopa sitä mieltä 

että tilintarkastuksesta luopuminen aiheuttaisi lopulta enemmän kuluja kuin hyötyä. 

(Lindberg 2004) Myös Kennyn tutkimuksessa (2005, 54) tulee selville että yrityksen 

tilintarkastuksesta koituvat kustannukset voidaan saada korvattua tilintarkastuksen 

tuomilla hyödyillä. 
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 Toinen näkökulma tilintarkastuksesta aiheutuneille kustannuksille tulee Tauringanan 

ja Clarken tutkimuksesta. Kuten LTT-Tutkimus Oy:n selvityksen mukaan, myös 

heidän tutkimuksessaan yrityksen koko osoittautui tilintarkastuksesta aiheutuviin 

kustannuksiin vaikuttajaksi. Tilintarkastus ja ulkoisen tilintarkastajan perehdyttäminen 

yritykseen ja sen operaatioihin voi tuoda tarpeettomia taloudellisia ja hallinnollisia 

kustannuksia pienyrityksille ja etenkin sellaisille yrityksille, joilla omistaja ja johtaja 

ovat sama henkilö. (Tauringana & Clarke 2000, 160–168)   
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3. TILINTARKASTUKSEN HYÖTY PIENYRITYKSILLE – EMPIIRINEN 

TUTKIMUS 

3.1 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen empiriaosio koostuu kyselytutkimuksella kerätystä aineistosta, jonka 

keräys toteutettiin loka-marraskuussa 2012. Tutkimusta varten tehty tutkimukseen 

osallistumispyyntö sekä kyselylomake lähetettiin sähköpostilla kuudelle yritykselle. 

Osallistumispyyntö ja kyselylomake löytyvät kokonaisuudessaan liitteistä 1 ja 2. 

Kyselylomakkeen vastaanottajina olivat uuden tilintarkastuslain (459/2007, 4§) 

mukaisesti tilintarkastusvelvollisuudesta vapautuneet ja voittoa tavoittelevat henkilö- 

ja osakeyhtiöt. Kyselyn vastaanottaneista yrityksistä, kolmen yrityksen 

päätöksentekijät vastasivat kyselyyn. Koska uusi tilintarkastuslaki (459/2007) 

vaikuttaa kyselylomakkeeseen vastanneisiin yrityksiin samalla tavalla ja vastaajana 

toimivien päätöksentekijöiden organisaatioasemat ovat hyvin samankaltaiset, on 

yritysten vastauksien vertailu ja rinnakkain asettelu mahdollista. 

Tutkimuksen empiirinen osa tutkii siis sitä, miten tilintarkastus ja taloushallinto on 

yrityksissä hoidettu, sekä sitä, nähdäänkö tilintarkastuksesta koituvan hyötyjä 

yritykselle. Tilintarkastuksesta saatavan hyödyn mittaaminen on hankalaa ja usein 

mittauksen tulokset ovat hankalasti selitettävissä. Kyselytutkimuksen vastaajiksi sekä 

tämän tutkimuksen näkökulmaksi valittiin yrityksen päätöksentekijät, ja tutkimuksen 

tavoitteena oli saada heidän mielipiteensä ja näkemyksensä tutkimusongelmasta. 

Tutkimuksessa tarkastellaan hyötyä yrityksen menestystä edesauttavana lisäarvona, 

johon kuuluu rahallisen saamisen lisäksi tilintarkastuksen myötä saatu tietotaito. 

Seuraavassa tarkastellaan kyselylomakkeeseen vastanneiden yritysten 

päätöksentekijöiden vastauksia. 

 

3.2 Yritysten päätöksentekijöiden vastaukset 

Kyselylomake jakautuu neljään osaan, joissa käsitellään yrityksen yleisten tietojen 

lisäksi niiden taloushallinnon järjestelyä, yrityksen tilintarkastusta ja yrityksen 

päätöksentekijöiden näkemystä tilintarkastuksesta. Tässä luvussa käydään läpi 

kyselylomakkeen vastauksia edellä mainitun jaottelun mukaisesti. Kyselylomake 



22 
 

koostuu yhteensä 23 kysymyksestä ja lomake on kokonaisuudessaan nähtävissä 

liitteessä 2. Kysymykset ovat avoimia kysymyksiä, joihin vastaajat saivat kirjoittaa 

vastauksensa vapaamuotoisesti. Yritykset pidetään tutkimuksessa anonyymeinä, 

joten erittelyssä käytetään nimikkeitä yritys A, yritys B ja yritys C. 

 

 

 

Kuviosta 1 nähdään, että muutamiin kysymyksiin ei saatu jokaiselta vastanneelta 

yritykseltä vastausta ja kysymys 16 jäi kokonaan ilman päätöksentekijöiden 

kommentointia. Yritys A:lla vastausprosentti oli korkein, noin 96 %, yritys B:n 

vastausprosentin ollessa 83 % ja yritys C:n 78 %. Kaiken kaikkiaan yritysten 

yhteenlaskettu vastausprosentti nousi yli 85 %:iin, joten vastauksien määrä oli 

kiitettävä ja niistä sai hyvän pohjan tutkimukselle. 
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Taulukko 1. Kysymykset 3-7. Yleiset tiedot. 

  Sarake1 Yritys A Yritys B Yritys C 

Yhtiömuoto Avoinyhtiö Avoinyhtiö Osakeyhtiö 

Osakkaiden määrä 3 2 3 

Työntekijöiden määrä 2 3 0 

Vastaajan 
organisaatioasema 

Osakas & 
toimitusjohtaja 

Osakas Pääomistaja 

Vastaajan omistusosuus  1/3  1/2  1/2 

 

Kyselyn alussa, kysymykset 3–7, yrityksiltä tiedusteltiin muutamia yleisiä tietoja 

tutkimuksen pohjaksi. Näitä tietoja ovat muun muassa yhtiömuoto, osakkaiden ja 

työntekijöiden määrä yrityksessä, sekä kyselyyn vastanneen päätöksentekijän 

organisaatioasema ja omistusosuus yrityksessä. Yritysten vastaukset näihin 

kysymyksiin on tiivistetty taulukkoon 1. 

Yritykset A ja B ovat henkilöyrityksiä ja yritys C:n yhtiömuoto on osakeyhtiö. Kyselyyn 

vastanneiden päätöksentekijöiden organisaatioasema on joko omistaja tai yrityksen 

osakas. Yritysten omistuspohja on suhteellisen keskittynyt, mikä nähdään 

vastanneiden yrityksien omistuksen jakautumisella vain muutaman henkilön kesken: 

Yritys A:lla ja yritys C:llä kolmeen osaan ja yritys B:llä omistajina toimii vain kaksi 

henkilöä. Jokaisen yrityksen omistajat osallistuvat sekä yrityksiensä strategiseen että 

operatiiviseen toimintaan, ja yritys A:lla ja yritys B:llä on omistajien lisäksi palkattuja 

työntekijöitä hoitamassa yrityksen operatiivista toimintaa. 

 

3.2.1 Yrityksen taloushallinto 

Kyselylomakkeen toisessa osassa, kysymykset 8–10, tarkasteltiin miten 

taloushallinnon tehtävien hoitaminen on yrityksissä järjestetty. Vastaukset on 

tiivistetty taulukkoon 2. Taloushallinnon tehtävät voivat yleisesti olla joko yrityksen 

henkilöstön hoidossa tai yritys voi ulkoistaa kaikki tai osan sen taloushallinnon 

tehtävistä ulkopuoliselle taholle, esimerkiksi tilitoimistolle. Jokaisella kyselyyn 

vastanneista yrityksistä taloushallinnosta vastaavat toimitusjohtajat, joiden 

koulutusaste vaihteli yritysten kesken ammatillisesta koulutuksesta 
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yliopistokoulutukseen. Toimitusjohtajien koulutus on kuitenkin toimialaan liittyvää - ei 

niinkään taloushallintoon.  

 

Taulukko 2. Kysymykset 8-10. Yrityksen taloushallinto. 

 

 
Yritys A Yritys B Yritys C 

Taloushallinnosta vastaa Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja 

Taloushallinnosta vastaavan 
koulutus 

Yliopisto Ammattikoulu Ammattikoulu 

Käytetäänkö tilitoimistoa Kyllä Kyllä Kyllä 

Tilitoimistolle siirretyt tehtävät Veroilmoitus 
Veroilmoitus, 

kirjanpito 
Veroilmoitus, 

kirjanpito 

 

Kyselyyn vastanneiden yrityksien taloushallinnon tehtävät ovat jaettu yrityksien 

johdon ja tilitoimiston kesken, mutta kuitenkin niin, että suurin osa taloushallinnon 

tehtävistä kuuluu yrityksien johdon tehtäviin. Kysymyksessä 10, päätöksentekijöitä 

pyydettiin listaamaan tilitoimistolle siirrettyjä yrityksen taloushallinnon tehtäviä. Yritys 

A:n taloushallinnosta vain veroilmoituksen teko on siirretty tilitoimistolle. Yritys B sekä 

yritys C käyttivät veroilmoituksen tekemisen lisäksi myös tilitoimiston 

kirjanpitopalveluita. Muut taloushallinnon tehtävät suoritetaan yrityksien sisällä.  

Yrityksien sisäisellä taloushallinnon osaamisella sekä tilitoimiston palveluiden 

hyväksikäytöllä voidaan olettaa olevan vaikutusta tilintarkastajan valinnan 

tarpeellisuuteen. Kuten edellä nähdään, tilitoimiston palveluiden hyödyntäminen on 

melko vähäistä vastanneiden yrityksien tapauksessa ja tämä luo usein 

omistajajohtajalle tarpeen käyttää hyväkseen tilintarkastajan konsultointipalvelua. 

Yritys A:n tapauksessa tilintarkastajalta pyydetään kantaa kirjauksiin ja 

tulevaisuudessa yrityksen päätöksentekijät tulevat mahdollisesti konsultoimaan 

tilintarkastajaa hallinnollisissa asioissa, kuten yhtiömuodon valinnassa ja yrityksen 

kehittämisessä. Myös yritys B on hyödyntänyt tilintarkastajan konsultointipalvelua 

yrityksen toiminnan kehittämisessä. 
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3.2.2 Yrityksen tilintarkastus 

Kolmannessa osassa kyselyä, kysymykset 11–16, paneudutaan yrityksien 

vaatimukseen valita tilintarkastaja sekä tilintarkastajan ja yritysjohdon väliseen 

kommunikointiin. Vastanneiden päätöksentekijöiden vastaukset kysymyksiin 11–15 

ovat tiivistetty taulukkoon 3. Kysymys 16 on jätetty taulukosta pois, koska siihen ei 

saatu vastausta keltään vastaajista. 

 

Taulukko 3. Kysymykset 11–15. Yrityksen tilintarkastus.   

  Yritys A Yritys B Yritys C 

Tilintarkastaja 
(HTM/KHT/maallikko) 

Maallikko KHT KHT 

Jos maallikko, jatkaako 
siirtymäajan jälkeen 

Kyllä, KHT - - 

Tilintarkastajasuhteen 
pituus 

10 vuotta 5 vuotta 4 vuotta 

Vaatimus 
tilintarkastukseen 

Yrityksen sisältä, 
lainsäädännöstä 

Omistajat, rahoittajat Rahoittajat 

Tilintarkastajan kanssa 
kommunikointi 

Tilintarkastusraportti, 
neuvonanto ja 

konsultointi 

4 kertaa vuodessa, 
tilintarkastuskertomus, 

keskustelua 

Kerran vuodessa, 
tilintarkastuskertomus 

 

Pienyrityksien ollessa kyseessä, jokainen yritys on nähnyt tarpeelliseksi käyttää vain 

yhden tilintarkastajan palveluksia.  Kyselyyn vastanneiden yrityksien tilintarkastajat 

ovat KHT- ja maallikkotilintarkastajia. Yritys A:lla on ollut käytössä KHT-tilintarkastaja 

vuodesta 2012 lähtien. Aikaisemmin yritys A hyödynsi oikeutta käyttää 

maallikkotilintarkastajaa, mutta lakimuutoksen vuoksi siirtymäajan jälkeen 

auktorisoidun tilintarkastajan valinta maallikkotilintarkastajan tilalle tuli 

välttämättömäksi (TilintarkL 459/2007, 10§). Yritys B ja yritys C ovat hyödyntäneet 

KHT-tilintarkastajien palveluita yritystoimintansa alusta alkaen. Yrityksillä on ollut 

nykyiset tilintarkastajat käytössä jo pidemmän aikaa. Yritys A hyödynsi saman 

maallikkotilintarkastajan palveluita 10 vuotta, yritys B:n tilintarkastaja on ollut 

toimessa 5 vuotta ja yritys C:llä on ollut yhteistyössä tilintarkastajansa kanssa 4 

vuotta. Vaikka yrityksiltä ei kysytty yritystoiminnan ajallista pituutta tai tilintarkastajan 

vaihtuvuutta, vastaukset indikoivat tilintarkastajasuhteen pysyvyyteen. Yritys B:n 
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päätöksentekijän mukaan tuttu ja yrityksen toiminnan tunteva tilintarkastaja on ollut 

yksi tärkeimmistä syistä tilintarkastuksesta saadun hyödyn kokemiseen. 

Kysymyksestä 14 selvisi, että vaatimus ulkoiseen tilintarkastukseen voi tulla sekä 

yrityksen sisältä (esim. yritysjohto, omistajajohtaja) että ulkopuolisilta tahoilta (esim. 

verohallinto, pankit ja muut ulkopuoliset rahoittajat). Yritys A:n tarve 

tilintarkastukseen on tullut alun perin yrityksen osakkailta. Yritys A:n päätöksentekijän 

mukaan ”tarkastus oli selvitys osakkaille, että tilit on hoidettu tasapuolisesti ja oikein”.  

Myöhemmin tarve on muodostunut lainsäädännöllisistä syistä. Yritys B:n kysyntä 

tilintarkastukseen on tullut sekä sisäiseltä ja ulkoiselta taholta. Yritys B:n omistajien 

lisäksi myös ulkopuoliset rahoittajat ovat vaatineet yrityksen tilintarkastusta.  

Molemmat osapuolet ovat halunneet ”varmistuksen yrityksen taloudellisesta tilasta 

sekä informaation totuudenmukaisuudesta”. Yritys C:n kysyntä ulkopuoliseen 

tilintarkastukseen on tullut pelkästään ulkopuolisilta rahoittajilta. ”Omistajat ovat 

tietoisia yrityksen taloudellisesta tilasta, joten tilintarkastajan hankinta on ollut 

välttämätöntä vain ulkopuolisten tahojen vuoksi”. Yritys C:n lakisääteisen 

tilintarkastuksen tuottama tilintarkastuskertomus on ollut käytössä lähinnä vain 

rahoittajien luottamuksen ylläpitäjänä. 

Kuten jo edellä mainittiin, tilintarkastuksesta saatu hyöty nähdään rahallisen lisäarvon 

lisäksi myös tilintarkastajalta saatuna tietotaitona. Yritysjohdon ja tilintarkastajan 

välisen kommunikoinnin voidaan olettaa selittävän yritysjohdon tietotaidon kasvua, 

koska jos kommunikointi on vähäistä, ei tiedon välittäminen toimi 

tilintarkastusprosessissa ja tällöin hyöty jää saamatta. Kommunikoinnin tiheyttä ja 

informaation kulkua tilintarkastajan ja yritysjohdon välillä tiedusteltiin kysymyksessä 

15. Päätöksentekijän ja tilintarkastajan välinen kommunikoinnin määrä ja heidän 

välillään liikkuva informaatio vaihteli jonkin verran yrityksien välillä. Yritys C:n 

omistajajohtaja tapaa tilintarkastajaa vain kerran vuodessa ja tilintarkastuksen 

jälkeen vastaanottaa tilintarkastuskertomuksen. Omistajajohtajan ja tilintarkastajan 

välillä liikkuu taloudellista informaatiota yrityksen toiminnasta ja tilasta, mutta 

ylimääräistä konsultointia ei heidän välillään tapahdu. Yritys B tapaa tilintarkastajaa 

noin neljä kertaa vuodessa. Tällöin yrityksien johto keskustelee tilintarkastajan 

kanssa yrityksen taloudellisesta tilasta ja konsultoi tilintarkastajaa yrityksen 

toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista, jonka jälkeen vuoden lopussa yritys 
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vastaanottaa tilintarkastuskertomuksen. Yritys A:n tilintarkastajalta saama 

informaatio käsittää pääasiassa tilintarkastusraportin ja päätöksentekijät ovat 

yhteydessä tilintarkastajaan 3-5 kertaa vuodessa. Kuten jo aikaisemmin on mainittu, 

informaatio yrityksen ja tilintarkastajan välillä on ollut sekä taloushallintoon liittyvää 

neuvonantoa että yrityksen toimintaan kytkeytyvää konsultointia.  

 

3.2.3 Päätöksentekijän näkemys tilintarkastuksesta 

Kyselylomakkeen viimeisessä osassa, kysymykset 17–23, kysytty yrityksien 

päätöksentekijöiden yleinen mielipide tilintarkastuksesta huomattiin olevan 

suhteellisen käytännönläheinen. Vastaukset näihin kysymyksiin on tiivistetty 

taulukkoon 4.  

 

Taulukko 4. Kysymykset 17, 18 ja 20–23. Päätöksentekijän näkemys 
tilintarkastuksesta 

Yritys A Yritys B Yritys C 

 Selvitys osakkaille 
 Tarpeellinen osa 

talouden tarkastusta
 Välttämätön yritystoiminnan 

tarkastus

 Yrityksen kehittämisen 
konsultointi

 Ulkoisen rahoituksen 
saamisen varmistaminen

 Rahoittajien luottamus 
paranee

 Hyöty kasvaa tulevaisuudessa
 Neuvoja muutaman 

kerran vuodessa 
 Taloudellisen tilan 

tarkkaileminen

 Neuvoja 3-5 kertaa vuodessa
 Tilintarkastajan 

kustannus kohtuullinen

 Tilintarkastajan 
kustannus 

kohtuullinen 

 Maallikkotilintarkastajan 
kustannus edullinen, KHT 

kohtuullinen

    

 Ongelmana tilintarkastajan 
löytäminen läheltä toimipaikkaa

    

 Tilintarkastuksella ei 
vaikutusta toimintaympäristöön 

ja sidosryhmiin

    

 

”Tilintarkastus on tarpeellinen osa talouden tarkastusta ja luotettavimman tuloksen 

saamme ulkopuoliselta tilintarkastajalta” (Yritys B). Yritys A:n näkemys 
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tilintarkastuksesta on ollut se, että sitä on aiemmin käytetty osakkaille selvityksenä 

tilien tasapuolisesta hoidosta ja tulevaisuudessa yritys tulee käyttämään 

konsultointipalveluita esimerkiksi yrityksen kehittämisessä. Tilintarkastuksen tuoman 

hyödyn yritys A uskoo kasvavan tulevaisuudessa. Yritys C:n mukaan tilintarkastus on 

ollut vain välttämätön yritystoiminnan tarkastus. Yritys C:n päätöksentekijän mukaan 

suurin hyöty tilintarkastajan valinnasta on siinä, että ulkopuoliset rahoittajat luottavat 

yritykseen ja sen kykyyn pitää taloudellinen tila hyvänä. Tästä he saavat 

varmistuksen ja vakuuden tilintarkastuskertomuksen muodossa. Myös yritys B pitää 

ulkoisen rahoituksen saamisen varmistusta tilintarkastajan valinnasta saatavana 

hyötynä.  

Kysymyksessä 19, päätöksentekijöiltä pyydettiin arvioimaan muutaman tyypillisen 

tilintarkastajan tarjoaman palvelun tärkeyttä yritykselle. Kirjanpidon ja 

tilintarkastuksen laillisuusvalvonta/konsultointi oli jokaisen yrityksen päätöksentekijän 

mielestä nähty tarpeelliseksi. Yritys A ja yritys B näkivät tarpeelliseksi myös hallinnon 

tarkastuksen ja verolainsäädännön noudattamisen valvonnan/konsultoinnin. 

Rahoitukseen liittyvää konsultointia käyttivät hyväkseen yritys B ja yritys C. Näiden 

lisäksi kysymyksessä oli listattu budjetointiin liittyvä konsultointi, jota mikään yritys ei 

pitänyt tarpeellisena tilintarkastajan tarjoamana palveluna. Näiden edellä olevien 

vastausten perusteella voidaan päätellä että pienyritykset käyttävät 

lainsäädännöllisen tilintarkastuksen lisäksi useita tilintarkastajan neuvonta- ja 

konsultointipalveluita hyväkseen. Alla on kerätty kysymyksen 19 vastaukset 

taulukkoon. 

 

Taulukko 5. Kysymys 19. Tilintarkastajan tarjoamien palveluiden tarpeellisuus 
 

  Yritys A Yritys B Yritys C 

Kirjanpidon ja tilintarkastuksen 
laillisuusvalvonta/kosultointi Tarpeellinen Tarpeellinen Tarpeellinen 

Hallinnon tarkastus Tarpeellinen Tarpeellinen Ei tarpeellinen 
Verolainsäädännön noudattamisen 
valvonta/konsultointi Tarpeellinen Tarpeellinen Ei tarpeellinen 

Budjetointiin liittyvä konsultointi Ei tarpeellinen Ei tarpeellinen Ei tarpeellinen 

Rahoitukseen liittyvä konsultointi Ei tarpeellinen Tarpeellinen Tarpeellinen 
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Yritykset A ja B saavat neuvoja ja konsultaatiota tilintarkastajalta muutaman kerran 

vuodessa tapaamisten yhteydessä. Molemmat yritykset ovat nähneet neuvot hyviksi 

ja yritystoimintaa edesauttaviksi. Yritys B:n päätöksentekijän mukaan ”päätöksiä ei 

ole varsinaisesti tehty pohjautuen tilintarkastajan suosituksiin, mutta neuvoja on 

kuunneltu toimintamme parantamiseksi”. 

Tilintarkastuskustannusten suuruus ei ole ollut yrityksille este tai syy jättää 

tilintarkastus kokonaan pois. Yritys A:n mukaan maallikkotilintarkastajan veloittama 

kustannus oli edullinen ja uuden auktorisoidun tilintarkastajan tuoma korkeampi 

kustannuskin pysyy kohtuullisena. Myös yritys B ja C näkee auktorisoidun 

tilintarkastajan palkkion olevan kohtuullinen ja molempien yrityksien 

päätöksentekijöiden mielestä tilintarkastuksesta saama hyöty on kustannuksia 

suurempi. Koska kustannukset olivat kyselytutkimuksen ainut tutkijan nimeämä 

tilintarkastuksesta aiheutuva haitta, annettiin päätöksentekijöille mahdollisuus kertoa 

muita tilintarkastuksesta esille tulleita ongelmia. Ainut kyselytutkimuksessa esille 

tullut ongelma tuli esille yritys A:n vastauksissa. Pienyrityksille tyypillisesti, yritys A:n 

toimipaikka on maantieteellisesti hyvin sidottu, joten uutta, auktorisoitua 

tilintarkastajaa ei löydy toimipaikan läheltä.  
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4. YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTÖKSET 

Tämä tutkimus voidaan jakaa kahteen osioon: Teoriaan ja empiriaan. 

Ensimmäisessä osassa käsitellään tutkimuksen teoriaosa, joka koostuu tieteelliseen 

kirjallisuuteen pohjautuvasta kirjallisuuskatsauksesta sekä aikaisempien tutkimusten 

tarkastelusta.  Aiheeseen liittyvää teoriaa käsiteltäessä tehtiin tutkimusta edesauttava 

kyselylomake (Liite 2), jolla kerättiin aineistoa tutkimuksen empiiriseen osioon. 

Kyselylomakkeella selvitettiin pienyrityksien päätöksentekijöiden näkemystä 

tilintarkastuksesta ja siitä saatavasta hyödystä. Teorian ja empirian tarkoituksena oli 

tarkastella sitä, millaista hyötyä pienyritykset saavat tilintarkastuksesta.  

Tieteellinen kirjallisuus sekä aikaisemmat tutkimukset osoittivat, että pienyritysten 

omistajajohtajien taloushallinnon osaaminen ei useimmiten ole riittävä takaamaan 

taloudellisen informaation luotettavuutta. Yrityksien vähäisen henkilöstömäärän 

vuoksi pienet virheet ja puutteet saattavat jäädä huomaamatta. Omistajajohtajat 

myös usein haluavat keskittää osaamisensa ja toimintansa yrityksen toimialaan, 

jolloin heidän on hankittava ulkopuolisia osapuolia joiden kanssa he voivat luoda 

yhteistyötä saadakseen jokaisen liiketoiminnan osan hoidettua. Yrityksen talouden 

ollessa kyseessä, tällainen auttava osapuoli voi olla esimerkiksi tilintarkastaja. 

Tilintarkastajan rooliksi voidaan nähdä sekä tilinpäätöskertomuksen laatija 

(lakisääteinen tilintarkastus) että yritysjohdon neuvonantaja. Usein pienyritykset 

saavat suurimman hyödyn tilintarkastuksesta juuri tilintarkastajan konsultoinnin 

kautta. Jos yrityksen johto on kuitenkin ammattitaitoinen, eikä näe tilintarkastajan 

konsultoinnin lisäarvoa tuottavaksi, on lakisääteinen tilintarkastus ainoa mahdollisuus 

hyötyä tilintarkastajasta.  

Aikaisemmissa tutkimuksissa yrityksen nähtiin hyötyvän tilintarkastuksesta monella 

tapaa. Tilintarkastuksen myötä yrityksen sisäinen kontrolli sekä velkojien suoja ja 

luotonanto parantui, yrityksen taloudellisen informaation luotettavuus ja laatu 

kohentui ja yrityksen johdon ja omistuksen välinen agenttiongelma väheni. Empiirisen 

tutkimuksen mukaan tilintarkastuksesta saatu hyöty koettiin pääasiassa 

tilintarkastajan antamana neuvonantona sekä yrityksen taloudellisen informaation 

luotettavuuden varmistuksena. Myös ulkoisen, vieraan pääoman ehtoisen 
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rahoituksen saamisen takaaminen oli yksi tärkeimmistä syistä pienyritysten 

tilintarkastukselle. 

Tilintarkastuksen nähdään luovan luottamusta sekä yrityksen sisällä että yrityksen 

ulkopuolisten sidosryhmien kesken. Sisäinen luottamus kasvaa yrityksissä, kun 

omistajat saavat tiedon yrityksen toiminnasta luotettavalta taholta. Tilintarkastuksen 

myötä omistajat varmistavat, että ovat yhteistyössä luotettavien kumppaneiden 

kanssa ja että yrityksen asiat ovat hyvin. Haastateltavien yritysten tilintarkastuksesta 

hyötyviä ulkopuolisia sidosryhmiä ovat lähinnä rahoittajat. Yritykset hyötyivät vieraan 

pääoman hankkimisen yhteydessä lakisääteisen tilintarkastuksen tarjoamasta 

luottamuksesta yrityksen toiminnan tilaan. Tilintarkastajan laatima 

tilintarkastuskertomus antaa luotettavan kuvan yrityksen toiminnasta ja 

taloudellisesta tilasta ja ilman tarkastettuja tilejä yritysjohto voi joutua käyttämään 

ylimääräistä aikaa vakuuttaakseen lainanantajat tilinpäätöstietojen 

oikeudellisuudesta. 

Aikaisempien tutkimusten tulokset olivat ristiriidassa tilintarkastuskustannusten 

vaikutuksesta tilintarkastuksesta saatavan hyödyn kokemiseen. Joidenkin 

tutkimusten mukaan kustannusten nähtiin olevan hyvin vähäisiä verratessa 

tilintarkastuksesta saavutettuun hyötyyn, kun taas toiset tutkimukset osoittivat 

kustannusten olevan tarpeettomia ja suuria pienyrityksille. Empiirisessä 

tutkimuksessa tilintarkastuksesta tulevien kustannusten ei kuitenkaan nähty olevan 

päätöksentekijöiden mielestä tarpeettoman suuria. Yrityksien verratessa 

tilintarkastuksen kustannuksia saamiinsa hyötyihin, tilintarkastuksesta saatavan 

hyödyn nähtiin ylittävän kustannukset, eli yritykset todella saavat lisäarvoa 

tilintarkastuksesta.  

Empiirisen aineiston suppeus heikentää tutkimuksen tuloksen yleistettävyyttä, mutta 

se antaa suuntaa. Myös valittu tutkimusmenetelmä vähentää tuloksien 

yleistettävyyttä, koska kvalitatiivinen tutkimus ei anna yleispätevää tulosta. 

Tutkimuksen luotettavuutta eli reliabiliteettia parantaa tutkimuksen tulosten 

samansuuntaisuus aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna. Reliabiliteettia voi heikentää 

kyselytutkimuksen tuomat satunnaisvirheet, joita saattaa muodostua, kun vastaaja 

ymmärtää kysymyksen toisin kuin tutkija. Tutkimuksen validiteetti tarkoittaa kykyä 

mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Tässä tutkimuksessa korkea validiteetti 
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pyritään varmistamaan sillä, että empiirisen aineiston keräämiseen käytetty 

kyselylomake on tehty juuri tätä tutkimusta varten. 

Tutkimusta voisi jatkaa tekemällä laajemman tutkimuksen yrityksistä, jotka ovat 

valinneet vapaaehtoisen tilintarkastuksen ja verrata näitä yrityksiin, jotka ovat 

päättäneet luopua siitä. Mikä näitä yrityksiä yhdistää ja mikä erottaa? Onko yrityksillä 

jotain tiettyä ominaisuutta, jonka vuoksi tilintarkastus joko otetaan käyttöön tai 

jätetään valitsematta.  
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Liite 1. Tutkimukseen osallistumispyyntö 

 

Hei! 

Olen Sini Kemppainen ja opiskelen Lappeenrannan Teknillisessä Yliopistossa. Teen 

parhaillani kandidaatintutkintoa kauppatieteellisessä tiedekunnassa aiheesta 

”Tilintarkastuksen hyöty pienyrityksille”.  

Tutkielmassa tarkastelen pienyritysten tilintarkastusta sellaisten yritysten 

näkökulmasta, joille ulkoinen tilintarkastus on vapaaehtoista. Tutkimuksen 

lähtökohtana on pienyritysten päätöstentekijöiden kokema ja saama hyöty 

tilintarkastuksesta. Tavoitteenani on saada tietoa siitä, miksi pienyritys hyödyntää 

tilintarkastajan palveluita, vaikka ne ovat vapaaehtoisia. 

Lähestyn nyt Teitä kysyäkseni mahdollisuuttanne osallistua sähköpostikyselyyn. 

Vastauksia ei luovuteta kolmansille osapuolille, vaan minä olen ainoa joka tulee 

käsittelemään aineistoa. Kyselyaineisto hävitetään kandidaatintutkielman 

valmistuttua. Teidän sekä yrityksenne nimeä ei tulla mainitsemaan tutkielmassa. 

Kiitoksena kyselyyn vastaamisesta, Teillä on mahdollisuus saada kopio valmiista 

kandidaatintutkielmastani. 

Tutkielmani aikataulutus on tiukka ja toivoisin saavani Teiltä vastauksia 28.10. 

mennessä. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, mutta se olisi toivottavaa. 

Toivon vastaustanne sähköpostilla osoitteeseen: sini.kemppainen@lut.fi. 

Kysymykseni ovat sähköpostin liitteenä.  

Kiittäen 

Sini Kemppainen 

  

mailto:sini.kemppainen@lut.fi


 
 

Liite 2. Kyselyrunko 

 

Yleiset tiedot 

1. Yrityksen nimi: 

2. Kuvaus yrityksen toimialasta:  

3. Yhtiömuoto: 

4. Osakkaiden määrä yrityksessä: 

5. Työntekijöiden määrä yrityksessä: 

6. Vastaajan organisaatioasema:  

7. Vastaajan omistusosuus yrityksessä: 

 

Yrityksen taloushallinto 

8. Kuka vastaa yrityksenne taloushallinnon tehtävistä? Mikä on hänen 

koulutuksensa? 

 

9. Käyttääkö yrityksenne tilitoimiston palveluita? 

 

10. Jos käytössä tilitoimistonpalvelut, kuinka suuri osa taloushallinnon tehtävistä on 

siirretty tilitoimistolle?  
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Yrityksen tilintarkastus 

11. Onko yrityksenne tilintarkastaja KHT-, HTM- vai maallikkotilintarkastaja? 

 

12. Jos maallikkotilintarkastaja, jatkaako yrityksenne vapaaehtoista tilintarkastusta 

siirtymäajan jälkeen? (ottaa käyttöön KHT- tai HTM-tilintarkastajan palveluita) 

 

13. Kuinka kauan yrityksellänne on ollut sama tilintarkastaja? 

 

14. Tuleeko vaatimus ulkoiseen tilintarkastukseen yrityksenne sisältä (esim. 

yritysjohto, omistajajohtaja) vai ulkopuolisilta tahoilta (esim. verohallinto, pankit ja 

muut ulkopuoliset rahoittajat)? Miksi? 

 

15. Kuinka usein ja millä tavalla kommunikoitte yrityksen tilintarkastajan kanssa? 

Millaista tietoa liikkuu välillänne? 

 

16. Millaisia tilintarkastuspalveluita olette käyttäneet ja mihin tarkoitukseen? 
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Päätöksentekijän näkemys tilintarkastuksesta 

17. Yleinen mielipide tilintarkastuksesta?  

 

18. Mitkä ovat tärkeimmät kokemanne hyödyt tilintarkastuksesta ja 

tilintarkastuspalveluista? Koetteko saavanne yrityksellenne lisäarvoa ulkoisen 

tilintarkastuksen myötä? 

 

19. Seuraavassa on lueteltu tyypillisiä tilintarkastajan tarjoamia palveluita. Arvioikaa 

palveluiden tärkeys teille ja yrityksellenne.  

o Kirjanpidon ja tilintarkastuksen laillisuusvalvonta/konsultointi 

o Hallinnon tarkastus 

o Verolainsäädännön noudattamisen valvonta/konsultointi 

o Budjetointiin liittyvä konsultointi 

o Rahoitukseen liittyvä konsultointi 

 

20. Kuinka usein olette saaneet neuvoja tilintarkastajaltanne ja kuinka hyödyllisiksi 

koette neuvot? Oletteko tehneet päätöksiä pohjautuen tilintarkastajan suosituksiin? 

 

21.Mitä mieltä olette tilintarkastuskustannusten suuruudesta? (ei sisällä kirjanpidon 

aiheuttamia kuluja) 

 

22. Merkittävimmät ongelmat tilintarkastuksesta?  
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23. Onko tilintarkastuksella ollut mielestänne vaikutusta yrityksen 

toimintaympäristöön ja sidosryhmäsuhteisiin? 

 

Kiitos, 

Jos tahdotte valmiin kandidaatintyöni kiitokseksi vastauksistanne, kirjoittakaa alle 

osoitteenne. 

 

 

 


