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1 JOHDANTO 
 

Johdannon aluksi käsitellään tutkimuksen taustaa, ja tämän jälkeen siirrytään 

käsittelemään tutkimuksen tavoitteita sekä itse tutkimusongelmaa. Näiden lisäksi 

johdanto pitää sisällään tutkimuksen rajaukset sekä osion tutkimusmenetelmästä ja  

-aineistosta. Viimeiseksi esitellään tämän tutkimuksen rakenne. 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Suomessa astui voimaan vuonna 2007 uusi tilintarkastuslaki (2007/459). 

Uudistuksen taustalla vaikutti Euroopan unionin tavoite harmonisoida jäsenvaltioiden 

tilintarkastuksen sääntelyä ja käytäntöjä (Tilintarkastuslakityöryhmän raportti 2003, 

11). Uuden lain seurauksena pienimmät yhteisöt vapautettiin Suomessa 

tilintarkastusvelvollisuudesta. Tilintarkastuksen yhteiskunnallinen hyöty on kaikista 

suurin suuremmissa yhtiöissä, joiden osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteina. 

Jotta arvopaperikauppa toimisi tehokkaasti, on tärkeää että sijoittavat voivat luottaa 

yhtiöiden antamiin tietoihin. Pienimpien yhtiöiden osalta tilintarkastuksella on hyvin 

vähäinen yhteiskunnallinen merkitys. (Tomperi 2009, 9) Näin ollen on perusteltua, 

että niiden tilintarkastusvelvollisuudesta luovuttiin.  

 

Vaikka uuden lain seurauksena luovuttiinkin pienimpien yhteisöjen 

tilintarkastusvelvollisuudesta, tilintarkastuslain raja-arvot pienelle yhteisölle ovat 

Suomessa erittäin alhaiset verrattuna muihin maihin (Horsmanheimo & Steiner 2008, 

535). Merkittävä muutos uuden tilintarkastuslain voimaan astumisen seurauksena oli 

myös maallikkotilintarkastajista luopuminen. Tämän johdosta kaikkien 

tilintarkastusvelvollisten tulee käyttää HTM- tai KHT-tilintarkastajaa viimeistään 

vuoden 2012 tilinpäätöksen tarkastamiseen.  

 

Tilintarkastuksen merkitystä perustellaan usein johdon ja omistajien eriytymisestä 

johtuvilla agenttiongelmilla. Tilintarkastus vähentää agenttikustannuksia, jotka 

johtuvat johdon ja omistajien intressiristiriidoista. Omistajien on helpompi luottaa ja 

valvoa johdon toimia, kun käytettävissä ovat puolueettoman tahon tarkastamat tiedot. 
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(Jensen & Meckling 1976) Perheyrityksissä tällaista ongelmaa ei kuitenkaan ole, sillä 

omistus ja johto ovat samoissa käsissä. Näin ollen tilintarkastuksen merkitys 

teoriassa vähenee ja sen pakollisuus tällaisissa yhtiöissä kyseenalaistuu. 

Perheyrittäjyys ja perheyritykset ovat Suomessa talouden selkäranka, sillä eräiden 

arvioiden mukaan yrityksistä 80-86 % on perheyrityksiä. Suurin osa näistä yrityksistä 

kuuluu pk-yrityksiin, ja tästä syystä tämä tutkimusnäkökulma on erittäin 

ajankohtainen ja relevantti. (Perheyrittäjyys 2005, 9)  

 

Perheyrityksien merkitys maailmalaajuisesti on kiistaton, mutta niiden 

laskentatoimesta ja tilintarkastuksesta on tehty siitä huolimatta varsin vähän 

tutkimusta (Trotman & Trotman 2010, 226). Carey et al. (2000) tutkivat tekijöitä, jotka 

vaikuttivat tilintarkastajan vapaaehtoiseen valintaan perheyrityksissä. Tutkimuksessa 

tutkittiin muun muassa yrityksen kokoluokan ja velan määrän yhteyttä tilintarkastajan 

valintaan. Collis et al. (2004) puolestaan tutkivat tekijöitä, jotka vaikuttivat 

tilintarkastuksen kysyntään pienissä isobritannialaisissa yrityksissä. Chrisman et al. 

(2004) paneutuivat tutkimuksessaan taas agenttikustannuksiin. Tutkijat pyrkivät 

selvittämään miten perheyrityksien agenttikustannukset eroavat muiden yrityksien 

agenttikustannuksista.  

 

Aiheesta on tehty myös suomalaisia tutkimuksia. Sundgren (1998) tutki pieniä 

suomalaisia yrityksiä sisältävästä aineistosta eroavaisuuksia auktorisoitujen ja 

maallikkotilintarkastajien välillä antaa mukailtu tilintarkastuskertomus. Niskanen et al. 

(2010) puolestaan tutkivat tilintarkastuksen roolia pienissä noteeraamattomissa 

yrityksissä. Niskanen et al. (2011) ovat tehneet tutkimuksen myös laadukkaan 

tilintarkastuksen kysynnästä ei-noteeratuissa yrityksissä. Tutkimuksessa pyrittiin 

selvittämään kuinka johdon omistus vaikuttaa laadukkaan tilintarkastuksen 

kysyntään. Knechel et al. (2008) tutkivat pieniä ja keskisuuria suomalaisia yrityksiä ja 

tekijöitä, jotka vaikuttavat tilintarkastajan valintaan näissä yrityksissä. Ahjos (2012) 

pyrki lisensiaatintutkimuksessaan etsimään vastausta kysymykseen, onko 

tilintarkastuksesta hyötyä tarkastettavalle yritykselle ja erityisesti sen 

päätöksentekijälle pk-yrityksessä. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma sekä rajaukset 
 

Työn päätutkimusongelma muodostuu kysymyksestä: mikä on tilintarkastuksen 
merkitys pienelle perheyritykselle. Tutkimusongelmaa puretaan seuraavien 

alaongelmien kautta: 

 

- Millaisista tekijöistä koostuu tilintarkastuksen hyödyt pienelle perheyrittäjälle? 

- Mitkä ovat pakollisen tilintarkastuksen haitat? 

 

Tutkimuksen pääongelmaan pyritään saamaan vastaus asetettujen alaongelmien 

kautta. Työn pääasiallisena tarkoituksena on selvittää nimenomaan lakisääteisen 

tilintarkastuksen merkitys. 

 

Työ on rajattu koskemaan suomalaisia pieniä perheyrityksiä. Tässä tutkimuksessa 

pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka ylittää pakollisen tilintarkastuksen rajat, 

mutta joka silti määritellään pieneksi yritykseksi. Pienen yrityksen rajoiksi tässä 

työssä on otettu Euroopan komission antamat ohjearvot mikroyrityksille. Pieneksi 

yritykseksi on tässä tutkimuksessa otettu mikroyritys, koska Euroopan komission 

antamat ohjearvot pienelle yritykselle ovat suhteellisen suuret. Näiden arvojen 

mukaan yritys on mikroyritys, eli tässä tutkimuksessa pieni yritys, mikäli sen: 1) 

henkilöstömäärä jää alle 10:een, 2) liikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa sekä 3) 

tase on suuruudeltaan enintään 2 miljoonaa euroa (Euroopan komissio 2006, 14). 

 

Tutkimuksen rajauksena on pienen yrityksen lisäksi myös perheyrittäjyys. 

Perinteisesti perheyritykset toimivat paikallisesti ja ovat merkittäviä toimijoita 

alueellisesti. Perheyritykset ovat myös usein tärkeitä työnantajia paikallisesti ja voivat 

luoda laajemminkin lisäarvoa ja hyvinvointia paikkakunnalle. Koska perheyrityksen 

omistajat eivät kovin helposti vaihda asuinpaikkaa, säilyy myös yrityksen kotipaikka 

usein samana. Näin ollen perheyritykset tuovat alueille vakautta sekä pysyvyyttä. 

Tässä tutkimuksessa perheyrityksellä tarkoitetaan yhtiömuotoista perheyritystä. 

Tällaisen perheyrityksen määritelmänä käytetään kauppa- ja teollisuusministeriön 

asettaman perheyritystyöryhmän luomaa perheyhtiö-käsitettä, jossa perheyhtiö 

määritellään seuraavasti:  
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Yritys on perheyhtiö, jos 

 

1. Äänivaltaenemmistö on yrityksen perustaneella/perustaneilla luonnollisilla 

henkilöllä/henkilöillä tai yrityksen osakekannan hankkineella luonnollisella 

henkilöllä/hankkineilla luonnollisilla henkilöillä tai heidän puolisoillaan, 

vanhemmillaan, lapsellaan tai lapsen rintaperillisillään. 

2. Äänivaltaenemmistö voi olla välillistä tai välitöntä. 

3. Vähintään yksi suvun tai perheen edustajista on mukana yrityksen 

toiminnassa, johdossa tai hallinnossa. (Perheyrittäjyys 2005, 10, 23) 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 
 

Tässä työssä käytetään laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. 

Tutkimuksessa käytetty aineisto muodostuu pääosin aikaisemmin tehdyistä alan 

suomalaisista ja ulkomaalaisista tieteellisistä artikkeleista sekä alan kirjallisuudesta.  

 

Tärkeän osan tätä työtä muodostaa myös haastattelut. Haastattelut tehdään kolmelle 

pienelle perheyritykselle sekä HTM-tilintarkastajalle. Näiden avulla pyritään 

selvittämään kuinka hyvin teoria vastaa käytäntöä. Haastattelun etuna voidaan pitää 

sitä, että haastattelussa voidaan säädellä aineiston keruuta joustavasti ja tilanteen 

edellyttämällä tavalla sekä vastaajia myötäillen. Tässä tutkimuksessa käytetään 

haastattelumuotona nimenomaan strukturoitua eli lomakehaastattelua. Haastattelu 

tapahtuu näin ollen lomaketta apuna käyttäen. Itse lomakkeessa kysymysten ja 

väitteiden muoto sekä esitysjärjestys on täysin määrätty. (Hirsjärvi et al. 1997, 200-

203) 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimuksen rakenne muodostuu viidestä luvusta. Ensimmäisessä luvussa esitellään 

tutkimuksen tausta, tavoitteet, tutkimusongelma ja rajaukset sekä 

tutkimusmenetelmä- ja aineisto. Luvut kaksi ja kolme muodostavat tämän 

tutkimuksen teoriaosuuden. Luvuissa tarkastellaan tutkimusaiheitta aikaisemman 

kirjallisuuden ja tutkimuksen avulla.  
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Luvussa neljä esitetään tutkimuksen empiirinen osuus. Empiirinen osuus koostuu 

pienten perheyrityksien toimitusjohtajien sekä HTM-tilintarkastajan haastatteluista. 

Viimeinen luku, luku viisi, sisältää yhteenvedon ja johtopäätökset tehdystä 

tutkimuksesta. Tässä pohditaan myös tutkimuksen luotettavuutta sekä mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita. 
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2 TILINTARKASTUS 
 

Lain mukaan tilintarkastus sisältää yhteisön ja säätiön tilikauden kirjanpidon ja 

tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä hallinnon tarkastuksen (TTL 11§). Tämä on 

tilintarkastajan ydintehtävä ja sitä kutsutaan usein lakisääteiseksi tilintarkastukseksi. 

Tilintarkastuksen tavoitteena on se, että tilintarkastaja voi antaa lausunnon siitä, onko 

tilinpäätös sekä toimintakertomus laadittu voimassa olevien säännösten ja 

määräysten mukaisesti (Tomperi 2009, 7, 11). Usein tilintarkastaja on nähty yrityksen 

omistajien edustajana sekä heidän etujensa valvojana. Kuitenkin tilintarkastus 

hyödyttää myös muita yrityksen sidosryhmiä, kuten esimerkiksi sijoittajia ja 

rahoittajia. (Alakare et al. 2008, 17) 

 

2.1 Tilintarkastuksen kehitys  
 

Tilintarkastuksen suorittaminen oli yrityksille vapaaehtoista 1800-luvun loppupuolelle 

saakka. Tämän vuoksi tilintarkastustoiminta oli hyvin kehittymätöntä. Vuonna  1895 

säädettiin osakeyhtiölaki, ja tästä voidaan katsoa alkaneen myös lakisääteisen 

tilintarkastuksen. Laki kirjanpitovelvollisuudesta säädettiin vuonna 1925, ja tämä 

antoi myös paremmat edellytykset tilintarkastukselle. Ehkä kaikista merkittävin asia 

tilintarkastustoiminnan kannalta tapahtui vuonna 1947, jolloin voimaan astui uusi 

kirjanpitolainsäädäntö. Uusi laki täsmensi muun muassa tilinpäätöksen laatimista ja 

sisälsi omaisuustase- ja tulostasekaavat. (Kosonen 2005, 228) 

 

Vuonna 1978 otettiin käyttöön uusi osakeyhtiölaki, joka sisälsi aiempaa enemmän 

säädöksiä osakeyhtiöiden tilintarkastuksesta. Merkittävä muutos 

kirjanpitolainsäädännölle tapahtui vuonna 1973, jolloin uusi laki perustui 

dynaamiseen meno-tulo-teoriaan. Lain seurauksena myös tilinpäätöksen ulkoinen 

muoto muuttui sekä tuloslaskelma nousi keskeiseen asemaan. 20 vuotta 

myöhemmin kirjanpitolainsäädäntö uudistui taas. Kirjanpitolainsäädäntö jouduttiin 

kuitenkin uudistamaan seuraavan kerran jo vuonna 1997, jotta se vastaisi paremmin 

EY:n yhtiöoikeudellisia direktiivejä. Lain seurauksena muun muassa 

tilinpäätösraportit uudistuivat ja tilinpäätöksen luonne muuttui. Tilinpäätöksen 
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tavoitteena oli nyt oikeiden ja riittävien tietojen antaminen kirjanpitovelvollisen 

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä ennen tilinpäätöksen 

pääasiallisena tarkoituksena oli ollut jakokelpoisen voiton laskeminen. (Kosonen 

2005, 228-229) 

 

Ensimmäinen tilintarkastuslaki astui voimaan Suomessa 1.1.1995. Paineet laatia 

oma tilintarkastuslaki tulivat pääasiassa kolmesta lähteestä. Nämä olivat kritiikki, joka 

kohdistui Suomen tilintarkastusjärjestelmään, kansainvälistymiskehitys sekä tarpeet 

ammattikunnan sisällä. Tilintarkastuslaki koski kirjanpitovelvollisen yhteisön ja 

säätiön tilintarkastusta. Tilintarkastuksen sai tällöin suorittaa KHT- ja HTM-

tilintarkastajien lisäksi myös maallikkotilintarkastajat. Uuden lain seurauksena 

tilintarkastukseen alettiin kiinnittää yhä enemmän huomiota myös julkisuudessa. 

(Kosonen 2005, 72, 75, 230-231)  

 

Tilintarkastuslain voimaan astumisen jälkeen Suomen kannalta tärkeintä on ollut 

EU:n tilintarkastussääntelyn kehittyminen (Alakare et al. 2008, 18). Heinäkuussa 

2002 Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto antoivat IAS (International 

Accounting Standard) -asetuksen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 

soveltamisesta.  Asetuksen seurauksena EU:n jäsenvaltioiden listautuneiden 

yrityksien tulee laatia konsernitilinpäätöksensä 1.5.2005 ja sen jälkeen alkavilta 

tilikausilta IAS/IFRS  (International Accounting Standard/ International Financial 

Reporting Standard) -standardien mukaisesti. (Tilintarkastuslakityöryhmän raportti 

2003, 74) Maaliskuussa 2004 Euroopan komissio antoi ehdotuksen uudesta 

aikaisempaa merkittävästi laajemmasta tilintarkastusdirektiivistä. Tämä direktiivi 

hyväksyttiin lopulta huhtikuussa 2006. (Alakare et al. 2008, 19-20) 

 

Uusi tilintarkastuslaki, toinen järjestyksessään, astui voimaan 1.7.2007. 

Tilintarkastuslain rakenteesta tuli uudistuksien myötä entistä selkeämpi sekä 

johdonmukaisempi. Lain taustalla näkyy kansainvälinen kehitys. 2000-luvun alun 

tilinpäätösskandaalit muuttivat lainsäädäntöä ja tilintarkastusalan valvontaa sekä 

Yhdysvalloissa että Euroopassa. Merkittävimmät muutokset uuden tilintarkastuslain 

seurauksena olivat maallikkotilintarkastuksen lakkauttaminen, tilintarkastajan 

raportointia koskevien säännösten uudistaminen sekä pienten yritysten vapaus 

päättää siitä, valitaanko yritykselle tilintarkastaja. (Horsmanheimo et al. 2007, 19-20) 
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2.2 Tilintarkastuksen sisältö 

 

Tilintarkastuslain kolmas luku pitää sisällään säännökset tilintarkastuksen sisällöstä. 

Luvussa määritellään tilintarkastuksen kohde sekä säädetään tilintarkastajan 

raportoinnista. Uuden tilintarkastuslain voimaan astumisen myötä raportointiin on 

tullut joitain muutoksia. Näiden muutoksien seurauksena tilintarkastuskertomuksen 

lausuntojen määrää on supistettu sekä lukuun on otettu uusia säännöksiä konsernien 

tilintarkastuksesta, kansainvälisten tilinpäätösstandardien noudattamisesta ja 

tilintarkastuspalkkion määräytymisen perusteista. (Alakare et al. 2008, 59) 

 

2.2.1 Tilintarkastuksen kohde  

 

Tilintarkastuksen kohteena on tilintarkastuslain mukaan yhteisön tai säätiön 

tilikauden kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus ja yhteisön tai säätiön tilikauden 

aikainen hallinto. Tilintarkastuksen tulee antaa kohtuullinen varmuus siitä, ettei 

tilinpäätös  kokonaisuutena sisällä olennaista virhettä tai puutetta.  (Alakare et al. 

2008, 60) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tilintarkastaja kokoaa tarpeellisen 

tilintarkastusevidenssin, jonka perusteella tilintarkastaja voi tehdä lopullisen 

johtopäätöksen (Horsmanheimo & Steiner 2008, 220). Tilintarkastuksessa ei 

kuitenkaan edellytetä täydellistä varmuutta tarkastuksen kohteesta, sillä se vaatisi 

kirjanpitoaineiston kattavan tarkastamisen. Tämä taas ei ole mahdollista suorittaa 

kohtuullisilla kustannuksilla kuin ehkä pienimmissä yrityksissä. (Alakare et al. 2008, 

61) 

 

Tilintarkastuksen suunnitteluvaiheessa perehdytään toimeksiantajaan, hankitaan 

tietoa tästä sekä laaditaan tilintarkastuksen kokonaisstrategia ja 

tilintarkastussuunnitelma. Kun perehdytään tarkastuskohteena olevan yrityksen 

toimintaan, tilintarkastaja pystyy tunnistamaan ne keskeiset tapahtumat ja toiminnot, 

joilla saattaa olla olennainen vaikutus tarkastuskohteen tilipäätökseen. 

(Horsmanheimo & Steiner 2008, 219) Suunnittelun yhteydessä on myös tärkeää 

tunnistaa tarkastuskohteen toimintaan liittyvät mahdolliset riskialueet ja se, kuinka 

nämä otetaan huomioon tilintarkastuksessa. Tällaisia riskitekijöitä voi olla esimerkiksi 

yrityksen riippuvaisuus yhdestä toimialasta, merkittävästä tuotteesta tai asiakkaasta. 
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(Alakare et al. 2008, 61) Suunnitteluvaiheen laajuus riippuu muun muassa siitä, onko 

tilintarkastusasiakas tilintarkastajalle uusi vai onko kysymys jatkuvasta 

toimeksiannosta (Horsmanheimo & Steiner 2008, 219). 

 

2.2.2 Tilintarkastajan raportointi 

 

Lakisääteisiin tilintarkastajan kirjallisiin raportteihin kuuluvat tilinpäätösmerkintä, 

tilintarkastuskertomus ja tilintarkastuspöytäkirja (Horsmanheimo & Steiner 2008, 

309). Tilinpäätösmerkintä ja tilintarkastuskertomus annetaan jokaiselta tilikaudelta, 

jolta tilintarkastus on suoritettu. Sen sijaan tilintarkastuspöytäkirja annetaan yhteisön 

tai säätiön hallitukselle tai vastaavalle hallintoelimelle tarvittaessa. Näiden 

lakisääteisten raporttien lisäksi tilintarkastaja voi laatia vapaamuotoisia muistioita  

tilinpäätöksen laatijoille sekä antaa heille suullista ohjausta. (Tomperi 2009, 152) 

 

Tilintarkastaja tekee tilintarkastuksen suorittamisen jälkeen tilinpäätökseen 

merkinnän, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen. Tilinpäätösmerkinnän avulla 

yksilöidään luotettavalla tavalla tilinpäätös ja toimintakertomus, jotka tilintarkastaja on 

tarkastanut. Tilintarkastaja toteaa tilinpäätösmerkinnällä, että tilintarkastus on 

suoritettu, tilintarkastuksen kohteena on ollut merkinnällä varustettu tilinpäätös ja 

toimintakertomus ja että tilintarkastuskertomus on annettu. (Tomperi 2009, 152-153) 

 

Tilintarkastajan tulee antaa kultakin tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu 

tilintarkastuskertomus. Kertomuksessa on yksilöitävä sen kohteena oleva tilinpäätös 

sekä ilmoitettava, mitä tilinpäätössäännöstöä tilinpäätöksen laatimisessa on 

noudatettu. (Alakare et al. 2008, 75) Tilintarkastuskertomus voidaan antaa 

vakiomuotoisena, ehdollisena tai kielteisinä. Mikäli tilintarkastaja ei voi antaa 

lausuntoa, tulee tästä ilmoittaa myös tilintarkastuskertomuksessa. Kertomukseen 

tulee sisällyttää myös tilintarkastajan tarpeelliseksi katsomat lisätiedot. (Tomperi 

2009, 154)  

 

Tilintarkastuspöytäkirjassa tilintarkastaja esittää hallitukselle, hallintoneuvostolle, 

toimitusjohtajalle tai muulle vastuuvelvolliselle huomautuksia asioista, joita ei esitetä 

tilintarkastuskertomuksessa (Alakare et al. 2008, 87). Tämän vastuuvelvollisen tulee 
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käsitellä pöytäkirja viipymättä sekä säilytettävä se luotettavalla tavalla. Yleensä 

tilintarkastuspöytäkirja annetaan tilintarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen 

antamisen yhteydessä. Mikäli tilintarkastaja havaitsee aihetta huomautuksen 

tekemiseen, voidaan pöytäkirja antaa myös tilikauden aikana. Tilintarkastuspöytäkirja 

ei ole julkisesti saatavilla oleva asiakirja, joten sen antamiseen ei viitata 

tilintarkastuskertomuksessa. (Tomperi 2009, 165) 

 

2.2.3 Kansainväliset tilintarkastusstandardit 

 

Merkittävä osa tilintarkastusta sääntelevistä lähteistä tulee tilintarkastusalan 

standardeista ja suosituksista. Tilintarkastusdirektiivin mukaan 

tilintarkastusstandardeilla tarkoitetaan kansainvälisiä standardeja (International 

Standars on Auditing, ISA). Suomessa tilintarkastusalan standardit ja suositukset 

ovat KHT-yhdistyksen antamia soveltamisohjeita tilintarkastajille. (Horsmanheimo & 

Steiner 2008, 151) KHT-yhdistys on pitkään julkaissut sen jäseniä sitovia hyvää 

tilintarkastus- ja tilintarkastajatapaa koskevia standardeja, ohjeita ja suosituksia. 

Näiden lähtökohtana ovat olleet Kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFAC:n 

(International Federation of Accountants) ISA-standardit, muut standardit sekä 

ohjeet. (Tilintarkastusalan standardit ja suositukset 2009, 9) KHT-yhdistyksen 

antamat suositukset perustuvat IFAC:n standardeihin. Suosituksia on mukautettu 

Suomen lainsäädäntöön ja olosuhteisiin. Sen sijaan itse standardit ovat tarkkoja 

käännöksiä alkuperäisistä englannin kielellä julkaistuista standardeista. 

(Horsmanheimo & Steiner 2008, 151) 

 

2.3 Pienen yrityksen tilintarkastus 
 

Pienen yrityksen tilintarkastus poikkeaa suurten ja keskisuurten yritysten 

tilintarkastuksesta (Horsmanheimo & Steiner 2008, 415). Pienen ja suuren yrityksen 

tarpeet ja ajattelutavat tilinpäätöksen laatimiseen sekä sen hyväksikäytön kannalta 

ovat myös erilaiset (Leppiniemi & Leppiniemi 2010, 13). Suomen tilintarkastuslaissa 

on säädetty tiettyjä poikkeuksia pienille yrityksille. Tässä kappaleessa käsitellään 

tarkemmin pienen yrityksen erityispiirteitä, niiden tilintarkastusvelvollisuuden 

kehitystä sekä viimeisenä itse pienen yrityksen tilintarkastusta.  
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2.3.1 Pienen yrityksen erityispiirteitä 

 

Yritys voidaan luokitella pieneksi monella eri kriteerillä, mutta usein luokittelussa 

käytetään yrityksen koon (liikevaihto tai henkilökuntamäärä) mukaan määräytyvää 

luokittelua. Pienistä yrityksistä voidaan löytää joitain yhteisiä piirteitä. Pienten 

yrityksien kirjanpito- ja veroasioiden hoito on usein toteutettu ulkopuolisen tahon, 

yleensä tilitoimiston, kautta. Pienissä yrityksissä on yleensä myös vähän 

laskentatoimen parissa työskenteleviä henkilöitä. Joissakin pienissä yrityksissä 

kirjanpitoon ja muuhun ulkoiseen laskentatoimeen liittyvät asiat voidaan hoitaa 

kokonaan yrityksen ulkopuolella esimerkiksi juuri tilitoimiston ja tilintarkastajan avulla. 

(Koskela 1990, 28, 30; Leppiniemi & Leppiniemi 2010, 14, 17). 

 

Kirjanpitoon ja hallintoon kuuluvien perusasioiden hoitaminen ei välttämättä ole 

pienissä yrityksissä aina varmalla pohjalla. Pienyrityksessä yrittäjänä toimiva henkilö 

voi keskittyä pelkästään liiketoiminnasta huolehtimiseen eikä ole tietoinen esimerkiksi 

omista ja tilintarkastajan lakiin perustuvista tehtävistä ja vastuusta. Pienien yrityksien 

erityispiirteisiin kuuluu myös toiminnan joustavuus. Pienyritys pystyy reagoimaan 

sekä sopeutumaan toimintaympäristönsä muutoksiin suuria yrityksiä nopeammin. 

(Horsmanheimo & Steiner 2008, 415-416) Toisaalta taas suuremmat yritykset 

kykenevät selviytymään vaikeista olosuhteista paremmin suurempien taloudellisten 

resurssiensa ansiosta (Tilintarkastusalan standardit ja suositukset 2009, 589). 

 

Pienen yrityksen ominaisuuksiin kuuluvat tyypillisesti rajalliset sisäiset kontrollit, jotka 

johdolla on mahdollisuus ohittaa sen niin halutessaan (Tilintarkastusalan standardit ja 

suositukset 2009, 581). Pienessä yrityksessä päätöksenteko on myös hyvin 

keskittynyttä ja omistajajohtajalla on usein määräävä asema. Näin ollen pienten 

yrityksien erityispiirteisiin kuuluu omistajajohtajan vahva vaikutusmahdollisuus 

kaikissa yritystä koskevissa päätöksissä. Nämä omistajajohtajan 

vaikutusmahdollisuudet voivat parantaa muuten pienimmille yrityksille tyypillistä 

heikkoa sisäistä valvontaa. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 415-417)  
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Vieraan pääoman merkitys pienen yrityksen rahoituksessa on tyypillisesti suuri. 

Pienyritysten erityispiirteisiin kuuluu lisäksi se, että yrityksellä on tyypillisesti vain yksi 

toimipiste. Yrityksen toiminta on usein keskittynyt suppeasti jollekin tietylle toimialalle 

tai muutaman tuotteen valmistukseen. Nämä seikat lisäävät pienyrityksien 

liiketoimintaan liittyviä riskejä. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 417) KHT-yhdistyksen 

antamien tilintarkastussuosituksien mukaan pienen yrityksen toiminnan jatkuvuuteen 

vaikuttavia riskejä ovat juuri riski pankkien tai muiden lainanantajien luottamuksen 

päättymisestä, riski suurten asiakkaiden ja avainhenkilöiden menettämisestä sekä 

riski lisenssin, franchising-sopimuksen tai muun vastaavan sitoumuksen 

menettämisestä (Tilintarkastusalan standardit ja suositukset 2009, 589). 

 

2.3.2 Pienen yrityksen tilintarkastusvelvollisuuden kehitys  

 

Ensimmäinen tilintarkastuslaki velvoitti kaikki kirjanpitolain mukaan 

kirjanpitovelvolliset yhteisöt ja säätiöt suorittamaan tilintarkastuksen. Lain 

seurauksena tilintarkastusvelvollisuus kiristyi, sillä myös kaikki kommandiittiyhtiöt ja 

avoimet yhtiöt velvoitettiin valitsemaan tilintarkastaja. Tätä ennen näiden 

henkilöyhtiöiden, joiden palveluksessa oli korkeintaan 30 henkilöä, ei tarvinnut valita 

tilintarkastajaa. Laki ei tuonut muutosta osakeyhtiöihin eikä osuuskuntiin, sillä niillä oli 

velvollisuus valita tilintarkastaja jo ennen tilintarkastuslain voimaanastumista. 

(Tilintarkastuslakityöryhmän raportti 2003, 70) Uusi säännös aiheutti tuolloin paljon 

hämmästelyä, sillä EY:n direktiivi mahdollisti pienimpien yrityksien jättämisen 

kokonaan tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle (Kosonen 2005, 213).  

 

Vuonna 2003 valmistuneessa tilintarkastuslakityöryhmän raportissa pyrittiin  

selvittämään tilintarkastuslain muutostarpeita sekä keinoja lakisääteisen 

tilintarkastuksen kehittämiseen. Raportissa otettiin esille kritiikki, joka kohdistui 

tuolloin vielä käytössä olleeseen maallikkotilintarkastukseen. Kritiikin mukaan 

maallikkotilintarkastajat eivät esimerkiksi olleet pystyneet suoriutumaan lakisäteisistä 

velvollisuuksista, joita oli tullut jatkuvasti lisää. Useat viranomaiset olivat myös 

ilmaisseet tarpeesta varmistaa pienyritysten kirjanpidon ja tilinpäätösten riittävä taso. 

Maallikkotilintarkastuksen lakkauttaminen olikin ollut yksi keskeisimmistä 

kysymyksistä tilintarkastuslakityöryhmässä. Tähän asiaan liittyi vahvasti pohdinta 
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siitä, vapautetaanko pienimmät yritykset tilintarkastusvelvoitteesta mikäli 

maallikkotilintarkastuksesta päätetään luopua. (Tilintarkastuslakityöryhmän raportti 

2003, 3, 85-86, 92) 

 

2.3.3 Pienen yrityksen tilintarkastus ja siinä huomioon otettavia seikkoja 

 

Uusi tilintarkastuslaki astui voimaan 1.7.2007. Uuden tilintarkastuslain lähtökohtana 

on 4 §:n mukaan, että kaikissa yhteisöissä ja säätiöissä on valittava tilintarkastaja ja 

toimitettava tilintarkastus. Lain seurauksena kuitenkin kaikkein pienimmät yritykset 

vapautettiin tilintarkastusvelvollisuudesta. Tilintarkastajaa ei tarvita valita, jos 

enintään yksi seuraavista rajoista ylittyy päättyneeltä ja sitä välittömästi edeltäneeltä 

tilikaudelta: 

 

- liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on 200 000 euroa 

- taseen loppusumma on 100 000 euroa 

- yrityksen palveluksessa on keskimäärin kolme henkilöä. (TTL 4 §) 

 

Tilintarkastus tulee aina suorittaa, jos yhteisön pääasiallisena toimialana on 

arvopapereiden ostaminen ja hallinta tai jos yrityksellä on huomattava vaikutusvalta 

toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan rahoituksen johtamisessa. (TTL 4§) 

Maallikkotilintarkastajaa ei ole enää mahdollista valita, sillä sitä voitiin käyttää 

viimeisen kerran 31.12.2011 päättyneen tilinpäätöksen tarkastamisessa 

(Horsmanheimo & Steiner 2008, 418). Nykyään tilintarkastuslaissa tilintarkastajalla 

tarkoitetaan auktorisoitua tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä (TTL 2§). 

 

Pienen yrityksen tilintarkastusta tehdessään tulee tilintarkastajan ottaa huomioon 

muun muassa edellä mainitut luvun 3.1 erityispiirteet, kuten päätöksenteon 

keskittyminen, yritysjohdon osaaminen taloudellisissa ja hallinnollisissa asioissa sekä 

liiketoimintaan liittyvät riskit. Tilintarkastajan tulee kohdistaa tarkastustoimenpiteensä 

sellaisille pienyrityksen osa-alueille, joissa riskit virheiden ja puutteiden 

esiintymisestä ovat suurimmat. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 425)  
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Sisäisten kontrollien rajallisuus ja mahdollinen puuttuminen ovat tärkeimpiä asioista, 

jotka tulee ottaa huomioon pienen yrityksen tilintarkastusta suunniteltaessa ja 

toteuttaessa. Pienille yrityksille on tyypillistä, että niiden palveluksessa ei ole yhtään 

tai on vain muutamia työntekijöitä, joiden ainoa tehtävä on kirjanpidon hoito. Tämän 

johdosta kirjanpito voi olla vähemmän kehittynyttä tai puutteellista. Tämä puolestaan 

kasvattaa todennäköisyyttä siitä, että tilinpäätös sisältää virheitä tai puutteita. 

Monesti ainoa sisäinen kontrolli pienissä yrityksissä on omistajajohtaja itse. 

Omistajajohtaja valvoo alaistensa toimintaa ja mikäli tätä valvontaa ei olisi, kasvaisi 

riski työntekijöiden väärinkäytöksien ja virheiden havaitsematta jäämisestä. Kuitenkin 

3.1 luvussa esitetyn tavoin myös johdon valvontaan sisältyy riskejä tilintarkastuksen 

kannalta. Pienyrityksen johto voi valta-asemansa vuoksi kiertää kaikki yrityksen 

kontrollit, mikäli se niin haluaa tehdä. Näin ollen omistajajohtajan rehellisyys, asenne 

sekä pyrkimykset vaikuttavat sisäisten kontrollien luotettavuuteen. (Tilintarkastusalan 

standardit ja suositukset 2009, 580) Tilintarkastaja voi ottaa muun muassa 

seuraavanlaisia asioita huomioon edellä mainittuja asioita arvioidessaan:  

 

- Onko omistajajohtajalla selkeä syy vääristellä tilinpäätöstä sekä käytännössä 

mahdollisuus tähän? 

- Onko omistajajohtajan elintaso olennaisesti ilmeisessä ristiriidassa 

tilintarkastajan tiedossa oleviin omistajajohtajan tuloihin nähden? 

- Onko epätavallisia lähipiiritapahtumia?  (Horsmanheimo & Steiner 2008, 427) 

 

Pienten yritysten tilintarkastukselle on myös tyypillistä pelkistyneisyys sekä se, että 

toimeksiantoon osallistuu vähemmän tilintarkastusapulaisia. Koska pienyrityksillä on 

usein suppeampi liiketoiminta, saattaa se yksinkertaistaa tilintarkastajan työtä tietojen 

hankinnassa, dokumentoinnissa sekä sen ylläpitämisessä. Kirjanpitoaineistoa on 

myös yleensä vähemmän ja se on tästä johtuen helpommin analysoitavissa. 

(Tilintarkastusalan standardit ja suositukset 2009, 580-581). Koska tarkastettavaa 

aineistoa on vähemmän, ei tilintarkastajan tarvitse käyttää kaikkein kehittyneimpiä 

tilintarkastusmenetelmiä. Pienen yrityksien tilintarkastuksessa on myös mahdollista 

tarkistaa tarvittaessa yrityksen kirjanpidon kaikki tositteet.  Niin sanottu tilikauden 

aikainen tilintarkastus puuttuu yleensä pienistä yrityksistä kokonaan. Pienyrityksien 

tilintarkastus suoritetaan tilintarkastajan toimesta tyypillisesti vasta silloin, kun 

tilinpäätös valmistuu. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 416, 417) 
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3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET  
 

Tässä kappaleessa tarkastellaan tilintarkastuksen merkitystä pienelle 

perheyritykselle aiempien tutkimuksien kautta. Aluksi esitellään tilintarkastuksen 

merkitys agenttiteorian näkökulmasta. Seuraavissa kappaleissa käsitellään 

puolestaan tilintarkastuksen hyötyjä sekä haittoja. Viimeisenä on yhteenveto 

kappaleessa esitetyistä asioista. 

 

3.1 Agenttiteoria tilintarkastuksen merkityksen lähteenä 
 

Agenttiteorialla perustellaan usein tilintarkastuksen tarpeellisuutta. Kun päämiehen ja 

agentin välillä vallitsee intressiristiriitoja, on ilman toimivaa valvontaa mahdollista, 

että johto (agentti) toimii vastoin omistajien (päämiehien) etua. Ulkopuolisen ja 

luotettavan tahon tekemä tilintarkastus vähentää agenttikustannuksia ja parantaa 

läpinäkyvyyttä johdon ja omistajien välillä. (Watts & Zimmerman 1983) Eriytyneen 

johdon ja omistajien välisistä kannustinongelmista on tehty tutkimuksia runsaasti. 

Muun muassa Ross (1973), Jensen ja Meckling (1976) ovat tutkineet päämies-

agentti-suhdetta, sekä siitä johtuvia agenttikustannuksia. Perheyritykset muodostavat 

agenttiteorialle mielenkiintoisen asetelman, sillä näissä yrityksissä johto ja omistus 

eivät ole erillään toisistaan. Jensen ja Meckling, (1976), Fama ja Jensen (1983) ja 

Ang, Cole, ja Lin, (2000) ovat tulleet tutkimuksissaan johtopäätöksiin, joiden mukaan 

perheyrityksien agenttikustannukset ovat olemattoman pienet tai jopa nolla.  

 

Perheyrityksissä agenttikustannuksia vähentää esimerkiksi johdon epäitsekkäämpi 

käytös. Tähän johtopäätökseen tulivat Khalil et al. (2011). He tutkivat ovatko 

yhdysvaltalaisissa yrityksissä omistajarakenne ja tilintarkastajan eroamisherkkyys 

yhteydessä toisiinsa. Johdon itsekkäällä käyttäytymisellä todettiin olevan vaikutusta 

tilintarkastajan eroamisherkkyyteen. Tämän johtopäätöksen takana on ajatus 

tilintarkastajien haluavan välttää asiakkaita, joiden he kokevat olevan riskisempiä. 

Tällaiset asiakkaat aiheuttavat tilintarkastajille kustannuksia muun muassa 

mahdollisten oikeudenkäyntikulujen takia. Tuloksista huomattiin tilintarkastajan 

eroamisherkkyyden olevan perheyrityksissä merkittävästi pienempi kuin ei-
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perheyrityksissä. Yhtenä syynä arveltiin olevan juuri perheyrityksien johtajien 

vähäisempi itsekäs käyttäytyminen. (Khalil et al. 2011, 703-704, 721-722)  

 

Suomalaisia yrityksiä tutkivassa tutkimuksessa huomattiin suurempien yrityksien 

käyttävän tilintarkastuksessa suuria tilintarkastusyhteisöjä muita todennäköisemmin 

(Knechel et al. 2008). Pienissä suomalaisissa yrityksissä perheomistajuuden on 

osoitettu vähentävän suurien tilintarkastusyhteisöiden käyttöä tilintarkastuksessa. 

Laadukasta tilintarkastusta käytetään johdon ja omistuksen välillä olevan 

informaation asymmetriasta johtuvien agenttikustannuksien pienentämiseen. Tässä 

laadukkuudella tarkoitetaan nimenomaan suurien tilintarkastusyhteisöiden 

suorittamaa tarkastusta. Koska perheyrityksissä on pienemmät agenttikustannukset, 

nämä yritykset tarvitsevat vähemmän laadukasta tilintarkastusta. (Niskanen, 

Karjalainen & Niskanen, 2010) Myös johdon omistuksella huomattiin olevan 

merkittävä vaikutus laadukkaan tilintarkastukset kysyntätekijänä. Johdon omistuksen 

vähentyessä pienissä noteeraamattomissa yrityksissä, kasvaa myös tarve 

laadukkaampaan tilintarkastukseen. Tutkimuksessa todettiin toimitusjohtajan 

omistuksen olevan yhteydessä yrityksen halukkuuteen valita tilintarkastukseen suuri 

tilintarkastusyhteisö ja suuren tilintarkastusyhteisön KHT-tilintarkastaja. 

Toimitusjohtajan ollessa myös yrityksen omistaja yritys käyttää vähemmän isoja 

tilintarkastusyhteisöä ja KHT-tilintarkastajaa tilintarkastuksessaan. (Niskanen et al. 

2011) 

 

Norjalaisista yrityksistä on tehty hyvin samankaltainen tutkimus. Tutkimuksessa 

selvitettiin miten omistajarakenteet ja perheen suhteet vaikuttavat 

agenttikustannuksiin ei-noteeratuissa yrityksissä. Palkkioiden määrää käytettiin 

tilintarkastuksessa vaaditun vaivannäön mittarina (mitä suurempi palkkio – sitä 

suurempi vaivannäkö tarvittiin tilintarkastuksen suorittamiseen). Tutkimuksessa 

huomattiin tilintarkastajien palkkioiden vähenevän, kun yrityksen omistus ja johto 

olivat keskittyneet. Tutkijat havaitsivat myös perheyrityksien käyttävän vähemmän 

isoja tilintarkastusyhteisöjä. Ison tilintarkastusyhteisön käytön ajateltiin olevan 

tässäkin tutkimuksessa yhteydessä laadukkaan tilintarkastuksen tarpeeseen. Tämän 

tutkimuksen tulokset tukevat johtopäätöstä, että yrityksissä, joissa johto ja omistus on 

keskittynyt (perheyritykset), agenttikustannuksia on vähemmän. (Hope, Langli & 

Thomas 2012) 
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Perheyrityksissä päätöksenteko sekä kommunikointi on usein helpompaa, sillä 

perheenjäsenet tietävät ja tuntevat toisensa paremmin (Gersick et al. 1997). 

Perhesuhteissa käytös on myös hyvin erilaista kuin käyttäytyminen perheen 

ulkopuolisten henkilöiden kanssa. Joskus vanhempien käyttäytyminen lapsiaan 

kohtaan voi aiheuttaa vapaamatkustaja ongelmia esimerkiksi niin, että lapset 

käyttävät tuhlailevasti vanhempiensa rahoja tai jättävät heille sovitut kotityöt 

vanhempien suoritettavaksi. (Buchanan 1975) Tästä johtuvia agenttiongelmia on juuri 

perheyrityksissä, sillä omistajajohtajilla on yrityksessä suuri valta ja tästä johtuva 

mahdollisuus poikkeukselliseen anteliaisuuteen lapsiaan ja muita sukulaisia kohtaan. 

Perheyritys voi tarjota etuja, joita perheenjäsenet eivät muissa yrityksissä saisi. 

Tällaisia ovat esimerkiksi varma työpaikka yrityksessä sekä erilaiset luontoisedut ja 

etuoikeudet. Näin ollen edellä mainitunlainen käyttäytyminen lisää perheyrityksien 

agenttikustannuksia, jotka johtuvat johdon itsehillinnän ongelmista. (Gersick et al. 

1997; Schulze et al. 2001, 102-103) 

 

Pienyrityksien agenttikustannukset voivat kummuta myös omistajan ja työntekijä 

välisistä suhteista. Tällaiset yritykset palkkaavat todennäköisemmin palvelukseensa 

perheeseen kuuluvia henkilöitä, vaikka näiltä henkilöiltä voi puuttua kokonaan työhön 

vaadittava pätevyys tai halu ylläpitää yrityksen vaurauden kasvua (Steijvers et al. 

2010, 248). Työntekijän sitoutumisen puute voi taas johtaa tiedon huonompaan 

muistiin merkitsemiseen. Tämä puolestaan aiheuttaa yrityksessä tehottomuutta 

toiminnan seuraamisessa. (Chrisman et al. 2004)  Pienyrityksiin voi lisäksi ajautua 

kyvyttömämpiä työntekijöitä haitallisen valikoitumisen seurauksena. Tämän aiheuttaa 

esimerkiksi suurempien yrityksien tarjoamat paremmat palkat sekä 

ylenemismahdollisuudet. Nämä houkuttelevat kyvykkäämmät työntekijät suurempien 

yrityksien palvelukseen. (Schulze et al. 100-101) Toisin kuin aikaisemmin mainituissa 

tutkimuksissa Chrisman et al. (2004) huomasivat johdon itsekkyyden aiheuttavan 

agenttikustannuksia myös perheyrityksissä. Mahdollisuus yrityksen tilien 

väärinkäytökselle oli suurempi omistajajohtajilla. Omistajajohtajat myös sallivat 

todennäköisemmin perheenjäsenen vastuun pakoilun. (Chrisman et al. 2004) 

 

Perheyrityksissä voi esiintyä oman edun tavoittelua ja tästä johtuvia 

agenttikustannuksia. Pk-yritykset kärsivät opportunismin haitoista yhtälailla isompien 
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yrityksien kanssa, sillä yksilöillä on hyvin erilaiset preferenssit toimintansa taustalla. 

Vaikka omistajilla olisi samanlaiset taloudelliset tavoitteet, heillä voi olla hyvin 

erilaiset motivaatiot ei-taloudellisten tavoitteiden takana. Yksilön pyrkimys 

maksimoida oma hyvinvointi voi olla ristiriidassa yleisen edun kanssa. Johtaja, jolla 

on paljon valtaa, voi vastustaa esimerkiksi uuden hankkeen aloittamista. Tähän voi 

olla syynä esimerkiksi se, että hanke voi uhata johtajan asemaa, vaatia liikaa 

panostuksia tai että hanke ei muuten aja johtajan taloudellista etua. Tilintarkastaja voi 

pienentää opportunismin ilmenemistä sekä agenttikustannuksia ja täten edesauttaa 

yrityksen menestymistä. (Jensen & Meckling 1976; Schulze et al. 2011; Ahjos 2012, 

62) Tutkimuksen mukaan juuri pienet yritykset olivat kaikkien eniten huolissaan 

yrityksen sisäisistä agentti- ja valvontaongelmista erikokoisten yritysten 

tutkimusjoukossa. (Kneckel et al. 2008) 

 

3.2 Tilintarkastuksesta pienyritykselle aiheutuvat hyödyt  
 
Tilintarkastuksesta saadut hyödyt on jaettu tässä kolmen eri alaluvun alle. 

Ensimmäiseksi tarkastellaan tilintarkastuksen hyötyjä yrityksen ulkopuolisiin 

rahoittajiin nähden. Seuraavaksi keskitytään tilintarkastajan neuvonannosta saatuihin 

hyötyihin, ja viimeiseen alalukuun on koottu muita tilintarkastuksesta saatuja hyötyjä. 

 

3.2.1 Ulkopuoliset rahoittajat  

 

Omistajajohtajien lisäksi rahoituslaitokset ovat usein ainoita yrityksen 

tilinpäätösinformaation käyttäjiä (Chung & Narasimhan 2001, 120).  Tilintarkastuksen 

pakollisuutta on Suomessa perusteltu usein velkojien suojalla. Rahoittajien kannalta 

tilintarkastus on nähty keinona varmistaa yrityksen johdon toimineen asianmukaisesti 

ja noudattaneen lainsäädäntöä. Omistajajohtoisissa yrityksissä tilintarkastus toimii 

eräänlaisena lainansaajan ja lainanantajan välisen suhteen valvontamekanismina. 

(Sungren 1998, 443; Hyytinen & Väänänen 2004, 4) Agenttikustannuksia voi syntyä 

lainanantajan ja lainansaajan eturistiriidoista (Jensen & Meckling 1979). Pienissä 

perheyrityksissä nämä agenttikustannukset ovat todennäköisesti suurempia kuin 

kustannukset aiemmassa luvussa mainituista omistajan ja johtajan välisistä 

ristiriidoista. Pankkien ja pk-yrityksien väliselle suhteelle on tyypillistä asymmetrinen 
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informaatio, haitallinen valikoituminen sekä moraalikadon ongelmat. On myös 

esitetty, että omistuksen keskittyminen lisää agenttikustannuksia lainansaajan ja 

lainanantajan välisissä suhteissa. Kun yritys käyttää lainarahoitusta, omistajajohtajat 

voivat ottaa riskejä, joita he muuten välttäisivät mikäli kyseessä olisi heidän oma 

varallisuutensa. (Steijvers et al. 2010, 243; Niskanen et al. 2011, 46). 

 

Laadukkaan tilintarkastuksen on yleensä ajateltu alentavan velkojan ja velallisen 

välisiä agenttikustannuksia. Eturistiriitoja voidaan vähentää esimerkiksi 

luottosopimuksen erityisehdoilla, kovenanteilla, jotka perustuvat lainansaajan 

tilinpäätökseen (Smith & Warner 1979). Lainanantaja voi käyttää kirjanpitoon 

pohjautuvia velan ehtoja laajemmin silloin, kun niiden täyttyminen voidaan 

luotettavasti selvittää. Kun laadukas tilintarkastus takaa kirjanpidosta saadun tiedon 

laadun, alentaa se sitä kautta informaation epäsymmetriaa velallisen ja velkoja 

välillä. (Sungren 1998, 441-444, 457-458) Tilinpäätöksen antaessa oikean kuvan 

yrityksestä lainanantaja pystyy mahdollisesti välttämään sellaiset yritykset, jotka eivät 

tule selviytymään lainamaksuista. 

 

Tutkimuksissa on huomattu velan vaikuttavan tilintarkastuksen kysyntään. Kun 

yrityksessä on enemmän velkaa, se päätyy useammin suorittamaan ulkopuolisen 

toteuttaman tilintarkastuksen. (Chow 1982; Carey et al. 2000, 49) Tämä pätee myös 

pieniin suomalaisiin yrityksiin, joissa todennäköisyys palkata auktorisoitu 

tilintarkastaja kasvoi velkarahoituksen kasvun myötä (Niskanen et al. 2011). 

Tarkastuksen tuoman luotettavuuden huomattiin lisäävän pienen yrityksen 

mahdollisuutta saada ulkopuolista rahoitusta (Kamarudin et al. 2012, 154). Kun 

tutkittiin maltalaisia omistajajohtoisia yrityksiä ja niiden ajatuksia pakollisesta 

tilintarkastuksesta, nousi selkeästi esiin tilintarkastuksen hyödyllisyys juuri yrityksen 

toimiessa muiden sidosryhmien, kuten pankkien ja veroviranomaisien, kanssa. 

Pakollisen ja riippumattoman tahon suorittaman tilintarkastuksen huomattiin tässäkin 

tutkimuksessa tuovan luotettavuutta tilinpäätökseen. Tämä koettiin erityisesti 

suhteissa pankkeihin, toimittajiin, leasingyhtiöihin sekä valtion virastoihin. (Tabone & 

Baldacchino, 2003, 395) 

 

Tilintarkastus voi vaikuttaa positiivisesti myös rahoituskustannuksiin. 

Rahoituskustannuksien huomattiin olevan alhaisemmat sellaisissa pienissä 
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suomalaisissa yrityksissä, joiden on pakko käyttää auktorisoitua tilintarkastajaa. 

Samalla yrityksen luottokelpoisuus kaupallisella luottoluokituksella mitattuna parantui. 

(Hyytinen & Väänänen 2004) Myös Blackwell et al. (1998) tutkivat kuinka 

tilintarkastajan valinta vaikuttaa pienten noteeraamattomien yrityksien 

lainasopimuksien korkoihin. Tutkimuksen mukaan yritykset,  joiden tilinpäätöksen oli 

tarkastanut tilintarkastaja, saivat lainaa pienemmällä korolla. Isoista ja julkisesti 

noteeratuista perheyrityksistä tehdyssä tutkimuksessa tultiin samoihin lopputuloksiin. 

Myös tässä tutkimuksessa huomattiin perheomistuksen alentavan velkarahoituksen 

kustannuksia. Tätä selitettiin perheyrityksien pidemmän tähtäimen strategisilla 

tavoitteilla ja perheyrityksen maineella. (Anderson et al. 2003) Rahoituksellisessa 

mielessä pienet yritykset voivat hyötyä tilintarkastuksesta suhteellisesti enemmän 

kuin suuremmat yritykset. Koska pankit pitävät suuria yrityksiä (esimerkiksi suuren 

koon tuoman maineen vuoksi) vähemmän riskisinä lainanottajina, tilintarkastuksen 

merkitys näissä yrityksissä vähenee lainaa myönnettäessä. (Dharan & Mascarenhas 

1992) 

 

Suomalaisista noteeraamattomista yrityksistä tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin sitä, 

kumpi on suuremmassa roolissa vieraan pääoman kustannuksen 

määräytymisperusteena: tilintarkastuksen laatu (mitattuna isojen 

tilintarkastusyhteisöiden käytöllä) vai tilintarkastuksen lopputulos. Tutkimustuloksien 

mukaan velkarahoituksen kustannukset olivat pienemmät niissä yrityksissä, jotka 

olivat käyttäneet isojen tilintarkastusyhteisöiden tilintarkastajaa tai useampia 

tilintarkastajia. Velan kustannukset olivat myös suuremmat niillä yrityksillä, jotka 

olivat saaneet mukaillun tilintarkastuskertomuksen. Näin ollen sekä tilintarkastuksen 

lopputulos, että tilintarkastuksen laatu vaikuttivat rahoituskustannuksiin. (Karjalainen 

2011) 

 

Sundgren (1998) tutki sen sijaan yhteyttä tilintarkastajan ammattipätevyyden sekä 

mukaillun tilintarkastuskertomuksen antamisen välillä aikana, jolloin Suomessa vielä 

käytettiin maallikkotilintarkastajia (otos sisälsi suurimmaksi osaksi pieniä ja 

keskisuuria yrityksiä). Tässä tutkimuksessa ajateltiin tilintarkastuksen laadun ja 

mukaillun tilintarkastuskertomuksen antamisen olevan yhteydessä, eli  laadukkaampi 

tilintarkastaja antaa enemmän mukailtuja tilintarkastuskertomuksia. Tutkimuksessa 

huomattiin, että tilintarkastajan ammattipätevyyden omaamattomat antoivat 
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epätodennäköisemmin mukaillun tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi tutkimuksessa 

huomattiin epäonnistuneiden yrityksen käyttävän vähemmän ammattitilintarkastajaa. 

Tämä on ristiriidassa agenttiteorian kanssa, sillä lainaajan ja lainanantajan välisessä 

suhteessa tarve laadukkaampaan valvotaan olisi suurempi juuri huonosti 

kannattavissa yrityksissä. (Sungren 1998)  

 

Useat tutkimukset ovat tulleet johtopäätökseen, jossa tilintarkastus lisää pienten 

yritysten mahdollisuutta saada velkarahoitusta sekä mahdollisuutta saada sitä 

edullisemmin. Etenkin Suomessa pankilla on suuri rooli yritysten rahoittajana. 

Pienissä perheyrityksissä, joissa ei haluta ulkopuolisia omistajia, pankki on 

todennäköisin rahoituksen tarjoaja. Pankkien yhteiskunnallisen roolin vuoksi niiden 

luotonanto on tiukasta säädelty ja näin ollen on perusteltua, että pankit vaativat 

luotettavaa ja ulkopuolisen tahon tarkistamaa tietoa yrityksestä. Nykypäivän 

taloustilanteen vuoksi pankit ovat oletettavasti kiristäneet luotonantoaan sekä 

vaativat entistä luotettavampaa tietoa yrityksestä. Pk-yritysbarometrin mukaan joka 

kolmannes rahoitusta 12 kuukauden aikana hakenut yritys koki, että pankkien 

luottopolitiikka oli kiristynyt (Talouselämä 2013).  

 

3.2.2 Neuvonanto 

 
Omistajajohtaja voi kokea tilintarkastuksen arvokkaaksi tilintarkastajan tuoman 

asiantuntemuksen sekä neuvonannon takia. Tilintarkastaja voi neuvoa asiakastaan 

muun muassa sisäisessä valvonnassa, verosuunnittelussa sekä muissa talouden 

asioissa, jotka omistajajohtaja kokee merkitykselliseksi. (Tabone & Baldacchino 

2003, 392) Tilintarkastajan neuvonannon vuoksi pienyrityksen tilintarkastus voi 

ulottua laajemmalle alueelle kuin suurempien yritysten tilintarkastus. Koska 

omistajajohtajalle tilintarkastus voi tuottaa hyötyä pelkästään neuvonannon takia, 

korostuu tilintarkastajan asema neuvonantajana jopa enemmän kuin hänen asema 

valvojana. Valvojan rooli voi muutenkin jäädä vähäisemmälle, sillä omistuksen ja 

johdon ollessa samoilla henkilöillä, yrityksessä ei ole tarvetta valvoa johdon toimia 

osakkeenomistajien näkökulmasta. (Horsmanheimo & Steiner 2002, 327) 
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Tilintarkastajan käyttö lisää yrityksissä tietoa ulkopuolisista asioista kuten sääntelyn 

ymmärtämisestä (Knechel et al. 2008, 82). Tilintarkastaja toimii yrityksille 

tiedonvälittäjänä ja tulkkina, joka siivilöi suuresta tietomäärästä juuri kyseiselle 

yritykselle relevantin tiedon. Kun tilintarkastaja kerää suuria määriä tietoa 

tarkastuksen kohteena olevasta yrityksestä, muodostaa hän itselleen eräänlaisen 

tietovarannon. Tästä tietovarannosta tilintarkastaja pystyy jakamaan tietoa takaisin 

yritykseen tilintarkastuksen palautteena. (Ahjos 2012, 58, 83-85) Mikäli asiakassuhde 

on kestänyt pidempään, voi tilintarkastajalla olla jo hyvä asiantuntemus sekä tietämys 

tarkastuksen kohteena olevasta yrityksestä. Näin ollen tilintarkastaja pystyy 

tekemään neuvonannon tehokkaammin, sillä hänen ei tarvitse ensin perehtyä 

kyseisen yrityksen toimintaan ja tilanteeseen. (Saarikivi 2000, 386-387)  

 

Tilintarkastajan tuoma asiantuntemus voi kummuta myös hänen työstään eri 

toimialojen sekä erilaisten yritysten parissa. Tilintarkastaja voi tuoda näkökulmia 

yritykseen, joita omistajajohtajat eivät ole välttämättä ajatelleet jokapäiväisessä 

toiminnassaan. Tällaisen asiantuntemuksen ei välttämättä tarvitse olla aina 

taloudellista tietoa, vaan se voi ulottua koskemaan myös operatiivisia sekä 

hallinnollisia asioita. (Tabone & Baldacchino 2003, 395-396) 

 

Suomalaisessa tutkimuksessa selvitettiin KHT-tilintarkastajien tärkeimpiä 

painopistealueita pienten yritysten tilintarkastuksessa. Tutkimuksen mukaan 

tilintarkastuksen tärkein tehtävä oli kirjanpidon ja tilinpäätöksen laillisuuden valvonta. 

Toiseksi tärkeimmäksi asiaksi KHT-tilintarkastajat arvioivat juuri johdon konsultoinnin 

tilintarkastuksen yhteydessä. Taulukosta 1 huomataan, että konsultointi keskittyy 

tutkimuksen mukaan kirjanpitoon, tilinpäätökseen sekä yritysverotukseen. 50 % KHT-

tilintarkastajista sanoi antavansa usein neuvoa näihin liittyvissä asioissa. Muita 

suosituimpia neuvonnan osa-alueita olivat omistajien verotus, yrityskauppa-asiat, 

rahoitusongelmat, sisäinen tarkkailu, budjetointi sekä yrityksen laskentajärjestelmät. 

(Koskela 1990, 55–58) 
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TAULUKKO 1: KHT-tilintarkastajien konsultointialueet pienissä yrityksissä (Koskela 

1990, 58) 

 Usein Melko 
usein 

En osaa 
sanoa Harvoin Ei 

koskaan 
Kirjanpito ja tilinpäätös 52 % 37 % 10 % 1 % 1 % 
Yritysverotus 48 % 42 % 6 % 2 % 1 % 
Verotus (omistajat) 12 % 25 % 23 % 27 % 13 % 
Tietotekniikka 1 % 16 % 33 % 34 % 16 % 
Henkilöstöasiat 0 % 5 % 21 % 47 % 27 % 
Investoinnit 2 % 10 % 27 % 40 % 21 % 
Yrityskauppa 7 % 35 % 30 % 13 % 14 % 
Strateginen suunnittelu 2 % 9 % 27 % 36 % 26 % 
Rahoitusongelmat 5 % 25 % 27 % 26 % 17 % 
Sisäinen tarkkailu 5 % 24 % 43 % 19 % 10 % 
Materiaalinhallinta 1 % 5 % 20 % 19 % 35 % 
Valmistustoiminta 0 % 1 % 7 % 31 % 61 % 
Markkinointi 0 % 4 % 16 % 33 % 47 % 
Budjetointi 7 % 35 % 32 % 15 % 10 % 
 

 

Neuvonannossa, joka suoritetaan tilintarkastuksen yhteydessä, tulee tarkkaan ottaa 

huomioon tilintarkastajan riippumattomuus. Tilintarkastaja ei saa 

riippumattomuutensa vaarantumisen takia osallistua yrityksen päätöksentekoon, 

vaikka asiakkaat haluaisivatkin tilintarkastajalta strategisiin kysymyksiin kannanottoja. 

Tilintarkastaja voi jakaa asiakkaalleen tietoa, jota hänelle on työssään kertynyt, 

kunhan hän ei osallistu itse ongelmanratkaisuun. Kun tilintarkastaja jakaa tietoa 

ennen yrityksen ongelmatilanteen syntyä, tilintarkastaja auttaa yrityksen johtoa 

paremmin hahmottamaan tulevia ongelmatilanteita. (Ahjos 2012, 83-85) 

 

Tilintarkastajan asiantuntemuksen hyödyntämisen hidasteena voi olla huono 

kommunikointi tilintarkastajan ja omistajajohtajan välillä. Yrityksen päätöksentekijät 

eivät välttämättä ymmärrä kieltä, jota tilintarkastaja käyttää. Asioiden tärkeys voi 

peittyä lakipykälien ja erilaisten sanakäänteiden taakse. Kommunikointi tulisikin tehdä 

asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla. Tämän lisäksi ongelmana voi olla se, että 

tilintarkastajan raporttien lukeminen ei kiinnosta yrityksen päätöksentekijää. (Ahjos 

2012, 83) Tilintarkastajien ja johtajaomistajien välillä voi myös vallita huono 
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yhteydenpito ja keskustelu pakollisen toimeksiannon päätyttyä. Pohdittaessa 

paremman siteen luomista tilintarkastajan ja tarkastettavan kohteen välille nousee 

kuitenkin esiin tilintarkastajan riippumattomuus. (Tabone & Baldacchino 2003, 395-

396) 

 

3.2.3 Muut tilintarkastuksen hyötyä kasvattavat tekijät 

 
Yrityksen koon kasvaessa sisäisen ja ulkoisen valvonnan tarve yleensä lisääntyy. 

Kuitenkin tutkijat ovat löytäneet ristiriitaisia tuloksia koon vaikutuksesta 

tilintarkastajan valintaan. Carey et al. (2000) tutkivat 186:n australialaisen 

perheyrityksen syitä valita vapaaehtoisesti tilintarkastaja. Tutkijat eivät löytäneet 

merkittävää yhteyttä yrityksen koon ja vapaaehtoisen tilintarkastajan valinnan 

kanssa. (Carey et al. 2000, 49) Sen sijaan kahdessa pienistä noteeraamattomista 

yrityksistä tehdyissä tutkimuksissa havaittiin liikevaihdon suuruuden ennustavan 

tilintarkastuksen kysyntää. (Tauringana & Clarke 2000; Collis et al. 2004)  

 

Koon kasvaessa yrityksen prosesseista tulee monimutkaisempia ja valvonnan tarve 

lisääntyy (Collis 2010, 226). Jatkuvasti kasvava liiketoiminnan sekä 

tilinpäätösstandardeiden monimutkaisuus lisää tilintarkastajan merkityksellistä roolia 

(Tabone & Baldacchino 2003, 391). Tutkimuksessa selvitettiin miksi yritykset, joiden 

johdolla on täysi omistus, valitsevat tilintarkastajan. Tuloksista huomattiin, että mikäli 

yrityksen hallintoketju on yhtään pidempi, voi juuri yrityksen sisäisten toimintojen 

monimutkaisuus lisätä riskejä. Riskit muodostuvat yrityksen kontrollijärjestelmien 

pettämisestä, jossa johto ei huomaa etteivät työntekijät täytä velvollisuuksiaan. 

Työntekijät voivat esimerkiksi kuluttaa turhaan organisaation resursseja tai jopa 

syyllistyä petokseen. Tilintarkastuksen suorittaminen  vähentää näin ollen 

monimutkaisuudesta johtuvia riskejä omistajajohtoisissa yrityksissä. (Abdel-Khalik 

1993) Pienten yrityksien päätökseen valita auktorisoitu tilintarkastaja vaikuttaa 

yrityksen monimutkaisuus. Tilintarkastus voi parantaa myös yrityksen sisäisten 

prosessien tehokkuutta. Se voi lisäksi saada aikaan varmuutta ja mielenrauhaa 

yrityksen johdolle siitä, että yrityksen järjestelmät tuottavat luotettavaa tietoa 

päätöksenteon tueksi. (Knechel et al. 2008; Ahjos 2012, 80) 

 



 25 

Tilintarkastuksen pakollisuuden on huomattu saavan aikaan positiivisia vaikutuksia 

omistajajohtajissa ja työntekijöissä. Tässä ei tutkimuksen mukaan ollut 

avainasemassa niinkään tilinpäätöksen virheiden havaitseminen, vaan enemmänkin 

rahoituskurin parantuminen (Kamarudin et al. 2012, 154). Näin ollen pakollinen 

tilintarkastus voi edistää yrityksissä parempaa talouskuria. Kun omistajajohtajat ja 

heidän alaisensa harjoittavat liiketoimintaa, ja myös tiedostavat toiminnan 

tarkastamisen, tilintarkastus toimii ikään kuin psykologisena pelotteena, joka lisää 

yrityksen itsenäistä valvontaa. Tämä on kaikkien sidosryhmien, ja myös yrityksen etu, 

että toimintaa tarkkaillaan ja hallitaan. Tilintarkastuksen pakollisuus voi auttaa jopa 

omistaja-johtajia kehittämään omaa taloudellista tietämystään, jotta pystyttäisiin 

parantamaan yhtiön järjestelmiä sekä toimintaa. (Tabone & Baldacchino 2003, 395-

396) Pk-yrityksissä ei välttämättä ole omaa taloudellista osaamista. Yrittäjät saattavat 

keskittyä vain omaan ydinosaamiseensa saadakseen yrityksen menestymään. 

Tällaisissa tilanteissa tilintarkastaja on mahdollisesti ainoa taloudellisiin asioihin 

perehtynyt keskustelukumppani. (Ahjos 2012, 4) 

 

3.3 Tilintarkastuksesta pienyritykselle aiheutuvat haitat 

 
Kun ajatellaan tilintarkastuksen haittavaikutuksia pienyrityksien kannalta, nousee 

kustannusasiat keskiöön. Tilintarkastuspalkkio on yritykselle taloudellinen rasite 

silloin, kun yritys ei koe hyötyvänsä tilinpäätöksen ulkopuolisen henkilön 

suorittamasta tarkastuksesta (Chung & Narasimhan 2001, 120; Kamarudin et al. 

2012, 154). Juuri pientyrityksille aiheutuvilla kustannuksilla perustellaan usein näiden 

yritysten vapauttamista lainsäädännöllisestä velvollisuudesta tehdä tilintarkastus. 

Kun yritys jää alle tietyn koon, kustannuksien on ajateltu ylittävän tilintarkastuksesta 

saatavat hyödyt. (Collis 2010,  217) 

 

Tilintarkastus on maksullista yrityksille. Tilintarkastuspalvelun hintaan vaikuttaa 

monet asiat, kuten tilintarkastajan tarkastukseen käyttämä aika, tilintarkastajan 

yleinen koulutustausta sekä työkokemus (Niemi 2003, 30). Suomen lain mukaan 

tilintarkastajalle maksettu tilintarkastuspalkkio ei saa määräytyä tavalla, joka voi 

vaarantaa tilintarkastuksen riippumattomuuden (Tilintarkastuslaki 17 §). Koska 

pieniltä yrityksiltä usein puuttuvat luotettavat sisäisen valvonnan järjestelmät, 

tilintarkastajat eivät voi nojautua näihin järjestelmiin saadakseen tarkastuksen 
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tehokkaammaksi. (Chung & Narasimhan 2001, 121). Tilintarkastajan etsiminen 

aiheuttaa myös yrityksille kustannuksia (Khalil et al. 2011, 704).  

 

Perheyrityksissä tilintarkastuksen kustannukset voivat kuitenkin olla pienemmät kuin 

yrityksessä, jossa omistus ja johto on eriytynyt. Kun omistus ja johto on lähellä 

toisiaan, yritys tarvitsee vähemmän raportointi ja tarkkailujärjestelmiä. Tällöin 

tarkastuskohteita, ja siten tarkastettavaa, on vähemmän. Johdon ja omistuksen 

läheisyyden huomattiin vaikuttavan myös tilintarkastuksen varmuuden tasoon.  Kun 

johto ja omistus ovat erillään, omistajat antavat enemmän painoarvoa 

tilintarkastuksen tuottamalle varmennukselle. Kun taas halutaan parempi varmuus, 

tulee tarkastaa enemmän kohteita. Tutkimuksen mukaan omistajajohtoisissa 

yrityksissä tilintarkastukset ovat työmäärältään, ja siten myös hinnaltaan, pienempiä 

kuin muiden vastaavanlaisten yritysten tilintarkastukset. Yrityskoon lisäksi 

omistustyypin havaittiin olevan merkittävin kokonaistyömäärään ja -hintaan 

vaikuttava tekijä. (Niemi 2003, 5-25) 

 

Suomessa astui voimaan uusi tilintarkastuslaki vuonna 2007. Tämän seurauksena 

luovuttiin maallikkotilintarkastajien käytöstä. Tämä vaikuttaa osaltansa pienten 

yritysten tilintarkastuskustannuksiin, sillä nykyään yritysten tulee käyttää hyväksyttyä 

tilintarkastajaa maallikkotilintarkastajan sijaan. Tutkimuksen mukaan tilintarkastajan 

ammattimaisuus vaikuttaa tilintarkastuspalkkion määrään, joten uusi laki lisää 

oletettavasti pienten yritysten tilintarkastuskustannuksia (Niemi 2003, 30). Kun 

yritykseen ei kohdistu markkinoilta painetta valita laadukas tilintarkastaja isoista 

tilintarkastusyhteisöistä, yritys valitsee halvimman vapaana olevan tilintarkastajan. 

Omistajajohtajat eivät koe saavansa niin suurta lisäarvo suuriin 

tilintarkastusyhteisöihin kuuluvista tilintarkastajista, että he olisivat valmiita 

maksamaan enemmän näiden tuottamista palveluista. Näin ollen he valitsevat 

yleensä tilintarkastajan, joka minimoi yrityksen tilintarkastuspalkkion määrän. 

(Chaney, et al. 2004, 70) 

 

Isossa-Britanniassa säädettiin vuonna 1967 jokaiselle osakeyhtiölle pakko suorittaa 

tilintarkastus. Vuonna 1993 kuitenkin säädettiin poikkeus minkä seurauksena 

pienimmät yhtiöt vapautettiin tilintarkastusvelvollisuudesta. Syynä tähän olivat juuri 

tilintarkastuksen kustannukset. Iso-Britanniassa arvioitiin, että tilintarkastuspakosta 
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luopuminen tuo säästöjä 1000 puntaa suorista tilintarkastuskustannuksista per yritys 

sekä yrityksen oman työn vähenemisen johdosta toiset 1000 puntaa yritykseltä. Myös 

muissa Euroopan maissa on tehty selvityksiä pienten yritysten pakollisen 

tilintarkastuksen tarpeellisuudesta. Pienten yritysten vapauttamista 

tilintarkastuspakosta perustellaan juuri kustannussäästöillä, ja tämän 

mahdollistamalla pienten yritysten kilpailukyvyn säilyttämisellä. 

(Tilintarkastusvelvollisuuden uudistamisen taloudelliset vaikutukset 2006, 31)  

 

Suomessa kauppa- ja teollisuusministeriö asettamassa selvityksessä havaittiin, että 

pienimmät yritykset tilintarkastajaa valitessaan antoivat painoarvoa enemmän 

tilintarkastuksen hinnalle kuin laadulle. Lisäksi selvityksessä kysyttiin suomalaisilta 

pieniltä yrityksiltä niiden tilintarkastuspalkkioiden määrästä. Selvityksessä havaittiin, 

että keskimääräinen tilintarkastukseen uponnut kustannus oli pienimmillä yrityksillä 

325 euroa. Yrityksen sisäisiä resursseja sitoutuu tilintarkastuksessa pienimmissä 

yrityksissä rahamääräisesti keskimäärin noin 407 euroa. Selvityksessä tultiinkin 

johtopäätökseen, että välilliset kustannukset ovat merkittäviä suhteessa 

tilintarkastuksen välittömiin kustannuksiin. Näin ollen myös välilliset kustannukset 

tulee ottaa huomioon, kun arvioidaan tilintarkastuksen kustannusrasitusta. 

(Tilintarkastusvelvollisuuden uudistamisen taloudelliset vaikutukset 2006, 45-47, 51) 

 

Pienet yritykset kokevat usein pakollisen tilintarkastuksen resurssien tuhlaukseksi 

(Chung & Narasimhan 2001, 120). Tilintarkastuksesta johtuvana haittana ja 

resurssien tuhlauksena voidaan pitää yritysjohtajien ajanmenetystä. Etenkin pienissä 

yrityksissä johtaja joutuu usein avustamaan tilintarkastajaa, sillä yrityksistä voi uupua 

nykyaikaiset arkistointijärjestelmät tilikauden tapahtumista. Johtaja joutuukin usein 

keräämään itse todistusaineistoa, jotta tilintarkastaja pystyy saamaan kohtuullisen 

varmuuden tilinpäätöksen luotettavuudesta. Johtajan tilintarkastajan avustamiseen 

kulutettu aika on pois muista työtehtävistä. (Salleh et al. 2008a, 62; Salleh et al. 

2008b, 23; ) 

 

3.4 Yhteenveto ja teoreettiset lähtökohdat empirialle 
 

Perheyrityksissä johto ja omistus ovat keskittyneet samoille henkilöille, joten näiden 

yritysten omistaja-johtaja-suhteista syntyvät eturistiriidat ovat hyvin pieniä. Useissa 
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tutkimuksissa tultiin samaan johtopäätökseen, jonka mukaan perheyritykset käyttävät 

tilintarkastuksessa vähemmän isoja tilintarkastusyhteisöitä. Näin ollen näissä 

yrityksissä laadukkaan tilintarkastuskysyntä on vähäisempi, mikä taas viittaisi 

pienempiin agenttikustannuksiin. Kuitenkin erilaisia agenttiongelmia voi syntyä myös 

perheyrityksissä. Agenttikustannuksia aiheutuu esimerkiksi omistajan ja työntekijän 

välisistä suhteista. 

 

Tilintarkastuksen avulla pystytään vähentämään perheyrityksien ja lainanantajien 

välisiä eturistiriitoja, sillä korkealaatuinen tilintarkastus tuo luotettavuutta 

tilinpäätökseen ja mahdollistaa siten paremman velanottajan arvioinnin. Lisäksi 

tutkijat havaitsivat pienen yrityksen saavan todennäköisemmin ulkopuolista 

rahoitusta, kun yritys oli suorittanut tilintarkastuksen. Pieni perheyritys voi hyötyä 

tilintarkastuksen suorittamisesta myös kustannuksellisessa mielessä, sillä 

tutkimuksissa huomattiin tilintarkastuksen suorittamisen vähentävän 

lainakustannuksia.  

 

Tilintarkastuksen hyödyt pienelle perheyritykselle voivat syntyä tilintarkastajan 

antaman neuvonannon seurauksena. Tilintarkastaja tuo yrittäjälle hyödyllistä 

asiantuntemusta esimerkiksi verosuunnittelun sekä lainsäädännön asioissa.  

Neuvonannon hyötyjä voi kuitenkin pienentää huono kommunikaatio asiakkaan ja 

tilintarkastajan välillä. Mitä suuremmaksi yritys kasvaa, sitä enemmän voidaan 

olettaa yrityksen haluavan tilintarkastuksen suorittamista. Koon kasvun myötä 

monimutkaistuneet prosessit lisäävät tilintarkastuksen kysyntää. Tilintarkastus pystyy 

tuomaan myös varmuutta sekä mielenrauhaa omistajajohtajille siitä, että yrityksen 

järjestelmät tuottavat luotettavaa tietoa. Tilintarkastuksen suorittaminen toimii 

yrityksessä eräänlaisena psykologisena pelotteena, joka voi lisätä yrityksen omaa 

valvontaa sekä edistää tällä tavoin yrityksen talouskuria. 

 

Pakollisen tilintarkastuksen suurimpana haittana koetaan useimmiten sen pienelle 

yritykselle tuomat kustannusrasitteet. Kun yritys jää alle tietyn koon, kustannuksien 

on ajateltu ylittävän tilintarkastuksesta saadut hyödyt. Tilintarkastajan etsiminen sekä 

pakollisuus valita auktorisoitu tilintarkastaja aiheuttavat kustannuksia. 

Omistajajohtaja joutuu usein avustamaan tilintarkastajaa, joten myös 

omistajajohtajan ajanmenetys aiheuttaa yrityksessä kustannuksia.  



 29 

Koska perheyrityksissäkin esiintyy agenttikustannuksia, voidaan empiirisessä 

osiossa olettaa yrityksen hyötyvän tilintarkastuksesta agenttikustannuksien 

vähenemisen johdosta. Aiempien tutkimuksien perusteella tilintarkastus hyödyttää 

pientä perheyritystä yrityksen suhteissa sen sidosryhmiin. Tässä etenkin yrityksen ja 

lainanantajan suhde, jossa tilintarkastuksen tulisi parantaa lainansaantia sekä 

vähentää rahoituskustannuksia. Pienyrittäjän tulisi saada hyötyä tilintarkastuksesta 

myös tilintarkastajan neuvonannon kautta. Lisäksi tilintarkastuksen tulisi 

psykologisen pelotteen vuoksi edistää yrityksen talouskuria. Mitä suurempi yritys on 

sekä mitä monimutkaisemmat prosessit yritys omaa, sitä enemmän voidaan olettaa 

yrityksen hyötyvän tilintarkastuksen suorittamisesta. Tilintarkastajan haitoiksi voidaan 

sen sijaan lukea sen aiheuttamat välittömät sekä välilliset kustannukset. 
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4 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN OSUUS 
 

Tutkimuksen empiirinen osuus suoritettiin haastatteluna. Haastateltavina olivat 

kolmen pienen perheyrityksen toimitusjohtajat sekä HTM-tilintarkastaja. 

Ensimmäisessä luvussa kuvataan itse tutkimusprosessia. Tämän jälkeen esitetään 

tutkimuksen tulokset. Tilintarkastajan haastattelun tulokset ovat eriteltyinä luvussa 

4.3. Viimeisessä luvussa esitetään kappaleen yhteenveto. 

 

4.1 Tutkimusprosessin kuvaus 
 

Tutkimuksen haastattelumuodoksi valittiin strukturoitu eli lomakehaastattelu. Ennen 

haastattelukysymyksien laatimista tutkimuksen tekijä perehtyi aiheeseen liittyviin 

aikaisempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Haastattelulomakkeen kysymykset 

muodostettiin näiden aineistojen pohjalta. Toimitusjohtajien haastattelu suoritettiin 

niin, että kysymyslomake (liite 1) lähetettiin heille etukäteen sähköpostilla. Näin ollen 

toimitusjohtajilla oli aikaa perehtyä haastattelussa käsiteltäviin aiheisiin etukäteen. 

Tällä haluttiin haastattelutilanteessa saavuttaa laadullisesti parempia ja runsaampia 

vastauksia. Itse haastattelu toteutettiin yksilöhaastatteluna rauhallisessa ja 

häiriöttömässä ympäristössä. Haastattelut nauhoitettiin, jotta niiden sisältö säilyisi 

muuttumattomana itse haastattelutilanteesta haastatteluiden purkamiseen asti. 

Toimitusjohtajien haastatteluiden keskimääräinen ajallinen kesto oli noin 15 

minuuttia. 

 

Tutkimuksessa haastateltiin myös HTM-tilintarkastajan näkemyksiä tilintarkastuksen 

merkityksestä pienelle perheyritykselle. Tämä haastattelu toteutettiin puhtaasti 

sähköpostin välityksellä. Kyselylomake (liite 2) lähetettiin haastateltavalle 

tilintarkastajalle sähköpostin liitetiedostona. Tilintarkastajan haastattelun 

tarkoituksena oli olla tutkimusta täydentävä, joten tämän takia se suoritettiin 

suppeammassa mittakaavassa kuin toimitusjohtajien haastattelut. Haastatteluiden 

vastaukset esitetään nimettömästi, jotta vastaajat eivät ole tunnistettavissa. 

Haastatteluiden käsittelemisestä sekä vastauksien luottamuksellisuudesta kerrottiin 
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myös etukäteen haastateltaville. Toimitusjohtajien haastatteluista poimitut suorat 

lainaukset erotetaan muusta sisällöstä sisennyksillä sekä kursivoinnilla.  

 

4.2 Tutkimustulokset 
 

Ennen varsinaisia tutkimustuloksia esitellään haastateltavien yrityksien taustatiedot. 

Seuraavassa kahdessa luvussa käsitellään itse haastattelukysymyksen vastauksia. 

Aluksi esitetään yleisiä kysymyksiä koskevat vastaukset. Näiden kysymyksien avulla 

haluttiin saada yleiskäsitys yrityksen suhteesta tilintarkastukseen sekä 

tilintarkastajaan. Viimeiseksi esitetään tulokset, jotka liittyvät tilintarkastuksen 

merkitykseen haastateltaville yrityksille. Tilintarkastuksen merkityksen selvittäminen 

pienelle perheyritykselle toteutettiin tilintarkastuksen hyötyjä sekä haittoja koskevien 

kysymyksien avulla.  

 

4.2.1 Haastateltavien taustatiedot 

 

Yritys A on perustettu 1990-luvun alussa ja toimii kuljetusalalla. Yrityksen liikevaihto 

vuonna 2011 oli noin 330 000 euroa vuodessa. Yritys työllisti tuolloin neljä henkilöä. 

Tällä hetkellä yrityksen toimialueena toimii Etelä-Suomi, mutta yritys on toimintansa 

aikana toiminut myös laajemmin Euroopan alueella. Yrityksen toimitusjohtajalla on yli 

50 %:n osuus yrityksen osakkeista. Lisäksi yrityksessä on mukana toinen osakas 

perheen sisältä.  

 

Toinen haastateltavista, yritys B, perustettiin 1970-luvun puolivälissä ja yritys toimii 

myös kuljetusalalla. Yritys B:n liikevaihto oli vuonna 2011 noin 760 000 euroa ja sen 

henkilöstöön kuului kuusi henkilöä. Yritys sijaitsee Itä-Suomessa ja toimii 

paikallisesti. Yrityksen toimitusjohtajalla on yrityksestä yli 50 %:n omistusosuus. 

Toimitusjohtajan lisäksi yrityksessä on toinen osakas, joka kuuluu perheeseen.  

 

Yritys C on perustettu 1970-luvun loppupuolella ja sen toimialana on puunjalostus. 

Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2011 noin 770 000 euroa. Yrityksen 

henkilöstölukumäärä samana vuonna oli kahdeksan henkilöä. Yritys harjoittaa 

toimintaansa tämän tutkimuksen haastateltavista yrityksistä kaikista laaja-
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alaisemmin. Yritys C hankkii materiaalinsa suurimmaksi osaksi ulkomailta ja myy 

tällä hetkellä tuotteitaan pääasiassa Suomeen. Yritys on harjoittanut toimintansa 

aikana myös vientiä ulkomaille. Toimitusjohtajalla on yrityksen kaikista osakkeista yli 

50 %:n omistusosuus. Kaiken kaikkiaan yrityksessä on kolme osakasta. Muut 

osakkaat tulevat perheen ulkopuolelta.  

 

4.2.2 Yleiset kysymykset tilintarkastuksesta ja toimitusjohtajien vastaukset  

 

Kirjanpito ja tilinpäätös 

 

Yritys A on hankkinut kirjanpitopalvelunsa ulkoistettuna. Myös yrityksessä B kirjanpito 

on ulkoistettu tilitoimistolle. Yritys C sen sijaan kertoi tekevänsä kirjanpitonsa itse. 

Kirjanpidon hoitamisesta yrityksessä vastaa yksi henkilö. Kaikissa yrityksissä 

toimitusjohtajat kertoivat käyttävänsä tilinpäätöstietoja jollain tavalla hyödyksi 

yrityksensä johtamisessa. Tilinpäätöksessä seurattiin etenkin menoja yrityksissä A ja 

B. Yrityksien A ja C toimitusjohtajat kertoivat kuitenkin käyttävänsä enemmän 

hyödyksi tilikauden aikana valmistuvaa taloudellista tietoa. 

 

”Katon missä kunnossa firma on. Kyllä mä paljon menoja kattelen, missä 

menoluokissa on menoja.” -Yritys A 

 

”Miusta tää on parempi työkalu tää meiän taloushallinto-ohjelma, koska se 

kertoo ihan reaaliaikaisesti heti kaikista muutoksista ja muista. Sieltä mie 

seuraan eniten sitä.” -Yritys C 

 

Tilintarkastus ja tilintarkastaja 

 

Tilintarkastuksen yritys A on suorittanut sen perustamisesta lähtien. Ennen 

lakimuutosta yritys oli aina valinnut maallikkotilintarkastajan, mutta vuoden 2012 

tilinpäätöksen tulee tarkastamaan auktorisoitu tilintarkastaja. Myös yritys B kertoi, 

että tilintarkastus on tehty yrityksen perustamisesta lähtien. Yritys B käytti 

aikaisemmin maallikkotilintarkastajaa, mutta otti käyttöönsä KHT-tilintarkastajan 

lakimuutoksen yhteydessä. Yritys B käyttää ainoana haastateltavista ison 
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tilintarkastusyhteisön tilintarkastajaa. Yritykset A ja B olivat käytännössä käyttäneet 

samaa tilintarkastajaa tilintarkastuksessa. 

 

”Maallikkoa käytettiin niin pitkään ennen ku laki muuttui. Nytte se on KHT.” 

 -Yritys B 

 

Tilintarkastajan yritys C on valinnut siitä saakka, kun nykyiset osakkaat ostivat 

yrityksen, eli 1990-luvun loppupuolelta asti. Yritys C:n toimitusjohtaja kertoi 

tilintarkastajan valinnan olleen silloin helppo, sillä hänen serkkunsa oli ammatiltaan 

HTM-tilintarkastaja. Yritys on aina käyttänyt HTM-tilintarkastajaa sekä valinnut 

käytännössä saman tilintarkastajan joka vuosi.  

 

”Myö valittiin hänet ku hää asu vielä tässä, tuossa puolen kilometrin päässä. 

Häntä ei käytetä enää, koska hän jäi eläkkeelle siitä hommasta, ni nyt myö 

vaihettiin.” -Yritys C 

 

Yhteydenpito tilintarkastajaan 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että yritykset pitävät hyvin vaihtelevasti yhteyttä 

tilintarkastajaan. Yritys A:n toimitusjohtaja kertoi nähneensä koko yrityksen toiminnan 

aikana tilintarkastajan vain kerran. Hän on itse ollut tilintarkastajan kanssa 

puhelinyhteydessä vain muutaman kerran koko kahdenkymmenen vuoden aikana. 

Yhteydenpidon tilintarkastajaan hoitaa yritys A:n kirjanpitäjä. 

 

”Kerran olen nähny, vein paperit. Muutaman kerran on kahenkymmenen 

vuoden aikana soitettu. Lasku sieltä on tullu ja sillä selvä.” -Yritys A 

 

Yritys B:n toimitusjohtaja puolestaan pitää yhteyttä tilintarkastajan kanssa noin 1-2 

kertaa vuodessa. Yritys C:n toimitusjohtaja ei ole tavannut nykyistä 

tilintarkastajaansa kertaakaan. Yhteyttä he pitävät puhelimen ja sähköpostin 

välityksellä. Itse tilintarkastus hoituu sähköisesti yrityksen käytössä olevan 

taloudenhallintaohjelman avulla.  
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”Joskus kun oon ollu työmaalla siellä, ni kävelin tilintarkastajan juttusille ihan 

vaan käymään. Hän oli aina pyytäny et käykää talossa, ni sitten kävin.”  

-Yritys B 

 

”Tää nykyinen tilintarkastaja, ni en oo tavannu kertaakaan. Hän tekee 

sähkösen tilintarkastuksen, me annetaan ne oikeudet ja hän tarkistaa siitä. 

Käytetään muutama puhelu ja muutama sähköposti, siinä se on sit se asia.” 

 -Yritys C 

 

4.2.3 Tilintarkastuksen merkitykseen liittyvät kysymykset ja toimitusjohtajien 

vastaukset 
 

Hyödyt  

 

Yritysten toimitusjohtajat kokivat myös tilintarkastuksesta saadun hyödyn hyvin 

erilailla. Tilintarkastuksen hyödyistä kysyttäessä yrityksen A toimitusjohtaja mainitsi 

vain sen, että tilinpäätös on tällä tavalla lainvoimainen. Sidosryhmien kautta saatavan 

hyödyn kysymyksissä yritys A nosti esiin pankin, jolle tulee toimittaa todistus 

tilintarkastuksen suorittamisesta. Toimitusjohtaja uskoi, että tässäkin takana on 

enemmän lainmukaisuus. Hän kuitenkin uskoi pakollisen tilintarkastuksen lisäävän 

kirjanpitäjän huolellisuutta. Toimitusjohtajan omassa toiminnassa huolellisuus ei sen 

sijaan lisäänny. Myöhemmässä haastattelun vaiheessa hän kuitenkin totesi 

tilintarkastuksen hyödyttävän häntä myös siinä, että kirjanpitäjän toiminta 

tarkastetaan. 

 

”Oon mä hyvillään siitä, että kirjanpitäjän toimintaa katotaan, et kirjanpitäjän 

toimintaa seurataan.” -Yritys A 

 

Myös B:n toimitusjohtaja piti hyvänä sitä, että kirjanpitäjien lisäksi tilintarkastaja 

varmistaa vielä yrityksen kirjanpidon. B:n toimitusjohtaja ei myöskään kokenut 

tilintarkastuksen lisäävän omaa huolellisuuttaan käytännön työssä. A:n 

toimitusjohtajan tavoin myös yritys B:n toimitusjohtaja uskoi kuitenkin 
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tilintarkastuksen lisäävän kirjanpitäjien huolellisuutta. Sidosryhmien kannalta yritys 

B:n toimitusjohtaja uskoi, että tilintarkastuksesta on hyötyä pankkisuhteessa. 

 

”Onha siitä tietyst sellane hyöty, että sit se ainaki tulloo kahtee kertaa kahottuu 

läpi ku siellä tilitoimisto tekkee sen ja tarkistaja tarkastaa sen ni ei se huono 

asia ole.” -Yritys B 

 

”Pittää se ainaki kirjanpitäjät kurissa.” -Yritys B 

 

Yritys C:n tehdessä kirjanpitonsa itse toimitusjohtaja näki hyvänä sen, että 

tilintarkastus varmistaa kirjanpidon lainmukaisuuden. Hän myöskin näki 

tilintarkastuksen tärkeänä osana luottamuksen ylläpitämisessä perheen ulkopuolisten 

osakkaiden kanssa. Osakkaiden on tärkeä tietää, että toimitusjohtaja hoitaa yritystä 

hyvin. Osakkaiden rahasijoituksen takia on toimitusjohtajan mukaan tärkeää se, että 

osakkaat luottavat täysin hänen toimintaansa toimitusjohtajana. C:n toimitusjohtaja 

sanoi tilintarkastuksen lisäävän huolellisuutta kirjanpidon kirjauksissa sekä myös 

pöytäkirjojen tekemisessä. Tilintarkastus on myös tärkeässä roolissa yrityksen 

sidosryhmien kanssa työskennellessä. C:n toimitusjohtaja kertoi tilintarkastuksen 

helpottavan sen osoittamisessa, että yritykseen ja sen taloushallintaan kannattaa 

luottaa. Toimitusjohtajan mukaan tilintarkastus on yksi luotettava ja avoin keino sen 

näyttämiseen, että yrityksessä asiat on hoidettu oikein. Tämä tuli ilmi suhteessa 

luotonantajaan sekä suhteessa tärkeään asiakkaaseen. 

 

”Kun me ite tehään, ni minuu omaa takaraivoo painaa se, että ollaanko me 

tehty nyt laillisesti asiat ja ollaanko me tehty jotakin hupsusti. ” -Yritys C 

 

”Miulla on just nyt iso asiakas, mistä näyttää tulevan meiän iha pääasiakas. 

Sinne tehään yli 80 % tuotteista. Sille pitää pystyy näyttämää myös 

tilintarkastuspaperit ja saaha se vakuuttumaa et ne voi luottaa meihin.” 

-Yritys C 
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Neuvonanto 

 

Yrityksien toimitusjohtajien vastaukset erosivat myös neuvonannon osalta. Yrityksen 

A toimitusjohtaja sanoi, ettei ole saanut tilintarkastajalta mitään neuvoa. Hän kertoi 

saavansa riittävän neuvonannon yrityksen kirjanpitäjältä, mikäli hän tarvitsee 

sellaista. Näin ollen yrityksen A toimitusjohtaja ei myöskään tarvitse lisäneuvontaa.  

 

”En oo saanu mitää. En oo kertaakaan ite ottanu yhteyttä. Aina on tullu lappu 

ja lasku.” -Yritys A 

 

Sen sijaan yritys B:n toimitusjohtaja on saanut tilintarkastajalta neuvoa muun muassa 

yrityksien kustannuksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi yrityksen toimitusjohtaja on 

saanut neuvoa muun muassa investoinneissa sekä strategisessa suunnittelussa. 

Hän on käyttänyt tilintarkastajan asiantuntemusta hyödykseen juuri investointeihin 

liittyvissä asioissa, kun toimitusjohtaja on halunnut tietää kannattaako yrityksen 

investoida tällä hetkellä vai ei. Tilintarkastaja on kannustanut yritystä laajentamaan 

toimintaansa, vaikka toimitusjohtaja ei ole aina ollut laajentumisesta samaa mieltä. 

B:n toimitusjohtaja on kokenut neuvonannon hyödylliseksi eikä pistäisi pahakseen, 

jos tilintarkastaja katsoisi yrityksen tietoja useamminkin, esimerkiksi puolivuosittain.  

 

”Sano, et sie oot pannu yli neljätuhatta euroa vuodessa mainoksii. Sano, et 

mitä järkee on.” -Yritys B 

 

”Olen saanu neuvoja esimerkiks et riittääkö paukkuja lähtee ostamaa uusia 

autoja. Ni totta kai siitä tilintarkastaja sanoo hyvin suoraa onko mahollisuutta 

vai ei.” -Yritys B 

 

Yrityksen C toimitusjohtaja kertoi, että hän ei saa neuvoa niinkään tilintarkastuksen 

yhteydessä. Neuvoa yritys on kysynyt tilintarkastajalta sen sijaan pitkin vuotta 

erilaisissa asioissa. Neuvonanto on liittynyt muun muassa rahoituksen 

järjestämiseen, laina-asioiden järjestämiseen, vakuusasioihin, yrityksen verotukseen 

sekä kirjanpitoon. Kun yritys osti sen vuokralla olleet kiinteistöt, toimitusjohtaja sai 

tilintarkastajalta kauppaan liittyvissä asioissa arvokasta apua. C:n toimitusjohtaja on 

ollut lisäksi tyytyväinen tähänastiseen neuvonantoon. 
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”Olen ihan tyytyväinen. Mitä oon tarvinnu sieltä kyssyy, ni oon niihi saanu.” 

 -Yritys C 

 

Haitat 

 

Haittoja kysyttäessä yritysten A ja B toimitusjohtajat mainitsivat kustannusasiat. 

Vaikka yrityksen A toimitusjohtaja oli aikaisemmin haastattelussa nostanut 

tilintarkastuksen kustannukset esiin, toimitusjohtaja kuitenkin kertoi kustannuksen 

olevan tällä hetkellä suhteellisen pieni. Kukaan toimitusjohtajista ei ollut joutunut 

avustamaan tilintarkastajaa niin paljoa, että siitä olisi aiheutunut heille haittaa. 

Jokaisen yrityksen kirjanpitäjät sen sijaan avustivat tilintarkastajaa tilintarkastuksen 

yhteydessä. Harvoin kukaan toimitusjohtaja oli joutunut itse toimittamaan 

tilintarkastajalle aineistoa lisäselvitykseksi.  

 

”Kustannukset on kumminkin nii pieni kustannus, ainaki tällä hetkellä.”  

-Yritys A 

 

”No ei muuta, ku se iso lasku, ni se on se iso haitta.” -Yritys B 

 

”Ei miun tarvii vieressä olla, joskus on tarvinnu jotain lappuja hoitaa, mutta 

meillä tilitoimisto kyllä hoitaa hommat. ” -Yritys B 

 

Odotukset  

 

Yrityksen A toimitusjohtaja odotti tilintarkastuksen tarkistavan sekä seuraavan 

kirjanpitäjän toimintaa. Toimitusjohtaja piti sitä erityisen hyvänä asiana, koska hänellä 

itsellään ei ole asiantuntemusta kirjanpidon asioista. Yrityksen B toimitusjohtaja kertoi 

puolestaan tilintarkastuksen joskus aiheuttavan hänelle pelon tuntemuksia. Tämä 

johtui siitä, että tilintarkastaja hänen mukaansa kertoo hyvin suorasti kuinka 

yrityksellä numeroiden valossa menee. Sen sijaan yrityksen C toimitusjohtajalla ei 

ollut tilintarkastusta kohtaan erityisempiä odotuksia. Hän on ollut tyytyväinen 

nykyiseen tilintarkastukseen. 
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”Mä luotan siihen, että hän vähän seuraa, ku minä en ymmärrä. Mulla ei 

asiantuntemus riitä kirjanpitoon.” -Yritys A 

 

”Jos menee huonosti, ni kyllä ne iha suoraa sanoo että tätä rataa jos tämä 

menee ni rahat loppuu tuona päivänä. Kyllä sieltä ihan selvän kuvan saa 

firman menosta, kun sitä ulkopuolisin silmin katsoo. Ihe sitä ei välttämättä ole 

aikaa, mut toine ku sen numeroista katsoo. Ite kiertää vaa ruuvia ja rattia.” 

 -Yritys B 

 

”Se on toiminu, oon ollu tyytyväine. Se on sillä hyvä.” -Yritys C 

 

Tilintarkastuksen vapaaehtoinen suorittaminen 

 

Kaikki toimitusjohtajat luultavasti suorittaisivat tilintarkastuksen, vaikka sitä ei olisi 

lainsäädännöllisesti pakko suorittaa. Toimitusjohtajista vain yrityksen A 

toimitusjohtaja empi vapaaehtoisen tilintarkastuksen suorittamisessa. Hän sanoi 

syyksi tilintarkastuksesta aiheutuvan vaivannäön sekä kustannukset, vaikka heti 

perään kertoikin molempien olevan suhteellisen pieniä. Mikäli A yrityksen 

toimitusjohtaja suorittaisi tilintarkastuksen vapaaehtoisesti, tekisi hän sen siksi että 

näin tulisi valvottua kirjanpitäjän toimintaa. Yrityksen B toimitusjohtaja suorittaisi 

tilintarkastuksen vapaaehtoisesti, koska hän uskoo sen lisäävän yrityksen tietojen 

luottamusta muun muassa suhteessa verottajaan. Vaikka B:n toimitusjohtaja kertoi 

aiemmin kustannuksien olevan tilintarkastuksen haitta puoli, pitää hän silti 

kustannusta vielä suhteellisen pienenä hyötyihin nähden. 

 

”Nytten ku on ollu tilitoimisto semmonen luotettava, ni sitte ku on vielä PWC 

takana, ni miusta tuntuu että kun verottaja kahtoo laput siellä, ni ei se nii 

takerru joka asiaan.” -Yritys B 

 

”Ei se lasku nyt niin iso kummiskaan oo, säästää jostain muusta, 

mainoskululoista..turhista mainoskululoista..” -Yritys B 

 

Yrityksen C toimitusjohtaja suorittaisi tilintarkastuksen vapaaehtoisesti sen takia, että 

se auttaa yritystä muun muassa rahoitukseen liittyvissä asioissa. Aivan haastattelun 
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lopuksi yrityksen C toimitusjohtaja totesi tilintarkastuksen olevan nykyään helppo 

suorittaa yrityksen käytössä olevan sähköisen taloushallinnon ohjelman avulla. 

 

”Ois aikamoine pulju jos meiän pitäs mapit kantaa ja muut.” -Yritys C 

 

 

4.3 Tilintarkastajan haastattelu 
 

Tutkimukseen haastateltavalla HTM-tilintarkastajalla on oma tilintarkastusyritys, 

jonka pääasiallisena toimialueena on Etelä-Suomi. Tilintarkastaja on toiminut 

vuodesta 1981 sivutoimisena ja vuodesta 1996 päätoimisena tilintarkastajana. Hänen 

asiakkaistaan noin 90 % lukeutuu pieniin perheyrityksiin. 

 

Tilintarkastaja kertoi hänen asiakkaidensa suosivan samaa tilintarkastajaa 

tilintarkastusta suorittaessaan. Kysyttäessä yhteydenpidosta asiakkaisiin hän sanoi 

pitävänsä tilikauden aikana harvemmin yhteyttä pienyrityksiin. Sen sijaan suurempiin 

asiakkaisiin hän pitää yhteyttä myös tilikauden aikana välitarkastuksen muodossa. 

Tilintarkastuksesta koituu hänen mukaansa hyötyä pienyrittäjälle ensinnäkin siitä, 

että tilinpäätös on näin lainmukainen mikäli yritys ylittää pakollisen tilintarkastuksen 

suorittamisen rajat. Tilintarkastaja kertoi hyödyiksi myös tilitoimiston tekemien 

virheiden korjaukset, joita hänen mukaansa on. Pieni perheyritys hyötyy 

tilintarkastuksesta myös tilinpäätösanalyysien, veroasioiden neuvonnan sekä 

juridiikkaan liittyvien asioiden muodossa. Juridiikkaan kuuluvista asioista 

tilintarkastaja mainitsi muun muassa sopimuksiin, yrityskauppoihin sekä 

sukupolvenvaihdokseen liittyvät asiat. 

 

Tilintarkastajan mukaan pienyrittäjä hyötyy vahvasti tilintarkastuksesta myös 

yrityksen sidosryhmiin nähden. Luotonantajat eivät tee rahoituspäätöksiä, mikäli 

tilinpäätöstä ei ole tarkastettu tilintarkastajan toimesta. Lisäksi toimittajat pitävät 

tarkastetun tilinpäätöksen perusteella yritystä luottokelpoisena. Tilintarkastaja kertoi 

toimittajat syyksi myös sille, miksi moni yritys suorittaa tilintarkastuksen 

vapaaehtoisesta. Yritys hyötyy tilintarkastuksen suorittamisesta myös verottajia 

ajatellen, sillä tilintarkastus voi mahdollisesti harventaa verotarkastuksia. Mikäli yritys 

ei ole pakollista tilintarkastusta suorittanut, seuraa veronkorotus. 
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Neuvonanto kasvattaa haastateltavan tilintarkastajan mielestä tilintarkastuksesta 

saatua hyötyä pienelle perheyritykselle. Tilintarkastajan mukaan hän neuvoo 

tilintarkastuksen yhteydessä omistajajohtajia usein kirjanpitoon ja tilinpäätökseen, 

yritysverotukseen, omistajien verotukseen, yrityskauppoihin, rahoitusongelmiin sekä 

sisäiseen tarkkailuun liittyvissä asioissa. Sen sijaan harvemmin neuvonanto tapahtuu 

tietotekniikan, henkilöstöasioiden, strategisen suunnittelun, materiaalin hallinnan, 

valmistustoiminnan, markkinoinnin ja budjetoinnin asioissa. Investointeihin liittyvissä 

asioissa tilintarkastaja kertoi suorittavansa neuvonantoa joskus, mikäli yritys tarvitsee 

apua kannattavuuslaskelmissa. Tilintarkastaja antaa neuvonantoa yritykselle myös 

hallitustyöskentelyssä. Haastateltavan mukaan tilintarkastajan tulee osata puhua 

selkokielellä, jotta omistajajohtaja saa neuvonannosta mahdollisimman suuren 

hyödyn. Hänen mielestä yrittäjät ymmärtävät kuitenkin pääsääntöisesti hyvin 

tilintarkastajan kertomat asiat. Mikäli yrittäjä ei ymmärtäisi asioita, ei hän 

tilintarkastajan mukaan menestyisi myöskään yritysmaailmassa. Haastateltava 

tilintarkastaja ei koe, että tilintarkastuksesta aiheutuisi pienelle perheyritykselle 

minkäänlaisia haittoja. 

 

Pienet perheyritykset odottavat saavansa tilintarkastukselta varmistusta siitä, että 

tilinpäätös ja kirjanpito ovat laadittu oikein. Tilintarkastukselta odotetaan myös 

varmistusta säädösten noudattamisesta, tilinpäätösanalyysin tekemistä sekä 

veroneuvontaa. Tilintarkastajan mielestä pienien perheyrityksien toimitusjohtajat 

suhtautuvat pakolliseen tilintarkastukseen pääsääntöisesti positiivisesti eivätkä koe 

sitä ylimääräisenä kustannuksena.  Haastateltavan mukaan pienyrittäjät voisivat 

hyötyä tilintarkastuksesta enemmän yrityksen arvonmäärityksessä 

sukupolvenvaihdoksessa sekä yrityskaupoissa. Haastateltava ei koe tilintarkastajan 

roolinsa eroavan merkittävästi pienten ja suurten yrityksien välillä. Hän kuvaa 

tilintarkastajaa omistajayrittäjän ”sparraajaksi” sekä luotettavaksi 

keskustelukumppaniksi. 

 



 41 

4.4 Yhteenveto 
 

Vaikka kaikki kolme haastateltavaa yritystä olivatkin kokoluokaltaan suhteellisen 

lähellä toisiaan, oli mielenkiintoista havaita heidän vastauksien poikkeavan paikoin 

yllättävän paljonkin toisistaan. Yritysten toimitusjohtajat ovat esimerkiksi hyvin eri 

aktiivisuudella yhteydessä tilintarkastajaansa. Tilintarkastaja kertoi pitävänsä 

harvemmin yhteyttä pieniin yrityksiin muuten kuin itse tilintarkastuksen yhteydessä. 

 

Yritykset kokivat hyötyvänsä tilintarkastuksesta etenkin suhteissa sidosryhmiinsä. 

Myös se koettiin hyödylliseksi, että kirjanpitäjien työ tarkistetaan. Yksi toimitusjohtaja 

koki hyödyn tulevan myös siitä, että muut yrityksen osakkaat luottavat näin paremmin 

hänen toimintaansa. Kaikki toimitusjohtajat uskoivat tilintarkastuksen lisäävän 

huolellisuutta yrityksen kirjanpidossa. Myös neuvonannon osalta toimitusjohtajien 

vastaukset poikkesivat paljon toisistaan. Yksi toimitusjohtaja ei ollut saanut neuvoa 

ollenkaan, kun taas toiset olivat saaneet neuvoa useammassakin asiassa. 

Tilintarkastajan mielipide tuki toimitusjohtajien vastauksia. Myös tilintarkastaja koki 

hyödylliseksi sen, että kirjanpitäjän työ tarkistetaan. Hän uskoi myös tilintarkastuksen 

hyödyttävän omistajajohtajaa suhteissa yrityksen sidosryhmiin. Haastateltava 

tilintarkastaja antoi usein neuvoa omistajajohtajille monissa eri asioissa, vaikka yksi 

haastateltavista toimitusjohtajista ei ollutkaan saanut tilintarkastajalta neuvonantoa 

ollenkaan. 

 

Toimitusjohtajat kokivat loppujen lopuksi yllättävän vähän haittaa siitä, että yrityksen 

on pakko suorittaa tilintarkastus. Kustannukset nousivat kuitenkin odotetusti esiin 

vastauksissa, kun puhuttiin haittatekijöistä. Sen sijaan kukaan toimitusjohtajista ei 

kokenut tilintarkastuksesta johtuvaa omaa ajanmenetystä haitaksi. Kaiken kaikkiaan 

toimitusjohtajat kokivat hyötyvänsä tilintarkastuksen suorittamisesta niin paljon, että 

kokivat siitä aiheutuvan kustannuksen pieneksi. Mikäli heidän ei olisi pakko suorittaa 

tilintarkastusta, kaikki toimitusjohtajat luultavasti sen silti suorittaisivat. 

Tilintarkastuksesta koettujen haittojen vähyyttä tuki myös tilintarkastajan haastattelu. 

Hän kertoi omistajajohtajien suhtautuvan pääsääntöisesti positiivisesti pakolliseen 

tilintarkastukseen eikä ole huomannut yrittäjien kokevan sitä ylimääräisenä 

kustannuksena. Tilintarkastaja on omistajajohtajalle luotettava keskustelukumppani 

sekä yrittäjän ”sparraaja”. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tilintarkastuksen merkitystä pienelle 

perheyritykselle. Kysymykseen etsittiin vastausta tilintarkastuksesta näille yrityksille 

koituvien hyötyjen sekä haittojen avulla. Aluksi tutkimuksessa tutustuttiin yleisesti 

tilintarkastukseen sekä sen kehitykseen Suomessa. Tilintarkastusta tarkasteltiin 

myös erityisesti pienen yrityksen näkökulmasta. Seuraavaksi työn 

päätutkimusongelmaan etsittiin vastausta aikaisemmin tehdyistä tutkimuksista. 

Tämän tutkimuksen empiirisen osion muodosti kolmen pienen perheyrityksen 

toimitusjohtajien sekä HTM-tilintarkastajan haastattelut. Haastatteluiden avulla 

haluttiin testata kuinka teoria vastaa käytäntöä tässä tutkimuksessa. 

 

5.1 Tutkimuksen keskeiset tulokset ja johtopäätökset 
 

Suomessa astui voimaan vuonna 2007 uusi tilintarkastuslaki. Uusi laki vapautti 

kaikkein pienimmät yhteisöt pakollisesta tilintarkastuksesta. Kuitenkin Suomen raja-

arvot ovat erittäin alhaiset, ja näin ollen suhteellisen pienikin yritys joutuu 

suorittamaan tilintarkastuksen lain velvoittamana.  

 

Tilintarkastusta perustellaan usein omistuksen ja johdon eriytymisestä aiheutuvilla 

agenttikustannuksilla. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että perheyrityksien 

agenttikustannukset ovat lähes olemattomat. Perheyrityksissä esiintyy kuitenkin 

myös agenttikustannuksia, joita voidaan vähentää tilintarkastuksen avulla. 

Aikaisempien tutkimuksien mukaan tilintarkastuksesta on hyötyä pienelle 

perheyritykselle muun muassa yrityksen suhteessa ulkopuoliseen luotonantajaan. 

Korkealaatuinen tilintarkastus lisää yrityksen luotettavuutta luotonantajan silmissä, ja 

näin ollen parantaa yrityksen lainansaanti mahdollisuuksia. Tilintarkastuksen 

suorittaminen voi myös vähentää yrityksen lainakustannuksia.  

 

Tilintarkastajan antama neuvonanto lisää myös pakollisesta tilintarkastuksesta 

saatuja hyötyjä. Kuitenkin huono kommunikaatio tilintarkastajan ja yrittäjän välillä voi 

vähentää neuvonannosta saatua hyötyä. Kun yritys kasvaa ja sen prosessit 

monimutkaistuvat, lisääntyy tilintarkastuksesta saatu hyöty. Tilintarkastuksen 
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suorittaminen lisää omistajajohtajan mielenrauhaa siitä, että yrityksen järjestelmät 

tuottavat luotettavaa tietoa johtajan päätöksenteon tueksi. Lisäksi tilintarkastus voi 

toimia yrityksessä eräänlaisena psykologisena pelotteena, jonka seurauksena tieto 

tilintarkastuksen suorittamisesta lisää huolellisuutta yrityksen sisällä. Pienille 

perheyrityksille aiheutuu tutkimuksien mukaan haittaa tilintarkastuksesta 

kustannuksien sekä johtajien ajanmenetyksen kautta. 

 

Agenttikustannuksien pienenemisen kautta tilintarkastuksesta hyötyi vain yksi 

haastateltavista yrityksistä. Tämän yrityksen toimitusjohtaja piti tilintarkastusta 

tärkeänä todisteena siitä, että hän pystyy osoittamaan muille osakkailla hoitavansa 

toimitusjohtajan tehtävän luotettavasti ja hyvin. Koska yritykset olivat pieniä sekä 

osakkaita ja työntekijöitä yrityksissä oli vähän, yritykset eivät todennäköisesti kärsi 

suurista agenttiongelmista. Näin ollen agenttiteorian merkitys tilintarkastuksen 

hyödyllisyydessä jäi empirian valossa vähäiseksi.  

 

Aiempien tutkimuksien tavoin myös tämän tutkimuksen mukaan yritykset hyötyivät 

tilintarkastuksesta etenkin suhteessa lainanantajiin. Tilintarkastajan haastattelu tuki 

tätä näkökulmaa, sillä haastateltava kertoi luotonantajien jättävän rahoituspäätöksen 

tekemättä mikäli tilinpäätöstä ei ole tarkastettu. Haastatteluista voidaan päätellä, että 

Suomessa pankit antavat lainapäätöksissään painoarvoa yrityksestä saataville 

numeerisille tiedoille. Tilintarkastuksella on tässä tärkeä rooli näiden tietojen 

luotettavuuden varmistamisessa. Yksi haastateltavista toimitusjohtajista sekä 

tilintarkastaja kokivat tilintarkastuksen hyödyttävän omistajajohtajaa suhteissa 

muihinkin yrityksen sidosryhmiin. Toimitusjohtaja mainitsi tässä yrityksen tärkeän 

asiakkaan, jolle voidaan tilintarkastuksen kautta näyttää, että yritys on luotettava 

kumppani. Todennäköisesti juuri suuremmat yritykset käyttävät tilintarkastettuja 

tilinpäätöstietoja enemmän hyödykseen arvioidessaan mahdollisen 

yhteistyökumppaninsa luotettavuutta. 

 

Kaksi toimitusjohtajaa kertoivat hyötyvänsä tilintarkastuksesta tilintarkastajan 

neuvonannon vuoksi. Neuvoa toimitusjohtajat olivat saaneet erilaisissa asioissa. Sen 

sijaan yksi toimitusjohtaja ei ollut saanut tilintarkastajaltaan neuvoa ollenkaan. 

Tämän yrittäjän kirjanpitäjä kuitenkin antoi neuvoja toimitusjohtajalle. Usein 

tilitoimistot antavat tilintarkastajien tavoin neuvonantoa ja konsultaatiota erilaisissa 
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asioissa. Pienten yritysten ongelmat ovat yleensä suurten yritysten ongelmia 

yksinkertaisempia. Lisäksi yritykset ovat aktiivisemmin yhteydessä kirjanpitäjäänsä 

esimerkiksi toimittaessaan aineistoa kuukausikirjanpitoa varten. Tästä syystä pienille 

yrityksille tilitoimisto ja kirjanpitäjä voivat olla ensisijainen lähde, josta toimitusjohtaja 

lähtee hakemaan ratkaisua ongelmaansa. Tilintarkastaja kuitenkin kertoi neuvovansa 

asiakkaitaan hyvin monissa asioissa. Tämä tuki aiempia tutkimuksia, joiden mukaan 

tilintarkastajalla on tärkeä rooli pienen yrityksen neuvonantajana. Tilintarkastaja koki 

omistajajohtajien myös hyötyvän tästä neuvonannosta. Sen sijaan aikaisemmista 

tutkimuksista poiketen tilintarkastaja ei nähnyt kommunikaatio-ongelmia 

tilintarkastajan ja omistajajohtajan välillä.  

 

Aiempien tutkimuksien tulosten tavoin yhdelle yritykselle tilintarkastus toi 

mielenrauhaa siitä, että kirjanpidossa asiat on tehty oikein ja laillisesti. Tämän 

toimitusjohtajan yritys teki kirjanpitonsa itse. Myös kirjanpitonsa ulkoistaneet yrittäjät 

kokivat hyötyvänsä tilintarkastusta kirjanpidon oikeellisuuden varmistamisen kautta. 

Yksi toimitusjohtaja kertoi tämän olevan hyvä asia, koska hänen oma 

asiantuntemuksensa ei riitä kirjanpidon asioissa. Tilintarkastajan haastattelu tuki 

näkemystä siitä, että kirjanpidon ja tillinpäätöksen tarkistaminen lisää 

tilintarkastuksesta saatuja hyötyjä.  

 

Kukaan toimitusjohtaja ei uskonut tiedon tilintarkastuksen suorittamisesta lisäävän 

heidän omaa huolellisuuttaan käytännön työssä. Sen sijaan kaikki haastateltavat 

uskoivat tilintarkastuksen suorittamisen vaikuttavan kirjanpitäjien huolellisuuteen. 

Tämän työn haastatteluiden tuloksien perusteella voidaan vahvistaa aikaisempien 

tutkimuksien tulos, jossa yrityksen monimutkaisuus ja koko vaikuttavat 

tilintarkastuksen hyödyllisyyteen. Haastateltavista yrityksistä puunjalostuksen 

toimialalla oleva yritys (yrityksen prosessit haastateltavista monimutkaisimmat) koki 

hyötyvänsä kaiken kaikkiaan tilintarkastuksesta eniten. 

 

Omistajajohtajien haastattelut osoittivat, että yritykset kokivat loppujen lopuksi vain 

vähän haittaa siitä, että yrityksen on pakko suorittaa tilintarkastus. Aikaisempien 

tutkimuksien tavoin tilintarkastuksen kustannukset nousivat esille haittavaikutuksia 

kysyttäessä. Sen sijaan vastoin odotettua kukaan toimitusjohtajista ei kokenut 

tilintarkastuksesta johtuvaa omaa ajanmenetystä haitaksi. Tilintarkastaja oli 
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haastattelussa yksimielinen siitä, että tilintarkastuksesta ei aiheudu omistajajohtajille 

minkäänlaista haittaa. Hän lisäksi kertoi omistajajohtajien suhtautuvan 

pääsääntöisesti positiivisesti pakolliseen tilintarkastukseen ja että omistajajohtajat 

eivät koe tilintarkastusta turhana kustannuksena. Haastateltavat toimitusjohtajat 

tukivat tätä tilintarkastajan näkemystä, sillä kaikki uskoivat hyötyvänsä 

tilintarkastuksen suorittamisesta niin paljon, että kokivat kustannuksen pieneksi. 

Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus osoittaa omistajajohtajien hyötyvän tilintarkastuksen 

suorittamisesta enemmän kuin kokevan siitä olevan heille haittaa, vaikka Suomessa 

pakollisen tilintarkastuksen rajat ovat kansainvälisesti alhaisella tasolla.   

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
 

Tutkimuksessa käytettyjen haastatteluiden vähäisyydestä johtuen tutkimusta ei voida 

yleistää koskemaan kaikkia pieniä perheyrityksiä. Kuitenkin tutkimuksessa hyvänä 

asiana voidaan pitää sitä, että haastattelut suoritettiin kolmelle yritykselle eikä vain 

yhdelle. Näin ollen yleistettävyys paranee hieman. Lisäksi tilintarkastajan haastattelu 

tuo tutkimukseen lisää yleistettävyyttä, sillä tilintarkastaja pystyy oman 

asiakaskuntansa laajuuden perusteella esittämään asiat hieman yleisemmällä 

tasolla. Tässä tulee ottaa huomioon se, että hän kuitenkin katsoo asioita 

tilintarkastajana vaikka haastattelu suoritettiinkin pienen perheyrittäjän näkökulmasta. 

Koska haastateltavana oli vain yksi tilintarkastaja, ei tilintarkastajan haastattelun 

vastauksien yleistettävyys ole laaja.  

 

Haastattelun luotettavuudelle ongelman voi tehdä se, että haastateltavat saattoivat 

antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. Näin ollen he eivät välttämättä ilmaisseet 

asioita niin kuin he niistä todellisuudessa ajattelivat. Mikäli haastateltavat eivät 

ymmärtäneet heille esitettyjä kysymyksiä oikealla tavalla, voi tämä myös vähentää 

tutkimuksen luotettavuutta. Varsinkin sähköpostitse suoritetun tilintarkastajan 

haastattelun kysymykset on voitu tulkita väärin. Sähköpostihaastattelussa 

haastattelija pystyy huonommin arvioimaan sitä, kuinka hyvin haastateltava ymmärsi 

häneltä kysytyn asian. Toimitusjohtajien haastattelutilanteet olivat kuitenkin 

tutkimuksen tekijän mielestä sellaisia, että haastateltavat toimitusjohtajat vaikuttivat 

antavan rehellisiä ja aitoja vastauksia. Tutkimuksen reliaabeliutta, eli toistettavuutta, 

voidaan pitää hyvänä, sillä haastatteluissa käytetyt kysymykset ovat eriteltyinä 
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täydellisinä tutkimuksen liitteissä. Tästä johtuen haastattelut ovat helposti 

toistettavissa. Tutkimusta voidaan pitää myös validina, eli pätevänä, sillä 

haastattelujen materiaalit ja vastaukset vastaavat asetettuihin tutkimuskysymyksiin. 

Toimitusjohtajien haastattelujen luotettavuutta paransi se, että haastattelut 

nauhoitettiin jolloin haastateltavien vastaukset säilyivät jälkikäteenkin tarkasteltuina 

muuttumattomina. 

 

5.3 Jatkotutkimusehdotukset 
 

Pienet perheyritykset ovat hyvin tärkeässä roolissa yritystoiminnassa niin Suomessa 

kuin kansainvälisestikin. Näin ollen tällaisiin yrityksiin keskittyvän tutkimuksen 

tekemistä tulisi jatkaa myös tulevaisuudessa. Tässä tutkimuksessa haastateltiin 

kolmen yrityksen toimitusjohtajaa. Tutkimusta voitaisiin jatkossa laajentaa ottamalla 

otokseen mukaan useampien yritysten omistajajohtajien mielipiteitä. Laajemman 

otoksen mukaan ottaminen onnistuisi paremmin esimerkiksi kyselylomakkeen avulla. 

Tutkimusta varten voitaisiin myös haastatella yritysten sidosryhmiä ja heidän 

mielipiteitä tilintarkastuksen merkityksestä suhteissa kyseisiin yrityksiin.  

 

Jatkotutkimuksesta voisi tehdä mielenkiintoisen vertailemalla esimerkiksi eri 

toimialoilla toimivien pienten perheyrityksien mielipiteitä tilintarkastuksen 

merkityksestä. Olisi mielenkiintoista selvittää koetaanko jollain toimialalla selvästi 

muita toimialoja enemmän hyötyä tilintarkastuksesta. Tutkimusta voitaisiin laajentaa 

myös ottamalla mukaan kokoluokaltaan suurempia yrityksiä, mutta kuitenkin pieniin 

yrityksiin luokiteltavia yrityksiä. Tämän avulla voitaisiin esimerkiksi pyrkiä etsimään 

vastausta siihen, hyötyvätkö suuremmat yritykset pienempiä enemmän 

tilintarkastuksesta, ja millä osa-alueella hyöty koetaan vahvimmin.  
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LIITE 1: Haastattelukysymykset toimitusjohtajille 

 

 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

1. Kuinka kauan yrityksessänne on valittu tilintarkastaja? 

2. Minkälaisen tilintarkastajan yrityksenne on valinnut yleensä? 

3. Oletteko käyttäneet samaa tilintarkastajaa? Ja kuinka kauan? 

4. Kuinka usein tapaatte itse yrityksenne tilintarkastajan? Ja kuinka paljon pidätte 

tilintarkastajaan yhteyttä? 

5. Käytättekö tilinpäätöstietoja hyödyksi yrityksenne johtamisessa? (Millä 

tavalla?) 

6. Minkälaista hyötyä koette yrityksenne saavan siitä, että tilinpäätöksen 

tarkastajaa tilintarkastaja? 

7. Koetteko tilintarkastuksen lisäävän yrityksessänne tilikauden akana 

huolellisuutta taloudellisissa asioissa? 

8. Koetteko yrityksesi hyötyvän pakollisesta tilintarkastuksesta luotonantaja-

suhteessa? Ja miten? 

9. Koetteko yrityksesi hyötyvän tilintarkastuksesta suhteessa muihin yrityksenne 

sidosryhmiin? 

10.  Oletteko saaneet tilintarkastajalta neuvoja pakollisen tilintarkastuksen 

yhteydessä? Millaisissa asioissa? Koitteko neuvonannon hyödylliseksi? 

11.  Toivoisitteko neuvonantoa enemmän? (Ja millaisissa asioissa?) 

12. Oletteko saaneet tilintarkastuksesta/tilintarkastajalta apua seuraavanlaisissa 

asioissa: 

 

a. Kirjanpito ja tilinpäätös 
b. Yritysverotus 
c. Verotus (omistajat) 
d. Tietotekniikka 
e. Henkilöstöasiat 
f. Investoinnit 
g. Yrityskauppa 
h. Strateginen suunnittelu 
i. Rahoitusongelmat 
j. Sisäinen tarkkailu 

(jatkuu) 



 

(jatkuu) 
 

k. Materiaalin hallinta 
l. Valmistustoiminta 
m. Markkinointi 
n. Budjetointi? 

 

13.  Millaisia haittoja yrityksellesi syntyy pakollisen tilintarkastuksen 

suorittamisesta? 

14.  Avustatteko itse tilintarkastajaa tilintarkastuksen yhteydessä? (Kuinka paljon 

ja koetteko sen haitaksi?) 

15.  Millaisia odotuksia teillä on tilintarkastusta ja tilintarkastajaa kohtaan? 

16.  Mikäli yritykselläsi ei olisi pakko suorittaa tilintarkastusta, suorittaisitko sen 

silti? Miksi? 



 

LIITE 2: Haastattelukysymykset tilintarkastajalle 

 

 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

1. Kuinka kauan olette toimineet tilintarkastajana? 

2. Kuinka suuri osuus tarkastamistanne yrityksistä lukeutuu pieniin 

perheyrityksiin? 

3. Suosivatko teidän asiakkaanne yleensä samaa tilintarkastajaa tilintarkastusta 

suorittaessaan? 

4. Pidättekö asiakkaisiinne yhteyttä tilikauden aikana, eli muutenkin kuin itse 

tilintarkastuksen yhteydessä?   

5. Millaista hyötyä koette pienyrittäjän saavan siitä, että yrityksen tilinpäätöksen 

tarkastaa tilintarkastaja? 

6. Millaista hyötyä koette tilintarkastuksesta olevan pienelle perheyritykselle 

suhteissa sen sidosryhmiin (luotonantajiin, asiakkaisiin, toimittajiin…)? 

7. Annatteko (usein, harvoin, en koskaan) neuvoa yrityksen omistajajohtajille 

tilintarkastuksen suorittamisen yhteydessä seuraavissa asioissa: 

 

a. Kirjanpito ja tilinpäätös 
b. Yritysverotus 
c. Verotus (omistajat) 
d. Tietotekniikka 
e. Henkilöstöasiat 
f. Investoinnit 
g. Yrityskauppa 
h. Strateginen suunnittelu 
i. Rahoitusongelmat 
j. Sisäinen tarkkailu 
k. Materiaalin hallinta 
l. Valmistustoiminta 
m. Markkinointi 
n. Budjetointi? 

 

8. Millaisissa mahdollisesti muissa asioissa annatte tilintarkastuksen yhteydessä 

neuvoa?  

 

(jatkuu) 



 

(jatkuu) 

 

9. Koetko pienyrittäjän hyötyvän neuvonannosta? 

10. Miten kommunikointi toimii teidän ja yrittäjän välillä neuvonannon yhteydessä? 

(Esim. Ymmärtääkö yrittäjä kaiken sanomanne helposti vai joudutteko 

selittämään usein asioita uudelleen? Ymmärtääkö yrittäjä ylipäätänsä 

kertomanne asiat?) 

11. Millaisia haittoja koette pakollisen tilintarkastuksen aiheuttavan pienelle 

perheyritykselle? 

12. Millaisia odotuksia pienillä perheyrityksillä on tilintarkastusta ja tilintarkastajaa 

kohtaan? 

13. Millä tavalla pienen perheyrityksen toimitusjohtajat ylipäätänsä suhtautuvat 

pakolliseen tilintarkastukseen?  

14. Kuinka pienyrittäjät voisivat mielestänne hyötyä tilintarkastuksesta enemmän? 

15. Millaisena itse koet roolisi tilintarkastajana pienessä perheyrityksessä? 

Eroaako se jollain tavalla rooliinne muissa yrityksissä? 

 

 

 

 

 

 

 

 


