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Useiden suurien kirjanpitoskandaalien tullessa ilmi 2000-luvun alussa tilintarkastajien työnteolle 

annettiin paljon kritiikkiä. Tilintarkastuksen laatu on 2000-luvun tapahtumien jälkeen ollut jatkuvasti 

julkisen keskustelun kohteena, mutta viime vuosina Enronin kaltaisia kirjanpitoskandaaleja ei ole 

tullut julkisuuteen. Tämä johtuu osittain siitä, että tilintarkastajien raportointia on säännelty ja 

tutkittu tarkemmin. Tilintarkastustyön ainut näkyvä lopputuote yrityksen ulkopuolisille henkilöille 

on mielipide siitä, onko asiakkaan tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä. Tämä mielipide 

esitetään tilintarkastuskertomuksessa. Tilintarkastuskertomuksen informaatioarvo on näin ollen suuri 

ja sen tekeminen tarkoin harkittu prosessi.  

Suurin osa tilintarkastuskertomuksissa olevista lausunnoista on puhtaita eli mukauttamattomia. 

Vaikka tilinpäätöksessä olisi olennaisia virheitä, ne ollaan yleensä valmiita korjaamaan 

asiakasyrityksen sisällä. On siis selvää, että mukautettu kertomus kertoo jostain selkeästä 

epäkohdasta yrityksen hallinnossa, kirjanpidossa tai tilinpäätöksessä. Työn aiheena on tutkia, mitkä 

yrityksen ominaisuudet johtavat mukautetun kertomuksen tekemiseen. Työn tarkoituksena on luoda 

malli, jonka avulla voi toteuttaa tutkimuksen siitä, kuinka yrityksen ominaisuudet vaikuttavat 

mukautettujen kertomusten syntyyn. Mallin avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, mitkä 

tunnusluvut vaikuttavat tilintarkastajan päätöksentekoon Suomessa. 

 

Tutkimuksessa käytetyt tiedot ovat peräisin Oulun yliopistossa käytössä olevasta Voitto+ -

tietokannasta. Tutkimusaineistona tutkimuksessa on käytetty 304 suomalaisen yrityksen 

tilinpäätöksiä vuodelta 2012. Tutkimuksessa mitataan neljää eri yrityksen ominaisuutta (yrityksen 

koko, kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus), joilla on mahdollisesti vaikutusta mukautetun 

kertomuksen tekemiseen. Näitä ominaisuuksia mitataan kuuden eri tunnusluvun (yrityksen 

liikevaihto, taseen loppusumma, käyttökateprosentti, sijoitetun pääoman tuottoprosentti, quick ratio 

ja omavaraisuusaste) avulla. 

 

Omavaraisuusasteella ja sijoitetun pääoman tuottoprosentilla havaittiin olevan selvästi vaikutusta 

mukautetun kertomuksen julkaisemisen todennäköisyyteen. Käyttökateprosentilla oli hieman 

pienempi vaikutus ja quick ratiolla ei ollut merkitsevää vaikutusta tilintarkastuskertomuksen 

muotoon. Tutkimuksessa ei havaittu juurikaan yhteyttä yrityksen koon ja mukautetun kertomuksen 

julkaisemisen todennäköisyyden välillä. Regressiomallin selitysaste oli 35 prosenttia, joka on 

kohtuullinen, mutta ei kuitenkaan hyvä. Jatkotutkimusta voisi tehdä lisäämällä käytettyyn 

regressioyhtälöön uusia muuttujia, jotta sen selitysastetta saataisiin paremmaksi. 
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1 JOHDANTO 

Pro graduni aiheena on tutkia, mitkä yrityksen ominaisuudet johtavat mukautetun 

lausunnon tekemiseen. Tutkimus koskee Suomessa toimivia yrityksiä ja aineistona on 

vuoden 2012 tilinpäätös sekä tilinpäätökseen liittyvät tilintarkastajan lausunnot. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tehdä malli, jonka avulla voi toteuttaa tutkimuksen 

siitä, kuinka yritysten ominaisuudet vaikuttavat mukautettujen kertomusten syntyyn. 

Mallin avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, mitkä tunnusluvut vaikuttavat 

tilintarkastajan päätöksentekoon. 

1.1 Työn motivointi ja ajankohtaisuus 

Useiden suurien kirjanpitoskandaalien tullessa ilmi 2000-luvun alussa tilintarkastajien 

työnteolle annettiin paljon kritiikkiä. Etenkin suuret Big 4 -yhtiöt ovat olleet kritiikin 

kohteena. Tämä on ymmärrettävää, koska tilintarkastajat eivät olleet hoitaneet tehtäviään 

ammattiinsa sopivalla tarkkuudella. Kritiikki aiheutti Yhdysvalloissa tärkeän 

lakimuutoksen, kun Sarbanes-Oxley Act (SOX) syntyi vuonna 2002. Tämä laki edellyttää 

tilintarkastajien parempaa raportointia yhtiöiden sisäisestä valvonnasta tilinpäätöksien 

laatimisessa. SOX:in kaltaisia lakeja on tehty myös muualla maailmassa 

kirjanpitoskandaalien estämiseksi. (Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt 2009: 18.) 

Tilintarkastuksen laatu on näiden tapahtumien jälkeen ollut jatkuvasti julkisen keskustelun 

kohteena, mutta viime vuosina Enronin kaltaisia kirjanpitoskandaaleja ei ole tullut 

julkisuuteen. Francisin (2004) mukaan on olemassa jonkin verran todisteita siitä, että 

kirjanpidon tuloksen ja tilintarkastuksen laatu heikkenivät 1990-luvulla, mutta yleisesti 

ottaen tilintarkastuksen laatu on ollut kuitenkin läpi historian vähintään tyydyttävällä 

tasolla. Francis tarkentaa vielä, että muutamat kirjanpitoskandaalit toki heikensivät 

tilintarkastajien julkisuuskuvaa, mutta ilman laadukasta tilintarkastustyötä huijaamista 

voisi olla paljon enemmän. 

Tilintarkastus on toteavaa ja sen tavoite on antaa asiakasyrityksen sidosryhmille riittävät 

tiedot yrityksen hallinnosta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Tilintarkastuksen 

ensisijaisena tarkoituksena on tutkia ja todeta yhteisön tilinpäätösinformaation 
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luotettavuus. Tilintarkastajan on myös annettava lausunto siitä, onko asiakasyrityksen 

tilinpäätös laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Lisäksi on 

kommentoitava, antaako se kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät 

tiedot tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastuskertomus on tilintarkastajan 

työn ainoa näkyvä lopputuote asiakasyrityksen ulkopuolisille henkilöille. Näin ollen 

sen informaatioarvo on suuri ja sen tekeminen tarkoin harkittu prosessi. (Kokkonen 

2000: 10‒11.) 

Suurin osa tilintarkastuskertomuksissa olevista lausunnoista on puhtaita eli 

mukauttamattomia. Vaikka tilinpäätöksessä olisi olennaisia virheitä, ne ollaan yleensä 

valmiita korjaamaan asiakasyrityksen sisällä. Tilintarkastajan on myös antaessaan 

mukautettua lausuntoa tarkoin harkittava, onko se todella tarpeellista. 

Asiakasyrityksen maine sidosryhmien silmissä kärsii poikkeamista 

tilintarkastuskertomuksissa ja toisaalta väärät lausunnot voivat johtaa tilintarkastajan 

vahingonkorvausvelvollisuuteen. On siis selvää, että mukautettu kertomus kertoo 

jostain selkeästä epäkohdasta yrityksen hallinnossa, kirjanpidossa tai tilinpäätöksessä. 

(Eilifsen ym. 2009: 18‒19.) 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada lisätietoa siitä, mitkä yrityksen 

ominaisuudet johtavat mukautetun lausunnon tekemiseen. Koska mukautettuja 

lausuntoja ei anneta kovin helposti, on kiinnostavaa tietää, millaisia tunnuslukuja 

yrityksen tilinpäätöksestä täytyy saada, että sellainen julkaistaan. Toisaalta on 

kiinnostavaa, vaikuttavatko tilinpäätöksen luvut ollenkaan, vai ovatko muut 

ominaisuudet todellisuudessa huomattavasti merkittävämpiä. 

1.2 Aiempia tutkimustuloksia 

Gisselin, Robertsonin ja Stefaniakin (2010) mukaan niillä yhtiöillä, jotka saavat 

mukautettuja tilintarkastajan lausuntoja, on joitakin yhteisiä piirteitä. Näiden yhteisten 

piirteiden selville ottaminen auttaa tilintarkastajia. Myös muut sidosryhmät voisivat 

näiden piirteiden perusteella ennustaa, tuleeko jollekin yhtiölle mukautettu lausunto. 

Levitan ja Knoblett (1985) tutkivat, että pelkkä tiettyjen tunnuslukujen käyttäminen 

arvioitaessa yrityksen taloudellista tilaa tilinpäätöksen avulla antoi paremman 

ennustuksen yhtiön tulevaisuudesta kuin tilintarkastajan antama kertomus. Näitä 
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tunnuslukuja ovat esimerkiksi liiketoiminnan tuotto ja käyttöpääoman määrä. Näin 

ollen yritysten erilaisten piirteiden tutkiminen on todettu hyödylliseksi. Asare (1990) 

kertasi tutkimuksia koskien tilintarkastajien raportoinnin hyödyllisyyttä verrattuna 

Altmanin (1968) Z-luku -malliin. Z-luvussahan mitataan yrityksen riskiä mennä 

konkurssiin viiden tunnusluvun avulla. Suurin osa tutkimuksista on sitä mieltä, että Z-

luvun avulla voidaan ennustaa huomattavasti paremmin yrityksen tulevaa konkurssia 

kuin tilintarkastajan tekemän kertomuksen avulla.  

Habibin (2013) mukaan yrityksen koko on yksi eniten tutkituista yhtiön 

ominaisuuksista selittämään mukautettuja lausuntoja. Chen ja Church (1992) saivat 

selville, että mukautettuja lausuntoja jaetaan helpommin pienille yhtiöille kuin suurille 

yhtiöille. Syyt tähän ovat kuitenkin epäselviä. Chenin ja Churchin mielestä pienet 

yhtiöt ovat mahdollisesti herkemmin alttiita ominaisuuksille, jotka vaikuttavat 

yrityksen toiminnan jatkuvuuden (going concern) merkintöihin.  

Mutchler, Hopwood ja McKeown (1997) tutkivat, että suurilla yhtiöillä on enemmän 

resursseja toimia välttämään konkurssin. McKeown, Mutchler ja Hopwood (1991) 

ovat sieltä mieltä, että suuret yritykset pystyvät neuvottelemaan enemmän 

tilintarkastajien kanssa lausunnontekoprosessin aikana. On myös mahdollista, että 

tilintarkastajat eivät uskalla antaa suurille yhtiöille mukautettua lausuntoa asiakkaan 

menettämisen pelosta johtuen. Suuret yhtiöt maksavat enemmän palkkioita kuin pienet 

yhtiöt, joten niiden menetyksellä on suurempi taloudellinen merkitys. (DeAngelo 

1981.) 

Tutkijat ovat myös käyttäneet Habibin (2013) mukaan useita muuttujia, jotka 

edustavat liiketoimintariskiä. Chen ja Church (1992) tutkivat liiketoimintariskiä 

negatiivisten tulojen, yrityksen velkaantumisasteen, luottokelpoisuusluokituksen ja 

konkurssin todennäköisyyden avulla. Kaikilla näillä muuttujilla todettiin olevan 

positiivinen vaikutus mukautettujen lausuntojen antamiseen. 

Luottokelpoisuusluokituksen merkitys oli yllättävän suuri. Tutkimuksessa käytetyn 

regressioyhtälön selitysaste nousi sen avulla 38 prosentista jopa 93 prosenttiin, kun 

kaikki muutkin liiketoimintariskiä kuvaavat muuttujat olivat yhtälössä mukana. 
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Mutchler (1985) käytti useita eri tunnuslukuja ja edellisten vuosien 

tilintarkastuskertomuksia tutkimuksessaan, jossa hän yritti ennustaa tilintarkastajien 

tekemiä toiminnan jatkuvuuteen liittyviä merkintöjä. Tunnusluvut olivat: 

a) kassavirta (liiketoiminnan käyttöpääoma) / velat yhteensä, 

b) lyhytaikaiset varat / velat yhteensä, 

c) yrityksen nettoarvo / velat yhteensä, 

d) pitkäaikaiset velat yhteensä / varat yhteensä, 

e) velat yhteensä / varat yhteensä ja 

f) tulot ennen veroja / liikevaihto. 

Näiden tunnuslukujen avulla oli mahdollista ennustaa 83 prosenttia tilintarkastajien 

julkaisemista mukautetuista lausunnoista. Jos ennustamisen tueksi otettiin vielä tieto 

edellisen tilikauden tilintarkastuskertomuksen tyypistä, pystyi tilintarkastajan 

julkaiseman lausunnon ennustamaan 90 prosentin tarkkuudella. Tutkimuksen 

perusteella on siis selvää, että mukautettu lausunto annetaan usein yhtiöille, joilla on 

samankaltaisia ominaisuuksia. 

Behn, Kaplan ja Krumwiede (2001) saivat selville lisätietoa velkaantumisasteen 

merkityksestä tilintarkastajien tekemiin toiminnan jatkuvuuteen liittyviin merkintöihin 

tilintarkastuskertomuksessa. Vaikka suuri määrä velkaa korreloi merkittävästi 

mukautettujen lausuntojen tekemisen kanssa, on huomioitava, että mahdollisuus saada 

lisärahoitusta nopeasti vähentää tätä korrelaatiota. Toisin sanoen yritykset, jotka saavat 

helposti lainaa tai voivat järjestää osakeannin, välttävät mukautetut lausunnot 

tehokkaammin. Tämä johtuu siitä, että yrityksen toiminta voi silloin jatkua ainakin 

lähitulevaisuudessa ilman suuria ongelmia.  

Sormunen, Jeppesen, Sundgren ja Svanström (2013) tutkivat, että tilintarkastajien 

raportoinnissa on suuria eroja Pohjoismaiden välillä. Tämä on yllättävää, koska 

kaikissa pohjoismaissa on samanlaiset oikeusjärjestelmät ja suositukset 

tilintarkastuksen suorittamiseen. Toiminnan jatkuvuutta koskevat merkinnät ovat 

huomattavasti yleisempiä Norjassa ja Tanskassa kuin Suomessa ja Ruotsissa. 

Suomessa mukautetun tilintarkastuskertomuksen julkaiseminen vaatii siis 

todennäköisesti huomattavasti enemmän epäkohtia tilinpäätöksessä kuin Norjassa ja 
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Tanskassa. Samassa tutkimuksessa selvisi myös, että suuret Big 4 -tilintarkastusyhtiöt 

julkaisevat pienempiä tilintarkastusyhtiöitä todennäköisemmin muita kuin puhtaita 

lausuntoja. 

1.3 Tutkielman rakenne 

Tutkielma jakautuu viiteen päälukuun, joista ensimmäisessä kuvaillaan tutkielman 

motivointi ja ajankohtaisuus sekä tutustutaan aikaisempiin tutkimustuloksiin 

tutkielman aiheesta. Toisessa luvussa käsitellään tilintarkastusta yleisesti. Siinä 

käsitellään tilintarkastuksen määritelmää ja käsitettä sekä tavoitteita ja tehtäviä. Myös 

tilintarkastajaa työntekijänä ja tilintarkastusyhtiöitä on käsitelty toisessa luvussa. 

Tilintarkastuksen laatuun ja tilintarkastusta ohjaaviin normeihin on myös perehdytty. 

Kolmannessa luvussa syvennytään hieman tarkemmin tilintarkastuskertomuksiin. 

Luvussa esitellään kertomukseen liittyvät osat ja lainsäädäntö. Vanhoja 

tilintarkastuskertomuksiin liittyviä tutkimustuloksia on myös hieman käsitelty. 

Neljännessä luvussa käydään läpi empiirinen tutkimus, käytettävät menetelmät ja sen 

rajoitukset, tutkimuksen aineisto, valitut muuttujat ja niihin liittyvät hypoteesit sekä 

kerrotaan saadut tutkimustulokset. Viides luku sisältää johtopäätökset tehdystä 

tutkimuksesta. 
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2 TILINTARKASTUS 

2.1 Tilintarkastuksen määritelmä 

Ensimmäiset havainnot tilintarkastuksesta ovat antiikin Kreikasta ajalta 500 eKr. 

Todellisuudessa kuitenkin tilintarkastus liiketoimintana laajeni vasta 200 vuotta sitten. 

1800-luvulla tapahtunut teollistumisen alku johti siihen, että maailman talous kasvoi 

räjähdysmäisesti. Samaan aikaan yrityksistä tuli koko ajan suurempia ja ne tarvitsivat 

enemmän rahoitusta voidakseen laajentua uusille markkinoille, tehdä tutkimus- ja 

kehitystyötä sekä rahoittaa uusia rakennuksia, teknologiaa ja tuotteita. Yritysten 

valtava kasvu ja niiden lukumäärällinen lisääntyminen johtivat omistuksen ja 

valvonnan eriytymiseen yrityksissä. Johtavissa asemissa suuryhtiöissä olleet henkilöt 

eivät yleensä enää olleetkaan yhtiön omistajia kuten ennen. Tällainen tilanne johti 

omistaja‒agentti-ongelmaan (principal-agent problem). (Chow 1982; Eilifsen ym. 

2009: 5‒6.) 

Omistaja‒agentti-ongelma syntyy, kun omistajilla ja johtajilla on keskenään erilaiset 

tavoitteet. Jos molemmat osapuolet haluavat maksimoida omat yksilölliset hyötynsä, 

johtajat eivät välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla omistajien kannalta. 

Omistajat haluavat sijoitukselleen mahdollisimman suuren tuoton, mutta johtajat 

saattavat toimia siten, että heidän omat henkilökohtaiset saavutuksensa ovat 

mahdollisimman hyvät. Samalla he eivät välttämättä välitä yrityksen taloudellisesta 

tilanteesta ja sijoittajien tuotoista. Omistajilla ja johtajilla saattaa olla myös erilaista 

tietoa yhtiön toiminnasta. Omistajien täytyy siis jollakin tavalla valvoa johtajien 

toimintaa, koska muuten heidän sijoittamansa omaisuus voi kadota. (Eilifsen ym. 

2009: 6.) 

Chowin (1982) mukaan ei olisi kuitenkaan kustannustehokasta, jos kaikki omistajat 

erikseen valvoisivat jatkuvasti johtajien työntekoa. Näin ollen omistajien täytyy 

palkata puolueeton ja ammattimainen valvoja sekä luoda kannustinjärjestelmä, jotta 

johtajat tekisivät työnsä mahdollisimman hyvin. Tämä puolueeton valvoja on yleensä 

tilintarkastaja. Myös muut sidosryhmät kuten velkojat, tarvitsevat tietoa, kuinka yritys 

ja sen johtajat suoriutuvat tehtävistään. Omistajat ovat valmiita sijoittamaan enemmän, 

jos he saavat puolueetonta tietoa sijoituskohteestaan. Lisäksi he ovat luultavasti 
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valmiita maksamaan johtajille enemmän ja yrityksen on helpompi saada lainaa 

ulkopuolisilta rahoittajilta. Tilintarkastus hyödyttää siis kaikkia osapuolia. 

Tilintarkastajilla on erittäin tärkeä osuus muun muassa sijoitus- ja työmarkkinoiden 

toimimisen varmistamisessa. 

Suomessa tilintarkastus on lakisääteistä. Lakisääteinen tilintarkastus tarkoittaa 

tilintarkastajan suorittamaa tarkastuskohteena olevan yhteisön tai säätiön tarkastusta, 

jonka tarkoituksena on tuottaa riippumaton lausunto tarkastuskohteen kirjanpidon, 

tilinpäätöksen ja hallinnon laillisuudesta. Tilintarkastuslakiin sisältyvät tilintarkastusta 

koskevat pääasialliset säännökset. Tilintarkastusvelvollisia ovat kirjanpitovelvolliset 

yhteisöt sekä säätiöt, joita ovat muun muassa osakeyhtiöt, osuuskunnat, avoimet yhtiöt 

ja kommandiittiyhtiöt. Tilintarkastuksesta on määräyksiä kutakin yhteisömuotoa 

koskevassa lainsäädännössä. Osakeyhtiön, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön 

yhtiöjärjestyksessä voi lisäksi olla muita tilintarkastusta koskevia määräyksiä, kunhan 

ne eivät ole ristiriidassa lakien kanssa. Ajallisesti tarkastus kohdistuu tarkastettavaan 

tilikauteen ja asiasisällöltään tarkastuskohteen tileihin ja hallintoon. (Kokkonen 2000: 

9, Saarikivi 2000: 25.) 

Eilifsenin ym. (2009: 10) mukaan tilintarkastus on määritelty yleisesti seuraavasti: 

”Tilintarkastus on järjestelmällinen prosessi, jossa objektiivisesti kerätään ja 

arvioidaan todisteita, jotka koskevat taloudellisten toimien ja tapahtumien väitteitä, 

jotta varmistutaan näiden väitteiden ja vahvistettujen arviointiperusteiden 

yhdenmukaisuudesta sekä tiedotetaan tulokset niistä kiinnostuneille käyttäjille.” 

Järjestelmällinen prosessi tarkoittaa, että tilintarkastuksen tulisi aina olla hyvin 

suunniteltu ja se tulee tehdä aina parhaalla mahdollisella tavalla. Väitteet tarkoittavat 

tilintarkastajan hyvin perusteltuja mielipiteitä ja arviointiperusteiden yhdenmukaisuus 

jotakin taloudellisen raportoinnin viitekehystä, kuten IFRS:ä (International Financial 

Reporting Standards). Tulosten tiedottaminen liittyy tilintarkastusraporttiin, jonka 

tilintarkastaja julkaisee. 

2.2 Tilintarkastuksen tavoitteet ja tehtävät 

Kokkosen (2000: 10) mielestä tilintarkastuksen ensisijaisena tarkoituksena on tutkia 

ja todeta yhteisön tilinpäätösinformaation luotettavuus. Tilintarkastajan on annettava 
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lausunto siitä, onko asiakasyrityksen tilinpäätös laadittu voimassa olevien säännösten 

mukaisesti. Lisäksi on kommentoitava, antaako se kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla 

oikeat ja riittävät tiedot tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Käytännön syistä 

tilintarkastus on kuitenkin kohdistettava oleellisimpiin asioihin. Tilintarkastajan on 

työajan rajallisuuden takia mahdotonta tarkastaa kaikkea asiakasyrityksen 

tilinpäätökseen liittyvää materiaalia. 

Kokkonen (2000: 11) huomauttaa, että tilintarkastus on luonteeltaan toteavaa. Se ei 

ole siis asiakkaan toimintaa määräävää tai ohjaavaa, eikä sen tarkoituksena ole 

myöskään virheiden tai väärinkäytösten etsiminen. Vain silloin, kun tarkastuksen 

yhteydessä ilmenee epäselvyyksiä tai väärinkäytökseen viittaavia todisteita, on 

tarkastusta tältä osin jatkettava riittävän pitkälle epäselvyyden todellisen tilan 

selvittämiseksi. Tästäkin on vain raportoitava tilintarkastuskertomuksen muodossa. 

Virheistä johtuvat toimenpiteet kuuluvat tarkastettavan asiakkaan toimielimille. 

Tilintarkastuksessa on kolme pääosaa: hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen 

tarkistus. Pelkkä tilinpäätöksen tarkastaminen muodostaa siis vain osan tilintarkastajan 

tehtävistä, vaikka tilintarkastajan tärkein tehtävä onkin esittää mielipide siitä, antaako 

tilinpäätös oikean kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta tilinpäätöshetkellä. 

Kirjanpidon tarkastuksella selvitetään, onko kirjanpito laadittu voimassa olevien 

säännösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. (Kokkonen 2000: 10‒11.) 

Hallinnon tarkastus tarkoittaa asiakasyhtiön hallituksen ja johdon valvonnan 

tehokkuuden varmistamista. Siihen kuuluvat taloudellisen raportoinnin luotettavuus, 

yrityksen toimintojen tehokkuus, yhdenmukaisuus lakien ja säännösten kanssa sekä 

niiden toteuttaminen. Hallinnon tarkastuksen kohteena ovat yhteisön sisäiset 

asiakirjat, joita ovat esimerkiksi hallintoelinten pöytäkirjat ja niihin liittyvät asiakirjat, 

kuten muistiot ja raportit. Hallinnon ja kirjanpidon tarkastusta ei voida erottaa täysin 

toisistaan, koska laskentatoimen järjestely yrityksessä kertoo paljon yrityksen 

hallinnon tehokkuudesta ja kirjanpitoon merkityt tapahtumat ilmentävät taloudellisia 

tuloksia. Näiden tapahtumien tulisi näkyä taseessa ja tuloksessa. (Altman & McGough 

1974, Eilifsen ym. 2009: 17, Riistama 2000: 70.) 
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Riistaman (2000: 72‒73) mukaan tilintarkastustyö alkaa yleensä työn suunnittelulla. 

Suunnitelma on syytä tehdä tarkasti ja huolellisesti. Suunnittelu alkaa perehtymisellä 

tarkastettavan asiakkaan toimintaan. Jos kyseessä on uusi tilintarkastustoimeksianto, 

saa perehtyminen erityistä painoarvoa. Ensimmäisenä tilintarkastajan on kerättävä 

tietoa tarkastamastaan yhteisöstä. Tiedon kerääminen onnistuu niin kirjallisesta 

aineistosta, kuten myös suullisista haastatteluista. Kirjallisen aineistoon kuuluvat 

esimerkiksi vuosikertomukset ja tilinpäätökset. Myös edellisen tilintarkastajan 

haastattelu on usein erittäin hyödyllistä, jos siihen on mahdollisuus. Tärkeimpiä 

tiedonkeruuvälineitä ovat sisäiset tarkkailujärjestelmät, minkä vuoksi yhteisön 

organisaatioon ja talouden hallintoon olisi myös syytä perehtyä.  

Siirryttäessä seuraavaan vaiheeseen, eli tilintarkastuksen toimeenpanoon, on 

arvioitava asiakasyrityksen sisäisen tarkkailun luotettavuus. Mitä enemmän sisäiseen 

tarkkailuun voidaan luottaa, sitä enemmän informaatio- ja muita sisäisen tarkkailun 

järjestelmiä kannattaa käyttää hyväksi. Jos taas luottamusta ei ole, joudutaan 

yksityiskohtaisen tarkastuksen painoarvoa kohottamaan. Tilastollisen 

todennäköisyyden hyväksikäyttöön perustuvilla menetelmillä on mahdollista tarkastaa 

järjestelmien toimivuutta. Kaikkia kirjanpitoon merkittyjä eriä ei missään nimessä 

kannata tarkistaa, vaan lähinnä sellaiset, jotka ovat suurimpia ja tilinpäätöksen 

oikeellisuuden kannalta kaikista olennaisimpia. (Eilifsen ym. 2009: 16‒17, Riistama 

2000: 74‒75.) 

Tilintarkastustyön näkyvä lopputuote on mielipide siitä, onko asiakkaan 

tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä. Tämä mielipide esitetään 

tilintarkastuskertomuksessa. Ylivoimaisesti eniten tehdään puhtaita, 

mukauttamattomia kertomuksia. Vaikka tilintarkastajat usein löytävätkin virheitä 

asiakkaidensa tilinpäätöksistä, ne ollaan yleensä valmiita korjaamaan, jotta puhdas 

lausunto voidaan kirjoittaa. Jos tilintarkastaja löytää olennaista virheellisyyttä, eikä 

sitä jostain syystä korjata, hän voi tehdä mukautetun kertomuksen. Se kertoo, millainen 

mukautettu kertomus on ja syyt, miksi sellainen on tehty. (Eilifsen ym. 2009: 18‒20.) 
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2.3 Tilintarkastaja 

2.3.1 Tilintarkastajan kelpoisuus ja velvollisuudet 

Riistaman (2000: 13) mukaan tilintarkastajan on oltava luonnollinen henkilö tai 

hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Vajaavaltaista, konkurssissa tai 

liiketoimintakiellossa olevaa henkilöä ei voida valita tilintarkastajaksi. Tarkastajan 

valitsee pääsääntöisesti yleinen kokous, kuten osakeyhtiön yhtiökokous tai 

yhdistyksen vuosikokous. Hän on yleisen kokouksen valtuuttama luottamushenkilö, 

jonka tulee ottaa huomioon ensisijaisesti koko yhteisön etu. Tilintarkastaja raportoikin 

tekemistään havainnoista vain hänet valinneelle toimielimelle sekä tarvittaessa 

hallitukselle. Tarkastaja ei voi ottaa vastaan erillistä tarkastustoimeksiantoa 

yksityisiltä omistajilta tai selittää yleisen kokouksen ulkopuolella tarkastustoimiaan 

omistajille tai jäsenille. (Kokkonen 2000: 12.) 

Jokaisella tilintarkastajalla on oltava sellainen laskentatoimen, taloudellisten ja 

oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin yhteisön toiminnan laatuun ja 

laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Lisäksi tilintarkastuksen 

tuntemusta on pidettävä erittäin tärkeänä. Tilintarkastajan tulee tuntea kirjanpito- ja 

tilinpäätöskäytännöt niin hyvin, että hän pystyy itsenäisesti arvioimaan 

laillisuusseikat, jotka kuuluvat toimeksiantoon. Hyvää tilintarkastustapaa on myös 

kyettävä noudattamaan. Tämä vaatii riittävää tilintarkastustekniikan hallintaa ja 

tilintarkastukseen kuuluvien tehtävien riittävää tuntemista. (Riistama 2000: 13.) 

Tilintarkastajan toimikausi tarkoittaa tarkastettavaa tilikautta tai tarkastettavia 

tilikausia, jos hänet on valittu tehtävään toistaiseksi. Tilintarkastajan tehtäväkausi 

jatkuu tilikauden päättymisen jälkeenkin, jotta tilinpäätöksen tarkastaminen olisi 

mahdollista. Tehtäväkausi loppuu sen yleisen kokouksen jälkeen, joka pidetään hänen 

toimikauteensa sisältyvän viimeisen tilikauden päätyttyä. Osakeyhtiössä 

tilintarkastajalta ja varatilintarkastajalta on saatava suostumus tehtävään ennen 

valintaa. (Kokkonen 2000: 13.) 

Kokkonen (2000: 14) kertoo, että Suomessa tilintarkastajien ammattitutkintojen 

järjestäminen on kauppakamarijärjestön vastuulla. KHT-tilintarkastajat edustavat 
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vaativinta ammattipätevyyttä. He ovat keskuskauppakamarin hyväksymiä. 

Alueellisten kauppakamarien hyväksymät tarkastajat ovat HTM-tarkastajia. Jos 

määräämisvalta yhteisöissä on kunnalla tai kuntayhtymällä, voidaan tilintarkastajaksi 

valita myös julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnon suorittanut JHTT-

tilintarkastaja. Tarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Yhdellä 

pätevällä tilintarkastajalla on kuitenkin päävastuu tarkastamisesta. (Riistama 2000: 

16‒18.) 

Tilintarkastajan työssä on erittäin tärkeää olla luottamuksellinen ja luoda itselleen 

objektiivinen käsitys tarkastuksen kohteesta. Tästä syystä hän ei saa olla sellaisessa 

suhteessa mihinkään yhteisöön, että hänen puolueettomat kannanottonsa ja raporttinsa 

vaarantuisivat. Jos riippumattoman tarkastuksen edellytykset puuttuvat, on 

tilintarkastajan itse kieltäydyttävä toimeksiannosta. Tilintarkastuslaissa esimerkkeinä 

riippuvuutta vaarantavista tekijöistä mainitaan huomattavan osakemäärän 

omistaminen tarkastettavassa yhteisössä tai kirjanpidon tekeminen ja tilinpäätöksen 

laatiminen tarkastettavassa yrityksessä. (Kokkonen 2000: 16‒17; Riistama 2000: 19‒

21.) 

Kokkonen (2000: 18) huomioi myös, että tilintarkastaja on vaitiolovelvollinen. Hän ei 

saa ilmaista ulkopuolisille asioita, jotka hän on saanut tietoonsa suorittaessaan 

tehtävää. Näitä tietoja ei saa myöskään käyttää omaksi hyödyksi tai ulkopuolisten 

vahingoksi. Viranomaisilla on kuitenkin oikeus velvoittaa tilintarkastajan antamaan 

tietoja tai luovuttamaan asiakirjoja asiakasyrityksiä koskien.  

2.3.2 Tilintarkastajan vastuu 

Riistama (2000: 33) mainitsee, että tilintarkastajan vastuu voidaan jakaa kahteen 

ulottuvuuteen. Siviilioikeudellinen vastuu tarkoittaa lähinnä 

vahingonkorvausvastuuta. Se edellyttää, että vahinkoa on syntynyt tilintarkastajan 

tahallisesta toiminnasta tai tuottamuksesta. Tuottamukseksi voidaan katsoa tilanteita, 

joissa tilintarkastaja ei ole ollut riittävän huolellinen tarkastustyössään. Jos hän ei ole 

raportissaan maininnut sellaisia asioita, joita olisi pitänyt saattaa yhteisön johdon 

tietoon, on myös kyse tuottamuksesta. Esimerkiksi tilinpäätökseen sisältyvä 

olennainen virhe, joka jää tarkastajalta huomaamatta, on tuottamus. Tällöin 
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tilintarkastaja voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos hän on toiminut vastoin 

lakia, yhtiösopimusta tai sääntöjä. Myös tilintarkastajan apulainen voi joutua 

vastuuseen vahingosta, jonka hän on työssään aiheuttanut. (Kokkonen 2000: 22‒23.) 

Rikosoikeudellinen vastuu voi syntyä joko tilintarkastuslain tai jonkin muun lain 

vastaisesta menettelystä tilintarkastustyössä. Tilintarkastuslaissa on muun muassa 

määritelty rangaistavaksi teoksi tilintarkastuskertomuksen tahallaan antamatta 

jättäminen. Myös ammattinimikkeen luvaton käyttäminen tai 

salassapitovelvollisuuden rikkominen johtaa rangaistusvaatimukseen, mikäli 

asianomainen yhteisö tätä vaatii. Rangaistavia tekoja ovat myös kaikki 

asiakasyrityksen hyötymistarkoituksessa tehdyt väärinkäytökset, joissa tilintarkastaja 

on osallisena. Tällainen teko on kyseessä, jos tarkastaja esimerkiksi antaa 

rekisteriviranomaiselle virheellisen todistuksen osakeyhtiön osakepääoman 

korotuksen yhteydessä. (Kokkonen 2000: 22‒23, Riistama 2000: 33‒35.) 

Oikeudellisen vastuun lisäksi tilintarkastajan on tiedostettava myös yhteisön edun 

huomioon ottava vastuu. Tämä on otettava huomioon raportoinnissa. 

Tilintarkastuskertomus on julkinen asiakirja, johon tehdyt huomautukset saattavat 

vahingoittaa tarkastettavan yhteisön toimintaa. Vaikka huomautukset olisivatkin 

perusteltuja, ne silti voivat varomattomasti muotoiltuina aiheuttaa vahinkoa. 

Tilintarkastajan on tarkoin harkittava, mitkä asiat ovat tilinpäätöksen luotettavuuden 

kannalta niin oleellisia, että ne on oikeudellisen vastuun kannalta mainittava 

kertomuksessa. Tarkastajan tulisi kuitenkin puuttua kaikkiin havaitsemiinsa 

epäkohtiin. (Kokkonen 2000: 24.) 

2.3.3 Tilintarkastusyhtiöt 

Pienet yhteisöt eivät välttämättä tarvitse kuin yhden tilintarkastajan tekemään 

tarvittavat tehtävät tilinpäätöksen tarkistamiseen liittyen. Suuremmat yhteisöt 

tarvitsevat kuitenkin huomattavasti enemmän resursseja. Näin ollen 

tilintarkastusyhteisön koko voi vaihdella yhdestä henkilöstä tuhansiin ammattilaisiin. 

Yhteisöt tarjoavat usein myös muita palveluja kuin tilintarkastusta, kuten 

konsultointia. (Eilifsen ym. 2009: 54.) 
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Tilintarkastusyhteisöt ryhmitellään usein koon mukaan. Suurimpia yrityksiä kutsutaan 

nimellä Big 4. Tähän joukkoon kuuluvat Ernst & Young, Deloitte & Touche, KPMG 

ja PricewaterhouseCoopers (PwC). Näillä yhteisöllä on toimistoja ympäri maailman 

ja sen vuoksi ne pystyvät toimimaan kaikista suurimpien yritysten tilintarkastajina. 

Niiden vuosittainen liikevaihto vuonna 2008 vaihteli 22,7 miljardista 28,2 miljardiin 

dollariin ja työntekijöiden määrä lähenteli 200 000 henkilöä. Nämä luvut ovat koko 

ajan kasvussa. (Eilifsen ym. 2009: 55.) 

Eilifsenin ym. (2009: 55) mukaan seuraavaan ryhmään kuuluu muutamia 

kansainvälisiä tilintarkastusyhteisöjä, jotka eivät kuitenkaan kooltaan ole lähelläkään 

Big 4 -firmojen tasoa. Näitä keskikokoisia yhtiöitä on muutamia, kuten BDO 

International, Grant Thornton International ja RSM International. Näiden yritysten 

liikevaihto on 3‒5 miljardin dollarin tuntumassa. Muut tilintarkastusyhtiöt toimivat 

yleensä vain muutamassa maassa. On olemassa myös tuhansia alueellisia ja paikallisia 

yhtiöitä, joilla on yksi tai muutamia toimistoja. 

Suurinta osaa 1900-luvusta isoimmista tilintarkastusyhtiöistä käytettiin nimeä Big 8. 

Kahdeksalla yhtiöllä oli samantyyppinen markkinaosuus kuin nykyisillä neljällä 

suurella yrityksellä ja sen vuoksi tutkimuksissa aina 1980-luvun lopulle asti suurista 

tilintarkastusyhtiöistä käytettiin tätä nimitystä. Fuusiot kuitenkin muuttivat nimityksen 

vuonna 1989 Big 6 -tilintarkastusyhtiöiksi. Tämä vaihe kesti lähes kymmenen vuotta. 

Vuonna 1998 PricewaterhouseCoopersin syntyminen fuusiossa muutti nimityksen Big 

5 -tilintarkastusyhtiöiksi. Enronin kirjanpitoskandaali vuonna 2001 aiheutti 

tilintarkastusyhtiö Arthur Andersenin liiketoiminnan loppumisen. Tämä muutti 

suurten tilintarkastusyhtiöiden ryhmän nimeksi Big 4. (Ferguson & Stokes 2002.) 

2.4 Tilintarkastuksen laatu 

2000-luvun alussa ympäri maailmaa tuli ilmi useita kirjanpitoskandaaleja. Ne lisäsivät 

paljon painetta tutkia ja parantaa tilintarkastuksen laatua. Tähän mennessä tutkijat 

eivät kuitenkaan ole löytäneet yhteistä mielipidettä siitä, kuinka tilintarkastuksen 

laatua tulisi mitata. Ei ole myöskään olemassa yhtenevää määritelmää sille, mitä 

tilintarkastuksen laatu tarkoittaa. (Hussein & Mohdhanefah 2013.) 
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2.4.1 Tärkeimmät kirjanpitoskandaalit 

Vuoden 2001 loppupuolella yhdysvaltalaisen energiayhtiö Enronin 

kirjanpitoskandaali asetti koko tilintarkastustoiminnan kyseenalaiseksi. Se johti myös 

yhden suuren tilintarkastusyhtiön, Arthur Andersenin, kaatumiseen elokuussa 2002. 

Skandaali aiheutti suuren mediakohun ja raivostutti muun muassa sijoittajat, 

rahoituslaitokset sekä poliitikot. Arthur Andersen oli vastuussa Enronin 

tilintarkastuksesta. Se oli hyväksynyt tilinpäätöksen, jossa ei ollut noudatettu hyvää 

kirjanpitotapaa. Enronin tuloslaskelmassa oli esimerkiksi miljardeja dollareja 

yliarvostettua liikevaihtoa. (Eilifsen ym. 2009: 41.) 

Eilifsen ym. (2009: 41) kertoo, että Enronin kirjanpitoskandaalin aikana 

kyseenalaiseksi asetettiin erilaiset konsulttipalvelut, joita Arthur Andersen oli tehnyt 

Enronille useiden kymmenien miljoonien dollarien arvosta. Tässä tapauksessa oli siis 

luultavasti ollut selvää, että tilintarkastusyhtiö ei ollut riippumaton asiakkaastaan ja 

näin ollen objektiivinen työtehtävässään.  Arthur Andersen ei onnistunut antamaan 

oikeaa kuvaa Enronin tilinpäätöksestä ulkopuolisille. Sen maine oli mennyt 

lopullisesti, ja mahdollisuuksia liiketoiminnan jatkumiseen ei enää ollut. 

Yhdysvalloissa tuli samoihin aikoihin ilmi myös muita yritysjättiläisten 

kirjanpitopetoksia. Suurin näistä oli telekommunikaatioyritys WorldComin huijaus. 

Sen kirjanpitäjät olivat merkinneet taseeseen noin neljän miljardin arvosta 

tuloslaskelmaan kuuluneita menoja. WorldComin huijausta pidetään yleisesti 

Yhdysvaltojen historian suurimpana petoksena. Myös Euroopassa esiintyi vastaavia, 

tilintarkastusyhtiöiden maineeseen negatiivisesti vaikuttaneita tapauksia. Suurin näistä 

oli italialaisen ruokayhtiö Parmalatin kirjanpitoskandaali vuonna 2003. Kuten 

Enroninkin tapauksessa, sen tilinpäätöksessä oli miljardien eurojen edestä 

virheellisesti ilmoitettuja lukuja. Tilintarkastusyhtiöt, jotka joutuivat oikeuskäsittelyyn 

tämän tapauksen vuoksi, olivat Deloitte & Touche sekä Grant Thornton. (Eilifsen ym. 

2009, Melis 2005, Scharff 2005.) 
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2.4.2 Tilintarkastuksen laadun määritelmä 

Yllä esitetyt kirjanpitoskandaalit ovat vain murto-osa huijauksista, joita 

laskentatoimen alalla on todettu. Näin ollen on ollut erittäin tärkeää tutkia 

tilintarkastuksen laatua, ja kuinka laatua voisi parantaa. Skandaalien määrä onkin 

viime vuosina vähentynyt. On kuitenkin vaikeaa ymmärtää, miten näin tärkeälle ja 

paljon tutkitulle aiheelle ei ole löytynyt yhteistä määritelmää. Sutton (1993) tiivistää 

ongelman syyksi sen, että tilintarkastusmarkkinoilla toimivien ja tilintarkastusta 

hyödyksi käyttävien tahojen roolit ovat markkinoilla vastakkaiset. 

Suttonin (1993) mukaan tilintarkastusmarkkinat koostuvat kolmenlaisista toimijoista: 

tilintarkastustiedon ulkoisista käyttäjistä, tilintarkastajien asiakkaista ja itse 

tilintarkastajista. Tilintarkastajat yrittävät tehdä kaikki laissa asetetut tehtävät sekä 

välttää oikeudenkäyntejä. Siten tilintarkastustyö tulee tehdyksi mahdollisimman 

hyvin. Tilintarkastajan asiakkaiden ensisijainen tavoite on vain saada tilintarkastajilta 

puhdas kertomus, jotta asiakkaan maine ei vaarantuisi sen sidosryhmien silmissä.  

Nykyisin tosin myös konsultoinnilla on asiakkaille tärkeä merkitys. 

Tilintarkastustiedon ulkoiset käyttäjät, kuten sijoittajat, haluavat saada puolueetonta 

tietoa tilintarkastuksen kohteena olevilta yrityksiltä, jotta he voisivat toimia parhaalla 

mahdollisella tavalla sijoitusmarkkinoilla. Muutkin sidosryhmät, kuten lainanantajat, 

tarvitsevat mahdollisimman oikean ja puolueettoman arvion asiakkaan taloudellisesta 

tilanteesta. Tavoitteet ovat siis ristiriidassa toistensa kanssa. 

Vaikka tilintarkastuksen laatua koskevasta määritelmästä ei ole vielä päästy 

yhteisymmärrykseen, monia määritelmiä on toki esitetty. DeAngelo (1981) tarjoaa 

yhden eniten käytetyistä määritelmistä. Hänen mukaan tilintarkastuksen laatu riippuu 

siitä, onko tilintarkastaja löytänyt virheen tarkastettavan tilinpäätöksestä ja raportoiko 

hän tästä virheestä. Virheiden löytäminen tarkastettavan tilinpäätöksestä kertoo siitä, 

että tilintarkastaja on onnistunut omassa työtehtävässään. Virheiden löytäminen on 

kuitenkin turhaa, jos tarkastaja ei merkitse sidosryhmien kannalta olennaisia virheitä 

tilintarkastuskertomukseen. Näin ollen on erittäin tärkeää, että tilintarkastaja raportoi 

mahdollisista epäkohdista tilinpäätöksessä. DeAngelo lisää, että tilintarkastuksen laatu 

on riippuvainen tarkastajan itsenäisyydestä. Jos hän ei ole itsenäinen suhteessa 
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asiakkaaseensa ja tee työtään objektiivisesti, on epätodennäköistä, että hän raportoi 

sidosryhmille tilinpäätöksen virheistä. 

Kilgore (2007) on kuitenkin huomauttanut, että DeAngelon esittämä määritelmä ei ole 

tarpeeksi laaja ja sen vuoksi sitä ei ole voitu hyväksyä täydelliseksi tilintarkastuksen 

laadun määritelmäksi. International Federation of Accountants (2007) onkin sitä 

mieltä, että tilintarkastuksen laatu on yksi tärkeimmistä kansainvälisten 

tilintarkastusasetusten vaatimuksista ja asetusten noudattaminen on hyvän 

tilintarkastuksen laadun tae. Huono tilintarkastaja ei noudata säännöksiä ja sitä kautta 

tekee huonolaatuista työtä sekä laiminlyö tehtäviään. Francis (2004) onkin vielä 

lisännyt laadun yhdeksi määritelmäksi sen, että tilintarkastaja kykenee toimimaan 

lakien ja ammatillisten vaatimusten mukaisesti. Jos hän ei kykene toimimaan niiden 

mukaisesti, hän epäonnistuu työssään. 

2.4.3 Tilintarkastuksen laadun mittaaminen 

Koska tilintarkastuksen laatua ei ole vielä onnistuttu määrittelemään, sen 

mittaaminenkin on todella vaikeaa. Tutkijat ovatkin ottaneet käyttöönsä kaksi 

lähestymistapaa. Ensimmäisen, niin sanotun suoran, lähestymistavan mukaan 

tilintarkastuksen laatu määritellään todennäköisyydeksi löytää virhe asiakkaan 

tilinpäätöksessä tai kirjanpidossa ja todennäköisyydeksi raportoida näistä virheistä. 

Todennäköisyyksien mittaaminen on kuitenkin mahdotonta, vaikka nämä 

ominaisuudet kertovatkin paljon tilintarkastustyön hyvyydestä. Virheiden 

löytäminenhän riippuu tarkastajan tiedoista ja kyvyistä, kun taas raportoinnin 

todennäköisyys riippuu tarkastajan kannustimista tuoda rikkomukset ilmi. (DeAngelo 

1981, Kilgore 2007.) 

Kilgore (2007) lisää, että toisen, niin sanotun epäsuoran, lähestymistavan mukaan 

käytetään laadun korvikemittareita, jotka korreloivat mahdollisesti tilintarkastuksen 

laadun kanssa. Tilintarkastuksen laatuahan ei vielä ole pystytty mittaamaan suoraan, 

ja näin ollen suurin osa aikaisemmasta aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta käyttääkin 

tätä epäsuoraa menetelmää. Tutkimuksissa on löydetty joitakin korvikemittareita, 

jotka ovat tärkeitä tilintarkastuksen laadun arvioinnissa. 
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2.4.4 Tilintarkastuksen laadun korvikemittarit 

Husseinin ja Mohdhanefahin (2013) mukaan tärkeimpänä korvikemittarina pidetään 

tilintarkastustoimiston kokoa. DeAngelo (1981) väitti, että mitä suurempi 

tilintarkastusyritys on mitattuna yrityksen asiakkaiden määrällä, sitä parempi 

tilintarkastuksen laatu on. Hänen mukaan suurilla yrityksillä on parempi mahdollisuus 

erikoistua eri toimialoille ja hyödyntää uutta teknologiaa. Suuret yritykset ovat myös 

itsenäisempiä asiakkaisiinsa nähden ja sen vuoksi raportoivat helpommin virheistä, 

joita asiakkaan tilinpäätöksessä mahdollisesti ilmenee. 

Francis, Maydew ja Sparks (1999) vakuuttavat, että suurilla Big 4 -

tilintarkastusyhtiöillä on valtava brändiarvo ja sitä kautta enemmän hyvää mainetta 

puolustettavanaan kuin pienemmillä yhtiöillä. Hyvä maine tarkoittaa myös suuria 

palkkioita tehdystä työstä. Suurempi korvaus kuvaa parempaa tilintarkastuksen laatua. 

Suuret tilintarkastusyhtiöt voivatkin pyytää huomattavasti suurempia palkkiota, ja 

asiakkaat maksavat lisäpalkkioita suurten tilintarkastustoimistojen palveluista. Nämä 

argumentit eivät varsinaisesti suoraan tarkoita sitä, että suurten tilintarkastusyhtiöiden 

palvelut olisivat automaattisesti parempia. Markkinoilla kuitenkin tarjonta ja kysyntä 

useimmiten kohtaavat ja hyvästä laadusta ollaan yleensä valmiita maksamaan 

enemmän. (Wilson 1983.) 

Tässä tutkielmassa edellä mainitut Yhdysvalloissa ilmi tulleet kirjanpitoskandaalit 

2000-luvun alussa johtivat erilaisten lakien ja säännösten syntyyn. Näistä tunnetuin on 

Sarbanes‒Oxley -laki (SOX). Yksi tilintarkastuksen laadun heikkenemistä aiheuttanut 

tekijä oli tilintarkastajien ja heidän asiakkaiden liian tuttavallinen suhde. SOX (2002) 

viittaakin tilintarkastajan automaattiseen vaihtamiseen, kun asiakassuhdetta on 

kestänyt viidestä seitsemään vuotta. Myös Euroopan komission julkaisema Green 

Paper (2010) suosittelee pakollista tilintarkastusyhtiön vaihtamista. Suomen 

tilintarkastuslaissa (2007) onkin määrätty, että julkisen kaupankäynnin kohteena 

olevan yhteisön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi 

olla enintään seitsemän vuotta. 

Näillä säädöksillä on yritetty parantaa tilintarkastajien itsenäisyyttä asiakkaisiin 

nähden. Usean vuoden asiakassuhteen kesto vähentäisi todennäköisyyttä virheiden 
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raportoimiseen, jolloin tilintarkastustyön laatu voisi asettua kyseenalaiseksi. 

Pakollinen vaihtaminen mahdollisesti muuttaisi tilintarkastusmarkkinoita myös 

vaihtuvaluonteisemmaksi. Arel, Brody ja Pany (2005) ovatkin näiden perusteiden 

nojalla sitä mieltä, että tilintarkastajien säännöllisellä vaihtamisella ja tilintarkastuksen 

laadulla on selkeä yhteys. 

George (2004) sitä vastoin on tutkinut, että asiakkaan ja tilintarkastajan asiakassuhteen 

pidempi aika vahvistaa työn laatua, koska tilintarkastajalla on enemmän 

asiakaskohtaista tietoa, joka on erittäin tärkeää työn tehokkaan suorittamisen 

varmistamiseksi. Epäonnistumiset tilintarkastuksessa ovat todennäköisimmillään 

tilintarkastajan ja asiakkaan asiakassuhteen ensimmäisten vuosien aikana, kun uusi 

tilintarkastaja vasta tutustuu asiakkaan käytäntöihin. Tämän vuoksi toimikauden 

pituutta on mahdotonta käyttää suoranaisena tilintarkastuksen laadun mittarina 

eristettynä muista mahdollisista laadun mittareista. On kuitenkin selvää, että 

pakollinen tilintarkastajan vaihtaminen vähentää niin tuttavallisten asiakassuhteiden 

syntyä, että tilintarkastajan itsenäisyys ja objektiivisuus työn suorittamiseen voisi 

vaarantua. (Jackson, Moldrich & Roebuck 2008; Hussein & Mohdhanefah 2013.) 

Tilintarkastusyhtiöt tarjoavat yhä enemmän itse tilintarkastukseen liittymättömiä 

palveluita, kuten neuvontaa asiakasyrityksen talousasioissa. Defond, Raghunandan ja 

Subramanyam (2002) ovat kuitenkin huolissaan kahdesta vaikutuksesta, jotka nämä 

tilintarkastukseen liittymättömät palvelut mahdollisesti aiheuttavat. Ensimmäinen 

mahdollinen vaikutus on, että tilintarkastaja tulee taloudellisesti liian riippuvaiseksi 

jostakin asiakkaasta ja näin ollen ei uskalla raportoida negatiivisia asioita 

tilinpäätöksestä asiakkaan menettämisen pelosta johtuen. Toinen mahdollinen 

vaikutus on, että tilintarkastajista tulee käytännössä yrityksen johtajia. Tällöin he eivät 

välttämättä enää ole objektiivisia ja riippumattomia tehdessään tilintarkastustyötä. 

Näin ollen tilintarkastukseen liittymättömillä palveluilla saattaa olla heikentävä 

vaikutus tilintarkastuksen laatuun. (Kilgore 2007.) 

Solomonin, Shieldsin ja Whittingtonin (1999) mukaan tiettyyn teollisuudenalaan 

erikoistunut tilintarkastaja pystyy tarjoamaan tälle alalle korkeampilaatuista 

tilintarkastustyötä kuin erikoistumaton tilintarkastaja. Tämä johtuu siitä, että johonkin 

teollisuuden alaan hyvin perehtynyt tarkastaja tietää luonnollisesti huomattavasti 
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enemmän tästä alasta. Myös vertaisarvioinneilla voi olla parantava vaikutus 

tilintarkastuksen laatuun. Hillary ja Lennox (2005) huomasivat, että 

tilintarkastusyhtiöt saivat uusia asiakkaita kerätessään hyviä mielipiteitä 

vertaisarvioinneista ja menettivät asiakkaita vertaisarviointien ollessa huonoja. 

Vertaisarvioinneilla on siis asiakkaiden mielestä vaikutusta tilintarkastuksen laatuun. 

2.5 Tilintarkastusta ohjaavat normit 

2.5.1 Tilintarkastuslaki 

Suomessa tilintarkastusta ohjaavista normeista tärkein on vuonna 2007 voimaan tullut 

uusi tilintarkastuslaki. Tilintarkastustoiminta perustuu lakiin ja valtioneuvoston 

tilintarkastuksesta antamaan asetukseen. Tilintarkastuslainsäädännön historia on 

Suomessa kohtalaiset lyhyt, sillä ensimmäinen tilintarkastuslaki ja -asetus tulivat 

voimaan vuonna 1995. Uudistukset EU-lainsäädännössä ja muussa kansainvälisessä 

normistossa asettivat paineita uudistaa myös suomalaista tilintarkastuslainsäädäntöä, 

joten vuonna 2007 otettiin käyttöön uusi tilintarkastuslaki. (Korkeamäki 2008: 10.) 

Korkeamäen mukaan (2008: 10‒11) tilintarkastuslaki on yleislaki, jossa säädetään 

tilintarkastusvelvollisuudesta, tilintarkastajan raportoinnista, riippumattomuudesta, 

esteellisyydestä sekä salassapito- ja vahingonkorvausvelvollisuudesta. Lisäksi laissa 

on myös määräykset tilintarkastajien hyväksymisestä ja rekisteröimisestä sekä heihin 

kohdistettavasta valvonnasta ja rangaistusseuraamuksista. Asetus sisältää lähinnä 

teknisluonteisia säännöksiä. Siinä luetellaan tilintarkastusrekisteriä, valvontaelimiä 

sekä julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajaa koskevia 

säädöksiä.  

Lakia sovelletaan kirjanpitolaissa tarkoitetun kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön 

tilintarkastukseen sekä toimeen, joka muualla laissa säädetään tilintarkastajan 

tehtäväksi. Sitä sovelletaan myös sellaiseen Suomessa rekisteröidyn ulkomaisen 

elinkeinoharjoittajan sivuliikkeeseen, jonka tilinpäätöstä ei laadita, tarkasteta ja 

julkisteta Euroopan yhteisön säädösten mukaisesti. Lakia ei kuitenkaan sovelleta 

ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen sivukonttorin tilintarkastukseen. (TTL 1:1 §.) 
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2.5.2 ISA-standardit 

International Federation of Accountants julkaisi vuonna 2009 ISA-standardit 

(International Standards of Accounting), joilla on erittäin suuri merkitys myös Suomen 

tilintarkastuslainsäädännön kehittämisessä. Kansainväliset tilintarkastusstandardit 

ovat uuden tilintarkastuslain myötä tulleet osaksi suomalaista tilintarkastusta, sillä 

laissa on määräys EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjen standardien noudattamisesta. 

Näillä standardeilla tarkoitetaan juuri ISA-standardeja. Ohjeissa korostetaan sitä, että 

ISA-standardien ymmärtäminen edellyttää laajemman kokonaisuuden hahmottamista 

ja käsittämistä. (Blumme 2008: 71, Eilifsen ym. 2010: 51, Korkeamäki 2008: 10‒12.) 

ISA-standardit käsittävät 36 tarkennettua ohjetta tilintarkastajille. Nämä ohjeet on 

asetettu kuuteen eri kategoriaan, joihin kuuluvat yleiset ohjeet sekä vastuut, riskien 

havainnointi, tilintarkastusevidenssi, muiden tekemän työn hyväksikäyttäminen, 

raportointi ja erikoisaihepiirit. Esimerkiksi ISA 200 kertoo tilintarkastuksen tavoitteet 

kokonaisuudessaan ja antaa ohjeet tilintarkastajan käyttäytymiseen kansainvälisten 

standardien mukaan. (IFAC 2009.) 

Eilifsenin ym. (2010: 53) mukaan ISA-standardit eivät kuitenkaan voi mennä 

paikallisten lakien edelle. Suomessakin tilintarkastuslaki määrää sen, kuinka 

tilintarkastajan tulee eri työtilanteissaan toimia. Jos laki on erilainen kuin vastaava 

ISA-standardi, tilintarkastuslaki on määräävä. Tilintarkastaja ei saa kuitenkaan 

ilmoittaa noudattaneensa ISA-standardeja tai muita IFAC:n standardeja, ellei ole 

kokonaan noudattanut standardeja kyseisessä toimeksiannossa (Blumme 2008: 71). 

Suomen tilintarkastuslaki on tehty kansainvälisten ohjeiden mukaan. Kaikki IFAC:n 

antamat ohjeet ovat osana hyvää tilintarkastustapaa.  (Korkeamäki 2008: 12.) 

2.5.3 Hyvä tilintarkastustapa 

Tilintarkastuslain neljännen luvun 22. pykälässä todetaan, että tilintarkastajan on 

noudatettava hyvää tilintarkastustapaa tilintarkastuslaissa tarkoitettuja tehtäviä 

suorittaessaan. Hyvä tilintarkastustapa on tapaoikeutta, jota noudattaessaan 

tilintarkastaja toimii siten, että noudattaa kaikkia voimassa olevia säännöksiä ja 

määräyksiä tilintarkastustyötä suorittaessaan. Käytännön työssä tämä voi tarkoittaa 
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esimerkiksi sitä, että tilintarkastaja noudattaa kaikkia voimassa olevia kansainvälisiä 

tilintarkastusstandardeja. Ammattitarkastajat Suomessa ovat sitoutuneet 

noudattamaan näitä standardeja yhdistystensä kautta ja laissa on myös maininta niiden 

käyttämisestä. (Blumme 2008: 65.) 

Hyvällä tilintarkastustavalla tarkoitetaan toimintatapaa, jota huolellinen 

ammattihenkilö kulloinkin tilintarkastustehtävissä noudattaa. Se on hyvään 

kirjanpitotapaan ja hyvään asianajajatapaan verrattavissa olevaa oikeutta, joka on 

jatkuvasti muokkautuvaa talouselämän ja lainsäädännön muutosten mukana. Hyvän 

tilintarkastustavan lähteinä eivät olekaan vain pelkästään lait ja asetukset, vaan lisäksi 

on syytä ottaa huomioon alan järjestöjen kannanotot ja suositukset, ammattikirjallisuus 

sekä yleiset havainnot. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää myös ammattieettisten 

periaatteiden noudattamista. (Blumme 2008: 66, Korkeamäki 2008: 11.)  

Korkeamäen (2008: 11) mukaan KHT-yhdistyksellä on tärkeä tehtävä hyvän 

tilintarkastustavan kehittämisessä Suomessa. Yhdistys on jo pitkään antanut omia 

jäseniään sitovia suosituksia ja ohjeita koskien hyvää tilintarkastustapaa. Näiden 

suositusten lähtökohtana ovat olleet kansainvälisen IFAC:n standardit ja ohjeet. 

IFAC:n standardeista kansainväliset ISA-standardit ovat kaikista tärkeimmät. KHT-

yhdistys kustantaa vuosijulkaisuja, joiden vaikutus suomalaisten tilintarkastustyön 

käytäntöihin on merkittävä. 

IFAC:n standardit ja ohjeet kattavat paljon muutakin kuin varsinaisia ISA-standardeja. 

ISA-standardit koskevat lähinnä vain menneitä tilikausia koskevaa taloudellista 

informaatiota, mutta muut standardit kattavat myös yleisluontoista tarkistusta ja muita 

varmennustoimeksiantoja. Varmennustoimeksiantoja voi olla kahdenlaisia: 

kohtuullisen varmuuden antavia ja rajoitetun varmuuden antavia. Kohtuullisen 

varmuuden antavien toimeksiantojen tavoitteena on alentaa tilintarkastajan 

positiivisessa muodossa olevan johtopäätöksen varmennustoimeksiantoriski 

hyväksyttävän alhaiselle tasolle. Rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon 

tavoitteena taas on alentaa negatiivisessa muodossa ilmaistavan johtopäätöksen 

varmennustoimeksiantoriski hyväksyttävälle tasolle. IFAC on antanut myös 

liitännäispalveluita koskevia standardeja. Kaikki nämä standardit ovat hyvän 

tilintarkastustavan kautta velvoittavia. (Blumme 2008: 67‒68.) 
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3 TILINTARKASTUKSEN RAPORTOINTI 

3.1 Lainsäädäntö 

3.1.1 Tilinpäätösmerkintä 

Tilintarkastuslain 3 luvun 14 pykälässä mainitaan, että kun tilintarkastus on tehty, siitä 

on tehtävä tilinpäätökseen merkintä, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen. 

Tilinpäätösmerkinnässä lausutaan myös, onko tilinpäätös laadittu hyvän 

kirjanpitotavan mukaisesti. Jos hyvää kirjanpitotapaa ei ole noudatettu, puutteet tulisi 

yksilöidä tilinpäätösmerkinnässä tai tilintarkastuskertomuksessa. (Kokkonen 2000: 

61.) 

Vakiomuotoinen tilinpäätösmerkintä on seuraava: ”Tilinpäätös on laadittu hyvän 

kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu 

tilintarkastuskertomus.” Tilinpäätösmerkintään tulee myös päiväys sekä allekirjoitus 

ja se kirjoitetaan tasekirjaan tai tilikauden tilinpäätöskirjaan. (Kokkonen 2000: 61.) 

Kokkosen (2000: 61) mukaan kielteisiä tilinpäätösmerkintöjä pyritään yleensä 

välttämään siten, että tarvittavat korjaukset tehdään tilinpäätökseen ennen 

tilintarkastuksen loppuun saattamista. Jos puhdasta tasemerkintää ei tämänkään 

jälkeen voida antaa, tilintarkastajan täytyy ilmoittaa kielteisen lausuman syyt. Mikäli 

syyn selostaminen vaatii useita lauseita tekstiä, selvitys yleensä sijoitetaan 

tilintarkastuskertomukseen. 

3.1.2 Tilintarkastuskertomus 

Suomessa tilintarkastuskertomusta koskevat säännökset sisältyvät tilintarkastuslain 3 

luvun 15 pykälään. Tilintarkastajan on annettava jokaiselta tilikaudelta päivätty ja 

allekirjoitettu tilintarkastuskertomus. Kertomuksessa on yksilöitävä sen kohteena 

oleva tilinpäätös ja lisäksi on ilmoitettava, mitä tilinpäätössäännöstöä tilinpäätöksen 

laatimisessa on noudatettu. Tilintarkastuskertomuksessa on myös ilmoitettava 

kansainvälisten tilintarkastusstandardien noudattamisesta.  
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Tilintarkastuskertomuksen tulee tilintarkastuslain mukaan sisältää lausunto siitä, 

antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus noudatetun tilinpäätössäännöstön 

mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta. Lisäksi tilintarkastuskertomuksesta täytyy tulla ilmi, ovatko 

tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia. 

Kertomuksessaan tilintarkastajan tulisi myös esittää tarpeelliset lisätiedot (TTL 3:15.3 

§). 

Tilintarkastuslaki (3:15.2 §) sisältää myös säännöksen siitä, että tilintarkastajan 

lausunto oikeista ja riittävistä tiedoista sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 

ristiriidattomuudesta voi olla vakiomuotoinen, ehdollinen tai kielteinen. Lisäksi on 

mahdollista, että tilintarkastaja jättää lausunnon kokonaan tekemättä, mutta tästä on 

ilmoitettava tilintarkastuskertomuksessa. Kertomuksessa on myös annettava 

tarpeelliset lisätiedot. 

Tilintarkastajan on huomautettava tilintarkastuskertomuksessa, jos yhteisön tai säätiön 

yhtiömies, hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsen tai toimitusjohtaja on 

syyllistynyt tekoon, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhteisöä 

kohtaan. Jos jokin näistä henkilöistä on rikkonut yhteisöä tai säätiötä koskevaa lakia 

tai yhtiöjärjestystä, on tilintarkastajan tässäkin tapauksessa tehtävä huomautus. Lisäksi 

emoyrityksenä olevassa yhtiössä on annettava erityinen kertomus konsernista. 

Tilintarkastuskertomus on luovutettava yhteisön hallitukselle viimeistään kaksi 

viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi. (TTL 

3:15.3-4 §.) 

3.1.3 Tilintarkastuspöytäkirja 

Tilintarkastuslain 3 luvun 16 pykälän mukaan tilintarkastaja voi esittää hallitukselle 

tai muille vastuuvelvollisille huomautuksia seikoista, joita ei esitetä 

tilintarkastuskertomuksessa. Tällaiset huomiot merkitään pöytäkirjaan, muistioon tai 

annetaan suullisesti. Pöytäkirja on annettava luotettavalla tavalla toimielimelle, jonka 

tehtävänä on huolehtia yhteisön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta 

järjestämisestä. Tämän toimielimen on käsiteltävä pöytäkirja viipymättä ja säilytettävä 

se luotettavalla tavalla. 
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Kokkonen (2000: 74) mainitsee, että tilintarkastuspöytäkirjaan huomautus voidaan 

tehdä esimerkiksi sellaisista yhtiön hallinnossa, kirjanpidossa tai tilinpäätöksessä 

toteutetuista lainvastaisista menettelyistä, jotka eivät oleellisesti heikennä 

tilinpäätösinformaation luotettavuutta. Myös liikesalaisuuden sisältävät huomautukset 

on jätettävä tilintarkastuskertomuksen ulkopuolelle ja esitettävä 

tilintarkastuspöytäkirjassa.  

Tilintarkastajat voivat kiinnittää huomiota sellaisiin seikkoihin, joista ei tarvitse 

tiedottaa hallitukselle pöytäkirjan muodossa. Toimitusjohtajalle voidaan laatia 

vapaamuotoinen muistio, jossa esitetään huomautuksia vähäisemmistä asioista. 

Tilintarkastajan on syytä myöhemmin todeta muistioiden käsittely asiakasyhteisön 

hallituksen kokouksessa. Muistiot on säilytettävä luotettavalla tavalla, eli esimerkiksi 

arkistoimalla ne hallituksen pöytäkirjan liitteeksi. Jos huomautettavaa on vain vähän, 

voidaan korjaustoivomuksia esittää myös suullisesti. (Kokkonen 2000: 74‒77.) 

3.2 Vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus 

Nykyinen tilintarkastuskertomus perustuu Euroopan Unionin tilinpäätösdirektiiviin ja 

konsernitilinpäätösdirektiiviin sekä kansainvälisiin IFAC:n ja KHT-yhdistyksen 

tilintarkastusstandardeihin. ISA 700 -standardin mukaan tilintarkastuksen tulee 

koostua tietyssä järjestyksessä esitetyistä osioista eli perusosista (Basic Elements of 

the Auditor’s Report). Euroopan unionin direktiivien vaatimukset 

tilintarkastuskertomukselle ovat hyvin samantyyppiset kuin vaatimukset ISA 700 -

standardissa. (KHT-yhdistys 2009: 54.) 

Suomen laista koskien tilintarkastuskertomuksia on kerrottu tässä tutkielmassa 

aikaisemmin. Lait luovat perustan kertomuksen tekemiselle. KHT-yhdistys (2009: 55) 

kuitenkin lisää, että ISA 700 -standardin tarkoituksena on ohjeistaa tilinpäätöksen 

tarkastuksen tuloksena annettavan tilintarkastuskertomuksen muotoa ja sisältöä, jonka 

tilintarkastaja antaa suorittamastaan tilintarkastuksesta. ISA 700 -standardi on ollut 

käytössä vuodesta 2007 lähtien. 

Jokaisen tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen yhdenmukainen muoto ja 

sisältö ovat suositeltavia, jotta kaikki ymmärtäisivät niitä ja epätavalliset huomiot olisi 
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mahdollista havaita (KHT-yhdistys 2009: 56). ISA-standardin 700 mukaan 

vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus sisältää seuraavat osiot ja yleensä seuraavassa 

järjestyksessä: 

a) otsikko, 

b) vastaanottaja, 

c) johdantokappale, 

d) toimivan johdon vastuu tilinpäätöksestä, 

e) tilintarkastajan velvollisuudet, 

f) tilintarkastajan lausunto, 

g) muut raportointivelvoitteet, 

h) tilintarkastuksen allekirjoitus, 

i) tilintarkastuskertomuksen päiväys ja 

j) tilintarkastajan osoitetiedot. 

Tilintarkastajan kertomuksessa täytyy olla otsikko, joka selvästi kertoo, että kyseessä 

on tilintarkastuskertomus ja että se on riippumattoman tilintarkastajan tekemä. 

Vastaanottaja täytyy merkitä kertomukseen siten kuin se on asiakassuhdetta sopiessa 

määritelty. Johdantokappaleessa tulisi mainita yhteisö, jonka tilinpäätös on tarkastettu, 

ja mainita, että tämä tilinpäätös on ollut tarkastuksen kohteena. Lisäksi 

johdantokappaleessa tulisi mainita kaikkien niiden laskelmien nimet, joista 

tilinpäätöskokonaisuus muodostuu. Kappaleessa viitataan myös käytettyjen 

kirjanpidon laatimisperiaatteiden yhteenvetoon ja muihin selostaviin liitetietoihin. 

Viimeisimpänä mainitaan tilinpäätöspäivä sekä ajanjakso, jota tilinpäätös koskee. 

(IFAC 2009.) 

IFAC:n (2009) mukaan kertomuksessa tulisi mainita, että tarkastettavan toimiva johto 

on vastuussa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja 

riittävän kuvan sovellettavien tilinpäätöskäytäntöjen mukaisesti. Standardin mukaan 

tähän vastuuseen kuuluu, että toimiva johto suunnittelee, ottaa käyttöön ja ylläpitää 

sisäistä valvontaa, joka on merkityksellistä tilinpäätöksen oikean ja riittävän kuvan 

antamisen kannalta. Toimivan johdon tulee myös valita asianmukaiset tilinpäätöksen 

laatimisperiaatteet ja tehdä kohtuullisia kirjanpidollisia arvioita. Toimiva johto 
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tarkoittaa tässä tapauksessa tilinpäätöksen laatimisesta vastuussa olevia henkilöitä, 

jotka on määritelty lainsäädännössä. (KHT-yhdistys 2009: 56.) 

Kertomuksessa tulee mainita, että tilintarkastajan velvollisuutena on antaa 

tilintarkastuksen perusteella lausunto tarkastettavan tilinpäätöksestä.  Kertomuksesta 

tulee myös käydä ilmi, että tarkastus on suoritettu tilintarkastusstandardien mukaisesti 

ja että tilintarkastaja noudattaa eettisiä vaatimuksia. Tilintarkastajan velvollisuudet -

osiossa on myös lausunto siitä, että tilintarkastaja suunnittelee ja suorittaa työnsä siten, 

että on olemassa kohtuullinen varmuus, ettei tilinpäätöksessä ole olennaista virhettä 

tai puutetta. Tilintarkastuskertomuksessa kuvataan tilintarkastusta työnä ja mainitaan, 

että tilintarkastaja on hankkinut lausuntonsa perusteeksi riittävän määrän 

tilintarkastukseen liittyvää todistusaineistoa. (IFAC 2009.) 

Tilintarkastuskertomukseen tulisi antaa vakiomuotoinen lausunto silloin, kun 

tilintarkastaja toteaa tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen antavan oikean ja riittävän 

kuvan sidosryhmille. Tämä tulee myös mainita lausuntokappaleessa. Silloin kun on 

käytetty jotakin muuta tilinpäätösnormistoa kuin IFRS- tai IPSAS (International 

Public Sector Accounting Standards) -standardeja, lausunnossa tulee mainita maa, 

jonka normistosta on kyse. (IFAC 2009.) 

Muut raportointivelvoitteet täytyy esittää tilintarkastuskertomuksessa 

lausuntokappaleen jälkeen omassa osiossaan, jos tarve sitä vaatii. Kertomus täytyy 

myös allekirjoittaa. Allekirjoituksena on joko tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastajan 

nimi. Joissakin maissa ilmoitetaan myös ammatillinen pätevyys. Tilintarkastajan tulisi 

päivätä kertomus aikaisintaan sille päivälle, jona hän on hankkinut lausuntonsa 

perustaksi tarpeeksi paljon perusteita tilinpäätöksen luotettavuudesta. Tässä vaiheessa 

tilinpäätöskokonaisuuden tulisi olla valmis, ja toimivan johdon pitäisi olla ottanut 

vastuu siitä. Suomessa tilinpäätös on valmis, kun se on hyväksytty ja allekirjoitettu. 

Viimeisimpänä kertomuksessa tulee mainita tilintarkastajan toimipaikka. (IFAC 

2009.) 

ISA 700 -standardissa vakiomuotoista tilintarkastuskertomusta on käsitelty yleiseen 

käyttöön tarkoitettua tilinpäätöskokonaisuutta koskevana tilintarkastuskertomuksena. 

Vakiomuotoisena kertomus tulisi voida antaa, jos tilintarkastaja toteaa, että tilinpäätös 
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ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot yhteisön toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietojen tulisi olla 

ristiriidattomia. Asiakasyrityksen vastuuvelvollisen toimista ei tilintarkastajalla saa 

myöskään olla huomautettavaa. (KHT-yhdistys 2009: 60.) 

3.3 Mukautettu tilintarkastuskertomus 

Tilintarkastuslaissa (3:15.2 §) mainitaan, että tilintarkastuskertomuksessa on oltava 

lausunto siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus oikeat sekä riittävät tiedot 

yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lausunnosta tulee myös 

käydä ilmi, ovatko toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia. 

Lausunto voi olla vakiomuotoinen, ehdollinen tai kielteinen. Tilintarkastaja voi olla 

myös antamatta lausuntoa, mutta tästä on ilmoitettava kertomuksessa. 

KHT-yhdistyksen (2009: 186) mukaan mukautettu tilintarkastuskertomus sisältää 

mukautetun eli vakiomuodosta poikkeavan tilintarkastuslain tai erityislainsäädännön 

edellyttämän lausunnon. Toisin sanoen, jos tilintarkastajan tekemä lausunto on 

ehdollinen tai kielteinen, kertomus on mukautettu. Toinen vaihtoehto on, että kertomus 

sisältää tilintarkastuslain määrittelemän huomautuksen tai tarpeelliset lisätiedot.  

Tilintarkastuslain (3:15.2 §) mukaisesti tilintarkastajan tulee esittää kertomuksessaan 

huomautus, jos yhteisön toimitusjohtaja tai muu vastuuvelvollinen on syyllistynyt 

tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus. Myös 

yhteisöä koskevien lakien tai yhtiöjärjestyksen rikkominen johtaa huomautukseen. 

Tarpeellisilla lisätiedoilla tarkoitetaan tietoja, joilla on mahdollisesti vaikutusta 

riittävän ja oikean kuvan saamiseen tilinpäätöksestä. Nämä lisätiedot esitetään 

mukautetussa tilintarkastuskertomuksessa. 

Mukautetut tilintarkastuskertomukset voidaan KHT-yhdistyksen mukaan (2009: 187) 

jaotella lausuntoon vaikuttamattomiin seikkoihin ja lausuntoon vaikuttaviin 

seikkoihin. Lausuntoon vaikuttamattomilla seikoilla tarkoitetaan tilanteita, joilla ei ole 

vaikutusta tilintarkastajan lausuntoon siten, että ne poikkeaisivat vakiomuodosta. 

Tällöin siis lausunto annetaan vakiomuotoisena, minkä lisäksi kertomuksessa esitetään 

lisätietoja. Tämä tekee kertomuksesta mukautetun.  
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Lisätietokappaletta tulisi käyttää vain silloin, kun siihen on erityinen syy. 

Tilintarkastajan täytyy huomioida, että pelkän lisätietokappaleen lisääminen 

kertomukseen tulkitaan niin, että on olemassa erityinen syy poiketa vakiomuotoisesta 

kertomuksesta. Lisätietoja annetaan, jos tarkoituksena on korostaa ja selventää 

sellaista tilinpäätökseen vaikuttavaa seikkaa, joka sisältyy jo tuloslaskelman tai taseen 

liitetietoihin. Lisätietokappale voi myös tulla kyseeseen, jos asiakkaan toiminnan 

jatkuvuus on vaakalaudalla tai lisätietoja tulee antaa muun perustellun epävarmuuden 

takia. Jos epävarmuustekijöitä on kuitenkin useita ja ne ovat suuria, saattaa 

tilintarkastaja katsoa aiheelliseksi antaa avoimen lausunnon lisätietokappaleen sijasta. 

Lisätietoja voidaan antaa myös asioista, jotka eivät koske tilinpäätöstä. (KHT-yhdistys 

2009: 187‒189.) 

Lausuntoon vaikuttavilla seikoilla tarkoitetaan tilanteita, joissa tilintarkastajan 

lausunnot eivät ole vakiomuotoisia. Ehdollinen lausunto ilmaistaan niin, että se pätee 

lukuun ottamatta sen asian vaikutuksia, joita ehto koskee. Tämä annetaan silloin, kun 

todetaan, että vakiomuotoinen lausunto ei ole mahdollinen, mutta toimivan johdon 

kanssa syntynyt erimielisyys tai tilintarkastuksen laajuutta koskeva rajoitus ei ole niin 

vakava, että tulisi antaa kielteinen lausunto tai jättää lausunto kokonaan antamatta. 

(KHT-yhdistys 2009: 187.) 

Lausunnon kokonaan antamatta jättäminen on tarkoituksenmukaista, jos 

tilintarkastuksen laajuutta koskevan rajoituksen vaikutus on niin olennainen, että 

tilintarkastaja ei ole pystynyt hankkimaan riittävää määrää tilintarkastusevidenssiä ja 

näin ollen ei voi antaa lausuntoa tilinpäätöksestä tai toimintakertomuksesta. Kielteinen 

lausunto tulisi antaa silloin, kun toimivan johdon kanssa syntyneellä erimielisyydellä 

on niin olennainen vaikutus tilinpäätökseen, ettei ehdollinen kertomus toisi riittävästi 

esiin tilinpäätöksen harhaanjohtavuutta tai puutteellisuutta. (KHT-yhdistys 2009: 

187.) 

KHT-yhdistyksen (2009: 188) mukaan mukautetut lausunnot on aina perusteltava. 

Perustelusta tehdään yleensä oma kappale ja se otsikoidaan esimerkiksi ”kielteisen 

lausunnon perustelut”. Tilintarkastuspöytäkirjassa on myös mahdollista perustella 

mukautetun lausunnon antamista laajemmin ja yksityiskohtaisemmin. Pöytäkirja ei voi 

kuitenkaan koskaan korvata tilintarkastuskertomusta. Toisin sanoen, jos 
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kertomuksessa tulee lausua jotakin, sitä ei voi korvata lausumalla asiasta sen sijaan 

tilintarkastuspöytäkirjassa. 

3.4 Tilintarkastuskertomuksiin liittyviä tutkimustuloksia 

Habibin (2013) mukaan pörssilistatuille yrityksille ei anneta juurikaan mukautettuja 

lausuntoja. Riski julkaista vääränlainen lausunto on kuitenkin tilintarkastajalle suuri. 

Hän voi julkaista vakiomuotoisen lausunnon silloin, kun mukautettu lausunto olisi 

ollut tarkoituksenmukaista. Tätä kutsutaan tyypin 2 -virheeksi. Tyypin 2 -virheet 

asettavat tilintarkastajan riskialttiiksi oikeustaisteluille, koska sidosryhmille on 

annettu liian positiivista tietoa tarkastettavasta yrityksestä. On myös mahdollista, että 

tilintarkastaja julkaisee mukautetun lausunnon, vaikka vakiomuotoinen lausunto olisi 

ollut myös mahdollista kirjoittaa. Tätä kutsutaan tyypin 1 -virheeksi. Vaikka nämä 

virheet eivät johda oikeustaisteluihin, ne saattavat aiheuttaa tilintarkastajan vaihdon 

asiakasyrityksessä. Asiakasyrityshän on joutunut sidosryhmiensä silmissä huonoon 

valoon, vaikka onkin tehnyt tilinpäätöksensä asiaankuuluvalla tavalla. 

Stefaniak, Robertson ja Houston (2009) ovat tehneet johtopäätöksen, että asiakkaat 

vaihtavat todennäköisemmin tilintarkastajaa muokattujen kuin vakiomuotoisten 

lausuntojen jälkeen. Tyypin 1 -virheet siis johtavat joissain tapauksissa virassa olevan 

tilintarkastajan vaihtoon. Aikaisemmat tutkimukset eivät anna kuitenkaan 

johdonmukaisia tuloksia siitä, onko tällainen lausuntojen ostaminen (opinion 

shopping) oikeasti tehokasta. Tällöinhän pitäisi löytää tilintarkastaja, joka antaa 

helpommin vakiomuotoisen lausunnon, ja se ei välttämättä onnistu helposti.  

Tyypin 2 -virheiden vaikutuksista oikeustaisteluihin ei sen sijaan ole olemassa 

yhdenmukaisia tutkimustuloksia. Carcello ja Palmrose (1994) ovat esittäneet, että 

konkurssin jälkeisiä oikeuskäyntejä voidaan ehkäistä julkaisemalla mukautettu 

raportti, mutta oikeudenkäyntien määrään liittyy myös muita selittäviä tekijöitä, kuten 

asiakasyrityksen koko. Kun nämä muut selittävät tekijät otetaan huomioon, ei 

mukautettu lausunto olekaan enää merkittävä selittävä tekijä. 

Ei ole myöskään selvää, antavatko rahoitusmarkkinat mitään arvoa 

tilintarkastuskertomusten antamalle informaatiolle. Chow ja Rice (1982) tekivät 
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johtopäätöksen, että mukautetut lausunnot korreloivat asiakkaan osakkeen arvon 

kanssa negatiivisesti, mutta ei ole selvää, ovatko mukautetut lausunnot todella 

vaikuttava tekijä. On olemassa jälleen myös muita tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa 

osakkeen arvon tippumista. Dodd, Dopuch, Holthausen ja Leftwich (1984) ovat taas 

sitä mieltä, että mukautetuilla lausunnoilla ei ole juurikaan merkitystä 

rahoitusmarkkinoiden reagointiin. Tämä voi johtua siitä, että todellista lausunnon 

julkaisupäivää on vaikea määrittää. Lisäksi tilintarkastajat antavat oman varmistuksen 

tilinpäätöksen luotettavuudesta vain vuosikertomuksessa, joten he eivät anna 

välttämättä hyvin ajoitettuja merkkejä rahoitusmarkkinoille. 

  



35 

 

4 YRITYKSEN OMINAISUUKSIEN VAIKUTUS TILINTARKASTAJAN 

MUKAUTETTUJEN KERTOMUSTEN SYNTYYN 

Tämän empiirisen tutkimuksen tarkoitus on selvittää yritysten eri ominaisuuksien 

vaikutusta tilintarkastajan mukautettujen kertomusten syntyyn suomalaisissa 

yrityksissä. Tutkimuksessa otetaan huomioon kaikki yritystyypit. Tutkielmassa 

käytettyjen tilinpäätösten ajankohta on vuonna 2012 päättynyt tilikausi, jotta 

tutkimukseen saadaan mahdollisimmat uutta ja relevanttia tietoa. Toisaalta tilikauden 

2013 tilinpäätöstä ei useimmilta yrityksiltä ollut vielä merkitty tietokantaan 

tutkimuksen tekohetkellä. 

Mukautettuja tilintarkastuskertomuksia mitataan laaditun regressioyhtälön avulla. 

Tutkimuksessa käytetään logistista regressioanalyysiä, koska selitettävällä muuttujalla 

(eli mukautetulla tilintarkastuskertomuksella) ei ole kuin kaksi mahdollista 

lopputulemaa. Tässä luvussa esitellään käytettävät tutkimusmenetelmät ja sen 

rajoitteet. Lisäksi tutustutaan aineistoon, jota tutkimuksessa käytetään ja kerrotaan, 

mistä aineisto on saatu. Selittävien muuttujien valinta perustellaan ja tutkimuksen 

regressioyhtälö muodostetaan. Lopuksi esitellään johtopäätökset, joita saaduista 

tuloksista voidaan tehdä. 

4.1 Tutkimusmenetelmät ja sen rajoitteet 

Tutkimus tehdään usean muuttujan regressioanalyysin avulla. Menetelmä on valittu, 

koska useammat aikaisemmat tutkimukset samasta aiheesta on tehty 

regressioanalyysin pohjalta. Taloustieteissä regressioanalyysiä voidaan käyttää 

ilmiöiden mallittamiseen. Toisaalta regressiomallit soveltuvat myös uusien 

havaintojen ennustamiseen. Jos esimerkiksi saadaan selville, että yrityksen koolla on 

merkitystä tilintarkastajan antamaan kertomukseen, voidaan yritysten kokoa käyttää 

hyvin tulevaisuudessakin selittävänä tekijänä tilintarkastuskertomuksen muotoa 

selvitettäessä. (Metsämuuronen 2003: 579.) 

Metsämuurosen (2003: 577‒579) mukaan perinteinen regressioanalyysi on tieteellisen 

tutkimuksen perusanalyysimenetelmä. Kahden muuttujan välinen korrelaatiokerroin 

kertoo, kuinka paljon kahdella muuttujalla on yhteyttä keskenään. Tämän 
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korrelaatiokertoimen neliö, selitysaste, kertoo taas kuinka paljon toisella muuttujalla 

voidaan selittää jotain toista muuttujaa. Regressioanalyysin avulla usealla selitettävällä 

muuttujalla voidaan selittää yhtä muuttujaa. Tyypillisesti taloustieteiden 

tutkimusongelmana on kysyä, mitkä selittävät muuttujat selittävät tietyn muuttujan 

havaittua vaihtelua. Tällaisiin tutkimusongelmiin vastaukset saadaan yleensä 

regressioanalyysin avulla. 

Regressioanalyysi jakautuu menetelmänä kolmeen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa 

valitaan muuttujat, jotka ovat oleellisia tutkimuksen kannalta. Yksi tai useampi näistä 

muuttujista on selitettävä ja muut selittäviä. Suuresta muuttujajoukosta voidaan 

regressioanalyysin avulla etsiä olennaisimmat muuttujat ja lisäksi voidaan selvittää, 

ovatko tietyt muuttujat parempia kuin toiset. (Metsämuuronen 2003: 578.) 

Toisessa vaiheessa tehdään itse regressioanalyysi. Muuttujille lasketaan 

regressiokerroin, joka kertoo kuinka suuren muutoksen selitettävässä muuttujassa saa 

aikaan se, että selittävää muuttujaa kasvatetaan yhdellä yksiköllä. Selittymättä jäänyt 

osa mallista, eli yksittäisiin havaintoihin liittyvät residuaalit, kuvastavat yksittäisen 

havainnon etäisyyttä regressiosuorasta, joka kuvaa muuttujien välistä yhteyttä. 

Oletuksena on, että residuaalit ovat normaalisti jakautuneita. (Metsämuuronen 2003: 

578‒579.) 

Kolmannessa vaiheessa mallille tehdään diagnostiset tarkastelut. Tämä tarkoittaa 

mallin hyvyyden tarkastelua. Hyvyyden mittarina käytetään multippelikerrointa ja 

erityisesti sen neliötä. Multippelikertoimen neliöstä käytetään nimeä selitysaste ja se 

kertoo, kuinka monta prosenttia malli pystyy selittämään selitettävän muuttujan 

vaihtelusta. Multippelikerrointa pidetäänkin regressiomallin sopivuuden mittarina. 

(Metsämuuronen 2003: 588.) 

Metsämuurosen (2003: 585) mukaan korrelaatiokertoimien hyvyyttä mallissa mitataan 

t-testillä tai jollain muulla vastaavalla sopivalla testillä. Tällöin regressiokerroin 

jaetaan sen varianssilla. Regressiomallin merkitsevyys testataan p-arvolla. Jos se on 

0,05 tai pienempi, voidaan todeta, että selittävä tekijä on tilastollisesti merkitsevä. 

Mikäli testiarvo on korkea ja sitä vastaava p-arvo on 0,05 tai pienempi, voidaan sanoa, 

että jokin muuttuja on luotettava selittäjä. Tämä luku ei välttämättä kerro juurikaan, 
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selittääkö kyseessä oleva muuttuja mallissa paljon, mutta p-arvo on oleellinen 

erityisesti tilastollisissa regressiomenetelmissä, sillä muuttujan ottaminen mukaan 

malliin perustuu siihen, onko se selittäjänä tilastollisesti merkitsevä.  

Regressioanalyysin käyttö aiheuttaa jotain rajoitteita ja edellytyksiä käytettäville 

muuttujille. Mikäli analyysiin valitaan epäoleellisia muuttujia, saattavat tulokset olla 

epävarmoja. Havaintojen määrä tulisi olla kohtuullinen malliin otettavien muuttujien 

lukumäärään nähden, mutta toisaalta liian pieni määrä havaintoja nostaa selitysasteen 

liian korkeaksi. Näin ollen otoskoko pitää olla tarkoin harkittu. (Metsämuuronen 2003: 

580‒581.) 

Perinteisenä oletuksena regressiomallissa on, että selittävät muuttujat korreloivat 

kohtuullisesti selitettävään muuttujaan. Selittävät muuttujat eivät saa kuitenkaan 

korreloida liian voimakkaasti toistensa kanssa. Liian suuret selittävien muuttujien 

korrelaatiot aiheuttavat multikollineaarisuudeksi nimetyn tilanteen; kaksi 

voimakkaasti korreloinutta muuttujaa tulee mukaan malliin, vaikka vain toinen niistä 

tuo malliin selitystä ja toinen on turha. Malliin tulee tällöin enemmän harhaa. 

(Metsämuuronen 2003: 581.) 

Metsämuurosen (2003: 581, 592‒593) mielestä on myös tärkeää, että aineistossa ei ole 

outliereita eli muista otoskoon havainnoista merkittävästi poikkeavia arvoja. 

Monimuuttujamenetelmissä aineiston oletetaan olevan satunnainen otos 

normaalijakautuneesta populaatiosta, vaikka tällainen tilanne on harvoin olemassa. 

Perusoletuksena regressioanalyysissä on, että saadun mallin selittämättä jääneet osat 

eli residuaalit ovat normaalisti jakautuneita ja niiden jakauma on tasainen eli 

homoskedastinen. Homoskedastisuudessa jäännöstermien varianssi on muuttujista 

riippumaton kun taas mallin kannalta huonommassa tilanteessa, 

heteroskedastisuudessa, virhetermien hajonta vaihtelee paljon ja systemaattisesti. 

Heteroskedastisuus voi vaikuttaa regressiokertoimien tilastollisiin merkittävyyksiin. 

4.2 Tutkimusaineisto 

Tutkimuksessa käytetyt tiedot ovat peräisin Oulun yliopistossa käytössä olevasta 

Voitto+ -tietokannasta. Voitto+ on Suomen laajin tilinpäätöstietokanta, joka sisältää 
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yli 90 000 yrityksen ja konsernin tuoreimmat tilinpäätöstiedot ja tunnusluvut. 

Aineiston valinnassa on otettu huomioon kaikki yritysmuodot. Tutkimusaineistona 

tutkimuksessa on käytetty suomalaisten yritysten tilinpäätöksiä vuodelta 2012. Vuosi 

2012 on tuoreinta tietoa suurimmalla osalle Voitto+ -tietokannassa olevista yrityksistä, 

joten se on valittu tutkimusaineiston ajankohdaksi. Vuoden 2013 tilinpäätöstiedot 

olivat tutkimushetkellä tiedossa tietokannassa vain hyvin harvalla yrityksellä.  

Koska Voitto+ -tietokannassa on kymmenien tuhansien yrityksen tilinpäätöstiedot ja 

tunnusluvut, kaikkia tietokannan yrityksiä ei kannata ottaa mukaan tutkimukseen. 

Tutkimuksen ulkopuolelle on päätetty jättää kokonaan yritykset, joiden liikevaihto on 

alle kymmenen miljoonaa euroa. Näin ollen tutkimuksessa ei ole mukana 

”pöytälaatikkofirmoja” ja kaikista pienimpiä yrityksiä, jotka voisivat tehdä 

tutkimustuloksesta harhaisemman. Tämä rajaus vähentää yritysten määrän hieman yli 

3000:een. Näiden noin 3000 yrityksen joukossa oli tehty 104 mukautettua 

tilintarkastuskertomusta vuonna 2012, jotka kaikki otettiin tutkimukseen mukaan. 

Lopuille yrityksille oli annettu vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus. On kuitenkin 

selvää, että kaikkia yhtiöitä ei kannata ottaa tutkimukseen mukaan, vaan kerätä 

osajoukko, joka kuvaa koko populaatiota eli suomalaisia yrityksiä. Koska kaikkien 

yritysten tilinpäätöksen tiedot ja tunnusluvut on jouduttu keräämään käsin SPSS-

tilasto-ohjelmaan, ajan säästämiseksi osajoukosta ei voinut tehdä kovin suurta. Lopulta 

200 suomalaista yritystä, jotka kuvaavat suomalaisia yrityksiä vuonna 2012, on valittu 

täysin sattumanvaraisesti. Näin osajoukko on tarpeeksi suuri kuvaamaan koko 

populaatiota. Tutkimuksessa on siis käytetty 304 suomalaisen yrityksen 

tilinpäätöstietoja vuodelta 2012. 

Regressioanalyysiä tehdessä aineistossa ei saa olla muista selvästi poikkeavia 

havaintoja. Selvästi poikkeavat havainnot tekevät jakaumasta ei-normaalin, ja 

regressioanalyysiä tehdessä jakauman tulisi olla normaali. Aineistossa on 14 muista 

selvästi poikkeavaa havaintoa, jotka poistetaan tutkimuksesta. Selvästi poikkeavilla 

havainnoilla on muita havaintoja paljon suurempi liikevaihto tai taseen loppusumma. 

Myös selvästi suurempi tai pienempi quick ratio, sijoitetun pääoman tuottoprosentti, 

käyttökateprosentti tai omavaraisuusaste johtaa havainnon poistamiseen 
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tutkimuksesta. Näin ollen lopullinen havaintomäärä on 290 yritystä, joista 99 

yritykselle on annettu mukautettu tilintarkastuskertomus. 

4.3 Hypoteesit 

Tutkimusongelmana on, mitkä yrityksen ominaisuudet vaikuttavat tilintarkastajan 

mukautetun kertomuksen tekemiseen. Ensimmäinen tutkittava ominaisuus on 

yrityksen koko. Näin voidaan asettaa ensimmäiset hypoteesit: 

H0: Yrityksen koolla ei ole merkitystä mukautetun kertomuksen tekemiseen. 

H1: Yrityksen koolla on merkitystä mukautetun kertomuksen tekemiseen. 

Toinen mitattava ominaisuus on yrityksen kannattavuus. Kannattavuutta kuvaamme 

tutkimuksessa kahdella tunnusluvulla. Näistä tunnusluvusta voidaan asettaa 

hypoteesit: 

H0: Yrityksen käyttökateprosentilla ei ole merkitystä mukautetun kertomuksen 

tekemiseen. 

H1: Yrityksen käyttökateprosentilla on merkitystä mukautetun kertomuksen 

tekemiseen. 

H0: Yrityksen sijoitetun pääoman tuotolla ei ole merkitystä mukautetun kertomuksen 

tekemiseen. 

H1: Yrityksen sijoitetun pääoman tuotolla on merkitystä mukautetun kertomuksen 

tekemiseen. 

Kolmas mitattava yrityksen ominaisuus on yrityksen maksuvalmius. Maksuvalmiutta 

on mitattu quick ratio -tunnusluvulla. Tästä saadaan hypoteesit: 

H0: Yrityksen quick ratiolla ei ole merkitystä mukautetun kertomuksen tekemiseen. 
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H1: Yrityksen quick ratiolla on merkitystä mukautetun kertomuksen tekemiseen. 

Neljäs tunnusluku, joka tutkimuksessa on käytössä, on vakavaraisuutta mittaava 

omavaraisuusaste. Siihen liittyvät hypoteesit ovat: 

H0: Yrityksen omavaraisuusasteella ei ole merkitystä mukautetun kertomuksen 

tekemiseen. 

H1: Yrityksen omavaraisuusasteella on merkitystä mukautetun kertomuksen 

tekemiseen. 

Tutkimuksessa mitataan siis neljää eri yrityksen ominaisuutta, joilla on mahdollisesti 

vaikutusta mukautetun kertomuksen tekemiseen. Näitä ominaisuuksia mitataan 

kuuden eri tunnusluvun avulla. Tunnusluvuilla on vaikutusta, jos nollahypoteesit 

voidaan hylätä.  

4.4 Valitut muuttujat ja käytettävä malli 

Tutkimuksessa käytettävä malli pohjautuu jonkin verran aikaisempaan tutkimukseen, 

joka koskee tutkielman aihetta. Mallin estimointiin vaikuttavat myös saatavilla olevat 

tiedot tutkimuksen kohteena olevista yrityksistä. Mukautettu tilintarkastuskertomus on 

mallin selitettävä muuttuja. Ensimmäisenä tutkitaan, vaikuttaako yrityksen koko 

mukautetun tilintarkastuskertomuksen syntymiseen. Yrityksen kokoa mitataan sen 

liikevaihdolla vuonna 2012. Tästä saadaan regressiomalli: 

Modified=β0+β1Revenue+e     (1) 

missä Modified = Dummy-muuttuja, joka saa arvon 1, jos tilintarkastaja on 

tehnyt yritykselle mukautetun tilintarkastuskertomuksen. Jos arvo on 0, 

tilintarkastaja on antanut puhtaan tilintarkastuskertomuksen. 

Revenue = Tarkastettavan yrityksen liikevaihto euroina vuonna 2012. 

e = Virhetermi, joka kuvaa mallin avulla selittämättä jäänyttä vaihtelua. 
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Toinen yrityksen kokoa mittaava tunnusluku on sen taseen loppusumma vuonna 2012. 

Tätä tunnuslukua käytetään myös erikseen regressiomallissa selittävänä muuttujana: 

Modified=β0+β1TotalAssets+e     (2) 

missä  TotalAssets = Tarkastettavan yrityksen taseen loppusumma vuonna 

2012. 

Muiden yrityksen tunnuslukujen vaikutusta mukautettujen kertomusten antamiseen 

mitataan seuraavan mallin avulla: 

Modified=β0+β1GrossMargin+β2ROI+β3QuickRatio+β4EquityRatio+e   (3) 

missä  GrossMargin = Tarkastettavan yrityksen käyttökateprosentti vuonna 

2012. 

ROI = Tarkastettavan yrityksen sijoitetun pääoman tuottoprosentti 

vuonna 2012. 

QuickRatio = Tarkastettavan yrityksen quick ratio ‒tunnusluku vuonna 

2012. 

EquityRatio = Tarkastettavan yrityksen omavaraisuusaste vuonna 2012. 

4.5 Käytettävät tunnusluvut 

Yrityksen kokoa mitataan yleensä kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on katsoa 

yrityksen liikevaihtoa tilikauden aikana. Liikevaihto tarkoittaa yrityksen 

tuloslaskelmassa kaikkia yrityksen liiketoiminnasta saatuja myyntituloja. Se mittaa 

siis yrityksen liiketoiminnan laajuutta. Liikevaihto ei kuitenkaan kerro 

kirjanpitovelvollisen kannattavuudesta mitään ja lisäksi se voi vaihdella suuresti 

toimialojen välillä. (Salmi 2012: 162‒163, 262‒263.) 
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Näin ollen tutkimukseen on otettu mukaan toinenkin tapa mitata yrityksen kokoa. 

Taseen loppusumma kuvaa yritykseen sitoutuneen pääoman määrää. Se kertoo yhtiön 

varat ja lisäksi se on myös oman ja vieraan pääoman summa. Näin ollen taseen 

loppusumma kuvaa myös yrityksen liiketoiminnan laajuutta. On kuitenkin selvää, että 

taseen loppusummakin vaihtelee suuresti eri toimialojen välillä. (Salmi 2012: 262‒

263.) 

Salmen (2012: 166‒167) mukaan käyttökate kuvaa yrityksen varsinaisen 

liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja veroja. Se kertoo, kuinka paljon 

yrityksen liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään yrityksen toimintakulut. 

Käyttökateprosentti lasketaan seuraavasti: 

Käyttökateprosentti = Käyttökate/Liiketoiminnan tuotot * 100 %  (4) 

Käyttökateprosentin tulkinta vaihtelee myös paljon toimialojen mukaan. Esimerkiksi 

teollisuudessa käyttökateprosentin tulisi olla 10–25 prosenttia, kun taas kaupan alalla 

2‒10 prosentin käyttökatetta pidetään sopivana. Rajat ovat väljiä, koska nämä alat 

sisältävät hyvin erilaisia liiketoimintoja. 

Salmen (2012: 177‒179) mukaan sijoitettu pääoma tarkoittaa sellaisia pääomia, joiden 

sijoittaja haluaa tuottoa sijoitukselleen. Tällaisia sijoittajia on kahdenlaisia: 

lainanantajat sijoittavat korollista vierasta pääomaa ja omistajat sijoittavat oman 

pääoman. Sijoitettu pääoma koostuu siis siitä pääomasta, joka yrityksen pitää hankkia 

liiketoiminnan rahoitukseen ja joka vaatii tuottoa. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 

lasketaan: 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti = (Liiketulos + rahoitustuotot (12 

kk))/Sijoitettu pääoma keskimäärin * 100 %    (5) 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on todella usein käytetty kannattavuuden mittari, 

koska se on yrityksestä ja sen toimialasta riippumaton. Yleisesti ottaen sijoitetun 

pääoman tuottoprosenttia voidaan pitää hyvänä, jos se on yli 15. Alle viiden menevät 

prosenttiluvut ovat huonoja. 
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Quick ratio on välittömän maksuvalmiuden mittari. Se laskee likviditeetiksi vain 

kaikkein nopeimmin ja halvimmalla rahaksi muutettavissa olevat taseen erät. 

Rahavaroja (käteiskassa, pankkitilit ja rahoitusarvopaperit) sekä lyhytaikaisia saamisia 

kutsutaan nimellä rahoitusomaisuus. Quick ratio ei huomioi vaihto-omaisuutta 

maksuvalmiuseränä. Se lasketaan: 

Quick ratio = Rahoitusomaisuus / (Lyhytaikainen vieras pääoma - saadut 

ennakkomaksut)      (6) 

Quick ratiota voidaan pitää hyvänä, jos sen arvo on yli yksi. Heikko quick ratio on taas 

alle 0,5. Tämä on helppo päätellä. Arvo 1,0 tarkoittaa, että likviditeettiä on yhtä paljon 

kuin lyhytaikaista velkaa, joten maksuvalmius on hallinnassa. Arvo 0,5 tarkoittaa, että 

lyhytaikaista velkaa on kaksinkertainen määrä likviditeettiin suhteutettuna, jolloin 

maksuvalmiusongelmat ovat hyvin todennäköisiä. (Salmi 2012: 201‒202.) 

Omavaraisuusaste kertoo siitä, kuinka paljon yrityksen omaisuutta on rahoitettu 

omalla pääomalla. Oma pääoma on kaikki se pääoma, mikä ei ole vierasta. Vieras 

pääoma on sellaista pääomaa, jolla on takaisinmaksuvelvoite. Omavaraisuusaste 

lasketaan: 

Omavaraisuusaste = Oma pääoma / (Taseen loppusumma - saadut 

ennakkomaksut) * 100 %     (7) 

Omavaraisuusasteen ohjearvot vaihtelevat usein toimialoittain. Ne yritykset, jotka 

toimivat vakaalla ja helposti ennustettavalla toimialalla, tulevat paremmin toimeen 

heikommalla vakavaraisuudella kuin sellainen yritys, jonka tulos heittelee kovasti 

esimerkiksi kireän kilpailutilanteen mukaan. Ohjeellinen hyvä omavaraisuusaste on 

yli 40 prosenttia ja heikko alle 20 prosenttia. Liian korkea omavaraisuusastekin voi 

toisaalta olla huono asia, koska oma pääoma sisältää enemmän riskiä kuin vieras 

pääoma, ja sillä on näin ollen korkeampi tuottovaatimus. (Salmi 2012: 187‒188.) 

Kaikkien näiden tunnuslukujen oletetaan vaikuttavan negatiivisesti tilintarkastajan 

mukautetun tilintarkastuskertomuksen antamisen todennäköisyyteen. Toisin sanoen, 

mitä korkeampi tunnusluku on, sitä epätodennäköisemmin mukautettu kertomus 
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laaditaan. Näin ollen jokaisen muuttujan ennustettu etumerkki on miinus. Jos 

etumerkki onkin plus, tunnusluvun kasvaessa myös tilintarkastajan todennäköisyys 

julkaista mukautettu kertomus nousee. 

4.6 Tutkimustulokset 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yrityksen erilaiset ominaisuudet 

vaikuttavat tilintarkastajan mukautetun kertomuksen tekemiseen.  

Taulukko 1. Mukautetun tilintarkastuskertomuksen saaneiden yhtiöiden tunnusluvut. 

 Liikevaihto Taseen 

loppusumma 

Käyttökate-

% 

Sij. 

pääoman 

tuotto-% 

Quick 

Ratio 

Omavarai

-suusaste 

 
Havainnot 99 99 95 98 99 99 

Puuttuvat 0 0 4 1 0 0 

 Keskiarvo 40 701 680 24 442 150 0,8 -8,2 0,9 13,9 

Mediaani 18 281 100 10 801 000 1,3 1,1 0,9 12,1 

Keskihajonta 68 670 520 46 203 430 12,2 36,7 0,8 32,3 

Vaihteluväli 493 704 500 399 464 000 102,1 228,1 4,2 172,8 

Minimi 10 049 500 1 623 000 -39,8 -121,4 0,0 -91,0 

Maksimi 503 754 000 401 087 000 62,3 106,7 4,2 81,8 

 

Taulukko 2. Puhtaan tilintarkastuskertomuksen saaneiden yhtiöiden tunnusluvut. 

 Liikevaihto Taseen 

loppusumma 

Käyttökate-

% 

Quick 

Ratio 

Sij. 

pääoman 

tuotto-% 

Omavarai

-suusaste 

 
Havainnot 191 191 185 190 191 191 

Puuttuvat 0 0 6 1 0 0 

Keskiarvo 48 495 560 36 927 490 8,8 1,4 19,2 40,6 

Mediaani 23 344 700 13 573 100 6,3 1,0 14,0 41,0 

Keskihajonta 72 575 610 57 928 650 10,4 1,2 31,7 25,4 

Vaihteluväli 507 950 300 312 918 400 81,2 10,9 347,3 161,2 

Minimi 10 089 000 1 149 000 -22,1 0,0 -62,4 -61,2 

Maksimi 518 039 300 314 067 400 59,1 10,9 284,9 100,0 
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Taulukossa 1 on esitetty mukautetun tilintarkastuskertomuksen saaneiden yhtiöiden 

tunnuslukujen keskiarvo, mediaani, keskihajonta ja vaihteluväli sekä havaintojen 

ääriarvot. Taulukossa 2 on laskettu täysin vastaavat arvot puhtaan 

tilintarkastuskertomuksen saaneiden yhtiöiden tunnusluvuista. Taulukoiden avulla on 

tarkoitus verrata tunnuslukujen arvoja keskenään. Taulukko 3 kertoo estimoidun 

regressiomallin muuttujien keskinäiset korrelaatiokertoimet. 

Taulukko 3. Estimoidun mallin korrelaatiokertoimet. 

 GrossMargin ROI QuickRatio EquityRatio 

GrossMargin  1 
   

ROI  0,49 1 
  

QuickRatio  0,13 0,24 1 
 

EquityRatio  0,38 0,34 0,45 1 

Eroavaisuudet liikevaihdossa näiden kahden ryhmän välillä ovat hyvin pienet. Puhtaan 

kertomuksen saaneiden yritysten liikevaihdot ovat keskimäärin noin 8 miljoonaa 

suuremmat kuin mukautetun kertomuksen saaneiden yritysten, mutta ero on kuitenkin 

esimerkiksi keskihajontaan verrattuna hyvin pieni. Mediaani on myös hieman 

suurempi puhtaan kertomuksen saaneiden ryhmässä. Samanlaisia havaintoja voidaan 

tehdä myös taseen loppusumman osalta. Nämä taulukot kertovat siis, että yrityksen 

koolla voi olla hieman merkitystä tilintarkastuskertomuksen tyyppiin, mutta merkitys 

ei ole kovin suuri. 

Muissa tunnusluvuissa keskiarvot ja mediaanit eroavat huomattavasti enemmän 

näiden kahden ryhmän välillä. Quick ratio -tunnusluvussa ero ei näytä kovinkaan 

suurelta, mutta keskihajonta ja vaihteluväli ovat niin pienet, että havaintoarvot eivät 

yleensäkään eroa kovin paljoa toisistaan. Näin ollen eroa quick ratiossakin voidaan 

pitää suhteellisen merkittävänä. Vaikuttaisi siis siltä, että käyttökateprosentilla, quick 

ratiolla, sijoitetun pääoman tuottoprosentilla ja omavaraisuusasteella on merkitystä 

tilintarkastuskertomuksen tyyppiin. Mukautettu kertomus kirjoitetaan helpommin, jos 

nämä tunnusluvut eivät ole riittävän hyvällä tasolla. 

Taulukoista voidaan myös havaita, ovatko näiden ryhmien yritysten tunnusluvut 

hyvällä tasolla. Käyttökateprosentista ei kannata tehdä toimialavaihtelujen takia suuria 

johtopäätöksiä. Quick ratio on kuitenkin keskimäärin hyvällä tasolla yrityksillä, jotka 
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saavat puhtaan tilintarkastuskertomuksen. Mukautetun kertomuksen saaneillakin se on 

kohtalaisella tasolla. Omavaraisuusasteen erot ovat huomattavasti suuremmat. Puhtaan 

tilintarkastuskertomuksen saaneilla se on keskimäärin hyvällä tasolla, mutta 

mukautetun kertomuksen saaneilla omavaraisuusaste on keskimäärin heikko. 

Sijoitetun pääoman tuottoprosenttikin vaikuttaisi olevan keskimäärin hyvä yrityksillä, 

jotka saavat puhtaan kertomuksen, mutta negatiivinen niillä yrityksillä, jotka saavat 

mukautetun kertomuksen. Negatiivista tuottoprosenttia voidaan tuskin pitää hyvänä, 

onhan yrityksen tarkoitus tehdä tuottoa siihen tehdylle sijoitukselle. 

Estimoidun regressiomallin muuttujat eivät saa olla liian korreloituneita toistensa 

kanssa, koska multikollineaarisuutta ei saa esiintyä regressiomallissa. Taulukossa 3 

esiintyvät kertoimet osoittavat, että muuttujat ovat korreloituneita keskenään, mutta 

eivät kuitenkaan liikaa. Multikollineaarisuutta voidaan tutkia SPSS-ohjelmasta 

saatavan VIF-arvon avulla. VIF-arvo on kaikilla muuttujilla tässä yhtälössä välillä 1,2-

1,5. VIF-arvon pitäisi olla alle kymmenen, jotta multikollineaarisuutta olisi riittävän 

vähän. (Metsämuuronen 2002: 591.) Estimoidussa mallissa ei siis juurikaan ole 

multikollineaarisuutta, joka aiheuttaisi ongelmia mallin tulkintaan. 

Tunnusluvuille tehdään myös regressioanalyysi. Ensimmäisessä regressiomallissa 

testataan, vaikuttaako yrityksen koko mukautetun kertomuksen tekemiseen. Yrityksen 

kokoa mitataan liikevaihdolla vuonna 2012. Koska selitettävä muuttuja on dummy-

muuttuja, mittaamiseen täytyy käyttää logistista regressiota. 

Taulukko 4. Regressiokertoimien arvot ja niiden merkitsevyys. 

 β0 ja β1 Keskihajonta Waldin testisuure P-arvo 

 
Revenue -1,7E-9 0,000 0,766 0,382 

Vakiotermi -0,582 0,149 15,247 0,000 

 

 

Muuttujan Revenue regressiokerroin on hyvin lähellä nollaa ja lisäksi se ei ole 

tilastollisesti merkittävä 95 prosentin luottamusvälillä, koska p-arvo on suurempi kuin 

0,05. Näin ollen nollahypoteesi säilyy voimassa. Voidaan siis luottavaisesti todeta, että 

yrityksen liikevaihdolla ei ole merkitystä mukautettuun kertomuksen tekemiseen. 

Seuraavaksi tutkitaan, vaikuttaako yrityksen taseen loppusumma mukautetun 

kertomuksen tekemiseen. 
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Taulukko 5. Regressiokertoimien arvot ja niiden merkitsevyys. 

 β0 ja β1 Keskihajonta Waldin testisuure P-arvo 

 
TotalAssets -5,2E-9 0,000 3,210 0,073 

Vakiotermi -0,501 0,147 11,604 0,001 

 

Muuttujan TotalAssets regressiokerroin on myös hyvin lähellä nollaa ja lisäksi sekään 

ei ole merkitsevä 95 prosentin luottamusvälillä. Nollahypoteesi säilyy siis voimassa. 

Yrityksen taseen loppusumma selittää kuitenkin hieman enemmän 

tilintarkastuskertomuksen muotoa kuin liikevaihto, koska se on kuitenkin 90 prosentin 

luottamusvälillä merkitsevä. Negatiivinen etumerkki regressiokertoimessa kertoo, että 

mukautetun kertomuksen tekemisen todennäköisyys pienenee taseen loppusumman 

noustessa. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että yrityksen koko ei itsessään selitä 

merkittävästi tilintarkastajan antaman raportin muotoa. Tämä on vastoin aikaisempia 

tutkimustuloksia, joita kyseisestä aiheesta on tehty. Havaintoaineisto pitäisi kasata 

luultavasti siten, että tutkimukseen otettaisiin mukaan esimerkiksi vain pelkästään 

konkurssiuhan alla olevat tai konkurssiin menneet yritykset. Näin asiakasyrityksen 

koolla voisi olla enemmän merkitystä kertomusten muotoon. Tämä voisikin olla hyvä 

jatkotutkimuksen aihe.  

Taulukko 6. Estimoidun mallin regressiokertoimet. 

 Regressiokertoimet Keskihajonta Waldin testisuure P-arvo 

 

GrossMargin -0,028 0,017 2,819 0,093 

ROI -0,020 0,007 8,257 0,004 

QuickRatio -0,210 0,212 0,984 0,321 

EquityRatio -0,023 0,007 12,666 0,000 

Vakiotermi 0,530 0,275 3,703 0,054 

Taulukko 6 kertoo regressiomallin kertoimet eri muuttujille. GrossMarginin eli 

käyttökateprosentin regressiokerroin on nollasta eroava ja negatiivinen. Tämä 

tarkoittaa, että suurempi käyttökateprosentti vähentäisi mukautetun 

tilintarkastuskertomuksen antamisen todennäköisyyttä. P-arvo kuitenkin kertoo, että 

kerroin ei ole merkitsevä 95 prosentin luottamusvälillä. Nollahypoteesia ei siis voida 

hylätä. 90 prosentin luottamusvälillä regressiokerroin on kuitenkin merkitsevä. 
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ROI eli sijoitetun pääoman tuottoprosentti on myös nollasta eroava ja negatiivinen. 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentin nousu siis tarkoittaa, että mukautettu 

tilintarkastuskertomus luodaan epätodennäköisemmin. ROI-muuttujan kohdalla p-

arvo kertoo, että regressiokerroin on 99 prosentin luottamusvälillä merkitsevä. 

Nollahypoteesi voidaan siis hylätä ja todeta, että yrityksen sijoitetun pääoman tuotolla 

on merkitystä mukautetun kertomuksen tekemiseen. QuickRatio-muuttuja on nollasta 

eroava ja negatiivinen. Sen p-arvo on kuitenkin liian suuri, jotta voisimme pitää quick 

ratiota tilastollisesti merkitsevänä muuttujana. Muuttujan nollahypoteesia ei voida siis 

hylätä. 

EquityRatio-muuttuja on muidenkin mallin muuttujien tapaan nollasta eroava ja 

negatiivinen. Yrityksen korkeampi omavaraisuusaste lisää siis todennäköisyyttä 

vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen luomiseen. EquityRation p-arvo on mallin 

muuttujista pienin ja kertoo, että regressiokerroin on 99 prosentin luottamusvälillä 

merkitsevä. Nollahypoteesi voidaan siis tässä tapauksessa hylätä ja todeta, että 

yrityksen omavaraisuusasteella on merkitystä mukautetun kertomuksen tekemiseen. 

Taulukko 7. Testatun regressiomallin selitysaste. 

 -2 log-likelihood Coxin ja Snellin R2 Nagelkerken R 

Selitysasteen arvo 278,73 0,24 0,34 

Koska käytimme logistista regressiota, tyypillisiä lineaarisen regressiomallin 

selitysasteita ei voida pitää tarpeeksi luotettavina regressiomallin hyvyyden 

arvioinnissa. Yksi logistisen regressiomallin tyypillisesti käytetty selitysaste on -2 log-

likelihood. Mitä pienempi se on, sitä paremmin ennuste vastaa havaittua todellisuutta. 

Koska pienuus tai suuruus ovat suhteellisia, verrataan mallin tuottamaa -2 log-

likelihood -arvoa sellaiseen -2 log-likelihood -arvoon, jossa malliin on otettu vain 

vakiotermi. Tässä tapauksessa pelkän vakiotermin -2 log-likelihood -arvo on noin 100 

yksikköä suurempi, joten mallin voidaan todeta selittävän mukautetun 

tilintarkastuskertomuksen tekemistä ainakin kohtuullisesti. Coxin ja Snellin R2 ja 

Nagelkerken R arvioivat mallin selittämän varianssin osuutta. Nagelkerken R:n 

tuottama arvo kertoo suoraan, minkä osuuden havaitusta malli pystyy selittämään. 

Coxin ja Snellin R2 kertoo mallin selittävän 24,2 prosenttia mukautettujen kertomusten 

teosta ja Nagelkerken R 33,5 prosenttia. (Metsämuuronen 2002: 614‒615.) Malli 
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selittää haluttua mittauskohdetta kohtuullisesti, mutta ei missään nimessä hyvin. Malli 

kaipaa siis lisää selittäviä muuttujia.  

Koska malli tarvitsee selitysasteen kohentamiseksi lisää muuttujia, lisätään 

regressioyhtälöön vielä muuttuja TotalAssets, joka oli 90 prosentin luottamusvälillä 

merkitsevä mukautetun tilintarkastuskertomuksen tekemisen todennäköisyyttä 

mitattaessa. 

Taulukko 8. Mallin regressiokertoimet. 

 Regressiokerroin Keskihajonta Waldin testisuure P-arvo 

 

ROI -0,023 0,007 9,433 0,002 

EquityRatio -0,023 0,007 11,784 0,001 

TotalAssets -6,7E-9 0,000 2,940 0,086 

GrossMargin -0,021 0,018 1,370 0,242 

QuickRatio -0,226 0,214 1,114 0,291 

Vakiotermi 0,698 0,293 5,671 0,017 

TotalAssets-muuttujan lisääminen malliin ei juurikaan muuta regressiokertoimien 

arvoja. GrossMargin ja QuickRatio -muuttujien p-arvot tosin ovat niin suuret, että 

muuttujia ei voida enää pitää merkitsevinä edes 90 prosentin luottamusvälillä. ROI ja 

EquityRatio ovat kuitenkin 99 prosentin luottamusvälillä merkitseviä ja TotalAssets 

90 prosentin luottamusvälillä merkitsevä. Kaikki regressiokertoimet ovat negatiivisia, 

eli kaikkien mallin muuttujien arvon noustessa mukautetun tilintarkastuskertomuksen 

julkaisemisen todennäköisyys vähenee. 

Taulukko 9. Testatun regressiomallin selitysasteet. 

 -2 log-likelihood Coxin ja Snellin R2 Nagelkerken R 

Selitysasteen arvo 274,86 0,25 0,35 

Jokainen näistä kolmesta selitysasteesta parani hieman TotalAssets-muuttujan tullessa 

regressiomalliin mukaan. Malli selittää haluttua mittauskohdetta edelleenkin 

kohtuullisesti, mutta ei vieläkään kovin hyvin. Selittäviä muuttujia tarvittaisiin siis 

lisää. 
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4.7 Tutkimustulosten arviointi 

Koska Voitto+ -tietokannan tulostusoikeudet eivät olleet käytössä, yritysten 

tunnusluvut jouduttiin keräämään käsin. Tämä tarkoittaa sitä, että luvut katsottiin 

tietokannasta. Ne merkittiin sitten tilasto-ohjelmaan, johon aineisto syötettiin. Tämä 

nostaa satunnaisten virheiden mahdollisuutta aineistossa. Satunnaiset virheet eivät 

kuitenkaan suuressa aineistossa kaada koko tutkimusta. Suurempi hankaluus on 

systemaattinen virhe, jollainen voisi olla esimerkiksi väärän tunnusluvun näppäily 

väärään sarakkeeseen useita kertoja peräkkäin. Tällainen virhe saattaa helposti tulla 

epähuomiossa, kun aineisto on työstetty Excel-ohjelmalla. (Metsämuuronen 2002: 

508.) Aineiston keräämisessä on kuitenkin oltu niin huolellisia, että systemaattisia 

virheitä ei pitäisi olla. Satunnaiset virheet ovat huomattavasti todennäköisempiä, mutta 

ne ovat pahimmillaan vain yksittäisiä virheitä, joilla ei ole merkitystä tutkimuksen 

lopputuloksen kannalta. 

Regressioanalyysissä on erittäin tärkeää, että selittävät muuttujat estimoidussa 

mallissa on valittu oikein. Mikäli tehtyyn malliin on otettu epäolennaisia muuttujia, 

voivat tulokset olla epävarmoja. Tutkimuksessa käytetyssä mallissa on joitakin 

muuttujia, jotka saattavat olla epäolennaisia ja nostaa mahdollisesti tulosten 

epävarmuutta. (Metsämuuronen 2002: 580.) Tarkoitus oli kuitenkin tutkia yrityksen 

erilaisten ominaisuuksien vaikutusta tilintarkastajan tekemän 

tilintarkastuskertomuksen tekemiseen. Mallissa olleiden ominaisuuksien ja 

tunnuslukujen osalta tulokset olivat suurimmaksi osaksi selkeitä. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia yritysten perusominaisuuksien, kuten koon, 

maksuvalmiuden, kannattavuuden ja varavaraisuuden vaikutusta 

tilintarkastuskertomuksen tekemiseen. Käytössä olleet tunnusluvut, jotka olivat myös 

regressiomallin muuttujina, ovat hyviä mittareita näille perusominaisuuksille. 

Perusominaisuuksien vaikutusta kertomusten tekemiseen onnistuttiin siis tutkimaan. 

Regressiomallin pienehkö selitysaste kuitenkin osoittaa sen, että tutkimuksen 

muuttujat eivät olleet parhaita mahdollisia. Toisaalta Chen ja Church (1992) tekivät 

samankaltaisen tutkimuksen, jota on käytetty tämän tutkimuksen vertailukohtana. 

Chenin ja Churchin mallissa selitysaste ei ollut korkeampi kuin tässäkään 

tutkimuksessa, ennen kuin heidän regressiomalliinsa otettiin muuttujaksi 
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luottokelpoisuusluokitus, joka nosti selitysasteen 90 prosenttiin. Jatkotutkimuksena 

voisi siis yrittää etsiä joitakin tärkeitä muuttujia mallin jatkoksi, jotta epävarmuus 

tuloksista häviäisi selitysasteen noustessa.  

Otoskoko tutkimuksen aineistossa on jälkeen 304 yritystä, joista 104 on saanut 

mukautetun tilintarkastuskertomuksen. Otoskokoa voidaan pitää niin suurena, että se 

kuvaa hyvin suomalaisia yrityksiä. Tutkimuksessa käytetyt havainnot ovat myös 

tuoreita, koska ne ovat vuodelta 2012. Tutkimusta voidaan siten pitää ajankohtaisena. 



52 

 

5 YHTEENVETO 

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää yrityksen eri ominaisuuksien vaikutusta 

tilintarkastajan mukautettujen tilintarkastuskertomusten syntyyn. Tilintarkastuksen 

laatu on kyseenalaistettu vahvasti 2000-luvun alun suurten kirjanpitoskandaalien 

jälkeen. Kirjanpitoskandaalit ovat vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, 

koska tilintarkastuksen laatuun on panostettu, ja erilaiset lait ovat todennäköisesti 

parantaneet myös tilintarkastajan raportoinnin laatua. (Eilifsen ym. 2009: 18.) 

Tilintarkastuksen tärkein tehtävä onkin todeta asiakasyrityksen 

tilinpäätösinformaation luotettavuus ja oikeellisuus. Tilintarkastajan tulee antaa 

julkinen lausunto siitä, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten ja 

määräysten mukaisesti ja että se antaa oikeat sekä riittävät tiedot toiminnan tuloksesta 

ja yrityksen taloudellisesta asemasta tilinpäätöshetkellä. Raportoinnin avulla 

tilintarkastaja ilmaiseekin mielipiteensä tilinpäätöstiedoista. Hän voi antaa erilaisia 

tietoja, kuten tilintarkastuspöytäkirjan, asiakasyrityksen hallitukselle ja työntekijöille. 

Tärkein julkinen raportti on kuitenkin tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausunnon 

tilinpäätöksen lainmukaisuudesta. (Kokkonen 2000: 9‒11.) 

Tilintarkastuskertomus on ainoa raportti yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille sen 

tilinpäätöksen oikeellisuudesta tilinpäätöshetkellä. Näin ollen sen merkitys on erittäin 

suuri. Tilintarkastuskertomuksen voi antaa joko vakiomuotoisena tai mukautettuna. 

Koska suurin osa julkaistuista kertomuksista on vakiomuotoisia, on selvää, että 

mukautettu kertomus kertoo jostakin epäkohdasta asiakasyrityksen tilinpäätöksessä. 

Näin ollen on tärkeää tutkia, mitkä tekijät ja ominaisuudet johtavat mukautetun 

kertomuksen julkaisemiseen. Tässä tutkimuksessa on otettu selvää näistä 

ominaisuuksista. (Eilifsen ym. 2009: 18‒20.) 

Tutkimuksen aineistona oli 304 suomalaisen yrityksen tilinpäätöstiedot vuodelta 2012. 

Ensimmäisenä tutkittiin yrityksen koon vaikutusta mukautetun kertomuksen 

tekemiseen. Yrityksen kokoa mitattiin kahden eri muuttujan, liikevaihdon ja taseen 

loppusumman, avulla. Tutkimuksessa ei havaittu juuri lainkaan yhteyttä yrityksen 

koon ja mukautetun kertomuksen julkaisemisen todennäköisyyden välillä. Taseen 

loppusumma -muuttuja oli kuitenkin 90 prosentin luottamusvälillä merkitsevä ja sen 
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regressiokerroin oli negatiivinen. Taseen loppusumman nousu lisää siis jonkin verran 

todennäköisyyttä vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen julkaisemiseen. 

Liikevaihdon nousu ei tee vakiomuotoisen kertomuksen tekemisestä 

todennäköisempää. Tämä on ristiriidassa suurimman osan aiheesta tehdyn 

aikaisemman tutkimuksen kanssa. Jatkotutkimusta voisikin tehdä aiheesta siten, että 

tutkimukseen otettaisiin mukaan vain konkurssiin menneet yritykset tai sellaiset 

yritykset, joilla menee jonkin tietyn tunnusluvun mukaan huonosti. Tämä tunnusluku 

voisi olla esimerkiksi sijoitetun pääoman tuottoprosentti. 

Tutkimuksessa estimoitiin myös regressiomalli, jonka avulla mitattiin neljän eri 

muuttujan vaikutusta mukautetun kertomuksen tekemiseen. Nämä tunnusluvut olivat 

kannattavuutta mittaavat käyttökateprosentti sekä sijoitetun pääoman tuottoprosentti, 

maksuvalmiutta mittaava quick ratio ja vakavaraisuutta mittaava omavaraisuusaste. 

Omavaraisuusasteella ja sijoitetun pääoman tuottoprosentilla havaittiin olevan selvästi 

vaikutusta mukautetun kertomuksen julkaisemisen todennäköisyyteen. Mitä parempia 

nämä tunnusluvut yrityksellä ovat, sitä todennäköisempää on, että yritys saa 

vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Käyttökateprosentilla oli hieman pienempi 

vaikutus ja quick ratiolla ei ollut merkitsevää vaikutusta tilintarkastuskertomuksen 

muotoon. Mallin selitysaste oli 33,5 prosenttia, joka on kohtuullinen, muttei kovin 

hyvä. 

Lopuksi malliin lisättiin vielä yrityksen kokoa mittaava muuttuja. Taseen loppusumma 

oli tilastollisesti merkitsevämpi muuttuja kuin liikevaihto, joten se lisättiin 

regressioyhtälöön mukaan. Taseen loppusumma nosti mallin selitysastetta 35 

prosenttiin, joten merkittävää parannusta malliin ei saatu. Tämän mallin avulla 

kuitenkin saatiin selville, että käyttökateprosentilla ja quick ratiolla ei ole vaikutusta 

tilintarkastajan tekemän kertomuksen muotoon. 

Jatkossa tutkimuksessa käytettyyn regressioyhtälöön voisi lisätä uusia muuttujia, jotta 

sen selitysastetta saataisiin paremmaksi. Uudet muuttujat voisivat olla muita 

tilinpäätöstiedoista otettuja tunnuslukuja. Koska tunnusluvut vaihtelevat paljon 

toimialoittain, jatkotutkimusta voisi myös tehdä siten, että toimialat olisi eroteltu ja 

kaikilta eri toimialoilta tehtäisiin omat, vastaavat tutkimukset. Myös eri vuosien 

tilinpäätöksistä voisi tehdä tämän tutkielman kanssa vastaavaa tutkimusta. Uusien 
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muuttujien ei ole pakko olla suoraan tilinpäätöksestä, vaan voitaisiin esimerkiksi 

tutkia, vaikuttaako yrityksen toimitusjohtajan sukupuoli tilintarkastuskertomuksen 

muotoon. Lisäksi tilintarkastusyhtiön koon vaikutusta kertomuksen tekoon voisi 

selvittää. 
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