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Tiivistelmä

Tämä Pro gradu käsittelee kahta tutkimusongelmaa. Ensinnäkin tarkoituksena on selvittää, lisääkö
toiminnan jatkuvuuden epävarmuuden raportointi tilintarkastusasiakkaan konkurssin
todennäköisyyttä, eli onko raportoinnilla itseään ennustava vaikutus. Lisäksi tarkoituksena on
selvittää, lisääkö toiminnan jatkuvuuden raportointi todennäköisyyttä, että asiakas vaihtaa
tilintarkastajaa. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on selvittää, menettävätkö tilintarkastajat asiakkaita ja
sen myötä tulevaisuuden palkkioita toiminnan jatkuvuuden raportoinnin takia. Jos pelko palkkioiden
menettämisestä vaikuttaa raportointipäätökseen, pelkästään usko raportoinnin vaikutuksiin saattaa
tällöin vaarantaa tilintarkastajien riippumattomuuden. Pro gradun yhtenä tavoitteena onkin pystyä
osoittamaan, onko pelolle todellisuudessa aihetta suomalaisessa tilintarkastusympäristössä.
Pro gradun empiirisessä osiossa aineiston valinta ja tutkimusmenetelmät mukailevat pitkälti Careyn,
Geigerin ja O’Connellin (2008) australialaista tutkimusta, johon myös Ruotsissa toteutettu Svanbergin
ja Öhmanin (2014) tutkimus pohjautuu. Tutkimukseen kerätään yritykset vastinparimenetelmää
käyttäen. Tutkimusaineisto koostuu suomalaisista yksityisistä osakeyhtiöistä. Aineisto kerätään
Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä Voitto+ -tietokannasta sekä Patentti- ja rekisterihallituksen
ylläpitämästä Virre-tietopalvelusta. Pro gradun molempia tutkimusongelmia tutkitaan logistisen
regressioanalyysin avulla. Tilastolliset testit suoritetaan IBM SPSS Statistics 23 -ohjelmalla.
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että toiminnan jatkuvuuden raportointi lisää asiakkaan
konkurssiin ajautumisen todennäköisyyttä sekä tilintarkastajan vaihtamisen todennäköisyyttä.
Tulosten perusteella voidaan päätellä, että suomalaisessa kontekstissa tilintarkastajat menettävät
asiakkaita ja sen myötä tulevaisuuden palkkioita toiminnan jatkuvuuden raportoinnin seurauksena.
Näin ollen raportointivirheet voivat koitua erittäin kalliiksi tilintarkastajille. Tämän vuoksi toiminnan
jatkuvuuden arviointiin ja raportointiin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota tilintarkastajien
työssä raportointivirheiden minimoimiseksi. On lisäksi aiheellista tutkia, onko toiminnan jatkuvuuden
arviointiin käytettävät menetelmät optimaalisia ja onko niitä mahdollista kehittää. Myös
raportointivirheiden vaikutukset pitäisi pystyä minimoimaan esimerkiksi lainsäädännön ja ohjeistusten
avulla.
Tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä koskemaan toiminnan jatkuvuuden raportointia ja sen
seurauksia tilanteissa, joissa tilintarkastusasiakkaana on heikossa taloudellisessa tilanteessa oleva
yksityinen osakeyhtiö. Tulosten voidaan olettaa olevan yleistettävissä Suomen lisäksi myös muissa
samankaltaisissa tilintarkastusympäristöissä. Muutokset lainsäädännössä ja ohjeistuksissa saattavat
vaikuttaa toiminnan jatkuvuuden raportointiin ja sen seurauksiin, joten merkittävät muutokset
tilintarkastusympäristössä voivat vaikuttaa tulosten yleistettävyyteen.
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1
1.1

JOHDANTO
Johdatus tutkimusaiheeseen

Päätös siitä, raportoiko tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksessaan toiminnan
jatkuvuuteen liittyvästä epävarmuudesta, on yksi vaikeimmista päätöksistä, joita
tilintarkastajan on tehtävä (Louwers, Messina & Richard 1999). Kansainvälinen
tilintarkastusstandardi ISA (International Standard on Auditing) 570 edellyttää
tilintarkastajan mainitsevan epävarmuudesta tilintarkastuskertomuksessa silloin, kun
asiakkaan

toiminnan

jatkuvuuteen

Tilintarkastusstandardeissa

ei

liittyy

kuitenkaan

olennaista

yksiselitteisesti

epävarmuutta.

määritellä,

milloin

epävarmuus on olennaista. Näin ollen päätös epävarmuuden raportoinnista perustuu
tilintarkastajan tekemään toiminnan jatkuvuuden arviointiin ja tilintarkastajan omaan
harkintaan perustuvaan johtopäätökseen siitä, onko kyseessä olennainen epävarmuus.
(KHT-yhdistys 2010a: 20–26.)
Tilintarkastajan

tulisi

suorittaa

toiminnan

jatkuvuuden

arviointi

ja

tehdä

raportointipäätös objektiivisesti ja riippumattomasti (IESBA 2005). Arviointiin ja
päätöksentekoon saattaa kuitenkin, ehkä epätietoisestikin, vaikuttaa taloudelliset
intressit. Jos tilintarkastaja kokee, että asiakkaan toiminnan jatkuvuuteen liittyy
epävarmuutta, sen mainitsemista tilintarkastuskertomuksessa voi mahdollisesti
puoltaa esimerkiksi pelko maineen menettämisestä ja pelko kolmannen osapuolen
nostamasta oikeuskanteesta. Nämä saattavat molemmat olla seuraamuksia, mikäli
asiakas menee konkurssiin vuoden sisällä puhtaan tilintarkastuskertomuksen
saatuaan. (Kida 1980, Krishnan & Krishnan 1996.) Toisaalta taas tilintarkastaja
saattaa jättää raportoimatta toiminnan jatkuvuuteen liittyvästä epävarmuudesta
esimerkiksi silloin, jos hän uskoo, että raportointi itsessään lisää asiakkaan
konkurssiin ajautumisen todennäköisyyttä, tai jos hän uskoo asiakkaan vaihtavan
tilintarkastajaa epäpuhtaan lausunnon seurauksena. Molemmissa tapauksissa,
asiakkaan ajautuessa konkurssiin tai vaihtaessa tilintarkastajaa, tilintarkastusyhteisö
menettää asiakkaan ja näin ollen tulevaisuuden palkkioita. (Kida 1980, Vanstraelen
2003.)
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Toiminnan jatkuvuuteen liittyvän epävarmuuden raportoinnin tarkoituksena on
kiinnittää tilinpäätöksen käyttäjien huomio siihen, että asiakkaan toiminnan
jatkuvuus saattaa olla uhattuna. Voi kuitenkin olla, että epävarmuuden raportointi
itsessään kiihdyttää asiakkaan taloudellista ahdinkoa. Tilintarkastuskertomus, joka
sisältää maininnan toiminnan jatkuvuuteen liittyvästä epävarmuudesta, voi lähettää
negatiivisen signaalin asiakasyrityksen sidosryhmille. Sen seurauksena esimerkiksi
lainarahoituksen saanti saattaa kallistua ja vaikeutua. Myös muut yrityksen
sidosryhmät, kuten asiakkaat, tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit, saattavat
tulla haluttomiksi jatkaa liiketoimia yrityksen kanssa. (Louwers ym. 1999, Citron &
Taffler

2001.)

Mikäli

tilintarkastusasiakas

on

pörssiyhtiö,

epäsuotuisa

tilintarkastuskertomus saattaa laskea osakkeen arvoa etenkin silloin, kun tällainen
tilintarkastuskertomus ei ole odotettavissa (Fleak & Wilson 1994, Blay & Geiger
2001). Aiheuttamalla ongelmia asiakkaalle toiminnan jatkuvuutta koskevan
epävarmuuden raportointi voi kiihdyttää asiakkaan konkurssiin ajautumista. Tätä
ilmiötä kutsutaan raportoinnin itseään ennustavaksi vaikutukseksi (self-fulfilling
prophecy effect). (Kida 1980, Louwers ym. 1999.) Jos tilintarkastusasiakas uskoo
raportoinnin itseään ennustavaan vaikutukseen, saattaa asiakasyritys olla erittäin
vastentahtoinen vastaanottamaan tilintarkastuskertomusta, jossa on maininta
toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta. Mikäli tilintarkastaja päättää kuitenkin
raportoida

epävarmuudesta,

voi

asiakas

päätyä

mieluummin

vaihtamaan

tilintarkastajaa kuin jatkaa nykyisen kanssa. (Carcello & Neal 2003, Carey, Geiger &
O’Connell 2008.) Jos toiminnan jatkuvuuden raportointi on näin ollen syynä
tilintarkastajan vaihtamiseen tai asiakkaan konkurssiin ajautumiseen, voi raportointi
koitua erittäin kalliiksi tilintarkastusyritykselle (Vanstraelen 2003, Carey ym. 2008).
1.2

Tutkimuksen tarkoitus ja suhde aikaisempaan tutkimukseen

Tässä Pro gradussa käsitellään kahta tutkimusongelmaa. Ensinnäkin tarkoituksena on
selvittää,

lisääkö

toiminnan

jatkuvuuden

raportointi

tilintarkastusasiakkaan

konkurssin todennäköisyyttä, eli onko raportoinnilla itseään ennustava vaikutus.
Lisäksi tarkoituksena on selvittää, lisääkö toiminnan jatkuvuuden raportointi
todennäköisyyttä, että asiakas vaihtaa tilintarkastajaa. Tilintarkastusraportoinnin
vaikutuksia tarkastellaan tutkimuksessa pääasiassa tilintarkastajan näkökulmasta.
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Aikaisemmat tutkimustulokset raportoinnin itseään ennustavasta vaikutuksesta ovat
hyvin ristiriitaisia. Esimerkiksi Citronin ja Tafflerin (1992), Citronin ja Tafflerin
(2001) sekä Careyn ym. (2008) tutkimusten tulokset eivät tue raportoinnin itseään
ennustavan vaikutuksen olemassaoloa. Itse asiassa Citronin ja Tafflerin (2001)
tutkimuksen

mukaan

raportoinnilla

voi

olla

jopa

positiivinen

vaikutus

asiakasyrityksen tilanteeseen, sillä se saattaa olla tarvittava sysäys yrityksen
pelastustoimille. Sen sijaan esimerkiksi Gaeremynckin ja Willekensin (2003),
Vanstraelenin (2003) sekä Svanbergin ja Öhmanin (2014) tutkimustulokset tukevat
raportoinnin

itseään

ennustavan

vaikutuksen

olemassaoloa.

Aikaisemmat

tutkimustulokset toiminnan jatkuvuuden raportoinnin vaikutuksista tilintarkastajan
vaihtamiseen ovat sen sijaan erittäin yhdenmukaisia. Muun muassa Citron ja Taffler
(1992), Vanstraelen (2003), Carey ym. (2008) sekä Svanberg ja Öhman (2014) ovat
kaikki tutkimuksissaan osoittaneet, että toiminnan jatkuvuuden raportoinnilla ja
tilintarkastajan vaihtamisella on positiivinen yhteys.
Vaikka toiminnan jatkuvuuden raportoinnin yhteyttä asiakkaan konkurssin
todennäköisyyteen ja tilintarkastajan vaihtamiseen on maailmalla tutkittu paljon, on
suurin osa tutkimuksista tehty anglosaksisissa maissa (esim. Hopwood, McKeown &
Mutchler 1989, Citron & Taffler 1992, Louwers ym. 1999, Citron & Taffler 2001,
Carey

ym.

2008),

esimerkiksi

Englannissa

tilintarkastusympäristö

eroaa

tilintarkastusympäristöstä.

Lähemmin

ja

moneltakin
suomalaista

Yhdysvalloissa,
osin

missä

suomalaisesta

tilintarkastusympäristöä

muistuttavissa maissa toiminnan jatkuvuuden raportoinnin vaikutuksia ovat tutkineet
Gaeremynck ja Willekens (2003) sekä Vanstraelen (2003) Belgiassa sekä Svanberg
ja Öhman (2014) Ruotsissa. Suomessa ei kuitenkaan, ainakaan tämän hetkisen
tietämykseni mukaan, ole tehty vielä yhtään empiiristä tutkimusta, joka selvittäisi
toiminnan

jatkuvuuden

raportoinnin

vaikutuksia

asiakkaan

konkurssin

todennäköisyyteen ja tilintarkastajan vaihtamiseen. Näin ollen tämä tutkimus on
ensimmäinen laatuaan suomalaisessa kontekstissa. Erityinen huomio kiinnittyykin
siihen, miten tutkimustulokset asemoituvat suhteessa aikaisempaan, Suomen
ulkopuolella tehtyyn, tutkimukseen nähden. Lisäksi tämä tutkimus on tämän hetkisen
käsitykseni mukaan ainoa vastaava tutkimus, jossa toiminnan jatkuvuuden
raportoinnin vaikutuksia asiakkaan konkurssin todennäköisyyteen ja tilintarkastajan
vaihtamiseen tutkitaan IAASB:n (International Auditing and Assurance Standards
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Board) mittavan Clarity-projektin päättymisen jälkeen1. Projektin tuloksena useita
kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja uudistettiin ja/tai uudelleen muotoiltiin.
Esimerkiksi toiminnan jatkuvuutta koskeva ISA 570 on yksi uudelleen muotoilluista
standardeista ja ISA 705 sekä ISA 706, jotka ohjaavat tilintarkastuskertomuksen
mukauttamista, ovat uudistettujen ja uudelleen muotoiltujen standardien joukossa.
(IAASB 2008.)
Mielestäni on erittäin tärkeää pystyä osoittamaan menettävätkö tilintarkastajat
Suomessa asiakkaita ja sen myötä palkkioita toiminnan jatkuvuuden raportoinnin
takia. Pelkästään usko raportoinnin vaikutuksiin saattaa pahimmillaan vaarantaa
tilintarkastajien riippumattomuuden, jos pelko palkkioiden menettämisestä ohjaa
päätöksentekoa edes tiedostamattomalla tasolla. Lisäksi tilintarkastajan vaihtamisen
todennäköisyyttä saattaa lisätä se, jos asiakas uskoo toiminnan jatkuvuuden
raportoinnin itseään ennustavaan vaikutukseen. Tämän Pro gradun tavoitteena onkin
pystyä osoittamaan, onko toiminnan jatkuvuuden raportoinnilla ikäviä ja kalliita
sivuvaikutuksia,

eli

onko

pelolle

todellisuudessa

aihetta

suomalaisessa

tilintarkastusympäristössä.
Tilintarkastajan toiminnan jatkuvuutta koskeva raportointi on lisäksi hyvin
ajankohtainen aihe, sillä raportointia koskeva kansainvälinen tilintarkastusstandardi
ISA 570 on juuri uudistettu. Uudistus tuo käytäntöihin joitakin muutoksia, kuten sen,
että toiminnan jatkuvuuden epävarmuuden ei välttämättä aina tarvitse olla enää
olennaista, jotta siitä täytyy tilintarkastuskertomuksessa raportoida. (IAASB 2015.)
Mielenkiintoista onkin nähdä, vaikuttaako muutos esimerkiksi mukautettujen
tilintarkastuskertomusten

ja

raportointivirheiden

määrään

sekä

raportoinnin

vaikutuksiin, kuten tilintarkastajan vaihtamiseen ja asiakkaiden konkurssiin
ajautumiseen. Tässä tutkielmassa uudistettuun standardiin ja sen mahdollisiin
vaikutuksiin ei keskitytä, mutta tämä tutkimus antaa vertailupohjaa mahdollisesti
Suomessa tulevaisuudessa toteutettaville aihetta käsitteleville tutkimuksille.

1

Vastaavia tutkimuksia on julkaistu myös Clarity-projektin päättymisen jälkeen (esim. Svanberg &
Öhman 2014), mutta aineisto niihin on kerätty ajalta ennen kuin standardien muutokset ovat tulleet
voimaan.
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1.3

Tutkimuksen toteutus

Tässä tutkimuksessa aineiston valinta ja tutkimusmenetelmät mukailevat pitkälti
Careyn ym. (2008) australialaista tutkimusta, johon myös Ruotsissa toteutettu
Svanbergin ja Öhmanin (2014) tutkimus pohjautuu. Tässä tutkimuksessa käytetään
vastinparimenetelmää. Careyn ym. tavoin vastinparit muodostetaan yritysten
tilintarkastuskertomusten perusteella siten, että jokaiselle yritykselle, joka on saanut
toiminnan jatkuvuuden epävarmuutta koskevan tilintarkastuskertomuksen, valitaan
vastinpariksi yritys, jonka tilintarkastuskertomuksessa ei ole mainintaa toiminnan
jatkuvuuden epävarmuudesta. Vastinparit muodostetaan siten, että vastinpariyritykset
vastaavat toisiaan mahdollisimman hyvin vuoden, toimialan, koon sekä taloudellisen
tilanteen suhteen. Tutkimukseen valitaan vain suomalaisia pörssilistaamattomia
osakeyhtiöitä. Lopullinen tutkimusaineisto käsittää 224 yritystä. 112 yritystä, joiden
vuonna 2011 päättynyttä tilikautta koskevassa tilintarkastuskertomuksessa on
maininta

toiminnan

jatkuvuuteen

liittyvästä

epävarmuudesta,

muodostavat

tutkimuksen GCO-ryhmän. GCO-ryhmän yritysten 112 vastinparista muodostuu
tutkimuksen NGCO-ryhmä.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko toiminnan jatkuvuutta koskevalla
tilintarkastusraportoinnilla itseään ennustava vaikutus, eli lisääkö raportointi
asiakkaan konkurssiin ajautumisen todennäköisyyttä. Lisäksi tarkoituksena on
selvittää, lisääkö raportointi todennäköisyyttä, että asiakas vaihtaa tilintarkastajaa.
Molempia

tutkimusongelmia

tutkitaan

logistisen

regressioanalyysin

avulla.

Tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempien Manner-Euroopassa ja Pohjoismaissa
toteutettujen tutkimusten (Gaeremynck & Willekens 2003, Vanstraelen 2003,
Svanberg & Öhman 2014) tavoin toiminnan jatkuvuuden raportoinnin itseään
ennustavan vaikutuksen olemassaoloa. Tutkimustulosten perusteella raportointi lisää
myös

merkittävästi

todennäköisyyttä,

että

tilintarkastusasiakas

vaihtaa

tilintarkastajaa. Tulokset ovat tältä osin linjassa aikaisempien, Suomen ulkopuolella
tehtyjen, tutkimusten tulosten kanssa (mm. Citron & Taffler 1992, Vanstraelen 2003,
Carey ym. 2008, Svanberg & Öhman 2014). ). Kaiken kaikkiaan tulosten perusteella
voidaan

päätellä,

että

Suomessa

toiminnan

jatkuvuuden

raportointi

lisää

todennäköisyyttä, että tilintarkastaja menettää asiakkaan ja sen myötä tulevaisuuden
palkkioita.
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Pro gradun seuraavassa neljässä pääluvussa rakennetaan tutkimukselle teoreettinen
viitekehys. Ensin Pro gradun toisessa luvussa perehdytään toiminnan jatkuvuuden
epävarmuuden raportointiin. Luvun alaluvuissa käydään läpi toiminnan jatkuvuuden
arviointia

ja

raportointia,

raportointipäätökseen

vaikuttavia

tekijöitä

sekä

raportointivirheitä. Kolmannessa luvussa tarkastellaan raportoinnin vaikutusta
konkurssin todennäköisyyteen ja tilintarkastajan vaihtamiseen. Luvussa esitellään
keskeisimmät aikaisemmat tutkimukset, niissä käytetyt tutkimusmenetelmät sekä
tärkeimmät tutkimustulokset. Neljännessä luvussa käydään läpi aiheen kannalta
keskeisiä

suomalaisen

hypoteesit

esitellään

tilintarkastusympäristön
viidennessä

luvussa.

ominaispiirteitä.

Kuudennessa

Tutkimuksen

luvussa

siirrytään

tutkimuksen empiiriseen osioon. Siinä käydään yksityiskohtaisesti läpi tutkimuksessa
käytettävät tutkimusaineistot ja -menetelmät sekä perustellaan tehdyt valinnat.
Tutkimustulokset esitellään ja analysoidaan seitsemännessä luvussa. Tutkimuksen
viimeisessä

luvussa

tehdään

tiivis

tutkimuksesta ja saaduista tuloksista.

yhteenveto

ja

johtopäätökset

tehdystä
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2

TOIMINNAN JATKUVUUDEN EPÄVARMUUDEN RAPORTOINTI
TILINTARKASTUSKERTOMUKSESSA

Tilintarkastuksessa toiminnan jatkuvuuden tarkastelun lähtökohtana on se, että
asiakasyrityksen toiminta jatkuu ennakoitavissa olevan tulevaisuuden ajan (KHTyhdistys 2010b: 144). Toiminnan jatkuvuuden raportointia ohjaava ISA 570
edellyttää, että toiminnan jatkuvuudesta raportoidaan ainoastaan silloin, kun siihen
liittyy epävarmuutta (IAASB 2010). Tästä syystä tässäkin tutkimuksessa puhutaan
enimmäkseen pelkistetysti toiminnan jatkuvuuden raportoinnista, kun tarkoitetaan
nimenomaan toiminnan jatkuvuuden epävarmuuden raportointia.
Edellisen kerran ISA 570 päivitettiin osana IAASB:n Clarity-projektia. Projektin
tuloksena saatiin yksi uusi standardi, 16 uudistettua ja uudelleen muotoiltua
standardia sekä 20 uudelleen muotoiltua standardia. Uudelleen muotoiltuihin
standardeihin

päivitys

ei

tuonut

varsinaisia

muutoksia

käytäntöihin

vaan

tarkoituksena oli tehdä ohjeistuksista selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä. ISA 570 on
yksi uudelleen muotoilluista standardeista ja se on voimassa 15.12.2009 ja sen
jälkeen alkaneita tilikausia koskevien tilintarkastusten osalta, kuten kaikki Clarityprojektin myötä päivitetyt standardit (IAASB 2008). Vaikka toiminnan jatkuvuuden
raportointia ohjaakin pääasiassa ISA 570, ei sitä voida tulkita irrallisena muista
standardeista

ja

lainsäädännöstä.

Toiminnan

jatkuvuuden

arvioinnissa

ja

raportointipäätöstä tehtäessä on huomioitava myös kansallinen lainsäädäntö, kuten
osakeyhtiölaki (OYL) ja tilintarkastuslaki (TilintarkL). Tilintarkastajan on otettava
huomioon myös useita muita kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja, kuten riskien
kartoittamista ja riskeihin vastaamista koskevat ISA 315 ja ISA 330 sekä raportointia
ohjaavat ISA 705 ja ISA 706. Kaikki edellä mainitut kansainväliset standardit on
uudistettu ja/tai uudelleen muotoiltu Clarity-projektin tuloksena. (IAASB 2008,
KHT-yhdistys 2010a: 18–19.)
Seuraavaksi tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa käydään läpi toiminnan
jatkuvuuden arviointia. Sen jälkeen alaluvussa 2.2 perehdytään toiminnan
jatkuvuuden tilintarkastusraportoinnin systematiikkaan. Alaluvussa 2.3 tuodaan esille
tilintarkastajan raportointipäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Tämän luvun viimeisessä
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alaluvussa 2.4 paneudutaan tyypin I ja tyypin II raportointivirheisiin koskien
toiminnan jatkuvuuden raportointia.
2.1

Toiminnan jatkuvuuden arviointi

Yrityksen toiminnan jatkuvuus otetaan huomioon jo tilinpäätöstä laadittaessa. Yhtiön
johdon tulee tehdä arvio yhtiön kyvystä jatkaa toimintaansa, jotta tiedetään
voidaanko tilipäätöksen laatimisessa noudattaa toiminnan jatkuvuuden periaatetta.
Esimerkiksi kirjanpitolaki (KPL) sekä kansainvälinen tilinpäätösstandardi IAS
(International

Accounting

Standard)

1

edellyttävät

toiminnan

jatkuvuuden

periaatteen noudattamista (KPL 3:3.1 §, KHT-yhdistys 2009: 513). Toiminnan
jatkuvuuden arviointi tulisi IAS 1 mukaan kattaa vähintään 12 kuukautta
tilinpäätöspäivästä. Mikäli yhtiön johto kuitenkin katsoo, että yritys tai sen toiminta
joudutaan lopettamaan, ei tilinpäätöstä tule laatia toiminnan jatkuvuuteen perustuen.
Tällöin tilinpäätöksessä pitää olla ilmaistuna se, ettei toiminnan jatkuvuuden
periaatetta ole noudatettu, miksi sitä ei ole noudatettu ja mitä periaatetta sen sijaan on
noudatettu. Jos yrityksen toimintaa ei olla lopettamassa, mutta johdon mielestä
toiminnan jatkuvuuteen liittyy olennaista epävarmuutta, laaditaan tilinpäätös
toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. Tällöin tilinpäätöksessä tulee
kuitenkin selkeästi tuoda esille epävarmuutta aiheuttavat tekijät. (KHT-yhdistys
2009: 513.)
Tilintarkastajan tehtävänä on arvioida, onko yritysjohdon tekemä arvio toiminnan
jatkuvuudesta asianmukainen. Tilintarkastaja ottaa arvioinnissaan huomioon muun
muassa sen, miten johto on oman arvionsa tehnyt, mihin oletuksiin arvio perustuu,
mitä tulevaisuuden suunnitelmia johdolla on yrityksen varalle ja onko mahdollisesti
tarvittaviin toimenpiteisiin jo ryhdytty. (KHT-yhdistys 2010b:145.) Yleensä koko
arviointiprosessin ajan käydään keskusteluja yritysjohdon ja tilintarkastajan välillä.
Ennen tilintarkastajan raportointia johdolla on näin ollen mahdollisuus perustella
omaa näkemystään toiminnan jatkuvuudesta, tarvittaessa arvioida sitä uudelleen sekä
tehdä

mahdollisesti

tarvittavia

toimenpiteitä,

kuten

muutoksia

tilinpäätösasiakirjoihin. Se, kuinka laajasti ja perinpohjaisesti tilintarkastaja arvioi
yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa, riippuu yrityksen aikaisemmasta taloudellisesta
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tilanteesta sekä tilintarkastajan tekemästä riskikartoituksesta. (KHT-yhdistys 2009:
515–522.)
Tilintarkastajan tulee keräämänsä tilintarkastusevidenssin pohjalta päätellä, liittyykö
yrityksen toiminnan jatkuvuuteen olennaista epävarmuutta. Epävarmuus on
olennaista silloin, kun sen voidaan olettaa vaikuttavan tilinpäätöksen tulkintaan. Jos
tilinpäätös ei anna tilintarkastajan mielestä oikeaa ja riittävää kuvaa yrityksen
tilanteesta ja taloudellisesta asemasta, ilman että toiminnan jatkuvuuden epävarmuus
nostetaan esille, on kyseessä olennainen epävarmuus, joka pitää huomioida
tilintarkastuskertomuksessa. (KHT-yhdistys 2009: 519.)
2.2

Toiminnan jatkuvuuden raportointi tilintarkastuskertomuksessa

Päätös tilintarkastuskertomuksen mukauttamisesta tehdään sen perusteella, miten
toiminnan jatkuvuus on huomioitu tilinpäätöksessä, mitä tilintarkastaja arvioi
yrityksen kyvystä jatkaa toimintaa ja miten nämä kaksi kohtaavat (IAASB 2010).
Joissain tilanteissa riittää tilintarkastuskertomuksen mukauttaminen lausuntoa
mukauttamatta, kun taas joissain tilanteissa tilintarkastuskertomuksen lausuntokin on
tarpeellista mukauttaa. Tilintarkastuskertomuksen mukauttamisella tarkoitetaan
vakiomuodosta

poikkeavan

tilintarkastuskertomuksen

antamista.

Tällöin

tilintarkastuskertomus voi sisältää vakiomuodosta poikkeavan lausunnon, eli
mukautetun lausunnon, tai lausunto voi olla vakiomuotoinen. Jos mukautetun
tilintarkastuskertomuksen lausunto on vakiomuotoinen, tilintarkastuskertomus
sisältää lisätiedon tai huomautuksen. Tilintarkastuslausunto voidaan mukauttaa
antamalla ehdollinen tai kielteinen lausunto tai jättämällä lausunto antamatta, mikä
tulee myös olla ilmaistuna tilintarkastuskertomuksessa. Tilintarkastuskertomuksessa
on myös aina erikseen ilmaistava perustelut lausunnon mukauttamiselle. (KHTyhdistys 2010b: 116–118.) Toiminnan jatkuvuuden tilintarkastusraportointia ohjaa
pääasiassa ISA 570. Seuraavaksi läpikäydään toiminnan jatkuvuuden raportointiin
liittyvää tilintarkastuskertomuksen mukauttamisen systematiikkaa, jota kuvio 1
havainnollistaa.
Mikäli yhtiön johto on tilinpäätöstä laatiessaan huomioinut, että yritys tai sen
toiminta joudutaan lopettamaan, eikä tilinpäätöstä ole näin ollen laadittu toiminnan
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jatkuvuuteen perustuen vaan asianmukaisesti jollain muulla periaatteella, ei
tilintarkastuskertomusta välttämättä ole tarpeellista mukauttaa. Voi kuitenkin olla,
että tilintarkastajan on aiheellista lisätiedoissa kiinnittää tilinpäätöksen käyttäjien
huomio yrityksen tilanteeseen. Tilanteessa, jossa tilinpäätös on laadittu toiminnan
jatkuvuuden periaatetta noudattaen, mutta tilintarkastajan mielestä yritys ei kykene
jatkamaan toimintaansa, tulee tilintarkastajan antaa aina kielteinen lausunto. (IAASB
2010.)

Johdon arvio:
Soveltuuko oletus
toiminnan
jatkuvuudesta?

Ei

Tilinpäätös laaditaan
muulla periaatteella

Vakiomuotoinen
lausunto mahdollinen.
Lisätieto harkinnan
mukaan

Kyllä
Tilintarkastajan
arvio: Soveltuuko
oletus toiminnan
jatkuvuudesta?

Ei

Kielteinen lausunto
riippumatta
tilinpäätöksessä
annetuista tiedoista

Kyllä
Onko olennaista
epävarmuutta
toiminnan
jatkuvuudesta?

Ei

Vakiomuotoinen
lausunto

Kyllä
Annetaanko
tilinpäätöksessä
tarpeellisessa
määrin tietoja
epävarmuudesta?

Ei

Ehdollinen tai kielteinen
lausunto sen mukaan
kuinka olennainen tai
laaja vaikutus puutteella
on

Kyllä
Vakiomuotoinen
lausunto, mutta lisätieto
pakollinen toiminnan
jatkuvuuteen liittyvän
ongelman
painottamiseksi

Kuvio 1. Toiminnan jatkuvuuden raportointi tilintarkastuskertomuksessa (mukaillen KHTyhdistys 2010b:144)
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Jos tilinpäätös on laadittu asianmukaisesti toiminnan jatkuvuuden periaatetta
noudattaen, mutta tilintarkastajan arvion mukaan toiminnan jatkuvuuteen liittyy
olennaista epävarmuutta, tulee tilintarkastajan mukauttaa tilintarkastuskertomus.
Lausunnon mukauttamiseen vaikuttaa se, onko tilinpäätöksessä tuotu asianmukaisesti
esille, että toiminnan jatkuvuuteen liittyy epävarmuutta, sekä epävarmuutta
aiheuttavat tekijät. Jos tilinpäätöksessä on selkeästi ilmaistu, että toiminnan
jatkuvuus saattaa olla vaarassa, tilintarkastajan tulee nostaa asia esille lisätiedoissa
lausuntoa mukauttamatta. Jos toiminnan jatkuvuuden epävarmuuteen ei ole
asianmukaisesti kiinnitetty huomiota tilinpäätöksessä, tulee tilintarkastajan antaa
ehdollinen tai kielteinen lausunto. Valinta ehdollisen ja kielteisen lausunnon välillä
riippuu siitä, onko toiminnan jatkuvuuden epävarmuuden huomioimatta jättämisellä
kuinka laaja ja olennainen vaikutus. (KHT-yhdistys 2010b: 144–146.)
Tilintarkastaja saattaa joutua mukauttamaan tilintarkastuskertomustaan toiminnan
jatkuvuuteen liittyen myös silloin, jos yritysjohto ei ole yhteistyöhaluinen. Tällaisia
tilanteita syntyy esimerkiksi silloin, jos yrityksen johto ei laadi arviota toimintaan
liittyvistä riskeistä tilintarkastajan sitä pyytäessä, tai jos johdon tekemä arvio kattaa
liian lyhyen ajanjakson eikä sitä pyydettäessä pidennetä. Näissä tilanteissa
tilintarkastaja ei kykene välttämättä keräämään tarvittavaa tilintarkastusevidenssiä,
jotta hän kykenisi muodostamaan oman arvionsa toiminnan jatkuvuudesta. Näin
ollen tilintarkastuskertomuksen mukauttaminen tulee aiheelliseksi. (KHT-yhdistys
2009: 516–522, IAASB 2010.)
Kaiken kaikkiaan tilintarkastuksen mukauttamisen systematiikka on melko selkeästi
esitetty ISA 570:ssä. Tilintarkastusstandardissa on myös annettu muutamia
esimerkkejä, miten edellä mainituissa tilanteissa toiminnan jatkuvuus voitaisiin
raportoida tilintarkastuskertomuksessa. Kaikissa esitellyissä esimerkeissä toiminnan
jatkuvuus on nimenomaan mainittuna. (IAASB 2010.) On kuitenkin olemassa
erilaisia tulkintoja siitä, milloin on kyse toiminnan jatkuvuuden raportoinnista.
Tulkinta

on

erittäin

yksiselitteistä

esimerkiksi

silloin,

kun

tilintarkastuskertomuksessa on nimenomaan mainittuna, että yrityksen kyky jatkaa
toimintaa saattaa olla uhattuna (ks. KHT-yhdistys 2009: 520). Sen sijaan on
tulkinnanvaraista onko kyseessä toiminnan jatkuvuuden raportointi silloin, kun
tilintarkastuskertomuksessa viitataan asioihin, joiden voidaan olettaa vaarantavan
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toiminnan jatkuvuus, mutta toiminnan jatkuvuutta ei ole suoranaisesti mainittuna
tilintarkastuskertomuksessa.

Esimerkiksi

tilintarkastuskertomuksen,

jossa

on

huomautettu negatiivisesta omasta pääomasta, voidaan tulkita viittaavan siihen, että
yrityksen toiminnan jatkuvuus on vaarassa ja että kyseessä on toiminnan jatkuvuuden
raportointi (KHT-yhdistys 2010a: 38). On kuitenkin mahdotonta varmasti tietää,
onko tilintarkastaja edellä mainituissa tilanteissa arvioinut toiminnan jatkuvuuden
olevan vaarassa vai ei. Silloin kun tilintarkastuskertomuksessa toiminnan
jatkuvuuden mainitaan olevan kyseenalaista, voidaan varmasti tietää, että se on
tilintarkastajan arvio ja näin ollen subjektiiviselle tulkinnalle ei jää varaa. Tämän
tutkimuksen yhteydessä toiminnan jatkuvuuden raportoinnin katsotaan olevan
kyseessä vain silloin, kun toiminnan jatkuvuus on nimenomaan mainittuna
tilintarkastuskertomuksessa.
2.3

Raportointipäätökseen vaikuttavat tekijät

Tilintarkastajien tulee aina työssään toimia objektiivisesti ja riippumattomasti
(IESBA 2005). Tämä koskee myös tilintarkastajan tekemää toiminnan jatkuvuuden
arviointia

sekä

raportointipäätöstä.

Tilintarkastajan

riippumattomuus

saattaa

kuitenkin vaarantua, mikäli toiminnan jatkuvuuden raportointiin vaikuttavat muutkin
tekijät

kuin

tilintarkastajan

arvio

toiminnan

jatkuvuudesta.

Tällöin

myös

tilintarkastuksen laatu heikkenee. Tilintarkastuksen laadun voidaan näet määritellä
muodostuvan todennäköisyydestä, että tilintarkastaja sekä huomaa olemassa olevan
virheen, että raportoi siitä. Näin ollen korkean tilintarkastuslaadun määritellään
muodostuvan

itse

asiassa

tilintarkastajan

hyvästä

ammattitaidosta,

sekä

tilintarkastajan riippumattomuudesta. (DeAngelo 1981.) Toiminnan jatkuvuutta
koskevan raportoinnin yhteydessä korkea tilintarkastuslaatu edellyttää edellä
esitellyn perusteella sitä, että jos toiminnan jatkuvuuteen liittyy olennaista
epävarmuutta, tilintarkastaja suurella todennäköisyydellä havaitsee sen ja myös
raportoi siitä.
Tilintarkastajan riippumattomuuden ja näin ollen tilintarkastuksen laadun voidaan
katsoa olevan vaarassa silloin, kun raportointipäätös ei tapahdu pelkästään
tilintarkastajan objektiivisen arvion perusteella, vaan myös muut tekijät, kuten
taloudelliset intressit, pääsevät vaikuttamaan tilintarkastajan päätöksentekoon (Citron
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& Taffler 1992). Jos tilintarkastaja ei raportoi tilintarkastuskertomuksessa toiminnan
jatkuvuuteen liittyvästä epävarmuudesta ja asiakas menee konkurssiin vuoden sisällä
puhtaan tilintarkastuskertomuksen saatuaan, saattaa tilintarkastaja esimerkiksi tulla
haastetuksi oikeuteen ja menettää maineensa. Mikäli oikeuskanteen ja maineen
menettämisen riski on suuri, saattaa se lisätä tilintarkastajan halukkuutta raportoida
toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta tilintarkastuskertomuksessa. Toisaalta taas
tilintarkastaja saattaa olla vastentahtoinen mainitsemaan toiminnan jatkuvuuteen
liittyvästä epävarmuudesta tilintarkastuskertomuksessa, jos hän pelkää menettävänsä
raportoinnin takia asiakkaan ja sen myötä tulevaisuuden palkkioita (Kida 1980,
Krishnan & Krishnan 1996). Tilintarkastaja voi esimerkiksi uskoa, että toiminnan
jatkuvuuden raportoinnilla on itseään ennustava vaikutus, eli että raportointi
itsessään vaarantaa toiminnan jatkuvuuden lisäämällä asiakkaan konkurssiin
ajautumisen todennäköisyyttä (Kida 1980). Guiralin, Ruizin ja Rodgersin (2011)
tutkimustulosten mukaan tilintarkastajat, jotka uskovat raportoinnin itseään
ennustavaan vaikutukseen ovat taipuvaisia vähättelemään tilintarkastusevidenssiä,
joka viittaa toiminnan jatkuvuuden epävarmuuteen. Sen sijaan tällaiset tilintarkastajat
painottavat

herkästi

tilintarkastusevidenssiä,

jonka

perusteella

toiminnan

jatkuvuuteen ei liity epävarmuutta. Näin ollen tilintarkastaja, joka uskoo raportoinnin
itseään ennustavan vaikutuksen olemassaoloon, päätyy todennäköisemmin antamaan
puhtaan tilintarkastuskertomuksen kuin tilintarkastaja, joka ei ilmiön olemassaoloon
usko.
Tilintarkastaja saattaa jättää mainitsematta toiminnan jatkuvuuteen liittyvästä
epävarmuudesta myös silloin, jos hän pelkää, että tilintarkastusasiakas vaihtaa
tilintarkastajaa raportoinnin seurauksena (Kida 1980). Krishnanin ja Krishnanin
(1996) sekä Blayn ja Geigerin (2013) tutkimustulosten perusteella myös asiakkaan
myötä

menetettyjen

palkkioiden

suuruudella

on

vaikutusta

tilintarkastajan

raportointipäätökseen. Mitä tärkeämpi asiakas tilintarkastusyritykselle taloudellisesti
on, sitä todennäköisemmin tilintarkastaja jättää raportoimatta toiminnan jatkuvuuteen
liittyvästä epävarmuudesta. Aikaisemman tutkimuksen perusteella on olemassa myös
useita muita syitä, jotka saattavat vaikuttaa tilintarkastajan raportointipäätökseen.
Esimerkiksi tilintarkastusyrityksen koolla on aikaisemmissa tutkimuksissa osoitettu
olevan vaikutusta tilintarkastajan toiminnan jatkuvuutta koskevaan raportointiin
(DeAngelo 1981, Kaplan & Williams 2012).
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Vaikka

tilintarkastajan

raportointipäätös

pitäisi

syntyä

objektiivisesti

ja

riippumattomasti kerätyn tilintarkastusevidenssin pohjalta, saattaa päätökseen
vaikuttaa muutkin tekijä, kuten edellä on kuvattu. Toisaalta tilintarkastaja saattaa olla
halukas raportoimaan toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta esimerkiksi, jos pelko
oikeuskanteesta
menettämisestä

on

suuri.

saattaa

Toisaalta
houkutella

taas

esimerkiksi

tilintarkastajaa

pelko

palkkioiden

antamaan

puhtaan

tilintarkastuskertomuksen, vaikka objektiivisen arvion mukaan hänen tulisi
toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta raportoida. Farmerin, Rittenbergin ja
Trompeterin (1987) tutkimustulosten mukaan tilintarkastajat jättävätkin herkästi
raportoimatta virheellisyyksistä nimenomaan silloin, kun heillä on suuri pelko
asiakkaan menettämisestä, mutta ei juurikaan pelkoa oikeuskanteista (via Citron &
Taffler 1992).
2.4

Raportointivirheet

Riippumatta

siitä,

raportoivatko

epävarmuudesta täysin

tilintarkastajat

toiminnan

riippumattomasti, tilintarkastajat

ennakoimaan tulevaa oikein. Asiakas

ei

eivät

jatkuvuuden
onnistu aina

aina mene konkurssiin,

vaikka

tilintarkastajan arvion mukaan toiminnan jatkuvuus on vaarassa. Toisaalta taas
joskus asiakas menee konkurssiin saamatta ikinä yhtään toiminnan jatkuvuuden
epävarmuuteen viittaavaa tilintarkastuskertomusta. Kun tilintarkastaja raportoi
toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta, mutta asiakas ei menekään konkurssiin,
puhutaan tyypin I raportointivirheestä. Jos taas asiakas menee konkurssiin ilman, että
edellisessä tilintarkastuskertomuksessa on mainintaa toiminnan jatkuvuuden
epävarmuudesta, on kyseessä tyypin II virhe. (Nogler 2004, Svanberg & Öhman
2014.) Sekä tyypin I että tyypin II virheitä on tutkittu maailmalla paljon (esim. Citron
& Taffler 1992, Vanstraelen 2003, Carey ym. 2008, Svanberg & Öhman 2014).
Mielenkiinnon kohteena on ollut erityisesti raportointivirheiden yleisyys ja
seuraukset tilintarkastajille.
Citronin ja Tafflerin (1992) englantilaisessa tutkimuksessa vain 24 % yrityksistä,
jotka

ovat

saaneet

toiminnan

jatkuvuuden

epävarmuuteen

viittaavan

tilintarkastuskertomuksen vuosina 1979–1986, lopettavat toimintansa raportointia
seuraavana tilikautena. Citronin ja Tafflerin (2001) myöhäisemmässä tutkimuksessa

20
tarkastellaan seuraavan seitsemän vuoden ajanjaksoa, eli vuosia 1987–1994. Tällöin
toiminnan jatkuvuuteen viittaavan tilintarkastuskertomuksen saaneista yrityksistä
vielä pienempi osuus (17 %) menee konkurssiin. Näin ollen tyypin I
raportointivirheiden osuus on kasvanut heidän edelliseen tutkimukseen verrattuna.
Noglerin (1995) Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa tyypin I virheiden osuus on
suhteellisen pieni verrattuna muihin tutkimuksiin. Vuosina 1983–1991 toiminnan
jatkuvuuden vuoksi mukautetun tilintarkastuskertomuksen saaneista yrityksistä noin
33

%

ajautuu

Noglerin

tutkimuksessa

konkurssiin.

Careyn

ym.

(2008)

australialaisessa tutkimuksessa vastaava osuus on noin 12 % ja Svanbergin ja
Öhmanin (2014) ruotsalaisessa tutkimuksessa noin 22 %. Kaiken kaikkiaan voidaan
yleistäen sanoa, että tyypin I raportointivirhe tapahtuu noin 65–90 %:ssa niistä
raportointikerroista,

kun

tilintarkastaja

viittaa

toiminnan

jatkuvuuden

epävarmuuteen.
Tyypin II raportointivirheitä ovat tutkimuksissaan raportoineet muun muassa Citron
ja Taffler (1992) Englannissa, Vanstraelen (2003) Belgiassa sekä Sormunen,
Jeppesen, Sundgren ja Svanström (2013) Pohjoismaissa. Citronin ja Tafflerin (1992)
tutkimuksessa noin 74 % yrityksistä on lopettanut toimintansa vuosina 1977–1986
ilman, että tilintarkastaja olisi edeltävässä tilintarkastuskertomuksessa huomauttanut
toiminnan

jatkuvuuden

tilintarkastajat

olevan

ilmaisevat

vaarassa.

Tutkimuksen

tilintarkastusraportissa

tulosten

toiminnan

perusteella
jatkuvuuden

epävarmuudesta vasta silloin, kun konkurssin todennäköisyys on todella suuri ja
uhkaava konkurssi todella lähellä. Citronin ja Tafflerin (2001) myöhäisemmässä
tutkimuksessa vuosina 1987–1994 konkurssiin menneistä yrityksistä 85 % menee
konkurssiin ilman ennakkovaroitusta tilintarkastajalta. Näin ollen myös tyypin II
raportointivirheiden osuus on kasvanut Englannissa Citronin ja Tafflerin tekemien
tutkimusten aikana. Myös Belgiassa yli puolet (63 %) konkurssiin menneistä
yrityksistä lopettaa toimintansa ilman, että tilintarkastaja raportoinnissaan kiinnittää
toiminnan jatkuvuuden epävarmuuteen huomiota (Vanstraelen 2003). Sormusen ym.
(2013) tutkimuksessa vuosina 2007–2011 konkurssiin menneistä suomalaisista
yrityksistä 80 % lopettaa toimintansa ilman, että tilintarkastaja kiinnittää toiminnan
jatkuvuuden epävarmuuteen huomiota tilintarkastuskertomuksessaan. Vastaava
osuus on Norjassa noin 75 % ja Ruotsissa noin 82 %. Tanskassa Tyypin II virheiden
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osuus on verrattain pieni, sillä vain hieman yli puolet (noin 52 %) konkursseista
tapahtuu ilman tilintarkastajan ennakkovaroitusta.
Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että molemmat edellä esitellyt raportointivirheet ovat
hyvin yleisiä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikka tilintarkastaja raportoi
toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta, ei asiakas useinkaan ajaudu konkurssiin.
Toisaalta taas konkurssiin ajautuneista yrityksistä vain suhteellisen pieni osuus saa
edellisessä

tilintarkastuskertomuksessa

maininnan

toiminnan

jatkuvuuden

epävarmuudesta. Molemmat raportointivirhetyypit voivat tulla tilintarkastajalle
kalliiksi. Tyypin I raportointivirheen takia tilintarkastaja voi menettää palkkioita
esimerkiksi, jos asiakas vaihtaa tilintarkastajaa tai jos asiakas ajautuu konkurssiin
nimenomaan

raportoinnin

takia.

Tyypin

II

raportointivirheen

seurauksena

tilintarkastaja saattaa esimerkiksi menettää maineensa tai tilintarkastaja voi joutua
haastetuksi oikeuteen kolmannen osapuolen toimesta (Nogler 2004). Citronin ja
Tafflerin (1992) mukaan tilintarkastajat raportoivat toiminnan jatkuvuuteen
liittyvästä epävarmuudesta useimmiten vasta sitten, kun konkurssi on lähes varmaa.
Kun tilintarkastajat uskovat menettävänsä asiakkaan joka tapauksessa, ei
raportointipäätökseen

vaikuta

pelko

asiakkaan

menettämisestä.

Toiminnan

jatkuvuuden raportointi todella heikossa taloudellisessa tilanteessa olevalle
yritykselle on siinäkin suhteessa helpompaa, että raportointivirheen todennäköisyys
on melko pieni, minkä myötä myös oikeuskanteiden ja maineen menettämisen riski
on vähäinen.
Tässä tutkimuksessa keskitytään toiminnan jatkuvuuden raportoinnin seurauksiin,
joten aihe liittyy tyypin I raportointivirheisiin. Jos asiakas ei mene konkurssiin
toiminnan

jatkuvuuden

epävarmuuteen

viittaavan

tilintarkastuskertomuksen

saatuaan, vaan asiakas vaihtaa raportoinnin seurauksena tilintarkastajaa, menettää
tilintarkastaja asiakkaan ja sen myötä tulevaisuuden palkkioita tyypin I virheen takia.
Tilintarkastajan voidaan ajatella menettävän asiakkaan tyypin I virheen takia myös
silloin, jos asiakas menee konkurssiin nimenomaan toiminnan jatkuvuuden
raportoinnin takia. Tämä johtuu siitä, että tilintarkastajan toiminnan jatkuvuuden
arvioinnin pohjalta tehty raportointipäätös ei itse asiassa ole oikea, vaikka asiakas
ajautuukin konkurssiin, sillä asiakas ei ajautuisi konkurssiin ilman toiminnan
jatkuvuuden epävarmuuden raportointia. (Nogler 2004.)
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Toiminnan jatkuvuuden raportoinnin suhteen ei todellisuudessa voida puhua
varsinaisesti raportointivirheistä. ISA 570:ssä nimenomaan mainitaan, ettei
tilintarkastaja pysty ennustamaan tulevaisuutta. Näin ollen raportoinninkaan
tarkoituksena ei ole ennustaa tulevaisuutta. Sen tarkoituksena on pikemminkin tuoda
esille tilintarkastajan arvio tulevasta ja kiinnittää huomiota siihen, onko toiminnan
jatkuvuus otettu asianmukaisesti esille tilinpäätöksessä, ja tarpeen vaatiessa kiinnittää
tilinpäätöksen käyttäjien huomio tilanteeseen. (KHT-yhdistys 2010b: 145, IAASB
2015.) Tutkimuksen saralla kuitenkin käytetään melko yleisesti raportointivirheiden
luokittelua tyypin I ja II raportointivirheisiin koskien toiminnan jatkuvuuden
raportointia (esim. Hopwood ym. 1989, Geiger & Rama 2006, Carey ym. 2008.
Svanberg & Öhman 2014). Linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa, myös tässä
tutkielmassa viitataan raportointivirheisiin, kuitenkin samalla tiedostaen, ettei kyse
ole varsinaisista virheistä.
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3

RAPORTOINNIN VAIKUTUS KONKURSSIN TODENNÄKÖISYYTEEN
JA TILINTARKASTAJAN VAIHTAMISEEN

Toiminnan jatkuvuutta koskevan tilintarkastusraportoinnin vaikutusta asiakkaan
konkurssin todennäköisyyteen ja tilintarkastajan vaihtamiseen on tutkittu maailmalla
paljon. Seuraavaksi tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa esitellään keskeisimpiä
aikaisempia tutkimuksia, jotka käsittelevät toiminnan jatkuvuuden raportoinnin
itseään ennustavaa vaikutusta. Tämän jälkeen alaluvussa 3.2 paneudutaan
tarkastelemaan toiminnan jatkuvuuden raportoinnin vaikutusta tilintarkastajan
vaihtamiseen käymällä läpi aihetta käsitteleviä keskeisimpiä tutkimuksia.
3.1

Aikaisempia tutkimuksia raportoinnin itseään ennustavasta vaikutuksesta

Ennen kuin tarkastellaan toiminnan jatkuvuuden raportoinnin itseään ennustavan
vaikutuksen olemassaoloa aikaisemman tutkimuksen pohjalta, on tärkeää määritellä,
mitä tarkoitetaan raportoinnin itseään ennustavalla vaikutuksella ja miten toiminnan
päättyminen määritellään. Toiminnan jatkuvuuden raportointi saattaa lähettää
negatiivisen

signaalin

asiakasyrityksen

sidosryhmille.

Tämän

seurauksena

esimerkiksi lainarahoituksen saanti saattaa kallistua ja vaikeutua. Myös muut
yrityksen sidosryhmät saattavat tulla haluttomiksi jatkaa liiketoimia yrityksen kanssa.
(Louwers ym. 1999, Citron & Taffler 2001.) Aiheuttamalla ongelmia asiakkaalle
toiminnan jatkuvuuden raportointi voi kiihdyttää asiakkaan taloudellista ahdinkoa ja
ajaa asiakkaan konkurssiin. Näin ollen toiminnan jatkuvuuden epävarmuuden
raportointi voi itsessään vaarantaa toiminnan jatkuvuuden lisäämällä asiakkaan
konkurssiin ajautumisen todennäköisyyttä. Tätä ilmiötä kutsutaan raportoinnin
itseään ennustavaksi vaikutukseksi. (Kida 1980, Louwers ym. 1999.) Aikaisemmassa
tutkimuksessa, samoin kuin tässäkin tutkimuksessa, viitataan siten edellisen
määritelmän mukaisesti samaan ilmiöön, vaikka vaihtelevasti välillä puhutaan
itseään ennustavasta vaikutuksesta ja välillä raportoinnin vaikutuksesta konkurssin
todennäköisyyteen.
Jotta toiminnan jatkuvuuden raportoinnin itseään ennustavaa vaikutusta voidaan
tutkia, täytyy ensin määritellä, mitä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan toiminnan
päättymisellä. Aikaiemmissa tutkimuksissa määritelmät ja käytetyt termit vaihtelevat
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hieman.

Esimerkiksi

Citron

ja

Taffler

(1992)

puhuvat

tutkimuksessaan

epäonnistumisesta ja määrittelevät yrityksen epäonnistuvan, jos yritys asetetaan
konkurssiin, jos se vapaaehtoisesti haetaan selvitystilaan, tai jos yhtiö puretaan
pakotetusti. Seuraavassa tutkimuksessaan Citron ja Taffler (2001) määrittelevät
toiminnan päättymisen edelleen lähes samoin, mutta käyttävät termiä ”konkurssi”.
Gaeremynck ja Willekens (2003) puolestaan määrittelevät toiminnan päättyvän joko
konkurssiin tai vapaaehtoiseen selvitystilaan, eli samoin kuin Citron ja Taffler, mutta
yhtiön purku ei sisälly määritelmään. Tässä Pro gradussa käytetään termiä
”konkurssi” viittaamaan yrityksen toiminnan päättymiseen. Yrityksen toiminnan
määritellään tämän tutkimuksen yhteydessä päättyvän silloin, jos yritys asetetaan
konkurssiin tai se aloittaa saneerausmenettelyn.
Seuraavaksi tarkastellaan toiminnan jatkuvuuden raportoinnin itseään ennustavan
vaikutuksen olemassaoloa perehtymällä Citronin ja Tafflerin (1992), Louwersin ym.
(1999), Citronin ja Tafflerin (2001), Gaeremynckin ja Willekensin (2003),
Vanstraelenin (2003), Careyn ym. (2008) sekä Svanbergin ja Öhmanin (2014)
tutkimuksiin.

Edellä

mainituista

tutkimuksista

kaikissa

muissa

käytetään

vastinparimenetelmää paitsi Louwersin ym. (1999) tutkimuksessa. Citronin ja
Tafflerin (1992), Citronin ja Tafflerin (2001), Careyn ym. (2008) sekä Svanbergin ja
Öhmanin

(2014)

tutkimuksissa

vastinparit

muodostetaan

yritysten

tilintarkastuskertomusten perusteella. Jokaiselle yritykselle, joka on saanut toiminnan
jatkuvuuden

epävarmuutta

koskevan

tilintarkastuskertomuksen,

valitaan

vastinpariksi yritys, jonka tilintarkastuskertomuksessa ei ole mainintaa toiminnan
jatkuvuuden

epävarmuudesta.

Gaeremynckin

ja

Willekensin

(2003)

sekä

Vanstraelenin (2003) tutkimuksissa vastinpareja ei sen sijaan muodosteta
tilintarkastuskertomuksen perusteella vaan toiminnan jatkuvuuden perusteella.
Vastinparit valitaan siten, että kutakin toimintansa lopettavaa yritystä vastaa yksi
heikossa taloudellisessa tilanteessa oleva toimintaansa jatkava yritys. Vanstraelen
muodostaa tutkimuksessaan vielä kolmannen kaltaistetun ryhmän, johon valitaan
hyvässä

taloudellisessa

tilanteessa

olevia

toimintaansa

jatkavia

yrityksiä.

Gaeremynck ja Willekens (2003) sekä Vanstraelen (2003) päätyvät käytettävissä
olevien

tietolähteiden

asettamien

rajoitusten

vuoksi

poikkeamaan

yleisesti

käytettävästä tavasta muodostaa vastinparit. Tämän Pro gradun empiirisessä osiossa
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vastinparit

valitaan

tilintarkastuskertomuksen

perusteella

yleisen

käytännön

mukaisesti.
Citronin ja Tafflerin (1992) englantilaisessa tutkimuksessa toiminnan jatkuvuuden
raportoinnin itseään ennustavaa vaikutusta tutkitaan yhden muuttujan analyysin
avulla. Siinä tutkitaan, kuinka suuri osuus toiminnan jatkuvuuden epävarmuuteen
viittaavan tilintarkastuskertomuksen saaneista yrityksistä on mennyt konkurssiin
verrattuna yrityksiin, jotka eivät ole saaneet vastaavaa tilintarkastuskertomusta.
Tulosten mukaan konkurssiin menneiden osuus molemmissa ryhmissä on lähes yhtä
suuri (noin 25 %). Tutkimustulokset eivät näin ollen anna tukea raportoinnin itseään
ennustavan vaikutuksen olemassaololle. Citron ja Taffler kuitenkin painottavat, että,
vaikka raportoinnilla ei olisikaan todellisuudessa itseään ennustavaa vaikutusta, ei se
välttämättä tarkoita sitä, etteivätkö tilintarkastajat sen olemassaoloon uskoisi. Pelkkä
usko itseään ennustavan vaikutuksen olemassa oloon voi Citronin ja Tafflerin
mukaan riittää vaarantamaan tilintarkastajan riippumattomuuden.
Louwers ym. (1999) tutkivat Yhdysvalloissa toiminnan jatkuvuuden raportoinnin
vaikutusta tilintarkastusasiakkaan mahdollisuuksiin jatkaa toimintaansa. Toisin kuin
edeltävissä tutkimuksissa (esim. Citron & Taffler 1992) Louwersin ym. tarkoituksena
on lisäksi selvittää diskreetin elinaika-analyysin avulla todennäköisin konkurssin
ajankohta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että raportointi lisää asiakkaan
konkurssiin ajautumisen todennäköisyyttä, mutta vain raportointia seuraavina
kahtena vuotena. Välittömästi raportointia seuraavana vuonna todennäköisyys on
kaikkein suurin. Kahden vuoden jälkeen raportoinnin itseään ennustava vaikutus on
lähes olematon. Tuloksista voidaankin Louwersin ym. mukaan päätellä, että vaikka
raportoinnilla saattaa olla asiakkaan taloudellista tilannetta heikentävä vaikutus
välittömästi raportointia seuraavina vuosina, ei raportoinnilla ole negatiivisia
vaikutuksia asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen pidemmällä aikavälillä.
Louwersin ym. (1999) tutkimusmenetelmiin liittyy kuitenkin puutteita, kuten tutkijat
itsekin huomauttavat. Tutkimuksen otanta käsittää ainoastaan yrityksiä, joiden
tilinpäätösraportissa on maininta toiminnan jatkuvuuteen liittyvästä epävarmuudesta
eikä yrityksen taloudellisen tilanteen vaikutusta ole muutoin kontrolloitu. Tämä
saattaa vääristää tulosten tulkintaa. Itse asiassa tutkimuksen logistinen regressiomalli
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käsittää ainoastaan selitettävän muuttujan, eli sen, ajautuuko yritys konkurssiin, sekä
kymmenen selittävää dummy-muuttujaa, jotka kaikki edustavat aikaa. Näin ollen
tuloksista voidaan tulkita lähinnä se, että raportointi ennakoi hyvin tulevan
konkurssin. Tuloksista on kuitenkin mahdotonta päätellä, onko raportoinnilla itseään
ennustava vaikutus, vai ovatko tulokset osoitus siitä, että tilintarkastajat ovat
ammattitaitoisia ja onnistuvat arvioimaan oikein tulevan konkurssin tietojensa
perusteella. Lisäksi tulosten perusteella on mahdotonta tulkita missä määrin
konkurssiin ajautumista selittää itse tilinpäätösraportointi ja missä määrin muut
mahdolliset tekijät, kuten erot taloudellisessa tilanteessa. (Louwers ym. 1999,
Vanstraelen 2003.)
Citron ja Taffler (2001) tutkivat Englannissa toiminnan jatkuvuuteen liittyvän
epävarmuuden raportoinnin itseään ennustavan vaikutuksen olemassaoloa sekä
asiakasyrityksen taloudellisen tilanteen vaikutusta raportin antamiseen. Tutkimuksen
yhden muuttujan analyysi paljastaa, että toiminnan jatkuvuuteen viittaavan
tilintarkastuskertomuksen saaneista yrityksistä suurempi osuus menee konkurssiin
kuin yrityksistä, joiden tilintarkastuskertomusta ei ole toiminnan jatkuvuuden vuoksi
mukautettu. Ero on tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla. Kun muidenkin
tekijöiden, kuten taloudellisen tilanteen, vaikutus logistisen regressiomallin avulla
kontrolloidaan, ei toiminnan jatkuvuuden raportoinnilla ole enää tilastollisesti
merkittävää vaikutusta konkurssin todennäköisyyteen. Näin ollen tulokset eivät tue
raportoinnin itseään ennustavan vaikutuksen olemassaoloa.
Lisäksi Citron ja Taffler (2001) tutkivat asiakasyrityksen taloudellisen tilanteen
vaikutusta toiminnan jatkuvuuden raportointiin logistisen regressioanalyysin avulla.
Tutkimuksessa

selvitetään

myös,

mitä

toiminnan

jatkuvuuteen

viittaavan

tilintarkastuskertomuksen saaneille yrityksille tapahtuu raportoinnin jälkeen. Kaiken
kaikkiaan Citron ja Taffler päättelevät tulosten perusteella, että mitä vaikeammassa
taloudellisessa

tilanteessa

tilintarkastusasiakas

on,

sitä

suuremmalla

todennäköisyydellä tilintarkastaja raportoi toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta ja
sitä suuremmalla todennäköisyydellä asiakas ajautuu konkurssiin. Konkurssia ei
kuitenkaan aiheuta raportointi vaan vaikea taloudellinen tilanne. Tutkimuksen
tulokset eivät näin ollen tue raportoinnin itseään ennustavan vaikutuksen
olemassaoloa. Lisäksi tutkimustulokset osoittavat, että suurin osa (55 %) raportin
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saaneista yrityksistä toteuttaa yritysjärjestelyjä tai pääoman uudelleenjärjestelyjä
raportointia välittömästi seuraavana vuonna onnistuen näin jatkamaan toimintaansa.
Tämä viittaa siihen, että raportointi ei tee rahoituksen saamista mahdottomaksi.
Citronin ja Tafflerin mukaan raportoinnilla voi olla jopa positiivinen vaikutus
asiakasyrityksen tilanteeseen, sillä se saattaa olla tarvittava sysäys yrityksen
pelastustoimille.
Gaeremynck ja Willekens (2003) tutkivat logistisen regressioanalyysin avulla
toiminnan jatkuvuuden raportointiin vaikuttavia tekijöitä sekä raportoinnin
vaikutuksia tilintarkastusasiakkaan toiminnan jatkumiseen. Tutkimusotanta koostuu
Belgialaisista ei-julkisista osakeyhtiöistä. Erityinen mielenkiinto kohdistuu siihen,
eroavatko tulokset huomattavasti edeltävistä tutkimuksista, jotka on toteutettu
anglosaksisissa maissa. Gaeremynckin ja Willekensin tutkimustulokset osoittavat,
että tilintarkastusasiakkaan taloudellinen tilanne vaikuttaa oleellisesti tilintarkastajan
antaman raportin tyyppiin, mikä tukee tältä osin Citronin ja Tafflerin (2001)
Englannissa toteutetun tutkimuksen tuloksia. Kuitenkin toisin kuin Citronin ja
Tafflerin (1992) sekä Citronin ja Tafflerin (2001) tutkimusten tulokset,
Gaeremynckin ja Willekensin tutkimustulokset tukevat teoriaa, että toiminnan
jatkuvuuden raportoinnilla on itseään ennustava vaikutus.
Kuten Gaeremynckin ja Willekensin (2003), myös Vanstraelenin (2003) tutkimus on
toteutettu Belgiassa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lisääkö toiminnan
jatkuvuuden raportointi asiakkaan konkurssin todennäköisyyttä ja todennäköisyyttä,
että asiakas vaihtaa tilintarkastajaa. Toisin kuin edellä esitellyissä muissa
tutkimuksissa, ja yleisestikin poiketen vastaavista tutkimuksista, Vanstraelen ei
huomioi ainoastaan ensimmäistä kertaa annettua tilintarkastuskertomusta, jossa on
maininta

toiminnan

jatkuvuuteen

liittyvästä

epävarmuudesta.

Sen

sijaan

tutkimuksessa selvitetään myös toistumiseen annetun toiminnan jatkuvuuden
epävarmuuden vuoksi mukautetun tilintarkastuskertomuksen vaikutuksia asiakkaan
konkurssin

todennäköisyyteen

ja

tilintarkastajan

vaihtamiseen.

Logistisen

regressioanalyysin tulosten perusteella sekä ensimmäistä kertaa annettu että
toistamiseen annettu toiminnan jatkuvuutta koskeva tilintarkastuskertomus lisää
asiakkaan konkurssiin ajautumisen todennäköisyyttä. Tämä viittaa siihen, että myös
toistamiseen annetuilla epäpuhtailla raporteilla on merkittävää informaatioarvoa.
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Myös Careyn ym. (2008) australialaisessa tutkimuksessa selvitetään toiminnan
jatkuvuuden raportoinnin vaikutuksia sekä konkurssin todennäköisyyteen että
tilintarkastajan vaihtamiseen. Näiden lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on selvittää
aiheuttaako toiminnan jatkuvuuden epävarmuuden raportointi todellisuudessa
taloudellisia menetyksiä tilintarkastajille. Asiaa tutkitaan vertaamalla, menettävätkö
toiminnan jatkuvuuteen viittaavan tilintarkastuskertomuksen antaneet tilintarkastajat
palkkioita enemmän asiakkaiden menettämisen myötä kuin vakiomuotoisen
tilintarkastuskertomuksen antaneet tilintarkastajat. Careyn ym. tutkimus on
ensimmäinen,

jossa

tilintarkastajan

vaihtamisen

ja

asiakkaan

konkurssiin

ajautumisen aiheuttamia taloudellisia menetyksiä mitataan tutkimalla varsinaisia
menetettyjä rahamääräisiä palkkioita.
Carey

ym.

(2008)

tutkivat

toiminnan

jatkuvuuden

raportoinnin

yhteyttä

konkursseihin alustavasti ensin yhden muuttujan analyysin avulla. Tulosten
perusteella konkurssiin menneitä yrityksiä on lähes yhtä suuri osuus vakiomuotoisen
tilintarkastuskertomuksen saaneiden yritysten keskuudessa kuin sellaisten yritysten
keskuudessa,

jotka

ovat

saaneet

toiminnan

jatkuvuuteen

viittaavan

tilintarkastuskertomuksen. Tämä antaa viitteitä siitä, että toiminnan jatkuvuuden
raportoinnilla ei ole itseään ennustavaa vaikutusta australialaisessa kontekstissa.
Logistinen regressioanalyysi vahvistaa tämän, sillä tulosten perusteella raportoinnilla
ei ole merkittävää vaikutusta konkurssin todennäköisyyteen. Tästä huolimatta
toiminnan jatkuvuuden vuoksi epäpuhtaan raportin saaneiden yritysten konkurssien
mukana

menetetyt

suhteutettuna

tilintarkastuspalkkiot

merkittävästi

suuremmat

ovat
kuin

tutkimustulosten
palkkiot,

jotka

perusteella
menetetään

vakiomuotoisen raportin saaneiden yritysten mennessä konkurssiin.
Tämän Pro gradun empiirisen osuuden toteutus mukailee pitkälti Careyn ym. (2008)
tutkimusta. Tämän tutkimuksen yhteydessä ei kuitenkaan selvitetä varsinaisia
rahamääräisiä palkkioita, sillä tietoa maksetuista tilintarkastuspalkkioista ei
suomalaisten yksityisten osakeyhtiöiden tilinpäätöstiedoista yleensä löydy. Myös
Ruotsissa tehty Svanbergin ja Öhmanin (2014) tutkimus mukailee toteutukseltaan
Careyn ym. (2008) australialaista tutkimusta. Esimerkiksi hypoteesien asettelu sekä
tutkimusmenetelmät ovat näissä tutkimuksissa lähes identtiset. Ainoa merkittävä ero
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Careyn ym. tutkimuksen toteutukseen on se, että Svanbergin ja Öhmanin aineisto
koostuu ainoastaan pienistä yrityksistä.
Myös Svanberg ja Öhman (2014) tutkivat toiminnan jatkuvuuden raportoinnin
yhteyttä konkursseihin alustavasti ensin yhden muuttujan analyysin avulla. Tulosten
perusteella konkurssiin menneitä yrityksiä on merkittävästi enemmän ryhmässä, joka
koostuu toiminnan jatkuvuuden vuoksi mukautetun tilintarkastuskertomuksen
saaneista yrityksistä, kuin ryhmässä, johon kuuluvat yritykset ovat saaneet
vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen. Tämä antaa viitteitä siitä, että toiminnan
jatkuvuuden raportoinnilla on itseään ennustava vaikutus. Tätä tukevat myös
logistisen regressioanalyysin tulokset. Näin ollen tulokset ovat raportoinnin itseään
ennustavan vaikutuksen olemassaolon osalta ristiriidassa Careyn ym. (2008)
tutkimustulosten kanssa. Sen sijaan tulokset menetettyjen palkkioiden suhteen ovat
linjassa Careyn ym. saamien tulosten kanssa. Tulosten perusteella Svanberg ja
Öhman päättelevät, että toiminnan jatkuvuuteen viittaavan tilintarkastuskertomuksen
antaneet tilintarkastajat menettävät palkkioita enemmän asiakkaiden konkurssien
myötä kuin vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen antaneet tilintarkastajat.
Kaiken kaikkiaan aikaisemmat tutkimustulokset toiminnan jatkuvuuden raportoinnin
vaikutuksista konkurssin todennäköisyyteen ovat hyvin ristiriitaisia. Siinä missä
Citronin ja Tafflerin (1992), Citronin ja Tafflerin (2001) sekä Careyn ym. (2008)
tutkimustulokset

eivät

tue

raportoinnin

itseään

ennustavan

vaikutuksen

olemassaoloa, Gaeremynck ja Willekens (2003), Vanstraelen (2003) sekä Svanberg
ja Öhman (2014) toteavat tutkimustulostensa antavan tukea ilmiön olemassaololle.
Louwersin

ym.

(1999)

mukaan

mahdolliset

vaikutukset

konkurssin

todennäköisyyteen ovat vain lyhytaikaisia. Aikaisempia tutkimuksia aiheesta on
tehty maailmalla paljon ja tässä on esitelty niistä vain muutamia keskeisimpiä.
Vaikka tutkimustulokset toiminnan jatkuvuuden raportoinnin itseään ennustavan
vaikutuksen olemassaolosta ovat kaiken kaikkiaan ristiriitaisia, näyttää siltä, että
kaikki

Manner-Euroopassa

ja

Pohjoismaissa

tehdyt

tutkimukset

tukevat

yhteneväisesti ilmiön olemassaoloa. Kuten jo aikaisemmin johdantoluvussa on
mainittu, aihetta ei ole ainakaan tämän hetkisen käsitykseni mukaan tutkittu
Suomessa aikaisemmin. Näin ollen tämän tutkimuksen myötä saadaan tutkimustietoa
siitä, onko toiminnan jatkuvuuden raportoinnilla itseään ennustavaa vaikutusta
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suomalaisessa kontekstissa. Lisäksi erityinen mielenkiinto kohdistuu siihen, ovatko
tämän tutkimuksen tulokset yhdenmukaiset aikaisempien Manner-Euroopassa ja
Pohjoismaissa toteutettujen tutkimusten tulosten kanssa. Tämä tutkimus on myös
ensimmäinen, jossa aihetta tutkitaan sen jälkeen, kun IAASB:n Clarity-projekti on
saatu päätökseen ja sen tuloksena voimaan tulleet standardit ovat astuneet voimaan.
3.2

Aikaisempia tutkimuksia raportoinnin vaikutuksesta tilintarkastajan
vaihtamiseen

Toiminnan

jatkuvuuden

epävarmuuteen

viittaavan

tilintarkastuskertomuksen

saaminen ei ole koskaan toivottavaa yrityksen näkökulmasta. Asiakasyritykset, jotka
sellaisen

tilintarkastuskertomuksen

kuitenkin

saavat,

saattavat

vaihtaa

tilintarkastajaa, jos he uskovat, että seuraava tilintarkastaja voi mahdollisesti jättää
raportoimatta toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta. Mikäli asiakas uskoo
raportoinnin itseään ennustavaan vaikutukseen, voi hän olla vieläkin halukkaampi
vaihtamaan tilintarkastajaa. On myös mahdollista, että joskus asiakas saattaa vaihtaa
tilintarkastajaa vain kostaakseen tilintarkastajalle ikävän raportoinnin. (Carcello &
Neal 2003). Seuraavaksi tarkastellaan aikaisemman tutkimuksen pohjalta, lisääkö
toiminnan

jatkuvuuden

raportointi

todella

tilintarkastajan

vaihtamisen

todennäköisyyttä. Tarkasteltavana ovat Citronin ja Tafflerin (1992), Vanstraelenin
(2003), Careyn ym. (2008) sekä Svanbergin ja Öhmanin (2014) tutkimukset.
Citronin ja Tafflerin (1992) tutkimuksessa toiminnan jatkuvuuden raportoinnin
vaikutusta tilintarkastajan vaihtamiseen tutkitaan yhden muuttujan analyysin avulla.
Tulokset osoittavat, että tilintarkastajaa vaihtavien yritysten osuus on suurempi
niiden yritysten keskuudessa, joiden tilintarkastuskertomuksessa on maininta
toiminnan

jatkuvuuden

epävarmuudesta,

kuin

niiden

yritysten,

joiden

tilintarkastuskertomuksessa vastaavaa mainintaa ei ole. Näin ollen toiminnan
jatkuvuuden raportointi lisää tulosten perusteella tilintarkastajan vaihtamisen
todennäköisyyttä. Tulos on merkittävä 10 % merkitsevyystasolla, joten sen voidaan
katsoa olevan suuntaa antava.
Kuten edellisestä alaluvusta 3.1 käy ilmi, Vanstraelenin (2003) belgialaisessa
tutkimuksessa selvitetään sekä ensimmäistä kertaa että toistamiseen annettujen
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toiminnan jatkuvuuteen viittaavien tilintarkastuskertomusten vaikutuksia. Logistisen
regressioanalyysin tulosten perusteella ensimmäistä kertaa annettu toiminnan
jatkuvuutta koskeva tilintarkastuskertomus

lisää tilintarkastajan vaihtamisen

todennäköisyyttä merkittävästi. Sama vaikutus on myös toistumiseen annetulla
vastaavanlaisella tilintarkastuskertomuksella. Tämä vahvistaa edellisessä alaluvussa
esiin tuotua johtopäätelmää, että myös toistamiseen annetuilla epäpuhtailla
tilintarkastuskertomuksilla on merkittävää informaatioarvoa. Poiketen useimmista
muista maista, Belgiassa tilintarkastajan toimeksianto, joka on vapaasti uusittavissa,
kestää aina kolme vuotta. Vanstraelenin (2003) tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on
selvittää,

onko

kolmivuotisen

toimikauden

eri

vuosina

annetuilla

tilintarkastuskertomuksilla samanlainen vai toisistaan eroava vaikutus tilintarkastajan
vaihtamiseen. Tutkimustulosten perusteella toimeksiannon viimeisenä vuonna
annettu tilintarkastuskertomus, joka sisältää maininnan toiminnan jatkuvuuden
epävarmuudesta, lisää todennäköisyyttä, että asiakas vaihtaa tilintarkastajaa. Sen
sijaan toimeksiannon kahden ensimmäisen vuoden aikana annetuilla vastaavilla
tilintarkastuskertomuksilla ei tulosten perusteella samanlaista vaikutusta ole. Näin
ollen toimeksiantokauden alussa tapahtuva toiminnan jatkuvuuden raportointi ei
tulosten perusteella lisää todennäköisyyttä, että tilintarkastaja vaihdettaisiin
toimeksiantokauden

päättyessäkään.

Kun

tilintarkastajan

ei

tarvitse

toimeksiantokauden alussa pelätä, että hän toiminnan jatkuvuuden raportoinnin
seurauksena menettäisi asiakkaan ja sen myötä tulevaisuuden palkkioita, saattaa
objektiivinen päätöksenteko olla helpompaa. Vanstraelen päätteleekin, että Belgiassa
käytössä oleva pidempi toimeksiantokausi voi vaikuttaa positiivisesti tilintarkastajien
riippumattomuuteen.
Vanstraelen (2003) mainitsee tutkimuksessaan puutteeksi sen, että tietoa siitä, kuka
päätöksen tilintarkastajan vaihtamisesta on tehnyt, ei ole saatavilla. Näin ollen eroa
sen suhteen, onko asiakas päättänyt vaihtaa tilintarkastajaa omasta halustaan vai
onko asiakas vaihtanut tilintarkastajaa muusta syystä, esimerkiksi tilintarkastajan
irtisanouduttua, ei tutkimuksessa ole tehty. Tilintarkastajien irtisanoutumiset ovat
Vanstraelenin mukaan kuitenkin Belgiassa harvinaisia. Kuten myöhemmin luvussa
6.2.2 ilmenee, myöskään tässä tutkimuksessa ei saada tietoa siitä, kuka päätöksen
tilintarkastajan vaihtamisesta on tehnyt.
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Careyn ym. (2008) australialaisessa tutkimuksessa selvitetään toiminnan jatkuvuuden
raportoinnin

vaikutusta

tilintarkastajan

vaihtamiseen

ja

sitä,

aiheutuuko

raportoinnista todellisuudessa taloudellisia menetyksiä tilintarkastajille. Tutkimuksen
yhden muuttujan analyysin perusteella tilintarkastajaa vaihtaa hieman suurempi
osuus niistä yrityksistä, jotka ovat saaneet toiminnan jatkuvuutta koskevan
tilintarkastuskertomuksen, kuin niistä yrityksistä, jotka ovat saaneet vakiomuotoisen
tilintarkastuskertomuksen. Ero ryhmien välillä ei ole kuitenkaan tilastollisesti
merkitsevä. Logistisen regressioanalyysin tulosten perusteella voidaan kuitenkin
päätellä, että toiminnan jatkuvuuden raportointi lisää merkittävästi tilintarkastajan
vaihtamisen todennäköisyyttä. Palkkioita koskevat tulokset osoittavat lisäksi, että
toiminnan jatkuvuuden vuoksi epäpuhtaan tilintarkastuskertomuksen saaneiden
yritysten mukana menetetyt palkkiot heidän vaihtaessa tilintarkastajaa ovat
suhteutettuna

merkittävästi

suuremmat

kuin

palkkiot,

jotka

menetetään

vakiomuotoisen raportin saaneiden yritysten vaihtaessa tilintarkastajaa.
Ruotsissa toteutettu Svanbergin ja Öhmanin (2014) tutkimus mukailee lähes
identtisesti

Careyn

ym.

(2008)

tutkimusta

muun

muassa

käytettyjen

tutkimusmenetelmien suhteen, kuten jo edellisestä alaluvusta 3.1 käy ilmi.
Tutkimuksen yhden muuttujan analyysi osoittaa, että tilintarkastajaa vaihtaneita
yrityksiä on tilastollisesti merkittävästi enemmän ryhmässä, joka koostuu toiminnan
jatkuvuuden vuoksi mukautetun tilintarkastuskertomuksen saaneista yrityksistä, kuin
ryhmässä,

johon

kuuluvat

yritykset

ovat

saaneet

vakiomuotoisen

tilintarkastuskertomuksen. Myös logistisen regressioanalyysin tulosten perusteella
toiminnan jatkuvuuden raportointi lisää merkittävästi tilintarkastajan vaihtamista.
Tulokset ovat tältä osin linjassa aikaisempien, edellä esiteltyjen tutkimusten kanssa.
Myös tulokset menetettyjen palkkioiden suhteen ovat yhdenmukaiset Careyn ym.
saamien tulosten kanssa. Tulosten perusteella toiminnan jatkuvuuteen viittaavan
tilintarkastuskertomuksen antaneet tilintarkastajat menettävät palkkioita merkittävästi
enemmän

asiakkaiden

vaihtaessa

tilintarkastajaa

kuin

vakiomuotoisen

tilintarkastuskertomuksen antaneet tilintarkastajat.
Kaiken kaikkiaan aikaisemmat tutkimustulokset toiminnan jatkuvuuden raportoinnin
vaikutuksista tilintarkastajan vaihtamiseen osoittavat hyvin yhteneväisesti, että
tilintarkastusasiakkaat, jotka ovat saaneet toiminnan jatkuvuuden epävarmuuteen
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viittaavan tilintarkastuskertomuksen, ovat taipuvaisempia vaihtamaan tilintarkastajaa
kuin vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen saaneet asiakkaat. Tutkimuksia on
aiheesta tehty maailmalla paljon enemmänkin ja edellä on esitelty niistä vain
muutamia keskeisimpiä. Kaiken kaikkiaan myös muut aikaisempien tutkimusten
tulokset (esim. Chow & Rice 1982) ovat linjassa edellä esiteltyjen tutkimusten
tulosten kanssa. Ainoastaan Schwartzin ja Menonin (1985) tutkimustulosten
perusteella mukautettu tilintarkastuskertomus ei ole merkittävästi yhteydessä
tilintarkastajan vaihtamiseen. Schwartzin ja Menonin tutkimuksessa ei kuitenkaan
erikseen tutkita toiminnan jatkuvuuden raportoinnin vaikutuksia, vaan mukana on
myös muista syistä mukautettuja tilintarkastuskertomuksia. Vaikka aihetta onkin
tutkittu maailmalla paljon ja tulokset ovat erittäin yhteneväiset, ei tulosten voida
mielestäni suoraan olettaa olevan yleistettävissä suomalaisessa kontekstissa. Näin
ollen tämän tutkimuksen myötä saadaan tutkimustietoa siitä, lisääkö toiminnan
jatkuvuuden

raportointi

suomalaisessa kontekstissa.

tilintarkastajan

vaihtamisen

todennäköisyyttä

myös
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SUOMALAINEN TILINTARKASTUSYMPÄRISTÖ

Anglosaksisissa maissa oikeusjärjestyksen perustana on tapaoikeus kun taas MannerEuroopassa ja Pohjoismaissa, kuten Suomessa, käytössä on säädösoikeudellinen
järjestelmä. Eri oikeusjärjestelmiin liittyy piirteitä, jotka vaikuttavat oleellisesti myös
tilintarkastusympäristöön.

Säädösoikeusjärjestelmät

ovat

yleensä

esimerkiksi

pankkiorientoituneita. Niissä sijoittajien asema on lainsäädännössä turvattu
suhteellisen heikosti. Lisäksi on tyypillistä, että omistajuus on keskittynyttä ja
yksityisomistus

on

yleistä

myös

suurissa

yrityksissä.

Edellisistä

johtuen

tilintarkastajilla ei ole yleisesti ottaen kovinkaan suurta pelkoa kolmansien
osapuolten

nostamista

tilintarkastuksen

oikeuskanteista.

laatua.

Suomessa

Tämä

puolestaan

tilintarkastajia

saattaa

vastaan

heikentää

nostetaankin

oikeuskanteita vain harvoin. Kun suurta vaaraa oikeuskanteista ei ole, on myös
maineen menettämisen riski pienempi. (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer &
Vishny 1998, Niemi, Kinnunen, Ojala & Troberg 2012, Sormunen ym. 2013.)
Oikeuskanteiden

riskin

suhteen

erot

oikeusjärjestelmien

välillä

koskevat

todennäköisesti lähinnä suuria yrityksiä. Oikeusjärjestelmästä riippumatta pienten
yritysten tilintarkastusten kohdalla tuskin on kovinkaan usein suurta vaaraa, että
kolmas osapuoli nostaisi oikeuskanteen niin sanotun virheellisen raportoinnin
seurauksena. (Niemi ym. 2012.) Suomessa, kuten useissa muissakin maissa, todella
pienillä yrityksillä ei ole edes velvollisuutta tilintarkastukseen. Se, minkäkokoinen
yritys on vapautettu tilintarkastuksesta, vaihtelee eri maiden kesken. Suomessa
tilintarkastus on suoritettava, mikäli yrityksen päättyneellä tai sitä edeltävällä
tilikaudella taseen loppusumma ylittää 100 000 € ja/tai liikevaihto tai sitä vastaava
tuotto on suurempi kuin 200 000 € ja/tai yrityksessä työskentelee keskimäärin yli
kolme henkilöä. Lisäksi tilintarkastuslaissa on määritelty myös joitakin poikkeuksia,
jolloin tilintarkastus on aina tehtävä, sekä poikkeuksia, jolloin tätä velvollisuutta ei
ole. (TilintarkL 2:2 §.) Tähänkin tutkimukseen tulee mukaan myös yrityksiä, joilla ei
tilintarkastuslain puitteissa tilintarkastusvelvollisuutta ole, mutta he ovat silti
tilintarkastuksen teettäneet.
Kuten edellä luvusta 2.3 käy ilmi, tilintarkastajat jättävät herkästi raportoimatta
virheellisyyksistä nimenomaan silloin, jos heillä ei ole juuri lainkaan pelkoa
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oikeuskanteista, mutta heillä on suuri pelko asiakkaan menettämisestä. Suomessa
tilintarkastajilla ei edellä esitellyn perusteella yleisesti ottaen ole suurta riskiä
oikeuskanteista. Se, onko tilintarkastajilla todellista aihetta pelätä asiakkaiden
menettämistä toiminnan jatkuvuuden raportoinnin takia, on tarkoitus selvittää tämän
Pro gradun empiirisessä osiossa.
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HYPOTEESIT

Tutkimuksen hypoteesit muodostetaan tämän tutkimuksen tutkimusongelmien ja
aikaisempien tutkimustulosten pohjalta. Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmia on
kaksi. Tutkimuksen tarkoituksena on ensinnäkin selvittää, lisääkö toiminnan
jatkuvuuden raportointi tilintarkastusasiakkaan konkurssin todennäköisyyttä, eli onko
raportoinnilla itseään ennustava vaikutus. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, lisääkö
toiminnan

jatkuvuuden

raportointi

todennäköisyyttä,

että

asiakas

vaihtaa

raportoinnin

itseään

tilintarkastajaa.
Aikaisemmat

tutkimustulokset

toiminnan

jatkuvuuden

ennustavasta vaikutuksesta ovat hyvin ristiriitaisia, kuten edellä luvusta 3.1 käy ilmi.
Esimerkiksi Citronin ja Tafflerin (1992), Citronin ja Tafflerin (2001) sekä Careyn
ym. (2008) tutkimustulosten perusteella raportoinnilla ei ole merkittävää vaikutusta
asiakkaan konkurssin todennäköisyyteen. Sen sijaan esimerkiksi Gaeremynckin ja
Willekensin (2003), Vanstraelenin (2003) sekä Svanbergin ja Öhmanin (2014)
empiiriset tutkimustulokset tukevat raportoinnin itseään ennustavan vaikutuksen
olemassaoloa. Vaikka tutkimustulokset toiminnan jatkuvuuden itseään ennustavan
vaikutuksen olemassaolosta ovat maailmalla ristiriitaisia, aikaisemmat MannerEuroopassa ja Pohjoismaissa tehdyt tutkimukset tukevat yhteneväisesti ilmiön
olemassaoloa. Lähtökohtaisesti voidaan olettaa, että toiminnan jatkuvuuden
raportoinnilla

olisi

Suomessa

samankaltaiset

vaikutukset

konkurssin

todennäköisyyteen kuin Belgiassa ja Ruotsissa, missä tilintarkastusympäristö
muistuttaa

suomalaista

tilintarkastusympäristöä.

Näin

ollen

tutkimuksen

ensimmäinen hypoteesi on seuraava:
H1: Toiminnan jatkuvuuden epävarmuuden raportointi lisää tilintarkastusasiakkaan
konkurssin todennäköisyyttä.
Aikaisemmat tutkimustulokset (esim. Citron & Taffler 1992, Vanstraelen 2003,
Carey ym. 2008, Svanberg & Öhman 2014) ovat hyvin yhteneväisesti osoittaneet,
että toiminnan jatkuvuuden raportoinnilla ja tilintarkastajan vaihtamisella on
positiivinen yhteys. Koska toiminnan jatkuvuuden raportointi lisää aikaisemman
tutkimuksen perusteella tilintarkastajan vaihtamisen todennäköisyyttä kaikkialla,

37
missä tutkimuksia on tehty, voidaan lähtökohtaisesti olettaa, että raportoinnilla on
sama vaikutus myös suomalaisessa kontekstissa. Tämän pohjalta muodostetaan
tutkimuksen toinen hypoteesi, joka on seuraava:
H2:

Tilintarkastusasiakkaat,

joiden

tilintarkastuskertomuksessa

on

maininta

toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta, vaihtavat tilintarkastajaa todennäköisemmin
kuin vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen saaneet asiakkaat.
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TUTKIMUSAINEISTOT JA -MENETELMÄT

Tässä tutkimuksessa aineiston valinta ja tutkimusmenetelmät mukailevat pitkälti
Careyn ym. (2008) tutkimusta, johon myös Ruotsissa toteutettu Svanbergin ja
Öhmanin (2014) tutkimus pohjautuu. Tutkimuksessa käytetään tutkimusmenetelmien
ja aineiston valinnan suhteen kuitenkin myös tutkimuksen tekijän omaan harkintaan
perustuvia valintoja. Aineistojen valinnassa otetaan huomioon esimerkiksi se, että
tutkimus toteutetaan Suomessa. Myös käytettävissä olevat tietolähteet vaikuttavat
osaltaan tutkimuksessa tehtäviin valintoihin. Tutkimusaineistoihin ja menetelmiin
liittyviä rajoitteita käydään läpi tässä ja seuraavassa pääluvussa sitä mukaan kuin
niitä tutkimuksen edetessä nousee esille.
Seuraavaksi tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa 6.1 esitellään tutkimuksessa
käytettävä vastinparimenetelmä. Alaluvussa käydään yksityiskohtaisesti läpi, miten
tämän tutkimuksen vastinparit muodostetaan, ja perustellaan tehdyt valinnat. Lisäksi
tuodaan

esille

vastinparimenetelmään

mahdollisesti

liittyviä

heikkouksia.

Tutkimuksen hypoteesien testaamiseen käytettävät logistiset regressiomallit sekä
niissä käytettävät muuttujat esitellään ja perustellaan alaluvussa 6.2.
6.1

Vastinparimenetelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, lisääkö toiminnan jatkuvuutta koskeva
tilintarkastusraportointi asiakkaan konkurssin todennäköisyyttä, ja todennäköisyyttä,
että asiakas vaihtaa tilintarkastajaa. On kuitenkin mahdotonta suoraan tutkia, mitä
olisi tapahtunut, jos asiakasyrityksen tilintarkastuskertomuksessa ei olisi ollut
mainintaa toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta. On mahdotonta täysin varmasti
tietää, olisiko konkurssiin mennyt asiakas ajautunut konkurssiin ja tilintarkastajaa
vaihtanut yritys vaihtanut tilintarkastajaa, vaikka tilintarkastaja ei olisikaan
raportoinut

toiminnan

jatkuvuuden

epävarmuudesta.

Tästä

syystä

tässä

tutkimuksessa, kuten lähes kaikissa muissakin vastaavissa tutkimuksissa (esim.
Citron & Taffler 1992, Vanstraelen 2003, Carey ym. 2008), käytetään
vastinparimenetelmää. Sen tarkoituksena on löytää jokaiselle yritykselle, jonka
tilintarkastuskertomuksessa on maininta toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta,
vastinpariksi ennalta määritellyin ehdoin mahdollisimman vastaavanlainen yritys,
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jonka

tilintarkastuskertomuksessa

ei

ole

mainintaa

toiminnan

jatkuvuuden

epävarmuudesta. Tällä tavoin pyritään kontrolloimaan muiden tekijöiden vaikutus ja
selvittämään nimenomaan raportoinnin vaikutus konkurssin todennäköisyyteen ja
tilintarkastajan vaihtamiseen.
Kuten Careyn ym. (2008) tutkimuksessa, myös tässä tutkimuksessa vastinparit
muodostetaan yritysten tilintarkastuskertomusten perusteella. Yritykset, joiden
tilintarkastuskertomuksessa

on

maininta

toiminnan

jatkuvuuteen

liittyvästä

epävarmuudesta muodostavat tutkimuksen GCO-ryhmän ja niiden vastinpareista
muodostuu

tutkimuksen

NGCO-ryhmä2

(tästä

eteenpäin

ryhmiin

viitataan

käyttämällä edellä esitettyjä lyhenteitä).
6.1.1

GCO-ryhmän muodostaminen

Tähän tutkimukseen otetaan mukaan vain suomalaisia pörssilistaamattomia
osakeyhtiöitä. Pörssiyhtiöt jätetään tutkimuksen ulkopuolelle, koska suomalaisten
pörssiyhtiöiden konkurssit ovat erittäin harvinaisia (Moisio 2013). Näin ollen
tarpeeksi kattavaa tutkimusta etenkään toiminnan jatkuvuuden raportoinnin itseään
ennustavasta vaikutuksesta ei ole mielestäni mahdollista tehdä koskien suomalaisia
pörssiyhtiöitä. Lisäksi suomalaisista yrityksistä vain todella pieni murto-osa on
listattu

pörssiin3,

joten

tutkimuksen

otannan

rajaaminen

koskemaan

pörssilistaamattomia osakeyhtiöitä kuvaa mielestäni paremmin ja laajemmin
suomalaista yrityskenttää.
Yritysten kerääminen GCO-ryhmään tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä
vaiheessa Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä Voitto+ -tietokannasta kerätään
(tulostusoikeuksien puuttuessa) käsin yritykset, jotka ovat mahdollisesti saaneet

2

Lyhenne (N)GCO on peräisin englanninkielisestä termistä (non-)going-concern opinion. Termiä
käytetään viittaamaan tilintarkastusraporttiin, joka (ei sisällä) sisältää ilmauksen toiminnan
jatkuvuuteen liittyvästä epävarmuudesta.
3
30.6.2015 Suomessa oli julkisia osakeyhtiöitä 227, kun samaan aikaan yksityisiä osakeyhtiöitä oli
256 390. Yhteensä yrityksiä, mukaan lukien kaikki eri yritysmuodot, oli tuolloin 608 310. (PRH
2015.)
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epäpuhtaan tilintarkastusraportin koskien vuonna 2011 päättynyttä tilikautta4. Haun
tuloksena saadaan 3 395 yritystä. Toisessa vaiheessa Patentti- ja rekisterihallituksen
(PRH)

ylläpitämästä

Virre-tietopalvelusta

saadaan

ensimmäisessä

vaiheessa

kerättyjen yritysten vuoden 2011 tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset5 niiltä
osin kuin yritykset ovat tilinpäätösasiakirjansa PRH:lle toimittaneet. Yhteensä
saadaan 2 451 yrityksen tilintarkastuskertomukset ja ne käydään yksitellen läpi.
Tutkimuksen GCO-ryhmään otetaan mukaan ne suomalaiset osakeyhtiöt, joiden
vuonna 2011 päättynyttä tilikautta koskevassa tilintarkastuskertomuksessa (tästä
eteenpäin vuoden 2011 tilintarkastuskertomus) on maininta toiminnan jatkuvuuden
epävarmuudesta. Mukaan ei kuitenkaan oteta yrityksiä, jotka ovat jo hakeutuneet tai
haettu konkurssiin tai jotka ovat jo saneerausmenettelyssä tai selvitystilassa.
Tilintarkastuskertomuksen,

joka

sisältää

maininnan

toiminnan

jatkuvuuden

epävarmuudesta, määritteleminen ei ole yksiselitteistä, kuten jo luvussa 2.2 käy ilmi.
Suomessa ei ole olemassa yhtä määriteltyä sana- tai lausemuotoa, jolla asia tulisi
tilintarkastuskertomuksessa ilmaista. Joissakin tapauksissa viitataan esimerkiksi
ongelmiin rahoituksen riittävyydessä tai mahdollisiin tuleviin ongelmiin velkojen
takaisinmaksukyvyssä. Muun muassa näiden tilintarkastusraporttien sisältämien
mainintojen voidaan tulkita viittaavan toiminnan jatkuvuuden epävarmuuteen. Myös
tilintarkastajan antaman huomautuksen oman pääoman negatiivisuudesta katsotaan
usein viittaavan toiminnan jatkuvuuden epävarmuuteen. Tässä tutkimuksessa on
kuitenkin tärkeää määritellä toiminnan jatkuvuuden epävarmuuden raportointi hyvin
yksiselitteisesti, jotta voidaan minimoida subjektiivisen tulkinnan mahdollisuus.
Tällä tavoin voidaan varmistua siitä, että kaikki tilintarkastuskertomuksen käyttäjät
tulkitsevat toiminnan jatkuvuuden olevan vaarassa. Citronin ja Tafflerin (1992)
tutkimuksen tavoin, tässäkin tutkimuksessa toiminnan jatkuvuutta koskevan
epävarmuuden raportoinnin määritellään olevan kyseessä vain silloin, kun
tilintarkastusraportissa nimenomaan mainitaan toiminnan jatkuvuus.

4

Haku rajataan tietokannassa koskemaan yrityksiä, joiden tilintarkastusraportti sisältää mukautetun
lausunnon, huomautuksen lausuntoa mukauttamatta ja/tai lievän huomautuksen lausuntoa
mukauttamatta. Lisäksi haku kohdistetaan vuoteen 2011.
5
Tutkimusta varten PRH myönsi minulle kolmen kuukauden käyttöoikeuden koskien Virretietopalvelun tilinpäätöshakua. Näin ollen PRH mahdollisti tämän tutkimuksen toteuttamisen.
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Suurimmassa osassa aikaisemmista tutkimuksista (esim. Carcello & Neal 2003,
Carey ym. 2008, Svanberg & Öhman 2014) keskitytään tutkimaan vain ensimmäistä
kertaa

annetun

toiminnan

jatkuvuutta

koskevan

tilintarkastuskertomuksen

vaikutuksia konkurssin todennäköisyyteen ja tilintarkastajan vaihtamiseen. Tässä
tutkimuksessa mitään rajausta ei tehdä sen suhteen, kuinka mones perättäinen
toiminnan jatkuvuuden takia mukautettu tilintarkastuskertomus on kyseessä. Tämä
johtuu siitä, että aineiston yritykset eivät ole useinkaan toimittaneet vuonna 2010
päättynyttä

tilikautta,

tai

sitä

aikaisempia

tilikausia,

koskevia

tilintarkastuskertomuksiaan PRH:lle. Näin ollen tietoa siitä, onko mukautettu
tilintarkastuskertomus ensimmäinen, ei useimmista tämän tutkimuksen yrityksistä
ole saatavilla6. Mitään rajausta raportoinnin toistuvuuden suhteen ei siis tässä tehdä.
Tämän ei kuitenkaan uskota vaikuttavan tutkimustuloksiin, sillä Vanstraelen (2003)
osoitti tutkimuksessaan, että sekä ensimmäistä kertaa annettu että toistamiseen
annettu toiminnan jatkuvuuden epävarmuuteen viittaava tilintarkastuskertomus lisää
tilintarkastajan

vaihtamisen

sekä

asiakkaan

konkurssin

todennäköisyyttä

merkittävästi. Voidaankin siis päätellä, että myös toistamiseen annetuilla toiminnan
jatkuvuuden vuoksi mukautetuilla tilintarkastuskertomuksilla on merkittävää
informaatioarvoa.
Läpikäydyistä

2 451

tilintarkastuskertomuksesta

106

täyttää

tutkimuksessa

käytettävän toiminnan jatkuvuuden epävarmuuden raportoinnin määritelmän. Yksi
näistä tilintarkastuskertomuksista on annettu julkiselle osakeyhtiölle, joten sitä ei
oteta mukaan tutkimukseen. Lisäksi yksi todella pieni yritys, jonka taseen
loppusumma on alle 1 000 €, poistetaan GCO-ryhmästä, koska sopivaa vastinparia
kyseiselle yritykselle ei löydetä. Näin ollen 104 yritystä saadaan tässä vaiheessa
mukaan GCO-ryhmään. Myöhemmin, kun GCO-ryhmän yrityksille etsitään
vastinpareja,

löytyy

tilintarkastuskertomuksessa

kuitenkin
on

vielä

maininta

kahdeksan
toiminnan

yritystä,

jatkuvuuteen

joiden
liittyvästä

epävarmuudesta. Nämä yritykset otetaan myös mukaan GCO-ryhmään. Tutkimuksen
lopullinen

6

GCO-ryhmä

käsittää

112

yritystä,

joiden

vuoden

2011

Osakeyhtiöitä ja osuuskuntia koskeva tilinpäätösten välitysmenettely otettiin käyttöön vuonna 2011
(PRH 2011). Voidaan olettaa, että tämä on lisännyt tilintarkastuskertomusten toimittamista
Kaupparekisteriin.
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tilintarkastuskertomuksessa on maininta toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta.
Näistä tilintarkastuskertomuksista 97 sisältää vakiomuotoisen lausunnon, jolloin
toiminnan

jatkuvuuden

epävarmuus

on

mainittu

tilintarkastuskertomuksessa

lisätietona tai huomautuksena lausuntoa mukauttamatta. Ehdollinen lausunto on
annettu 14 yritykselle. Ehdollisista lausunnoista kuudessa toiminnan jatkuvuuden
epävarmuus on mainittuna ehdollisen lausunnon perusteluissa ja lopuissa
kahdeksassa

tapauksessa

toiminnan

jatkuvuus

on

mainittu

lisätietona

tai

huomautuksena, mutta se ei ole syynä lausunnon mukauttamiseen. Joukossa on myös
yksi kielteinen lausunto, mutta sitäkään ei ole annettu toiminnan jatkuvuuteen
liittyen,

vaan

toiminnan

jatkuvuuden

epävarmuudesta

on

annettu

tilintarkastuskertomuksessa lisätieto.
6.1.2

NGCO-ryhmän muodostaminen

Seuraavaksi jokaiselle GCO-ryhmän yritykselle etsitään vastinpariksi yritys, jonka
tilintarkastuskertomuksessa ei ole mainintaa toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta.
Näistä yrityksistä muodostuu tutkimuksen NGCO-ryhmä. Muun muassa Careyn ym.
(2008)

tavoin,

ryhmään

otetaan

mukaan

vain

vakiomuotoisen

tilintarkastuskertomuksen saaneet yritykset. Yleisen käytännön mukaisesti (esim.
Citron & Taffler 1992, Carey ym. 2008) tutkimuksen vastinparit valitaan siten, että
kutakin GCO-ryhmän yritystä vastaa yksi NGCO-ryhmän yritys mahdollisimman
hyvin perustuen vuoteen, toimialaan, kokoon ja taloudelliseen tilanteeseen. Tällä
tavoin pyritään kontrolloimaan edellä mainittujen tekijöiden vaikutus, kun
tarkoituksena on selvittää nimenomaan toiminnan jatkuvuuden raportoinnin vaikutus
konkurssin todennäköisyyteen ja tilintarkastajan vaihtamiseen.
Tässä tutkimuksessa kullekin GCO-ryhmän yritykselle etsitään vastinpari kahdessa
vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa etsitään potentiaaliset vastinpariyritykset
Voitto+ -tietokannasta ja toisessa vaiheessa haetaan potentiaalisten vastinparien
vuoden 2011 tilinpäätösasiakirjat Virre-tietopalvelusta. Tilintarkastuskertomuksen
perusteella tehdään päätös, soveltuuko yritys vastinpariyritykseksi. Potentiaalisia
vastinpariyrityksiä haetaan Voitto+ -tietokannasta rajaamalla haku yhtiömuodon,
vuoden, toimialan, taloudellisen tilanteen ja koon perusteella. Kaikissa tapauksissa
yhtiömuodoksi valitaan osakeyhtiö ja haku rajataan koskemaan vuotta 2011. Tässä
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tutkimuksessa toimialaluokitus perustuu Tilastokeskuksen toimialaluokituksen TOL
2008 pääluokkiin (Tilastokeskus 2008).
Yrityksen heikko taloudellinen tilanne voi lisätä sekä yrityksen konkurssin että
tilintarkastajan vaihtamisen todennäköisyyttä (Citron & Taffler 1992, Citron &
Taffler

2001).

Kun

yritykset

kaltaistetaan

taloudellisen

tilanteen

suhteen

mahdollisimman täydellisesti toisiaan vastaaviksi, voidaan yksiselitteisemmin
tulkita,

että

mahdolliset

erot

tilintarkastajan

vaihtamisessa

ja

konkurssin

todennäköisyydessä GCO-ryhmän ja NGCO-ryhmän välillä johtuvat nimenomaan
tilintarkastusraportista eivätkä eroista asiakasyritysten taloudellisessa tilanteessa.
Esimerkiksi Careyn ym. (2008) tutkimuksessa vastinpareiksi valitaan ainoastaan
yrityksiä, joiden käyttöpääoma sekä tilikauden tulos ovat molemmat negatiivisia.
Carey ym. eivät kuitenkaan mainitse, että he olisivat asettaneet koeryhmälleen
vastaavaa vaatimusta. Mikäli näin on, saattaa se mielestäni vääristää tuloksia, jos
kontrolliryhmään

tulee

itse

asiassa

valituksi

keskimäärin

heikommassa

taloudellisessa tilanteessa olevia yrityksiä kuin mitä koeryhmän yritykset ovat. Tässä
tutkimuksessa vastinparien valinta taloudellisen tilanteen perusteella toteutetaan eri
tavalla

kuin

aikaisemmissa

tutkimuksissa.

Ensinnäkin

tässä

tutkimuksessa

taloudellisen tilanteen mittareita vastinpareja valittaessa on neljä, mikä on enemmän
kuin missään aiemmassa vastaavassa tutkimuksessa. Toiseksikin tässä tutkimuksessa
vastinparien valinnan kriteerinä ei automaattisesti ole se, että käytettävät tunnusluvut
tulisi olla heikolla tasolla. Sen sijaan tarkoituksena on löytää kullekin GCO-ryhmän
yritykselle vastinpari, joka vastaa GCO-ryhmän yritystä käytettävien taloudellisen
tilanteen mittareiden suhteen mahdollisimman hyvin.
Tässä tutkimuksessa yritysten taloudellista tilannetta mitataan vastinpareja valittaessa
tilikauden

tuloksen,

sijoitetun

pääoman

tuottoprosentin,

quick

ration

ja

omavaraisuusasteen avulla. Muun muassa Vanstraelen (2003), Carey ym. (2008)
sekä Svanberg ja Öhman (2014) käyttivät vastinparien valinnassa tilikauden tulosta
yhtenä taloudellisen tilanteen mittarina, joten se on siksi otettu mukaan myös tähän
tutkimukseen. Muut tässä tutkimuksessa käytetyt taloudelliset tunnusluvut on valittu
ensinnäkin sen perusteella, että ne ovat suomalaisen tutkimuksen mukaan hyviä
rahoituskriisin ennustajia vähintään vuotta ennen konkurssia tai saneerausta (Laitinen
& Laitinen 2004: 281–286, Sormunen & Laitinen 2012). Täten voidaan olettaa, että
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vastinparien valinnassa ne kuvaavat yrityksen taloudellista tilannetta hyvin.
Toiseksikin, jotta vastinparien etsinnässä yrityksen taloudellisesta tilanteesta saadaan
tarpeeksi laaja käsitys, käytettävät tunnusluvut mittaavat yrityksen talouden eri
ulottuvuuksia; tilikauden tulos mittaa absoluuttista kannattavuutta ja sijoitetun
pääoman

tuottoprosentti

suhteellista

kannattavuutta,

quick

ratio

mittaa

maksuvalmiutta ja omavaraisuusaste vakavaraisuutta (Laitinen 1990: 172–179).
Tunnuslukujen valintakriteerinä on myös se, että yritysten haun rajaamisen
valittavien tunnuslukujen perusteella täytyy olla mahdollista Voitto+ -tietokannassa.
Jotta vastinpariyritykset saadaan vastaamaan toisiaan mahdollisimman hyvin
taloudellisen tilanteen suhteen, niiden GCO-ryhmän yrityksen tunnuslukujen, jotka
ovat kriittisen rajan alapuolella, eli heikolla tasolla, vaaditaan olevan heikolla tasolla
myös vastinparilla. Sen sijaan niiden tunnuslukujen, jotka ovat GCO-ryhmän
yrityksellä kriittisellä rajalla tai sen yläpuolella, vaaditaan olevan sitä myös
vastinparilla. Yhtäläisesti aikaisempien tutkimusten kanssa (esim. Vanstraelen 2003,
Carey ym. 2008) tilikauden tuloksen määritellään tässä olevan heikko, mikäli se on
negatiivinen. Sijoitetun pääoman tuottoprosentin kriittiseksi rajaksi määritellään 0 %,
quick ration kriittiseksi rajaksi 0,5 ja omavaraisuusasteen tulkitaan olevan heikolla
tasolla, mikäli tunnusluku on alle 20 % 7. (Yritystutkimus ry 2011: 66–71, Suomen
Asiakastieto Oy 2015).
Aikaisemmissa vastaavissa tutkimuksissa vastinparit on muodostettu koon suhteen
käyttämällä koon mittarina joko liikevaihtoa tai taseen loppusummaa. Muun muassa
Careyn ym. (2008) tavoin, tässä tutkimuksessa koon mittarina käytetään taseen
loppusummaa. Sopivan vastinparin etsiminen koon perusteella kullekin GCOryhmän yritykselle tapahtuu tässä tutkimuksessa useammassa vaiheessa. Koko
rajataan vaiheittain, koska tällä tavoin voidaan varmistua, että kaikki potentiaaliset
vastinpariyritykset yhdestä kokoluokasta (10 %, 20 %, kaikki) käydään aina läpi
ennen siirtymistä seuraavaan kokoluokkaan.

7

Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaisesti tunnusluvut tulisi laskea oikaistuista tilinpäätöstiedoista.
Voitto+ -tietokannassa valmiiksi saatavilla olevat tunnusluvut on kuitenkin laskettu ilman
tilinpäätösoikaisuja. Tässä tutkimuksessa käytetään Voitto+ -tietokannasta saatavia tunnuslukuja,
joten niitä ei ole laskettu oikaistuista tilinpäätöstiedoista. Tällä ei kuitenkaan oleteta olevan
tutkimuksen kannalta merkittävää vaikutusta vastinparien muodostumiseen tai tutkimuksen tuloksiin,
koska taloudellinen tilanne ja tunnusluvut eivät ole varsinainen tutkimuskohde.
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Ensimmäiseksi haku rajataan koskemaan yrityksiä, joiden taseen loppusumma eroaa
enintään 10 % GCO-ryhmän yrityksen taseen loppusummasta. Kun haku on rajattu
yhtiömuodon, vuoden, toimialan, taloudellisen tilanteen ja koon perusteella, saadaan
haun tuottama yrityslista. Yrityslistan yritykset asetetaan suuruusjärjestykseen taseen
loppusumman perusteella. Ensin potentiaalisiksi vastinpariyrityksiksi valitaan listalta
kaksi yritystä, jotka ovat lähimpänä GCO-ryhmän yritystä, siten että toinen on
pienempi ja toinen suurempi kuin GCO-ryhmän yritys. Näistä kahdesta yrityksestä
tutkimuksen NGCO-ryhmään valitaan se yritys, jonka Virre-tietopalvelusta saatava
vuoden 2011 tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen, kyseisen tilintarkastuksen
on suorittanut auktorisoitu tilintarkastaja, ja lisäksi yritys ei saa olla valittuna jo
jonkin toisen yrityksen vastinpariksi. Mikäli molemmat potentiaaliset vastinparit
täyttävät edellä mainitut ehdot, vastinpariksi valitaan se, jonka taseen loppusumma
on lähempänä GCO-ryhmän yrityksen taseen loppusummaa. Jos puolestaan
kumpikaan vastinpariehdokkaista ei täytä kriteerejä, valitaan yrityslistalta seuraavat
kaksi potentiaalista vastinpariyritystä ja tarkastetaan edellä esitetyllä tavalla, sopiiko
kumpikaan niistä vastinpariksi. Menettelyä jatketaan kunnes sopiva vastinpari
löytyy. 98 vastinpariyritystä löytyy rajaamalla haku 10 %:n tarkkuudella vastaamaan
GCO-ryhmän yritystä. Jäljelle jääneille 15:lle GCO-ryhmän yritykselle vastinparin
etsintää jatketaan muuten samoin hakuehdoin, mutta koon suhteen haku rajataan
yrityksiin, jotka vastaavat GCO-ryhmän yritystä 20 %:n tarkkuudella. Tämän jälkeen
saadulta yrityslistalta poistetaan ne yritykset, jotka käytiin läpi jo edellisellä
kierroksella ja jäljelle jääneistä yrityksistä aletaan etsiä sopivaa vastinparia samalla
menetelmällä kuin edelliselläkin kierroksella. Kuudelle GCO-ryhmän yritykselle
löydetään vastinparit, joiden taseen loppusumma eroaa enintään 20 % GCO-ryhmän
yrityksen taseen loppusummasta. Kolmannella kierroksella menetellään samoin kuin
aikaisemmillakin kierroksilla, mutta koon rajausta ei tehdä enää lainkaan. Näin
löydetään vastinparit kaikille 112:lle GCO-ryhmän yritykselle.
6.1.3

Kerätyt vastinpariyritykset

Vastinparimenetelmää käyttäen tutkimusta varten on kerätty 112 vastinparia, eli
yhteensä 224 yritystä. Jokainen vastinpari muodostuu kahdesta yrityksestä. Toisen
yrityksen vuoden 2011 tilintarkastuskertomuksessa on maininta toiminnan
jatkuvuuteen liittyvästä epävarmuudesta, ja toisen yrityksen vuoden 2011
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tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen. Vastinparit on muodostettu vastaamaan
toisiaan mahdollisimman hyvin vuoden, toimialan, koon ja taloudellisen tilanteen
suhteen edellisessä alaluvussa 6.1.2 esitellyllä tavalla.
Taulukko

1

esitellään

yritysten

jakautuminen

eri

toimialoille

perustuen

Tilastokeskuksen toimialaluokituksen TOL 2008:n pääluokkiin. Jokaisen vastinparin
molemmat

yritykset

toimivat

samalla

toimialalla.

Eniten

yrityksiä

toimii

palvelualoilla (noin 43,7 %). Palvelualat käsittää yhdeksän TOL 2008 pääluokkaa
(H–N, R ja S), joista tässä on edustettuina kaikki muut paitsi rahoitus- ja
vakuutustoiminta (K). Yksittäisistä pääluokista on tässä tutkimuksessa vahvimmin
edustettuna teollisuuden ala (C), johon kuuluu 48 (21,4 %) yritystä.
Taulukko 1. Yritysten jakautuminen toimialoittain.
Toimialata

Yrityksiä

(%)

A

Maatalous, metsätalous ja kalatalous

6

(2,7)

C

Teollisuus

48

(21,4)

F

Rakentaminen

18

(8,0)

G

Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

42

(18,8)

Palvelualat:
H

Kuljetus ja varastointi

22

(9,8)

I

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

18

(8,0)

J

Informaatio ja viestintä

6

(2,7)

L

Kiinteistöalan toiminta

18

(8,0)

M

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

24

(10,7)

N

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

2

(0,9)

R

Taiteet, viihde ja virkistys

4

(1,8)

S

Muu palvelutoiminta

4

(1,8)

Muut toimialat:
P

Koulutus

2

(0,9)

Q

Terveys- ja sosiaalipalvelut

10

(4,5)

224

(100,0)

Yhteensä
a

Toimialat Tilastokeskuksen toimialaluokituksen TOL 2008 pääluokittain (ks. Suomen virallinen tilasto 2010)

Muodostetut vastinparit ovat useimmiten heikossa taloudellisessa tilanteessa, kuten
taulukon 2 perusteella voidaan päätellä. Jos GCO-ryhmän yrityksen jokin tunnusluku
on heikolla tasolla, on kyseessä oleva tunnusluku heikolla tasolla myös NGCOryhmän yrityksellä kaltaistamisen seurauksena. Jopa lähes 90 %:lla GCO-ryhmän ja
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NGCO-ryhmän yrityksistä vakavaraisuus on heikolla tasolla. Suurin osa yrityksistä
on myös heikosti kannattavia, kun kannattavuutta mitataan tilikauden tuloksella ja
sijoitetun pääoman tuottoprosentilla. Vastinparien maksuvalmius ei sen sijaan ole
yleisesti ottaen aivan niin heikolla tasolla kuin muut taloudelliset ulottuvuudet sillä
vain hieman yli puolella yrityksistä maksuvalmiutta mittaava quick ratio on kriittisen
rajan alapuolella. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että aineiston yritykset ovat
useimmiten heikossa taloudellisessa tilanteessa, etenkin vakavaraisuuden ja
kannattavuuden suhteen.
Taulukko 2. Heikossa taloudellisessa tilanteessa olevat yritykset.
Kriittinen
raja

Yrityksiä heikolla tasollaa
kpl
(%)

Tunnusluku

Talouden ulottuvuus

Tilikauden tulos

Absoluuttinen kannattavuus

0

180

(80,4)

Sijoitetun pääoman tuotto-%

Suhteellinen kannattavuus

0

156

(69,6)

Quick ratio

Maksuvalmius

0,5

120

(53,6)

Omavaraisuusaste-%

Vakavaraisuus

20

200

(89,3)

a

Heikolla tasolla olevilla yrityksillä kyseessä oleva tunnusluku on kriittisen rajan alapuolella.

Taulukosta 3 voidaan nähdä yritysten ja vastinparien jakautuminen kokoluokittain.
Suurin osa yrityksistä on suhteellisen pieniä yrityksiä. Tasan puolella yrityksistä, ja
myös vastinpareista, taseen loppusumma on vuonna 2011 päättyneellä tilikaudella
alle 500 000 euroa. Tutkimuksessa on mukana kuitenkin myös melko suuria
yrityksiä, sillä 19 yrityksellä (8,5 %) taseen loppusumma on yli 10 miljoonaa euroa.
Siinä missä aineiston pienimmän yrityksen taseen loppusumma on noin 2 000 euroa,
on suurimman yrityksen taseen loppusumma yli 283 miljoonaa euroa.
Taulukko 3. Yritysten jakautuminen eri kokoluokkien kesken.
Taseen loppusumma tuhansina euroina

Yrityksiä

Vastinpareja

%

0–99

44

22

19,6

100–499

68

34

30,4

500–999

33

16,5

14,7

1000–4999

44

22

19,6

5000–10000

16

8

7,1

yli 10000

19

9,5

8,5

Yhteensä

224

112

100,0

48
Kaikkia vastinparimenetelmällä kerättyä 224 yritystä, eli 112 vastinparia, käytetään
toiminnan jatkuvuutta koskevan raportoinnin itseään ennustavaa vaikutusta koskevan
hypoteesin (H1) testaamiseen. Sen sijaan tilintarkastajan vaihtamista koskevaa
hypoteesia (H2) testattaessa jätetään pois ensinnäkin ne yritykset, jotka menevät
konkurssiin tai aloittavat konkurssiprosessin seuraavan kahden vuoden sisällä
saatuaan vuoden 2011 tilintarkastuskertomuksen. Myös useissa aikaisemmissa
tutkimuksissa (esim. Citron & Taffler 1992, Vanstraelen 2003, Carey ym. 2008)
tilintarkastajan vaihtamista koskevaa hypoteesia on testattu vain toimintaansa
jatkavilla yrityksillä. Tällöin tilintarkastajan vaihtaminen kuvaa todellisemmin
nimenomaan tilintarkastajan vaihtamisesta tilintarkastajalle koituvia ylimääräisiä
taloudellisia menetyksiä. Jos asiakas menee konkurssiin melko pian raportoinnin
jälkeen, menettää tilintarkastaja joka tapauksessa asiakkaan ja sen myötä palkkiot,
eikä tilintarkastajan vaihtamisesta koidu tällöin kovinkaan suuria tulevaisuuden
palkkion menetyksiä tilintarkastajalle. (Carey m. 2008.) Tässä tutkimuksessa 22
yritystä jätetään pois konkurssin takia, kun testataan tilintarkastajan vaihtamista
koskevaa hypoteesia. Lisäksi tässä tutkimuksessa hypoteesin 2 testaamisen
yhteydessä pois jätetään ne yritykset, joista ei saada varmaa tietoa, ovatko ne
vaihtaneet tilintarkastajaa. Tästä syystä pois jää 19 yritystä. Tilintarkastajan
vaihtamista koskevaa hypoteesia testataan näin ollen 183 yritystä käsittävällä
aineistolla. Koska yrityksiä ei poisteta vastinpareittain, vaan yksittäin, tulee
vastinparimenetelmästä niin sanotusti puutteellinen. Jotta voidaan varmistua,
vaikuttaako yksittäisten yritysten poistaminen tutkimustuloksiin, tehdään luvussa
7.4.3 herkkyystesti, jossa yritykset poistetaan vastinpareittain.
6.1.4

Vastinparimenetelmän mahdolliset heikkoudet

Taloustieteissä vastinparimenetelmää käytetään yleisesti esimerkiksi konkurssien ja
rahoituskriisien ennustamista käsittelevissä tutkimuksissa (esim. Altman 1968,
Sormunen & Laitinen 2012) ja tilintarkastusraportoinnin vaikutuksia käsittelevissä
tutkimuksissa (esim. Citron & Taffler 1992, Vanstraelen 2003, Carey ym. 2008).
Vastinparimenetelmässä otantaa ei valita satunnaisesti vaan tiettyjen, ennalta
määrättyjen

ehtojen

perusteella,

joten

otannasta

ei

tule

satunnaista.

Vastinparimenetelmän käyttö voi aiheuttaa otantaan liittyvää harhaa kahdella tavalla.
Menetelmän heikkoutena nähdään ensinnäkin se, että tutkimusotos ei useinkaan
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vastaa populaation todellista jakaumaa. Yleensä, kuten tässäkin tutkimuksessa,
kontrolliryhmää edustavia yrityksiä (tässä vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen
saaneita yrityksiä) on todellisuudessa paljon enemmän kuin testiryhmää edustavia
yrityksiä (tässä toiminnan jatkuvuuteen viittaavan tilintarkastuskertomuksen saaneita
yrityksiä), mutta siitä huolimatta tutkimukseen otetaan mukaan yhtä monta havaintoa
kumpaankin ryhmään. Tämä aiheuttaa otannan valinnasta johtuvaa harhaa (Choisebased sample bias). (Zmijewski 1984.)
Otantaan liittyvää harhaa aiheuttaa myös se, että heikossa taloudellisessa tilanteessa
olevat yritykset jättävät usein tilinpäätösasiakirjoja toimittamatta tarvittaviin
virastoihin (Laitinen & Laitinen 2004: 126). Sormusen ym. (2013) mukaan on myös
hyvin yleistä, että konkurssiin ajautuneet suomalaiset yhtiöt jättävät viimeisimmät
tilinpäätökset ja tilintarkastusraportit toimittamatta PRH:lle. Tämä saattaa aiheuttaa
tässä tutkimuksessa harhaa, koska tutkimukseen valitaan vain yrityksiä, joiden
tilintarkastuskertomus on saatavilla. Jos konkurssiin menneiden yritysten ja heikossa
taloudellisessa tilanteessa olevien yritysten tilintarkastuskertomuksia on saatavilla
enemmän kuin selviytyneiden, paremmassa taloudellisessa tilanteessa olevien
yritysten tilintarkastuskertomuksia, voi tutkimukseen päätyä suhteessa liikaa
paremmassa taloudellisessa asemassa olevia yrityksiä. Tästä aiheutuu niin sanottua
aineiston valikoitumisen harhaa (Sample selction bias). Zmijewskin (1984)
tutkimuksen mukaan molempia otannasta johtuvia harhoja todella esiintyy
vastinparimenetelmän yhteydessä, mutta niiden vaikutus tuloksiin ei ole merkittävä.
Kuten edellä on käynyt ilmi, vastinparimenetelmän tarkoitus on kontrolloida muiden
mahdollisten

tekijöiden

vaikutus

tutkittavaan

ilmiöön,

jolloin

voidaan

mahdollisimman hyvin varmistua, että tuloksia tulkitaan selittävän tekijän osalta
oikein.

Tässä

toimialan,

tutkimuksessa

koon

ja

vastinparimenetelmällä

taloudellisen

tilanteen

kontrolloidaan

vaikutus.

Kaikkia

vuoden,

konkurssin

todennäköisyyteen ja tilintarkastajan vaihtamiseen vaikuttavia tekijöitä ei kuitenkaan
pystytä huomioimaan vastinparimenetelmän avulla. Lisäksi on mahdotonta
muodostaa kahta täysin identtistä ryhmää kaikkien edellä mainittujen tekijöiden
suhteen. Näin ollen vastinparimenetelmällä ei pystytä täydellisesti kontrolloimaan
muiden tekijöiden vaikutusta tutkittavaan asiaan.
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6.2

Tilastolliset mallit ja niissä käytettävät muuttujat

Tässä tutkimuksessa aineisto kerätään Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä
Voitto+ -tietokannasta sekä PRH:n ylläpitämästä Virre-tietopalvelusta. Aineiston
analyysi ja tilastolliset testit suoritetaan IBM SPSS Statistics 23 -ohjelmalla. Tietyt
tutkimusaineiston ominaisuudet tulee ottaa huomioon testejä valittaessa. Muuttujien
keskinäisiä suhteita ja ryhmien välisiä eroja analysoitaessa (ks. luku 7) on ensinnäkin
huomioitava, että vastinparimenetelmällä muodostetut ryhmät ovat toisistaan
riippuvia. Testejä valittaessa on huomioitava myös se, että tutkimuksen toinen
jatkuva muuttuja ei ole normaalisti jakautunut, kuten myöhemmin luvussa 7.1
selviää, ja lisäksi osa tutkimuksen muuttujista on kategorisia muuttujia.
Kun edellä esitetyt testien valintaa rajoittavat tekijät otetaan huomioon, päädytään
muuttujien välisiä korrelaatioita tutkimaan Spearmanin järjestyskorrelaation avulla.
Ryhmien välisiä eroja kontrollimuuttujien suhteen testataan käyttämällä jatkuvien
muuttujien kohdalla Wilcoxon merkittyjen sijalukujen testiä (Wilcoxon signed rank
test) ja kategorisen muuttujan kohdalla McNemar-testiä. Muun muassa Careyn ym.
(2008) tavoin, tässäkin tutkimuksessa ryhmiä vertaillaan selitettävän muuttujan
suhteen käyttämällä Pearsonin khiin neliö -testiä. Tutkimuksen molempia
hypoteeseja

testataan

logistisen

regressioanalyysin

avulla.

Logistisen

regressioanalyysin käyttö on perusteltua, koska molempia hypoteeseja testattaessa
selitettävänä

muuttujana

on

dikotominen

eli

kaksiluokkainen

muuttuja

(Metsämuuronen 2008: 114).
6.2.1

Hypoteesin 1 testaamiseen käytettävä logistinen regressio

Tässä tutkimuksessa käytettävät molemmat logistiset regressiomallit perustuvat
Careyn ym. (2008) tutkimuksessaan käyttämiin malleihin. Myös Svanbergin ja
Öhmanin (2014) tutkimuksessa käytetään vastaavia logistisia regressiomalleja.
Tutkimuksen ensimmäistä hypoteesia (H1), eli sitä, lisääkö toiminnan jatkuvuuden
raportointi asiakkaan konkurssin todennäköisyyttä, testataan seuraavan logistisen
regressiomallin avulla:
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Log ( BKT )  a 0  a1  AR  a 2  Ln (TA)  a3  PRB  a 4  BIG 4

missä

(1)

BKT = 1 jos asiakas menee konkurssiin kahden vuoden sisällä
raportoinnista, ja 0 muutoin,

AR = 1 jos tilintarkastuskertomuksessa on maininta toiminnan
jatkuvuuden epävarmuudesta, ja 0 muutoin,
Ln (TA ) = taseen loppusumman (,000 €) luonnollinen logaritmi

PRB

= konkurssin todennäköisyys Zmijewskin (1984) mallilla

mitattuna,

BIG 4 = 1 jos tilintarkastuksen on suorittanut Big 4 -yritys, ja 0
muutoin.
Mallin selitettävä muuttuja (BKT) mittaa, meneekö yritys konkurssiin kahden
vuoden sisällä saatuaan vuoden 2011 tilintarkastuskertomuksen, vai ei. Tässä
yhteydessä yrityksen määritellään menevän konkurssiin, jos yritys asetetaan
konkurssiin tai yrityksen saneerausmenettely alkaa kahden vuoden sisällä vuoden
2011 tilintarkastuskertomuksen allekirjoituspäivästä. Myös muun muassa Carey ym.
(2008) sekä Svanberg ja Öhman (2014) käyttivät tutkimuksissaan kahden vuoden
aikarajaa. Mallissa selittävänä muuttujana on tilintarkastuskertomus (AR), joka voi
olla joko vakiomuotoinen tai se voi sisältää viittauksen toiminnan jatkuvuuden
epävarmuudesta.

Tässä

tilintarkastuskertomuksen

tutkimuksessa
katsotaan

käytettävän
viittaavan

määritelmän
toiminnan

mukaisesti
jatkuvuuden

epävarmuuteen vain silloin, kun toiminnan jatkuvuus on nimenomaan mainittuna
tilintarkastuskertomuksessa, kuten jo edellä luvussa 6.1.1 on määritelty.
Careyn ym. (2008) sekä Svanbergin ja Öhmanin (2014) tutkimusten tavoin tässäkin
tutkimuksessa koon mittarina käytetään taseen loppusumman luonnollista logaritmia.
Koska vastinparien muodostaminen on perustunut muun muassa yrityksen kokoon,
tulee

koon

vaikutus

tutkimuksessa

kontrolloitua

kahteen

kertaan.

Vastinparimenetelmästä huolimatta Careyn ym. sekä Svanbergin ja Öhmanin
tutkimusten tuloksissa kokoa mittaava muuttuja on tilastollisesti merkitsevä 5 %:n
riskitasolla. Näin ollen on erittäin perusteltua pitää muuttuja logistisessa
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regressiomallissa, vaikka sen vaikutus on jo kertaalleen otettu huomioon tässäkin
tutkimuksessa.
Logistisessa regressiomallissa taloudellisen tilanteen vaikutus kontrolloidaan Careyn
ym. (2008) sekä Svanbergin ja Öhmanin (2014) tavoin muuttujan PRB avulla.
Muuttuja mittaa yrityksen todennäköisyyttä ajautua konkurssiin. Mittarina käytetään
Zmijewskin (1984) mallia, joka saa sitä suuremman arvon, mitä todennäköisemmin
yritys ajautuu konkurssiin. Kuten yrityksen koko, myös yrityksen taloudellinen
tilanne tulee kontrolloiduksi tutkimuksessa kahteen kertaan.
Careyn ym. (2008) logistisen regressiomallin tulosten perusteella BIG4-muuttujalla
on merkittävästi lisäävä vaikutus konkurssin todennäköisyyteen. Svanbergin ja
Öhmanin (2014) tutkimuksessa samansuuntainen tulos on suuntaa antava, mutta ei
tilastollisesti merkitsevä. Tässäkin tutkimuksessa BIG4-muuttujan oletetaan olevan
positiivisesti yhteydessä selitettävään muuttujaan.
6.2.2

Hypoteesin 2 testaamiseen käytettävä logistinen regressio

Tutkimuksen toista hypoteesia (H2), jonka mukaan toiminnan jatkuvuuden
raportointi lisää tilintarkastajan vaihtamisen todennäköisyyttä, testataan seuraavan
logistisen regression avulla:
Log ( Switch)  a 0  a1  AR  a 2  Ln (TA)  a3  PRB  a 4  BIG 4

missä

(2)

Switch = 1 jos asiakas vaihtaa tilintarkastajaa vuoden sisällä
raportoinnista, ja 0 muutoin,

AR = 1 jos tilintarkastuskertomuksessa on maininta toiminnan
jatkuvuuden epävarmuudesta, ja 0 muutoin,
Ln (TA ) = taseen loppusumman (,000 €) luonnollinen logaritmi

PRB

= konkurssin todennäköisyys Zmijewskin (1984) mallilla

mitattuna,

BIG 4 = 1 jos tilintarkastuksen on suorittanut Big 4 -yritys, ja 0
muutoin.

53
Mallin selitettävänä muuttujana on Switch, joka ilmaisee sen, vaihtaako
tilintarkastusasiakas

tilintarkastajaa

vai

ei.

Asiakkaan

katsotaan

vaihtavan

tilintarkastajaa, jos vuonna 2012 päättynyttä tilikautta koskevaa tilintarkastusta ei ole
suorittanut sama tilintarkastaja, joka suoritti vuonna 2011 päättynyttä tilikautta
koskevan tilintarkastuksen. Tilintarkastaja määritellään tässä vaihtuneeksi, jos sekä
tilintarkastaja (henkilö) että tilintarkastusyritys vaihtuvat.
Käytettyjen tietolähteiden asettamien rajoitusten vuoksi tilintarkastajan vaihtamista
tutkittaessa ei todellisuudessa tiedetä, onko tilintarkastajaa vaihdettu asiakkaan
tahdosta vai onko tilintarkastaja esimerkiksi irtisanoutunut. Koska tilintarkastajan
vaihtaminen tilintarkastajan aloitteesta on kuitenkin melko harvinaista verrattuna
asiakaslähtöiseen tilintarkastajan vaihtamiseen (Calderon & Ofobike 2008) ja koska
mikään ei anna aihetta olettaa, että toiminnan jatkuvuuden raportointi lisäisi
tilintarkastajan irtisanoutumisen todennäköisyyttä, uskotaan tutkimuksen tulosten
olevan valideja. Myöskään esimerkiksi Vanstraelenin (2003) tutkimuksessa ei ole
eroteltu, onko asiakas päättänyt vaihtaa tilintarkastajaa omasta halustaan vai onko
asiakas vaihtanut tilintarkastajaa muusta syystä.
Mallin selittävä muuttuja sekä kontrollimuuttujat ovat samat kuin edellisessä
alaluvussa esitellyssä logistisessa regressiomallissa, jolla testataan raportoinnin
itseään

ennustavan

vaikutuksen

olemassaoloa.

Tilintarkastajan

vaihtamista

koskevissa tutkimuksissa tilintarkastusasiakasyrityksen koon ja taloudellisen
tilanteen on osoitettu vaikuttavan todennäköisyyteen, että asiakas vaihtaa
tilintarkastajaa

(esim.

Schwartz

&

Menon

1985,

Krishnan

1994).

Vastinparimenetelmästä huolimatta myös Careyn ym. (2008) tutkimuksessa
molemmat tekijät vaikuttavat tilastollisesti erittäin merkitsevästi tilintarkastajan
vaihtamiseen. Vaihtamisen todennäköisyyttä lisää usein asiakasyrityksen pieni koko
ja heikko taloudellinen tilanne (Schwartz & Menon 1985, Krishnan 1994, Carey ym.
2008).
Isojen kansainvälisten tilintarkastusyhteisöjen, eli Big 4 -yritysten, katsotaan yleisesti
ottaen edustavan korkeaa tilintarkastuslaatua ja konservatismia (DeAngelo 1981,
Vanstraelen 2003, Francis 2004). Big 4 -yritysten asiakkaiden voidaan olettaa
vaihtavan tilintarkastajaa harvemmin kuin pienten tilintarkastusyritysten asiakkaiden,
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koska vastaavia tilintarkastusyrityksiä on markkinoilla vain vähän (Carey ym. 2008,
Svanberg & Öhman 2014). Toisaalta taas tilintarkastajan vaihtoa saattaa motivoida
niin sanottu puhtaan lausunnon kalastaminen, joka voidaan kokea helpompana, jos
sen

hetkinen

tilintarkastaja

on

yksi

markkinoiden

konservatiivisimmista

tilintarkastajista (Vanstraelen 2003). Tässä tutkimuksessa ei tehdä oletuksia sen
suhteen,

minkä

suuntainen

tilintarkastajan vaihtamiseen.

vaikutus

BIG4-muuttujalla

mahdollisesti

on

55
7

TUTKIMUSTULOKSET

Seuraavaksi tutkielmassa edetään aineiston analyysiin. Tämän luvun ensimmäisessä
alaluvussa kuvaillaan kerätyn aineiston ominaisuuksia ja analysoidaan samalla
vastinparimenetelmän onnistumista kontrollimuuttujien suhteen. Tämän jälkeen
seuraavissa alaluvuissa päästään tutkimuksen varsinaisiin tuloksiin. Ensin alaluvussa
7.2 käydään läpi toiminnan jatkuvuuden raportoinnin itseään ennustavaa vaikutusta
koskevat tutkimustulokset. Alaluvussa 7.3 esitellään tilintarkastajan vaihtamista
koskevat tutkimustulokset. Tämän luvun viimeisessä alaluvussa 7.4 tutkitaan
saatujen

tutkimustulosten

herkkyyttä

tietyille

aineiston

ominaisuuksille

herkkyystestien avulla.
7.1

Aineiston kuvaus

Tutkimusaineisto käsittää 224 yritystä, joista 112 yrityksellä on vuoden 2011
tilintarkastuskertomuksessa maininta toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta. Nämä
yritykset

muodostavat

muodostettu

tutkimuksen

NGCO-ryhmä

käsittää

GCO-ryhmän.
112

yritystä,

Vastinparimenetelmällä
joiden

vuoden

2011

tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen. Taulukosta 4 voidaan nähdä, että
vastinparimenetelmällä on onnistuttu muodostamaan koon suhteen erittäin hyvin
toisiaan vastaavat ryhmät. Ryhmät ovat hyvin samankaltaisia myös muuttujan BIG4
suhteen, vaikka yritysten käyttämä tilintarkastusyhteisö ei ollutkaan kriteerinä
vastinpareja muodostettaessa. Molemmissa ryhmissä alle puolet (n. 40 %) yrityksistä
on käyttänyt tilintarkastajanaan Big 4 -yritystä. Sen sijaan taloudellinen tilanne eroaa
ryhmien välillä erittäin merkitsevästi (p < 0,001) vastinparimenetelmästä huolimatta.
GCO-ryhmän yritysten todennäköisyys ajautua konkurssiin on Zmijewskin (1984)
mallilla mitattuna keskimäärin huomattavasti suurempi kuin NGCO-ryhmän
yritysten. Taloudellista tilannetta mittaava PRB ei ole normaalisti jakautunut ja se
sisältää paljon poikkeavia arvoja. Koska poikkeavat arvot kuvaavat kyseessä olevien
yritysten todellista taloudellista tilannetta, ja koska logistinen regressioanalyysi ei
oleta muuttujien olevan normaalisti jakautuneita, tutkimusta jatketaan alkuperäisellä
aineistolla.
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Taulukko 4. Kontrollimuuttujien tilastolliset ominaisuudet ryhmittäin.
GCO-ryhmäb
(n = 112)

NGCO-ryhmäb
(n = 112)

Ln(TA)

6,31 (6,20)

6,29 (6,23)

0,369

PRB

7,30 (3,45)

2,86 (1,29)

< 0,001

BIG4 = 1

44 (39,3 %)

47 (42,0 %)

0,775

Muuttujaa

Ryhmien välisen
eron p-arvoc

a

Muuttujien määritelmät:
Ln(TA) = taseen loppusumman (,000 €) luonnollinen logaritmi,
PRB = konkurssin todennäköisyys Zmijewskin (1984) mallilla mitattuna,
BIG4 = 1 jos tilintarkastuksen on suorittanut Big 4 -yritys.
b
Jatkuville muuttujille on ilmoitettu keskiarvo (mediaani) ja kategoriselle muuttujalle esiintyvyys.
c
Ryhmien välisten erojen merkitsevyyden testaamiseen on käytetty jatkuvien muuttujien kohdalla Wilcoxon
merkittyjen sijalukujen testiä ja kategorisen muuttujan kohdalla McNemar-testiä.

Riippumattomien muuttujien väliset korrelaatiokertoimet esitetään taulukon 5
paneelissa A. Muuttujien AR ja PRB välinen korrelaatio on positiivinen ja
tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0,001). Tämä vahvistaa sen, että
vastinparimenetelmällä ei onnistuttu halutulla tavalla kaltaistamaan GCO-ryhmää ja
NGCO-ryhmää taloudellisen tilanteen suhteen. Sen sijaan voidaan päätellä, että mitä
huonommassa taloudellisessa tilanteessa yritys on, sitä todennäköisemmin se on
saanut toiminnan jatkuvuutta koskevan tilintarkastuskertomuksen. Korrelaatioiden
perusteella voidaan myös päätellä, että mitä pienempi yritys on, sitä huonommassa
taloudellisessa tilanteessa se on, ja sitä todennäköisemmin tilintarkastajana on
toiminut muu kuin Big 4 -yritys.
Taulukko 5. Riippumattomien muuttujien väliset korrelaatiot ja multikollineaarisuus.
AR

Ln(TA)

PRB

BIG4

Paneeli A: Spearmanin korrelaatiomatriisi.
AR

1

Ln(TA)

0,004

PRB

0,376***

BIG4

-0,027

1
-0,381***

1

0,405***

-0,062

1

Paneeli B: Multikollineaarisuus.
Toleranssi

0,908

0,641

0,710

0,804

VIF

1,102

1,560

1,408

1,244

***p < 0,001
Muuttujat:
AR = 1 jos tilintarkastuskertomuksessa on maininta toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta, ja 0 muutoin,
Ln(TA) = taseen loppusumman (,000 €) luonnollinen logaritmi,
PRB = konkurssin todennäköisyys Zmijewskin (1984) mallilla mitattuna,
BIG4 = 1 jos tilintarkastuksen on suorittanut Big 4 -yritys, ja 0 muutoin.
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Logistinen

regressioanalyysi

on

herkkä

riippuvien

muuttujien

väliselle

multikollineaarisuudelle (Metsämuuronen 2008: 116). Osa mallin muuttujista
korreloi keskenään erittäin merkitsevästi (p < 0,001), kuten edellä mainitaan.
Korrelaatiokertoimet eivät kuitenkaan ole niin korkeat, että ne varsinaisesti
viittaisivat

multikollineaarisuuteen.

Taulukon

5

paneelissa

B

ilmoitettujen

toleranssien ja VIF-arvojen (variance inflation factor) perusteella ei ole syytä epäillä,
että mallissa esiintyisi multikollineaarisuutta.
7.2

Toiminnan

jatkuvuuden

raportoinnin

vaikutus

konkurssin

estimoimista

tarkastellaan

todennäköisyyteen
Ennen

varsinaisen

logistisen

regressioanalyysin

konkurssiin menneiden yritysten osuutta toiminnan jatkuvuuden vuoksi mukautetun
tilintarkastuskertomuksen

saaneiden

yritysten

ja

vakiomuotoisen

tilintarkastuskertomuksen saaneiden yritysten keskuudessa. Taulukosta 6 voidaan
havaita, että GCO-ryhmän 112 yrityksestä 20 (17,9 %) on ajautunut konkurssiin
kahden vuoden sisällä tilintarkastuskertomuksen saatuaan. Sen sijaan vain 2 (1,8 %)
NGCO-ryhmän 112 yrityksestä on mennyt konkurssiin. Ero ryhmien välillä on
erittäin merkitsevä (p < 0,001). Yhden muuttujan analyysin tulokset ovat näin ollen
linjassa Svanbergin ja Öhmanin (2014) ruotsalaisen tutkimuksen kanssa. Sen sijaan
Careyn ym. (2008) Australiassa toteutetussa tutkimuksessa ryhmien välillä ei
konkurssiin menneiden osuuksissa ole merkittävää eroa. Konkurssiin ajautui heidän
tutkimuksessaan molemmista ryhmistä hieman yli 10 % yrityksistä. Taulukosta 6
voidaan myös havaita, että toiminnan jatkuvuuden epävarmuuteen viittaavan
tilintarkastuskertomuksen saaneista suomalaisista yksityisistä osakeyhtiöistä hieman
yli 80 % jatkaa toimintaansa ainakin seuraavat kaksi vuotta. Ruotsalaisten pienten
yritysten keskuudessa selviytyneiden osuus on samaa luokkaa (noin 79 %).
Taulukko 6. Tilintarkastuskertomus ja konkurssiin ajautuminen.
Konkurssi (BKT)
Tilintarkastuskertomus (AR)
Toiminnan jatkuvuuden epävarmuus
Vakio
Pearson χ2 = 16,331, df = 1, p < 0,001.

Kyllä

Ei

Yhteensä

20 (17,9 %)

92 (82,1 %)

102 (100,0 %)

2 (1,8 %)

110 (98,2 %)

81 (100,0 %)

58
Kuten edellisestä alaluvusta 7.1 käy ilmi, tässä tutkimuksessa GCO-ryhmän yritykset
ovat vastinparimenettelystä huolimatta keskimäärin merkittävästi heikommassa
taloudellisessa tilanteessa kuin NGCO-ryhmän yritykset. Näin ollen se, että GCOryhmän yrityksistä suurempi osuus menee konkurssiin verrattuna NGCO-ryhmän
yrityksiin, voi johtua itse asiassa GCO-ryhmän keskimäärin heikommasta
taloudellisesta tilanteesta eikä suinkaan toiminnan jatkuvuuden vuoksi mukautetusta
tilintarkastuskertomuksesta. Estimoimalla edellä luvussa 6.2.1 esitelty logistinen
regressiomalli pystytään kontrolloimaan koon, taloudellisen tilanteen sekä käytetyn
tilintarkastusyrityksen vaikutus konkurssin todennäköisyyteen.
Taulukosta 7 voidaan nähdä toiminnan raportoinnin itseään ennustavaa vaikutusta
koskevan logistisen regressioanalyysin tulokset. Malli itsessään on tilastollisesti
erittäin merkitsevä (p < 0,001). Tulosten perusteella toiminnan jatkuvuuden
raportointi lisää merkittävästi (p < 0,01) konkurssin todennäköisyyttä. Tulokset
tukevat näin ollen tutkimuksen ensimmäistä hypoteesia, jonka mukaan toiminnan
jatkuvuuden epävarmuuden raportointi lisää tilintarkastusasiakkaan konkurssin
todennäköisyyttä. Yksikään kontrollimuuttujista ei ole tilastollisesti merkitsevä.
Tästä voidaan päätellä, ettei esimerkiksi GCO-ryhmän keskimäärin NGCO-ryhmää
heikompi taloudellinen tilanne ole tosiasiallisena syynä siihen, että yritykset, jotka
ovat saaneet toiminnan jatkuvuutta koskevan tilintarkastuskertomuksen, ajautuvat
konkurssiin todennäköisemmin kuin vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen
saaneet yritykset.
Taulukko 7. Konkurssia koskevan logistisen regression tulokset.
Muuttuja

Regressiokerroin

Waldin testisuure

p-arvo

Vakio

-5,340

20,319

< 0,001

AR

2,361

9,488

0,002

Ln(TA)

0,209

2,131

0,144

PRB

0,029

1,184

0,276

BIG4

-0,301

0,307

0,580

n = 224
p < 0,001, Pseudo R2 = 18,9 %
Estimoitu malli: Log(BKT) = a0 + a1*AR + a2*Ln(TA) + a3*PRB + a4*BIG4, missä
BKT = 1 jos asiakas menee konkurssiin kahden vuoden sisällä raportoinnista, ja 0 muutoin,
AR = 1 jos tilintarkastuskertomuksessa on maininta toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta, ja 0 muutoin,
Ln(TA) = taseen loppusumman (,000 €) luonnollinen logaritmi,
PRB = konkurssin todennäköisyys Zmijewskin (1984) mallilla mitattuna,
BIG4 = 1 jos tilintarkastuksen on suorittanut Big 4 -yritys, ja 0 muutoin
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Kaiken kaikkiaan tämän Suomessa toteutetun tutkimuksen tulokset tukevat
raportoinnin itseään ennustavan vaikutuksen olemassaoloa. Tulokset ovat näin ollen
ristiriidassa esimerkiksi Citronin ja Tafflerin (1992), Citronin ja Tafflerin (2001)
sekä Careyn ym. (2008) tutkimustulosten kanssa. Näiden tutkimusten tulokset
osoittavat, että toiminnan jatkuvuuden raportoinnilla ei ole merkittävää vaikutusta
konkurssin todennäköisyyteen. Aikaisemmista tutkimuksista sen sijaan esimerkiksi
Gaeremynckin ja Willekensin (2003), Vanstraelenin (2003) sekä Svanbergin ja
Öhmanin

(2014)

tutkimustulokset

tukevat

raportoinnin

itseään

ennustavan

vaikutuksen olemassaoloa. Näin ollen huomioni, että Manner-Euroopassa ja
Pohjoismaissa toteutettujen tutkimusten tulokset tukevat yhteneväisesti raportoinnin
itseään ennustavaa vaikutusta, saa tukea tämän tutkimuksen tulosten myötä.
7.3

Toiminnan

jatkuvuuden

raportoinnin

vaikutus

tilintarkastajan

vaihtamiseen
Kuten jo edellä luvusta 6.1.3 käy ilmi, toiminnan jatkuvuuden raportoinnin
vaikutusta tilintarkastajan vaihtamiseen tutkitaan aineistolla, josta on poistettu
konkurssiin menneet yritykset sekä yritykset, joista ei saada varmaa tietoa, ovatko ne
vaihtaneet tilintarkastajaa. Näin ollen tutkimuksen toista hypoteesia testataan
aineistolla, joka koostuu 183 yrityksestä. GCO-ryhmän yrityksiä mukana on 102 ja
NGCO-ryhmän yrityksiä 81. Myöhemmin alaluvussa 7.4.3 tehdään herkkyystesti
aineistolla, josta yritykset on poistettu vastinpareittain. Näin voidaan varmistua,
vaikuttaako epäsuhta GCO-ryhmän ja NGCO-ryhmän välillä tutkimuksen tuloksiin.
Tilintarkastajan vaihtamista tarkastellaan alustavasti ensin yhden muuttujan
analyysin avulla. Siinä verrataan tilintarkastajaa vaihtaneiden yritysten osuutta
toiminnan jatkuvuuden vuoksi mukautetun tilintarkastuskertomuksen saaneiden
yritysten

ja

vakiomuotoisen

tilintarkastuskertomuksen

saaneiden

yritysten

keskuudessa. Kuten taulukosta 8 voidaan nähdä, toiminnan jatkuvuutta koskevan
tilintarkastuskertomuksen saaneista yrityksistä 12,3 % vaihtaa tilintarkastajaa. Osuus
on pienempi kuin Svanbergin ja Öhmanin (2014) ruotsalaisessa tutkimuksessa, jossa
vastaava osuus on 16,4 %. Vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen saaneista
yrityksistä 4,9 % vaihtaa tilintarkastajaa. Osuus on lähes sama kuin Svanbergin ja
Öhmanin tutkimuksessa. Näin ollen molemmissa tutkimuksissa tilintarkastajaa
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vaihtaa useammin yritys, joka on saanut toiminnan jatkuvuuden epävarmuuteen
viittaavan tilintarkastuskertomuksen, kuin vakiomuotoisen tilintarkastusraportin
saanut yritys. Ero ryhmien välillä on tässä tutkimuksessa kuitenkin vain suuntaa
antava, mutta ei tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla (p = 0,068) toisin kuin
Svanbergin ja Öhmanin tutkimuksessa. Australialaisessa Careyn ym. (2008)
tutkimuksessa vaihtaneiden osuus molemmissa ryhmissä on suurempi kuin tässä
tutkimuksessa, mutta ero ryhmien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevä.
Taulukko 8. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan vaihtaminen.
Tilintarkastajan vaihto (Switch)
Tilintarkastuskertomus (AR)
Toiminnan jatkuvuuden epävarmuus
Vakio

Kyllä

Ei

Yhteensä

10 (12,3 %)

71 (87,7 %)

102 (100,0 %)

5 (4,9 %)

97 (95,1 %)

81 (100,0 %)

Pearson χ2 = 3,324, df = 1, p = 0,068.

Taulukosta 9 voidaan nähdä tilintarkastajan vaihtamista koskevan logistisen
regressioanalyysin keskeiset tulokset. Malli on tilastollisesti merkitsevä 5 %:n
riskitasolla. Myös tilintarkastuskertomusta kuvaava muuttuja AR on tilastollisesti
merkitsevä 5 %:n riskitasolla ja regressiokerroin on positiivinen. Tulokset tukevat
näin ollen tutkimuksen toista hypoteesia, jonka mukaan tilintarkastusasiakkaat,
joiden

tilintarkastuskertomuksessa

on

maininta

toiminnan

jatkuvuuden

epävarmuudesta, vaihtavat tilintarkastajaa todennäköisemmin kuin vakiomuotoisen
tilintarkastuskertomuksen saaneet asiakkaat. Tulokset ovat tältä osin yhdenmukaiset
aikaisempien tutkimusten tulosten kanssa (esim. Citron & Taffler 1992, Vanstraelen
2003, Carey ym. 2008, Svanberg & Öhman 2014).
Yrityksen kokoa mittaava muuttuja Ln(TA) on negatiivinen, kuten odotettiinkin.
Tässä tutkimuksessa koon vaikutus tilintarkastajan vaihtamiseen ei ole kuitenkaan
merkitsevä 5 %:n riskitasolla. Tulosta voitaneen silti pitää suuntaa antavana (p =
0,099). Sillä, toimiiko tilintarkastajana Big 4 -yritys, ei tulosten perusteella ole
merkittävää vaikutusta tilintarkastajan vaihtamiseen, kuten ei ole Careyn ym. (2008)
eikä Svanbergin ja Öhmanin (2014) tutkimuksissakaan. Logistisen regressiomallin
taloudellista tilannetta mittaava muuttuja (PRB) on negatiivinen ja merkitsevä 5 %:n
riskitasolla (p = 0,046). Näin ollen paremmassa taloudellisessa tilanteessa olevat
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yritykset vaihtavat tulosten perusteella tilintarkastajaa todennäköisemmin kuin
heikommassa taloudellisessa tilanteessa olevat yritykset. Tulokset ovat tältä osin
ristiriidassa aikaisempien tutkimusten kanssa, joissa heikon taloudellisen tilanteen on
osoitettu lisäävän tilintarkastajan vaihtamisen todennäköisyyttä (esim. Schwartz &
Menon 1985, Krishnan & Stephens 1995). Myös Careyn ym. (2008) tutkimustulosten
perusteella heikko taloudellinen tilanne lisää merkitsevästi todennäköisyyttä, että
asiakas vaihtaa tilintarkastajaa. Svanbergin ja Öhmanin tutkimuksessa taloudellisella
tilanteella ei ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta.
Taulukko 9. Tilintarkastajan vaihtamista koskevan logistisen regression tulokset.
Muuttuja

Regressiokerroin

Waldin testisuure

p-arvo

Vakio

-0,934

0,719

0,396

AR

1,587

6,414

0,011

Ln(TA)

-0,302

2,722

0,099

PRB

-0,168

3,975

0,046

BIG4

0,296

0,212

0,645

n = 183
p = 0,034, Pseudo R2 = 12,8 %
Estimoitu malli: Log(Switch) = a0 + a1*AR + a2*Ln(TA) + a3*PRB + a4*BIG4, missä
Switch = 1 jos asiakas vaihtaa tilintarkastajaa vuoden sisällä raportoinnista, ja 0 muutoin,
AR = 1 jos tilintarkastuskertomuksessa on maininta toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta, ja 0 muutoin,
Ln(TA) = taseen loppusumman (,000 €) luonnollinen logaritmi,
PRB = konkurssin todennäköisyys Zmijewskin (1984) mallilla mitattuna,
BIG4 = 1 jos tilintarkastuksen on suorittanut Big 4 -yritys, ja 0 muutoin.

Tämän tutkimuksen tulokset taloudellisen tilanteen suhteen ovat jopa hieman
yllättäviä. Tutkimustulosten perusteella GCO-ryhmän yritykset, eli yritykset, joiden
tilintarkastuskertomuksessa on maininta toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta,
vaihtavat

tilintarkastajaa

todennäköisemmin

kuin

vakiomuotoisen

tilintarkastuskertomuksen saaneet NGCO-ryhmän yritykset. Kuten edellä luvusta 7.1
käy ilmi, GCO-ryhmään valikoitui vastinparimenetelmästä huolimatta keskimäärin
merkittävästi heikommassa taloudellisessa tilanteessa olevia yrityksiä. Tulosten
mukaan kuitenkin paremmassa taloudellisessa tilanteessa olevat yritykset vaihtavat
tilintarkastajaa todennäköisemmin kuin heikossa taloudellisessa tilanteessa olevat
yritykset. Kun huomioidaan kokonaiskuva, nousee kysymys, onko mahdollista, että
tilintarkastajaa vaihtavat todennäköisimmin asiakkaat, jotka ovat suhteellisen
hyvässä

taloudellisessa

tilintarkastuskertomuksen,

tilanteessa,

mutta

jossa

maininta

on

saavat

siitä

toiminnan

huolimatta
jatkuvuuden
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epävarmuudesta. Mikäli näin on, saattaisi taustalla olla se, että paremmassa
taloudellisessa tilanteessa olevat yritykset eivät koe toiminnan jatkuvuuden
raportointia kohdallaan aiheelliseksi. Tällöin olisi mielestäni luonnollista, että yritys
haluaisi luopua mielestään epäpätevästä tilintarkastajasta.
7.4

Herkkyystestit

Tässä tutkimuksessa käytettyihin menetelmiin ja kerättyyn tutkimusaineistoon
saattaa liittyä ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa osaltaan tutkimustuloksiin. Jotta
voidaan varmistua, ovatko saadut tutkimustulokset herkkiä aineiston muutoksille,
tehdään seuraavaksi herkkyystestejä. Niiden avulla on tarkoitus selvittää, ovatko
tulokset herkkiä tiettyjen toimialojen ja konserniyritysten mukanaololle. Myös niin
sanotusti vajaan vastinparimenetelmän käytön vaikutusta tilintarkastajan vaihtamista
koskeviin tutkimustuloksiin tutkitaan herkkyystestin avulla. Lopuksi testataan vielä
tulosten herkkyyttä residuaalien poikkeaville arvoille.
7.4.1

Toimialan vaikutus

Useissa toiminnan jatkuvuuden raportoinnin vaikutuksia käsittelevissä tutkimuksissa
(esim. Nogler 1995, Krishnan & Krishnan 1996, Carcello & Neal 2003, Carey ym.
2008) otanta on rajattu koskemaan vain tiettyjä toimialoja. Usein tutkimusten
ulkopuolelle jätetään esimerkiksi yritykset, jotka toimivat kiinteistö-, pankki ja
rahoitusalalla. Myös Zmijewski (1984) rajasi osan toimialoista tutkimuksen
ulkopuolelle, kun hän kehitti konkurssin ennustamismallin, jota myös tässä
tutkimuksessa käytetään taloudellisen tilanteen mittarina (muuttuja PRB). Tässä
tutkimuksessa mitään toimialaa ei ole kuitenkaan jätetty pois. Jotta voidaan
varmistua, ovatko tutkimuksen tulokset herkkiä tiettyjen toimialojen mukanaololle,
tehdään herkkyystesti molemmille hypoteeseille. Esimerkiksi Zmijewski (1984) sekä
Carcello ja Neal (2003) rajasivat tutkimuksensa koskemaan vain yrityksiä, joiden
nelinumeroinen SIC-koodi (The Standard Industrial Code) on pienempi kuin 6000.
Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 2008 ei täysin vastaa SIC-luokitusta.
Jokseenkin samaan toimialarajaukseen päästään kuitenkin, kun valitaan mukaan vain
yritykset, joiden pääasiallisen toimialan TOL-koodi on A–G (ks. Suomen virallinen
tilasto 2010). Näin ollen alkuperäisestä aineistosta jätetään pois yritykset, jotka
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toimivat pääasiallisesti palvelualalla (H–N, R ja S), koulutusalalla (P) tai terveys- ja
sosiaalipalveluiden alalla (Q). Herkkyystesti koskien toiminnan jatkuvuuden
raportoinnin itseään ennustavaa vaikutusta tehdään aineistolla, joka käsittää 114
yritystä. Tilintarkastajan vaihtamista koskevien tutkimustulosten herkkyyttä tiettyjen
toimialojen mukanaololle testataan aineistolla, joka koostuu 96 yrityksestä.
Molemmissa herkkyystesteissä jää pois lähes puolet alkuperäisistä yrityksistä, joita
hypoteesien testaamiseen on käytetty.
Herkkyystestin tulokset, jotka koskevat toiminnan jatkuvuuden raportoinnin itseään
ennustavaa vaikutusta, esitellään taulukossa 10. Tulokset ovat pääosin linjassa
varsinaisten tutkimustulosten kanssa, vaikka tilintarkastuskertomus menettääkin
hieman merkitsevyyttään (p < 0,05). Kun osa toimialoista rajataan tutkimuksen
ulkopuolelle, toiminnan jatkuvuuden raportoinnin ohella myös asiakasyrityksen koko
vaikuttaa positiivisesti konkurssin todennäköisyyteen. Koon suhteen tulos on tosin
vain suuntaa antava (p = 0,057).
Taulukko 10. Konkurssin todennäköisyyttä koskevien tulosten herkkyys tietyille toimialoille –
herkkyystestin tulokset.
Muuttuja

Regressiokerroin

Waldin testisuure

p-arvo

Vakio

-6,624

10,654

0,001

AR

1,664

4,090

0,043

Ln(TA)

0,508

3,626

0,057

PRB

0,048

1,034

0,309

BIG4

-0,985

1,505

0,220

n = 114
p = 0,032, Pseudo R2 = 18,1 %
Estimoitu malli: Log(BKT) = a0 + a1*AR + a2*Ln(TA) + a3*PRB + a4*BIG4, missä
BKT = 1 jos asiakas menee konkurssiin kahden vuoden sisällä raportoinnista, ja 0 muutoin,
AR = 1 jos tilintarkastuskertomuksessa on maininta toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta, ja 0 muutoin,
Ln(TA) = taseen loppusumman (,000 €) luonnollinen logaritmi,
PRB = konkurssin todennäköisyys Zmijewskin (1984) mallilla mitattuna,
BIG4 = 1 jos tilintarkastuksen on suorittanut Big 4 -yritys, ja 0 muutoin

Tutkimustulokset, jotka koskevat toiminnan jatkuvuuden raportoinnin vaikutuksia
tilintarkastajan vaihtamiseen, eivät myöskään ole merkittävimmiltä osin herkkiä
kaikkien toimialojen mukana ololle. Kun osa toimialoista poistetaan aineistosta,
raportointi vaikuttaa edelleenkin 5 % riskitasolla merkittävästi tilintarkastajan
vaihtamiseen, kuten taulukosta 11 voidaan huomata. Palvelualojen, koulutusalojen
sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden alojen poisjättäminen aiheuttaa kuitenkin sen,
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että asiakasyrityksen koolla ja taloudellisella tilanteella ei ole enää merkittävää
vaikutusta tilintarkastajan vaihtamisen todennäköisyyteen.
Taulukko 11. Tilintarkastajan vaihtamista koskevien tulosten herkkyys tietyille toimialoille –
herkkyystestin tulokset.
Muuttuja

Regressiokerroin

Waldin testisuure

p-arvo

Vakio

-0,594

0,080

0,777

AR

2,202

5,799

0,016

Ln(TA)

-0,378

1,394

0,238

PRB

-0,260

2,693

0,101

BIG4

0,719

0,634

0,426

n = 96
p = 0,065, Pseudo R2 = 19,0 %
Estimoitu malli: Log(Switch) = a0 + a1*AR + a2*Ln(TA) + a3*PRB + a4*BIG4,
Switch = 1 jos asiakas vaihtaa tilintarkastajaa vuoden sisällä raportoinnista, ja 0 muutoin,
AR = 1 jos tilintarkastuskertomuksessa on maininta toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta, ja 0 muutoin,
Ln(TA) = taseen loppusumman (,000 €) luonnollinen logaritmi,
PRB = konkurssin todennäköisyys Zmijewskin (1984) mallilla mitattuna,
BIG4 = 1 jos tilintarkastuksen on suorittanut Big 4 -yritys, ja 0 muutoin.

7.4.2

Konsernien vaikutus

Molemmat tutkimuksen hypoteesit testataan herkkyystesteillä ilman konserniin
kuuluvia yrityksiä. Konserniin kuuluva yritys voi saada taloudellista apua muilta
saman konsernin yrityksiltä tilanteessa, jossa konserniin kuulumaton yritys ei ehkä
enää saisi tukea mistään ja ajautuisi konkurssiin. Toisaalta taas suhteellisen
hyvässäkin taloudellisessa tilanteessa oleva konserniyritys saattaa ajautua kriisiin
muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten mukana (Laitinen & Laitinen 2004:
229–230).

Näin

ollen

konserniin

kuuluminen

saattaa

vaikuttaa

yrityksen

todennäköisyyteen ajautua konkurssiin. Samaan konserniin kuuluvilla yrityksillä on
lisäksi usein sama tilintarkastaja, joten konsernisuhteet saattavat vaikuttaa myös
tilintarkastajan valintaan ja vaihtamiseen (Branson & Breesch 2004). Jotta voidaan
varmistua,

etteivät

konsernisuhteet

vaikuta

tutkimuksen

tuloksiin,

tehdään

herkkyystestit molemmille hypoteeseille ilman konserniyrityksiä. Konserniyrityksiä
on

aineistossa

alun

perin

83,

joten

herkkyystesti

koskien

konkurssin

todennäköisyyttä tehdään aineistolla, joka käsittää 141 yritystä. Tilintarkastajan
vaihtamista koskevien tulosten herkkyyttä konserniyritysten mukanaololle testataan
aineistolla, joka koostuu 116 yrityksestä.
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Taulukosta 12 voidaan nähdä herkkyystestin tulokset koskien konkurssin
todennäköisyyttä. Herkkyystestin tulokset ovat oleellisilta osin linjassa varsinaisten
tutkimustulosten kanssa. Tulosten perusteella toiminnan jatkuvuuden raportointi lisää
tilastollisesti melkein merkitsevästi todennäköisyyttä, että tiintarkastusasiakas
ajautuu konkurssiin (p = 0,01). Kuten varsinaisissa tuloksissa, myöskään
herkkyystestin tuloksissa yksikään kontrollimuuttuja ei vaikuta merkittävästi
konkurssin

todennäköisyyteen.

Herkkyystestissä

kaikkien

kontrollimuuttujien

riskitaso on lähes 100 %, joten voitaneen sanoa, että herkkyystestissä mallin
merkitsevyys (p < 0,01) ja selitysaste (R2 = 18,4 %) tulevat lähes kokonaan vakion ja
tilintarkastuskertomusta kuvaavan muuttujan (AR) kautta.
Taulukko 12. Konkurssin todennäköisyyttä koskevien tulosten herkkyys konserniyritysten
mukanaololle – herkkyystestin tulokset.
Muuttuja

Regressiokerroin

Waldin testisuure

p-arvo

Vakio

-4,176

5,733

0,017

AR

2,751

6,632

0,010

Ln(TA)

0,001

0,000

0,997

PRB

-0,003

0,008

0,929

BIG4

-0,030

0,002

0,965

n = 141
p = 0,009, Pseudo R2 = 18,4 %
Estimoitu malli: Log(BKT) = a0 + a1*AR + a2*Ln(TA) + a3*PRB + a4*BIG4, missä
BKT = 1 jos asiakas menee konkurssiin kahden vuoden sisällä raportoinnista, ja 0 muutoin,
AR = 1 jos tilintarkastuskertomuksessa on maininta toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta, ja 0 muutoin,
Ln(TA) = taseen loppusumman (,000 €) luonnollinen logaritmi,
PRB = konkurssin todennäköisyys Zmijewskin (1984) mallilla mitattuna,
BIG4 = 1 jos tilintarkastuksen on suorittanut Big 4 -yritys, ja 0 muutoin

Taulukossa 13 esitetään tilintarkastajan vaihtamista koskevan herkkyystestin
tulokset. Herkkyystestin tulosten perusteella toiminnan jatkuvuuden raportointi lisää
tilintarkastajan vaihtamisen todennäköisyyttä, vaikka alkuperäisestä aineistosta
jätetään pois kaikki konserniyritykset. Tulos on tältä osin linjassa tutkimuksen
varsinaisten tulosten kanssa. Logistinen regressiomalli ei kuitenkaan pysty enää
tilastollisesti merkitsevästi selittämään tilintarkastajan vaihtoa (mallin p = 0,121).
Näin ollen tilintarkastajan vaihtoa testaavan mallin tuottamiin tuloksiin on
herkkyystestin osalta syytä suhtautua varauksella.
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Taulukko 13. Tilintarkastajan vaihtamista koskevien tulosten herkkyys konserniyritysten
mukanaololle – herkkyystestin tulokset
Muuttuja

Regressiokerroin

Waldin testisuure

p-arvo

Vakio

-1,522

1,179

0,278

AR

1,716

4,415

0,036

Ln(TA)

-0,222

0,859

0,354

PRB

-0,198

2,973

0,085

BIG4

0,689

0,681

0,409

n = 116
p = 0,121, Pseudo R2 = 13,7 %
Estimoitu malli: Log(Switch) = a0 + a1*AR + a2*Ln(TA) + a3*PRB + a4*BIG4,
Switch = 1 jos asiakas vaihtaa tilintarkastajaa vuoden sisällä raportoinnista, ja 0 muutoin,
AR = 1 jos tilintarkastuskertomuksessa on maininta toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta, ja 0 muutoin,
Ln(TA) = taseen loppusumman (,000 €) luonnollinen logaritmi,
PRB = konkurssin todennäköisyys Zmijewskin (1984) mallilla mitattuna,
BIG4 = 1 jos tilintarkastuksen on suorittanut Big 4 -yritys, ja 0 muutoin.

7.4.3

Vajaan vastinparimenetelmän käytön vaikutus

Kuten edellä luvusta 6.1.3 käy ilmi, toiminnan jatkuvuuden raportoinnin vaikutusta
tilintarkastajan vaihtamiseen tutkitaan aineistolla, josta on poistettu konkurssiin
menneet yritykset sekä yritykset, joista ei saatu tietoa, ovatko ne vaihtaneet
tilintarkastajaa. Yksittäisten yritysten poistaminen aineistosta aiheuttaa kuitenkin sen,
ettei kaikilla yrityksillä ole enää vastinparia. Yhteensä 19 yritystä jää tässä
tutkimuksessa ilman vastinparia. Jotta voidaan varmistua, vaikuttaako vain osittaisen
vastinparimenetelmän käyttö tilintarkastajan vaihtoa koskeviin tutkimustuloksiin,
tehdään herkkyystesti, jossa yritykset poistetaan vastinpareittain. Tällöin logistinen
regressiomalli estimoidaan aineistolla, joka koostuu 148 yrityksestä.
Taulukosta 14 voidaan nähdä, että myös herkkyystestin tulosten perusteella
toiminnan jatkuvuuden raportointi lisää tilintarkastajan vaihtamisen todennäköisyyttä
(p < 0,05), mikä on linjassa varsinaisen

tutkimuksen tulosten kanssa.

Tilintarkastusasiakasyrityksen koko ja taloudellinen tilanne eivät kuitenkaan vaikuta
enää merkittävästi tilintarkastajan vaihtamiseen, kun yritykset on poistettu
vastinpareittain eikä yksittäin. Vaikka herkkyystestin tulokset ovat tärkeimmiltä osin
yhdenmukaiset varsinaisten tutkimustulosten kanssa, ei malli pysty enää selittämään
tilastollisesti merkitsevästi (mallin p = 0,142) tilintarkastajan vaihtamista. Näin ollen
tilintarkastajan vaihtoa testaavan mallin tuottamiin tuloksiin on herkkyystestin osalta
jälleen syytä suhtautua varauksella.
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Taulukko 14. Tilintarkastajan vaihtamista koskevien
vastinparimenetelmän käytölle – herkkyystestin tulokset.
Muuttuja

tulosten

herkkyys

vajaan

Regressiokerroin

Waldin testisuure

p-arvo

Vakio

-3,166

3,384

0,066

AR

1,824

4,640

0,031

Ln(TA)

-0,025

0,010

0,921

PRB

-0,108

1,356

0,244

BIG4

-0,103

0,016

0,898

n = 148
p = 0,142, Pseudo R2 = 11,7 %
Estimoitu malli: Log(Switch) = a0 + a1*AR + a2*Ln(TA) + a3*PRB + a4*BIG4,
Switch = 1 jos asiakas vaihtaa tilintarkastajaa vuoden sisällä raportoinnista, ja 0 muutoin,
AR = 1 jos tilintarkastuskertomuksessa on maininta toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta, ja 0 muutoin,
Ln(TA) = taseen loppusumman (,000 €) luonnollinen logaritmi,
PRB = konkurssin todennäköisyys Zmijewskin (1984) mallilla mitattuna,
BIG4 = 1 jos tilintarkastuksen on suorittanut Big 4 -yritys, ja 0 muutoin.

7.4.4

Poikkeavien havaintojen vaikutus

Logistinen regressiomalli on herkkä sille, että aineisto sisältää useita outliertapauksia (Metsämuuronen 2008: 117). Herkkyystestien avulla voidaan varmistua,
ovatko tulokset herkkiä havainnoille, joita käytetyt logistiset regressiomallit eivät
pysty selittämään. Molempia hypoteeseja testataan näin ollen myös aineistolla, josta
on poistettu havainnot, joiden standardoidun residuaalin itseisarvo on suurempi kuin
kaksi.
Raportoinnin

itseään

ennustavaa

vaikutusta

koskevien

tulosten

herkkyyttä

havainnoille, joita malli ei pysty selittämään, tutkitaan aineistolla, josta poistetaan
neljä yritystä. Herkkyystestin selitysaste on lähes kaksinkertainen verrattuna
tutkimuksen tuloksiin, mutta lausunnolla ei ole tilastollisesti merkittävää vaikutusta
konkurssin

todennäköisyyteen.

Taulukosta

15

voidaan

nähdä,

että

tilintarkastuskertomusta kuvaavan muuttujan (AR) Waldin testisuure on nolla ja
riskitaso lähes 100 %. Lisäksi muuttujan riskikerroin, jota ei taulukossa ole
raportoitu, on todella suuri (Exp[B] = 255172097,93). Herkkyystestin tulokset
johtuvat itse asiassa siitä, että neljän poistetun yrityksen joukossa olivat ainoat
konkurssiin menneet vakiomuotoisen lausunnon saaneet yritykset. Näin ollen
risteäviä havaintoja ryhmien välillä ei enää ole, minkä vuoksi logistinen
regressioanalyysi ei anna enää lausunnon suhteen luotettavaa tulosta. Itse asiassa
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logistisen regressioanalyysin käyttö ilman risteäviä havaintoja ei ole edes perusteltua.
(Metsämuuronen 2008: 116.)
Taulukko 15. Konkurssin todennäköisyyttä koskevien tulosten herkkyys havainnoille, joita
regressiomalli ei pysty selittämään – herkkyystestin tulokset.
Muuttuja

Regressiokerroin

Waldin testisuure

p-arvo

Vakio

-23,053

0,000

0,995

AR

19,357

0,000

0,996

Ln(TA)

0,314

3,665

0,056

PRB

0,042

2,204

0,138

BIG4

-0,846

1,748

0,186

n = 220
p < 0,001, Pseudo R2 = 30,2 %
Estimoitu malli: Log(BKT) = a0 + a1*AR + a2*Ln(TA) + a3*PRB + a4*BIG4, missä
BKT = 1 jos asiakas menee konkurssiin kahden vuoden sisällä raportoinnista, ja 0 muutoin,
AR = 1 jos tilintarkastuskertomuksessa on maininta toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta, ja 0 muutoin,
Ln(TA) = taseen loppusumman (,000 €) luonnollinen logaritmi,
PRB = konkurssin todennäköisyys Zmijewskin (1984) mallilla mitattuna,
BIG4 = 1 jos tilintarkastuksen on suorittanut Big 4 -yritys, ja 0 muutoin

Tilintarkastajan vaihtamista koskevaa herkkyystestiä varten aineistosta poistetaan
yhdeksän yritystä. Kaikki näistä yrityksistä ovat vaihtaneet tilintarkastajaa.
Taulukosta 16 voidaan nähdä, että tulokset ovat pääosin linjassa varsinaisten
tutkimustulosten kanssa. Mallin merkitsevyys (p < 0,001) ja selitysaste (Pseudo R2 =
50,7 %) paranevat huomattavasti, kun aineistosta poistetaan yritykset, joita
tutkimuksessa käytetty malli ei pysty selittämään.
Taulukko 16. Tilintarkastajan vaihtamista koskevien tulosten herkkyys havainnoille, joita
regressiomalli ei pysty selittämään – herkkyystestin tulokset.
Muuttuja

Regressiokerroin

Waldin testisuure

p-arvo

Vakio

-0,661

0,112

0,738

AR

4,714

5,545

0,019

Ln(TA)

-0,680

3,275

0,070

PRB

-1,085

7,121

0,008

BIG4

-1,038

0,398

0,528

n = 174
p < 0,001, Pseudo R2 = 50,7 %
Estimoitu malli: Log(Switch) = a0 + a1*AR + a2*Ln(TA) + a3*PRB + a4*BIG4,
Switch = 1 jos asiakas vaihtaa tilintarkastajaa vuoden sisällä raportoinnista, ja 0 muutoin,
AR = 1 jos tilintarkastuskertomuksessa on maininta toiminnan jatkuvuuden epävarmuudesta, ja 0 muutoin,
Ln(TA) = taseen loppusumman (,000 €) luonnollinen logaritmi,
PRB = konkurssin todennäköisyys Zmijewskin (1984) mallilla mitattuna,
BIG4 = 1 jos tilintarkastuksen on suorittanut Big 4 -yritys, ja 0 muutoin.

69
8

YHTEENVETO

Tämä Pro gradu käsittelee kahta tutkimusongelmaa. Tarkoituksena on selvittää,
lisääkö toiminnan jatkuvuuden raportointi tilintarkastusasiakkaan konkurssin
todennäköisyyttä, eli onko toiminnan jatkuvuuden raportoinnilla itseään ennustava
vaikutus. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, lisääkö toiminnan jatkuvuuden
raportointi todennäköisyyttä, että asiakas vaihtaa tilintarkastajaa. Tarkoituksena on
siten selvittää, menettävätkö tilintarkastajat asiakkaita ja sen myötä tulevaisuuden
palkkioita toiminnan jatkuvuuden raportoinnin takia. Jo pelkästään usko raportoinnin
vaikutuksiin saattaa pahimmillaan vaarantaa tilintarkastajien riippumattomuuden, jos
pelko palkkioiden menettämisestä ohjaa päätöksentekoa edes tiedostamattomalla
tasolla. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena onkin pystyä osoittamaan, onko pelolle
todellisuudessa aihetta suomalaisessa tilintarkastusympäristössä.
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että toiminnan jatkuvuuden raportointi lisää
tilintarkastusasiakkaan konkurssin todennäköisyyttä, joten raportoinnilla on tulosten
perusteella itseään ennustava vaikutus suomalaisessa kontekstissa. Tulokset ovat tältä
osin linjassa Manner-Euroopassa ja Pohjoismaissa tehtyjen tutkimusten tulosten
kanssa (Gaeremynck & Willekens 2003, Vanstraelen 2003, Svanberg & Öhman
2014). Tämän tutkimuksen tulokset myös osoittavat, että toiminnan jatkuvuutta
koskeva tilintarkastusraportointi lisää tilintarkastajan vaihtamisen todennäköisyyttä.
Tulokset ovat näin ollen linjassa aikaisempien tutkimustulosten kanssa, jotka
erilaisista

tilintarkastusympäristöistä

huolimatta

yhteneväisesti

osoittavat

raportoinnin lisäävän tilintarkastajan vaihtamisen todennäköisyyttä (esim. Citron &
Taffler 1992, Vanstraelen 2003, Carey ym. 2008, Svanberg & Öhman 2014). Kaiken
kaikkiaan tulosten perusteella voidaan päätellä, että Suomessa toiminnan
jatkuvuuden raportointi lisää todennäköisyyttä, että tilintarkastaja menettää
asiakkaan ja sen myötä tulevaisuuden palkkioita. Tutkimuksen tulokset ovat
yleistettävissä koskemaan toiminnan jatkuvuuden raportointia ja sen seurauksia
tilanteissa, joissa tilintarkastusasiakkaana on heikossa taloudellisessa tilanteessa
oleva yksityinen osakeyhtiö. Tulosten voidaan olettaa olevan yleistettävissä Suomen
lisäksi myös muissa samankaltaisissa tilintarkastusympäristöissä.
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Saatujen tutkimustulosten herkkyyttä tietyille tutkimusaineiston ominaisuuksille
testattiin tässä tutkimuksessa tekemällä herkkyystestejä. Herkkyystestien tulosten
perusteella voidaan päätellä, että varsinaisen tutkimuksen tulokset toiminnan
jatkuvuuden

raportoinnin

vaikutuksista

konkurssin

todennäköisyyteen

ja

tilintarkastajan vaihtamiseen eivät ole herkkiä muutoksille aineistossa. Tämä pätee
niin kauan kuin selitettävän muuttujan suhteen risteäviä havaintoja GCO-ryhmän ja
NGCO-ryhmän välillä löytyy. Tutkimustuloksia voidaan herkkyystestien perusteella
pitää reliaabeleina.
Tutkimuksen yhtenä heikkoutena voidaan kuitenkin nähdä se, että kaikkia
konkurssin todennäköisyyteen ja tilintarkastajan vaihtamiseen vaikuttavia tekijöitä ei
pystytä kontrolloimaan vastinparimenetelmän eikä logistisen regressiomallin avulla.
Tämä näkyy myös molempien regressiomallien melko alhaisena selitysasteena.
Tutkimuksessa haluttiin kuitenkin pitäytyä Careyn ym. (2008) mallissa, jotta tulokset
pysyisivät mahdollisimman hyvin vertailtavina. Myös tietojen saatavuus rajoitti
muuttujien valintaa.
Laitisen ja Laitisen (2004: 126) mukaan erityisesti heikossa taloudellisessa
tilanteessa olevat yritykset jättävät usein tilinpäätösasiakirjoja toimittamatta
tarvittaviin virastoihin. Tämä näkyy mielestäni etenkin ennen vuotta 2011, jolloin
Verohallinnon ja PRH:n välinen osakeyhtiöitä ja osuuskuntia koskeva tilinpäätösten
välitysmenettely ei ollut vielä käytössä. Koska GCO-ryhmän vuoden 2010
tilintarkastuskertomuksia ei ollut useinkaan saatavilla, ei tässä tutkimuksessa mitään
rajausta pystytty tekemään sen suhteen, kuinka mones perättäinen toiminnan
jatkuvuuden takia mukautettu tilintarkastuskertomus on kyseessä. Alun perin
tarkoituksena oli tehdä herkkyystesti aineistolla, jossa mukana olisi GCO-ryhmästä
vain yritykset, jotka ovat saaneet toiminnan jatkuvuuden epävarmuuteen viittaavan
tilintarkastuskertomuksen ensimmäistä kertaa, sekä niiden vastinparit. Suunniteltua
herkkyystestiä varten yrityksiä löytyi kuitenkin niin vähän, ettei logistisen
regressiomallin käyttö olisi ollut enää perusteltua. Sen, että mitään rajausta
raportoinnin toistuvuuden suhteen ei tässä tutkimuksessa tehdä, ei kuitenkaan uskota
vaikuttavan tutkimustuloksiin. Vanstraelen (2003) osoitti tutkimuksessaan, että sekä
ensimmäistä kertaa annettu että toistamiseen annettu toiminnan jatkuvuuden
epävarmuuteen viittaava tilintarkastuskertomus lisää tilintarkastajan vaihtamisen ja
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asiakkaan konkurssin todennäköisyyttä merkittävästi. Voidaankin siis päätellä, että
molemmilla on informaatioarvoa.
Tilintarkastajan vaihtamista koskevia tuloksia tulkittaessa on muistettava, että tässä
tutkimuksessa

ei

todellisuudessa

tiedetä,

kuka

päätöksen

tilintarkastajan

vaihtamisesta on tehnyt. Näin ollen eroa sen suhteen, onko asiakas päättänyt vaihtaa
tilintarkastajaa vai onko asiakas vaihtanut tilintarkastajaa muusta syystä, esimerkiksi
tilintarkastajan irtisanouduttua, ei tässä tutkimuksessa voida tehdä. Aikaisempi
teoria, kuten myös tämän tutkimuksen teoriaosuus, olettaa, että toiminnan
jatkuvuuden raportoinnin seurauksena nimenomaan tilintarkastusasiakas saattaa olla
halukas vaihtamaan tilintarkastajaa. Aikaisemmat tutkimustulokset myös tukevat tätä
teoriaa (esim. Citron & Taffler 1992, Carey ym. 2008, Svanberg & Öhman 2014).
Koska tilintarkastajan vaihtaminen tilintarkastajan aloitteesta on melko harvinaista
verrattuna asiakaslähtöiseen tilintarkastajan vaihtamiseen (Calderon & Ofobike
2008) ja koska mikään ei anna aihetta olettaa, että toiminnan jatkuvuuden raportointi
lisäisi tilintarkastajan irtisanoutumisen todennäköisyyttä, uskotaan tutkimuksen
tulosten olevan tältä osin valideja. Kaikesta huolimatta tuloksia tulkittaessa tulee
pitää mielessä, ettei tuloksista voida päätellä, vaihtaako asiakas tilintarkastajaa
omasta halustaan vai ei.
Tässä

tutkimuksessa

yritykset

on

kerätty

vastinparimenetelmällä.

Vastinparimenetelmän käyttö aiheuttaa kuitenkin usein otantaan liittyvää harhaa.
Ensinnäkään vastinparimenetelmällä kerätty tutkimusotos ei useinkaan vastaa
populaation todellista jakaumaa. (Zmijewski 1984.) Tämä pätee myös tässä
tutkimuksessa. Vaikka tutkimuksessa GCO-ryhmässä ja NGCO-ryhmässä on
molemmissa yhtä monta yritystä, niin todellisuudessa heikossa taloudellisessa
tilanteessa

olevista

yrityksistä

todennäköisesti

suurempi

osa

on

saanut

vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen kuin toiminnan jatkuvuuteen viittaavan
tilintarkastuskertomuksen. Näin ollen NGCO-ryhmää edustavia yrityksiä on
todellisuudessa todennäköisesti enemmän kuin GCO-ryhmää edustavia yrityksiä.
Otannasta johtuvaa harhaa aiheuttaa myös se, että heikossa taloudellisessa tilanteessa
olevat yritykset jättävät usein tilinpäätösasiakirjoja toimittamatta tarvittaviin
virastoihin (Laitinen & Laitinen 2004: 126). Tämä tuli selvästi esille myös tämän
tutkimuksen yhteydessä. Tästä saattaa aiheutua tässä tutkimuksessa harhaa, koska
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tutkimukseen valittiin vain yrityksiä, joiden tilintarkastuskertomus on saatavilla.
Näin ollen tutkimukseen on saattanut päätyä suhteessa liikaa paremmassa
taloudellisessa asemassa olevia yrityksiä. Vaikka vastinparimenetelmän käyttö
voikin aiheuttaa otantaharhaa, kuten todennäköisesti tämän tutkimuksen yhteydessä
on tapahtunut, ei sen vaikutus tuloksiin ole Zmijewskin (1984) tutkimuksen mukaan
merkittävä.
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että Suomessa toiminnan jatkuvuuden
raportointi

lisää

asiakkaan

konkurssin

ja

tilintarkastajan

vaihtamisen

todennäköisyyttä. Näin ollen raportointivirheet voivat koitua erittäin kalliiksi niin
asiakkaalle kuin tilintarkastajallekin. Tämän vuoksi toiminnan jatkuvuuden
arviointiin ja raportointiin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota tilintarkastajan
työssä raportointivirheiden minimoimiseksi. Tutkimuksen puolella olisi syytä tutkia
ovatko tilintarkastajilla nykyisin käytössä olevat työkalut toiminnan jatkuvuuden
arvioimiseen optimaaliset ja mahdollisesti kehittää näitä työkaluja. Sen lisäksi, että
virheet tulisi pyrkiä minimoimaan, myös raportointivirheiden vaikutukset pitäisi
kyetä minimoimaan. Tähän pystyttäisiin todennäköisesti ainakin osin vaikuttamaan
lainsäädännöllä ja ohjeistuksilla. Toiminnan jatkuvuuden raportoinnin ikäviä ja
kalliita

vaikutuksia

pystyttäisiin

todennäköisesti

vähentämään

esimerkiksi

asettamalla yksiselitteisemmät ohjeet ja rajat, milloin toiminnan jatkuvuuden
epävarmuudesta tulisi raportoida. Mikäli tällaiset selkeät rajat pystyttäisiin
asettamaan

ja

raportointikäytännöt

sen

seurauksena

yhteneväistyisivät

tilintarkastajien keskuudessa, ei tilintarkastajan vaihtaminen puhtaan lausunnon
kalastamiseksi olisi enää todennäköisesti kovinkaan hyödyllistä. Uudistetussa ISA
570:ssä, joka tulee koskemaan aikaisintaan 15.12.2016 päättyvien tilikausien
tilintarkastuksia, ei tällaisia selkeitä rajoja ole kuitenkaan asetettu. Alkuperäisessä
ISA 570 uudistusehdotuksessa ehdotuksena oli, että tilintarkastajien tulisi aina
ilmaista tilintarkastuskertomuksessa arvionsa asiakkaan kyvystä jatkaa toimintaansa
huolimatta siitä, liittyykö toiminnan jatkuvuuteen epävarmuutta vai ei (IAASB
2013). Jos ehdotus olisi otettu osaksi voimaantulevaa uudistusta, olisi toiminnan
jatkuvuuden raportoinnista tullut normaali osa tilintarkastuskertomusta. Tämä olisi
saattanut lievittää toiminnan jatkuvuuden epävarmuuden raportoinnin lähettämää
negatiivista signaalia ja vähentää näin ollen raportoinnin ikäviä ja kalliita
vaikutuksia. Ehdotus ei kuitenkaan päässyt uudistettuun standardiin. Joitakin
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uudistuksia, jotka saattavat vaikuttaa raportointivirheisiin ja niiden vaikutuksiin,
otettiin kuitenkin osaksi uudistettua standardia. Kun muutokset tulevat voimaan,
toiminnan jatkuvuuden epävarmuuden ei esimerkiksi aina tarvitse olla olennaista,
jotta

tilintarkastajan

täytyy

raportoida

siitä

tilintarkastuskertomuksessaan.

Mielenkiintoista onkin nähdä, vaikuttaako ISA 570:n uudistus toiminnan
jatkuvuuteen liittyvän epävarmuuden raportoinnin yleisyyteen, raportointivirheiden
määrään sekä raportoinnin vaikutuksiin. Ehdotankin näitä asioita tutkittavan
tulevaisuudessa, kun uudistettu standardi on astunut voimaan ja sen mahdolliset
vaikutukset ovat tutkittavissa. Tämän Pro gradun tutkimustulokset antavat
vertailupohjaa mahdollisesti Suomessa tulevaisuudessa toteutettaville, aihetta
käsitteleville tutkimuksille.
Ehdottaisin Suomessa myös tutkittavan, että missä määrin suomalaiset tilintarkastajat
uskovat raportoinnin vaikutuksiin ja vaikuttaako se heidän päätöksentekoonsa
toiminnan jatkuvuuden raportoinnin osalta. Vaikka tutkimuksen perusteella
Suomessa raportoinnilla onkin itseään ennustava vaikutus, ei se tarkoita suoraan sitä,
että tilintarkastajat Suomessa uskoisivat vaikutuksen olemassaoloon. Näin ollen ei
myöskään voida tehdä johtopäätöstä, että ilmiön olemassa olo vaarantaisi
tilintarkastajien riippumattomuuden. Kuten Citron ja Taffler (1992) huomauttavat,
usko itseään ennustavaan vaikutukseen vaarantaa riippumattomuuden, ei ilmiön
tosiasiallinen olemassaolo. Sama pätee mielestäni tilintarkastajan vaihtamiseen.
Vaikka tulokset osoittavat, että raportointi lisää tilintarkastajan vaihtamisen
todennäköisyyttä, tilintarkastajien riippumattomuuteen se voi vaikuttaa ainoastaan
silloin, jos he itse uskovat asiakkaiden vaihtavan tilintarkastajaa raportoinnin takia.
Tässä tutkimuksessa tilintarkastajan vaihtamista koskevat tulokset osoittavat, että
tilintarkastusasiakkaat, jotka ovat saaneet toiminnan jatkuvuuteen viittaavan
tilintarkastuskertomuksen,

vaihtavat

tilintarkastajaa

todennäköisemmin

kuin

vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen saaneet asiakkaat. Tulokset osoittavat
myös sen, että paremmassa taloudellisessa tilanteessa olevat yritykset vaihtavat
tilintarkastajaa todennäköisemmin kuin heikossa taloudellisessa tilanteessa olevat
yritykset.

Ottaen

vastinparimenetelmästä

huomioon
huolimatta

sen,

että

keskimäärin

GCO-ryhmään
merkittävästi

valikoitui
heikommassa

taloudellisessa tilanteessa olevia yrityksiä kuin NGCO-ryhmään, on tulos hieman
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yllättäväkin. Kokonaiskuva huomioiden nouseekin kysymys, onko mahdollista, että,
ainakin Suomessa, tilintarkastajaa vaihtaa todennäköisimmin toimintaansa jatkavista
asiakkaista ne, jotka ovat suhteellisen hyvässä taloudellisessa tilanteessa, mutta joille
tilintarkastaja siitä huolimatta antaa toiminnan jatkuvuuden epävarmuuteen
viittaavan tilintarkastuskertomuksen. Mikäli näin on, saattaisi taustalla olla se, että
paremmassa taloudellisessa tilanteessa olevat yritykset eivät koe toiminnan
jatkuvuuden raportointia kohdallaan aiheelliseksi. Sen sijaan yritysjohto saattaa
kokea tilintarkastajan olevan väärässä, jolloin olisi mielestäni luonnollista, että yritys
haluaisi luopua mielestään epäpätevästä tilintarkastajasta. Ehdottaisinkin lopuksi
myös tätä aihetta tutkittavan tulevaisuudessa.
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