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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat
asiakaslähtöiseen tilintarkastajan vaihtumiseen pk-yrityksissä Pirkanmaalla ja
Uudellamaalla. Lisäksi tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, mitkä tekijät
vaikuttavat uuden tilintarkastajan valintaan.

Tutkimuksen teoriaosassa käytiin läpi tilintarkastukseen liittyvää lainsäädäntöä
sekä tilintarkastajan vaihtumiseen ja valintaan liittyviä aikaisempia tutkimuksia.
Aikaisempien tutkimusten perusteella muodostettiin tilintarkastajan
vaihtumiseen ja valintaan vaikuttavista tekijöistä hypoteesit, joiden
paikkansapitävyyttä testattiin yrityksille lähetettävien kyselylomakkeiden avulla.
Tutkimuksen aineisto koostui 72:n Pirkanmaalta ja Uudeltamaalta olevan pk-
yrityksen vastauksista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista
tutkimusta.

Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että pk-yritykset Pirkanmaalla ja
Uudellamaalla ovat asiakasuskollisia tilintarkastajilleen ja tilintarkastajien
vaihtaminen on vähäistä. Merkittävimmät tekijät, jotka vaikuttavat
asiakaslähtöiseen tilintarkastajan vaihtumiseen, ovat päävastuullisen
tilintarkastajan ja tilintarkastustiimin jäsenten nopea vaihtuminen.

Tilintarkastajan valinnassa merkittävimmät tekijät pk-yrityksille ovat
tilintarkastusyrityksen ja päävastuullisen tilintarkastajan maine. Lisäksi
tilintarkastusyrityksen erityisosaamisella on suuri merkitys. Tutkimustulokset
osoittivat, että yritykset Pirkanmaalla ja Uudellamaalla valitsevat
tilintarkastajansa eri perustein toisiinsa nähden.
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The purpose of this bachelor’s thesis was to determine the factors affecting the
customer based change of auditors related to small and medium sized
businesses in the Pirkanmaa and Uusimaa region. In addition to this, the study
also aims to determine the factors affecting the process of selecting a new
auditor.

In the theory section of this study, legislation related to auditing and previous
research material on auditor changing and selecting were reviewed. Based on
the previous researches hypotheses on the factors affecting the change and
selection of an auditor were formed. The validity of these hypotheses was
tested by sending questionnaires to various companies. The research material
of this study consisted of the answers of 72 small and medium sized
businesses from the Pirkanmaa and Uusimaa region. The research method
was a quantitative study.

As a result of this study it was concluded that small and medium sized
businesses located in the Pirkanmaa and Uusimaa region have a great deal of
customer loyalty towards their auditors and changing the auditor is uncommon.
The most significant factors affecting the customer based change of auditors
are frequent changing of the responsible auditor or other members of the
auditing team.

In the process of selecting a new auditor the most significant factors for small
and medium sized businesses are the reputation of the auditing firm and the
responsible auditor. Added to this, special know-how of the auditing firm had a
major influence on the matter. The results of this study indicate that companies
from the Pirkanmaa and Uusimaa region select their auditors based on
different reasons in comparison to one another.

_______________________________________________________________
Keywords: auditing, auditing legislation, auditor changing, auditor selecting.
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1 JOHDANTO

Lakisääteisellä tilintarkastuksella tarkoitetaan yrityksen vuotuista kirjanpidon,

tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastamista.

Tilintarkastuksen päätteeksi tilintarkastaja antaa yritykselle

tilintarkastuskertomuksen. Lakisääteinen tilintarkastus parantaa yhtiön

taloudellisesta tilanteesta annetun informaation luotettavuutta ja voi myös

sisältää lisäinformaatiota. Kappaleessa 2.2 tullaan käymään tarkemmin

lakisääteisen tilintarkastuksen tehtäviä.

Koska useissa yrityksissä johto ja omistajuus on eriytetty, on tilintarkastuksen

tavoitteena turvata omistajien etua. Tämän lisäksi siitä hyötyvät myös muutkin

yrityksen sidosryhmät, kuten velkojat, viranomaiset ja tavarantoimittajat.

Tilintarkastusta hoitaa yrityksen valitsema tilintarkastaja. Tilintarkastuslaki

määrää, missä yrityksissä tilintarkastus on pakollista suorittaa ja kuka voi

toimia tilintarkastajana. Myös yritykset, joita ei laissa velvoiteta tarkastukseen,

voivat sen halutessaan suorittaa.

Lakisääteisten tilintarkastuksien lisäksi joko yritys tai kolmas osapuoli voivat

teettää halutessaan erityistilintarkastuksia. Näissä erillisissä toimeksiannoissa

sovitaan toimeksiantajan kanssa suoritettavat toimenpiteet ja niistä annetaan

raportti vain toimeksiantajan käyttöön. Koska erityistarkastukset kohdistuvat

vain tiettyihin kohteisiin tai tapahtumiin, ne eivät vastaa lakisääteisiä

tilintarkastuksia. (Tiliextra Oy.)

Suomessa tilintarkastuksen yhteiskunnallinen merkitys nähdään lähinnä

muotona, jolla voidaan ehkäistä harmaata taloutta, talousrikollisuutta sekä

veroviranomaisille toimitettavien tietojen väärentämistä. Harmaalla taloudella

tarkoitetaan yritystoimintaa, jossa pyritään välttämään lakisääteisiä veroja ja

maksuja. Korkeatasoinen tilintarkastus edistää osaltaan markkinoiden

toimintaa, parantamalla tilinpäätösten oikeellisuutta ja luotettavuutta. (Alakare,

Koskinen, Reinikainen, Sedig & Simola 2008, 17–18.)
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Tilintarkastuksen yhteiskunnallinen merkitys on korostunut viime aikoina

merkittävästi sekä Suomessa että kansainvälisesti. Suurena syynä tähän ovat

olleet tilinpäätösskandaalit 2000-luvun alussa. Tunnetuin niistä on Enron -

skandaali, jolla tarkoitetaan Enron -energiayhtiön ja Arthur Andersenin

tilintarkastustoimiston skandaalia Yhdysvalloissa vuonna 2001. Tämä

tapahtuma johti siihen, että tilinpitolakeja muutettiin niin Yhdysvalloissa kuin

Euroopassakin ja tilintarkastusalan valvontaa tiukennettiin. Heräsi keskustelu

tilintarkastajien taloudellisen riippumattomuuden merkityksestä.

1.1 Tutkimuksen kohde

Koska tilintarkastusala on tiukasti yhteydessä rahoitusmarkkinoihin, on hyvin

tärkeää, että alaa tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti. Tämän tutkimuksen

tavoitteena on selvittää suuntaa antavasti suomalaisten yritysten halukkuutta

vaihtaa tilintarkastajaansa koskien lakisääteisiä tilintarkastuksia.

Tutkimuksessa pyritään selvittämään, millaisissa tilanteissa yritykset vaihtavat

tilintarkastajaansa. Enron -skandaalin jälkeen yli puolet Yhdysvaltalaisista

julkisista yhtiöistä päätyi vaihtamaan tilintarkastajaansa seuraavan viiden

vuoden aikana (Grothe ja Weirich 2007). Lisäksi tutkitaan, mitkä tekijät

vaikuttavat siihen, kuka palkataan vanhan tilintarkastajan tilalle.

Suomessa tilintarkastajan vaihtaminen on ollut lähivuosina hyvin vähäistä.

BDO FinnPartners Oy:n vuonna 2006 teettämän tutkimuksen mukaan 95 %

suomalaisyrityksistä oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä tilintarkastajaansa.

Korkean asiakastyytyväisyyden myötä yritysten halu kilpailuttaa

tilintarkastajiaan on ollut alhainen (Suulamo 2006). Voi kuitenkin olla, että

tämänhetkinen taloustilanne on muuttanut vuoden 2006 tilastoja.

Tilintarkastuskulut ovat varsin suuri menoerä monelle yritykselle.  Näin

taantuman aikakautena tilintarkastajia halutaan varmasti kilpailuttaa enemmän,

jotta löydettäisiin mahdollisimman edullinen vaihtoehto.
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Tilintarkastajan vaihtumisen tutkiminen on koettu varsinkin Yhdysvalloissa

entistä tärkeämmäksi, sillä tilintarkastajan vaihtumisella on todettu olevan

merkittäviä seurauksia. On tutkittu, että useimmissa tapauksissa tilintarkastajan

vaihtuminen nähdään negatiivisena asiana, jonka myötä yrityksen osakkeiden

arvo on lähtenyt laskuun. Jostain syystä tilintarkastajan vaihtuminen linkitetään

yrityksen heikkoon taloushallintoon. (Grothe & Weirich 2007.)

Toisaalta tilintarkastajan vaihtumisella voi olla myös positiivisia vaikutuksia.

Uusi tilintarkastaja voi tuoda ns. tuoreen näkökulman yrityksen tilinpäätökseen.

Kun yritys saa uuden tilintarkastajan, voi tämä selvittää ongelmakohtia, joita

edellinen tilintarkastaja ei ole huomannut tai on sivuuttanut. Joskus uusi

tilintarkastaja voi tuoda myös tullessaan edullisemman sopimuksen. (Grothe &

Weirich 2007.)

1.2 Tutkimusongelma, lähestymistapa ja rajaus

Tutkimuksen lähtökohtana on selvittää, millaisissa tilanteissa asiakasyritykset

vaihtavat tilintarkastajansa. Tilintarkastajan vaihtuminen voi olla joko

tilintarkastajalähtöistä, jolloin tilintarkastaja itse eroaa tehtävästään tai

asiakaslähtöistä, jolloin asiakasyritys erottaa tilintarkastajan. Koska suurimman

osan eroamisista on tutkittu johtuvan asiakaslähtöisistä syistä (Grothe &

Weirich 2007), keskitytään tässä tutkimuksessa asiakaslähtöiseen

tilintarkastajan vaihtumiseen. Tämän lisäksi syvennytään tekijöihin, jotka

vaikuttavat uuden tilintarkastajan valintaan.

Tutkimus on empiirinen tutkimus. Aluksi selvitetään aiempien tutkimuksien

avulla, mitkä tekijät ovat yhteydessä asiakaslähtöiseen tilintarkastajan

vaihtumiseen. Tämän jälkeen teoriasta johdetaan hypoteesit eli olettamukset.

Tähän mennessä asiakaslähtöistä tilintarkastajan vaihtumista on tutkittu

Suomessa varsin vähän. Koska Yhdysvalloissa tutkimus on ollut huomattavasti

mittavampaa, aion käyttää siellä tehtyjä tutkimuksia oman tutkimukseni

pohjalla. Näin ollen tämän työn hypoteesit perustuvat suurelta osin näissä

yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa esitettyihin tuloksiin ja päätelmiin.
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Tutkimusote on kvantitatiivinen eli määrällinen. Kvantitatiivinen tutkimus

perustuu kohteen kuvaamiseen ja tulkitsemiseen tilastojen sekä numeroiden

avulla (Kurssi ja oppimateriaaliplone Koppa). Kyseinen lähestymistapa sopii

hyvin tämän tutkimusongelman ratkaisemiseksi, sillä suurin osa informaatiosta

on numeerisessa muodossa eli tilastoina. Määrällisessä tutkimuksessa

kerätään empiiristä havaintoaineistoa, jonka avulla pyritään ymmärtämään

erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, tässä tapauksessa tilintarkastajien

vaihtuvuutta. Määrällinen tutkimusmenetelmä on erinomainen myös suuria

ihmisryhmiä kartoittavissa tutkimuksissa. (Heikkilä 2008, 16.)

Tiedonkeruumenetelmänä on käytetty kyselylomakkeita, jotka lähetettiin 150

yritykselle Pirkanmaan ja Uudenmaan alueella. Kyselyllä tarkoitetaan

aineistonhankintamenetelmää, jossa tietyin kriteerein valitulta ihmisjoukolta,

tässä tapauksessa Pirkanmaalaisilta sekä Uudenmaalaisilta yrityksiltä,

kysytään vastauksia samoihin kysymyksiin. Tutkimuksen aineisto on koottu

tekemieni kyselylomakkeiden vastausten pohjalta.

Näitä vastauksia tutkittaessa analyysimenetelmänä käytetään tilastollisesti

kuvaavaa analyysia. Sen avulla voidaan todeta aineistosta mm. ilmiöiden

määriä, yleisyyttä, jakautumista ja jäsentymistä luokkiin (Kurssi ja

oppimateriaaliplone Koppa). Tutkimusaineistoa tullaan havainnollistamaan

myös graafisesti. Tilastollisen analyysin avulla saadaan vastaus aiemmin

tehtyjen hypoteesien paikkansapitävyydestä. Tämän jälkeen voidaan tehdä

johtopäätökset asiakaslähtöiseen tilintarkastajan vaihtumiseen vaikuttavista

tekijöistä sekä saadaan myös suuntaa antavaa tietoa siitä, miten yritykset

valitsevat uuden tilintarkastajansa, erotettuaan edellisen.

Koska työn hankkeistaa helsinkiläinen tilintarkastusyritys, jolla on aluekonttori

Tampereella, rajataan tutkimus koskemaan vain Pirkanmaan alueen sekä

Uudenmaan alueen yrityksiä. Näin varmistetaan, että tutkimus vastaa

toimeksiantajan tarpeita ja tämä saa siitä suurimman mahdollisen hyödyn.

Tämä mahdollistaa myös aluekohtaisen vertailun tilintarkastajien

vaihtuvuudesta ja uuden tilintarkastajan valintaan vaikuttavista tekijöistä.
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Lisäksi tutkimus rajataan koskemaan pk-yrityksiä, sillä suurin osa suomalaisista

yrityksistä kuluu juuri tähän kokoluokkaan. ”Pienellä ja keskisuurella yrityksellä

(pk-yritys) tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250

työntekijää, jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen

loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa sekä joka täyttää yrityksen

riippumattomuutta kuvaavat ja muut komission suositukseen sisältyvät pienen

ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit.” (Te-keskus 2007.) Vuonna 2008

Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan Suomessa oli 263 001 yritystä ilman

maa-, metsä- ja kalataloutta mukaan lukien. Näistä pk-yrityksiä oli 99,7 %.

Kuviosta 1 nähdään, että yritysten määrä on kasvanut vuodesta 1995

tasaisesti vuoteen 2008 asti. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kuitenkin

vuonna 2009 uusia yrityksiä syntyi kaikissa maakunnissa vähemmän kuin

vuonna 2008 ja lopettaneiden yritysten määrä kasvoi. Vuonna 2008

toimintansa lopetti 27 204 yritystä (Tilastokeskus).

KUVIO 1. Yritysten määrän kehitys Suomessa v. 1990–2008 (Tilastokeskus)
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Kuviosta 2 nähdään, että suurin osa Suomen yrityksistä on Pirkanmaalla,

Varsinais-Suomessa sekä Uudellamaalla. Vuonna 2008 Uudellamaalla oli jopa

yli 80 000 yritystä ja Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla yli 20 000 yritystä.

Tilastokeskuksen mukaan se, että Uudellamaalla on niin paljon enemmän

yrityksiä kuin muualla Suomessa, johtuu osittain siitä, että monet yritykset

rekisteröityvät Uudellemaalle, vaikka tuotannollinen toiminta olisikin pääasiassa

muualla Suomessa. Vuonna 2009 pk-yritysten suhdannenäkymät eivät olleet

kovin hyvät missään maakunnassa, mutta nyt vuonna 2010 työ- ja

elinkeinokeskus ilmoitti suhdanteiden vahvistuneen varsinkin Pirkanmaalla ja

Varsinais-Suomessa.

KUVIO 2. Yritysten määrä maakunnittain v. 2008 (Tilastokeskus)
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1.3 Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa pohjustetaan aihealue ja pohditaan

aiheen merkitystä. Lisäksi siinä esitellään tutkimusongelma, selvitetään

lähestymistapa ja kerrotaan hieman aiheen rajaamisesta. Toisessa ja

kolmannessa osassa, eli teoriaosioissa käsitellään aluksi tilintarkastuksen

tarvetta ja tilintarkastajan valintaan vaikuttavaa lainsäädäntöä. Sen jälkeen

käydään läpi asiakaslähtöiseen tilintarkastajan vaihtumiseen sekä uuden

tilintarkastajan valintaan liittyviä teorioita. Neljännessä luvussa esitellään

empiirisen tutkimuksen tutkimusaineisto sekä menetelmät, joita tutkimuksessa

on käytetty. Viidennessä luvussa käydään läpi tutkimustulokset, jotka saatiin

yrityksille lähetettyjen kyselylomakkeiden pohjalta. Kuudennessa luvussa

esitellään tutkimustuloksista tehdyt johtopäätökset ja viimeinen eli seitsemäs

luku käsittää yhteenvedon koko tutkimuksesta.
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2 TILINTARKASTAJAN VAIHTUMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Suomessa tilintarkastusalaa ja varsinkin tilintarkastajan vaihtumista on tutkittu

hyvin vähän. Sen sijaan Yhdysvalloissa tilintarkastus on ollut paljon tutkittu

aihe. Tosin myös siellä itse tilintarkastajan vaihtumista on tutkittu niukasti ja

tutkimukset ovat näissä kohdistuneet pääasiassa julkisiin yhtiöihin. Oman

tutkimukseni rajaan koskemaan pk-yrityksiä.

Suomessa viimeisin tutkimus, joka on tehty tilintarkastajan vaihtumisesta, on

Anu Immosen tekemä laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu -tutkielma

vuonna 2008 Vaasan yliopistossa. Tutkielmassa tutkitaan

tilintarkastajalähtöiseen ja asiakaslähtöiseen tilintarkastajan vaihtumiseen

vaikuttavia tekijöitä Yhdysvaltalaisissa julkisissa yhtiöissä. Työssä tuodaan

hyvin esille se, kuinka tärkeää on vahvistaa tilintarkastajan vaihtumiseen

liittyvää teoriapohjaa, sillä vielä tähän mennessä ei ole pystytty luomaan yleistä

teoriaa, joka selittäisi yksiselitteisesti tilintarkastajan vaihtumista. Teorian

vahvistuminen auttaisi lainsäätäjiä työssään sekä toisi lisäinformaatiota

sijoittajille siitä, kuinka tilintarkastajan vaihtuminen vaikuttaa yrityksen

pörssikurssiin (Immonen 2008, 74).

Tilintarkastajan vaihtumista suositumpi tutkimusaihe on ollut tilintarkastajan

valinta, vaikkakin myös sitä on tutkittu yllättävän vähän Suomessa. Valintaan

liittyvissä tutkimuksissa on etsitty kriteereitä, joiden perusteella yritykset

päätyvät valitsemaan uuden tilintarkastajansa. Tämä tutkimus tuottaa lisää

tutkimustuloksia tästä aiheesta.

2.1 Tilintarkastuksen merkitys

Lakisääteisellä tilintarkastuksella tarkoitetaan tilintarkastajan suorittamaa

yhteisön tai säätiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastusta.

Tilintarkastus suoritetaan aina tilikauden loputtua. (Saarikivi 1999, 8.) Yhteisöjä

ovat kaikki osakeyhtiöt, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt, osuuskunnat ja
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yhdistykset sekä näitä vastaavat yhtiömuodot, kuten pankit,

asumisoikeusyhdistykset, vakuutusyhdistykset jne. (Horsmanheimo,

Kaisanlahti, Steiner 2007, 19.) Tilintarkastuksen keskeisimpiä tehtäviä on

valvoa markkinoiden luotettavuutta, varmistaa taloudellisen raportoinnin

oikeellisuus sekä pitää huolta sijoittajansuojan toteutumisesta.

Tilintarkastuksen toimintakenttä on hyvin laaja ja sitä kautta tilintarkastajien

tehtävät moninaisia. Perinteisesti tilintarkastaja on nähty omistajien edun

valvojana, mutta tilintarkastaja ottaa myös huomioon muiden sidosryhmien

edut tarkastustyötä tehdessään. Usein omistajien ja sidosryhmien intressit ovat

valmiiksi hyvin samankaltaisia. Tilintarkastaja varmistaa, että yritys hoitaa

velvoitteensa sovitulla tavalla velkojia ja muita sopimuskumppaneitaan

kohtaan, ja että yritys toimii lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti. Nämä

asiat ovat myös omistajien kannalta tärkeitä. Näin ollen sidosryhmien intressit

tulevat samalla huomioonotetuiksi, kun huolehditaan omistajien edusta.

(Alakare ym. 2008, 17–18.)

Velvollisuus ottaa yleinen etu huomioon on nyt kirjattu myös tilintarkastuslakiin

tilintarkastajan ammattieettisiin periaatteisiin. Säännöksessä todetaan, että

tilintarkastajan rooli on laajentunut omistajien edun huomioonottamisesta myös

yhteiskunnallisten näkökohtien huomioonottamiseen. (Alakare ym. 2008, 17–

18.)

Viime aikoina tilintarkastusala on ollut murroksen kourissa. 2000-luvun alussa

tapahtuneet talousrikokset Yhdysvalloissa nostivat tilintarkastuksen

merkityksen tärkeäksi puheenaiheeksi ympäri maailmaa. Keskustelussa

nousivat esiin mm. tilintarkastajan rooli yritysjohdon neuvonantajana sekä

tilintarkastajan riippumattomuus. KHT-yhdistyksen entinen puheenjohtaja Mauri

Palvi toteaa artikkelissaan kuitenkin keskustelun heräämisen olevan

positiivinen asia. Hän muistuttaa, että näiden skandaalien avulla on opittu

huomaamaan, kuinka tärkeä alue laskentatoimi ja tilintarkastus ovat

yhteiskunnan toiminnan kannalta. (KHT-media 2002.)
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Tilinpäätösskandaalien myötä alalla siirryttiin aikaisempaa tiukempaan

sääntelyyn. Ensimmäisenä tilintarkastusta ja tilintarkastajia koskevaa lakia

tiukennettiin Yhdysvalloissa. Lakiin sisällytettiin vaatimuksia koskien johdon

vastuuta sekä yritysten taloudellista raportointia. Myös Corporate Governance

sääntelyä kehitettiin. (Alakare ym 2008, 15–16.) ”Corporate Governancella

tarkoitetaan järjestelmää, jonka avulla yritystoimintaa johdetaan ja

kontrolloidaan. Corporate Governance suosituksilla pyritään täydentämään

lakisääteisiä menettelytapoja.” (Arvopaperimarkkinayhdistys 2009.) Pian

Yhdysvaltojen jälkeen, myös Euroopan Unionissa päädyttiin tiukentamaan

tilintarkastuslakia.

Viime vuosi on ollut myös hyvin mielenkiintoinen vuosi alalla suuren

taloussuhdannelaskun vuoksi. Taantuma on tuonut omat haasteensa kuten

muillekin aloille myös tilintarkastuksen pariin. ”Taloudellisen taantuman aikana

yrityksissä korostuvat taloudellisten asioiden osaaminen, ymmärtäminen ja

laatu.” (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010.) Näin ollen tilintarkastajien

ammattitaitoa on tarvittu aikaisempaa enemmän. Taantuman vuoksi

tilintarkastajat ovat saaneet olla myös entistä tarkempia tarkastustyössään.

Ossi A. Saarinen toteaakin HTM-tilintarkastajat ry:n tiedotteessaan, että pian

saamme nähdä, onko tilintarkastusala vastannut sille asetettuihin odotuksiin ja

täyttänyt toiminnassaan sille asetetut odotukset.

2.2 Tilintarkastuslaki

Tilintarkastuksen pohjana toimii tilintarkastuslaki. Kaikki tilintarkastukseen

liittyvä toiminta tulisi perustua tämän lain määräämiin asetuksiin. Lakia

soveltavat paitsi tilintarkastajat myös heidän asiakkaansa sekä viranomaiset.

”Tilintarkastuslaki on yleislaki, jonka soveltamisala pääosin vastaa kirjanpitolain

soveltamisalaa. Tilintarkastuslaki väistyy, jos muualla lainsäädännössä

säädetään toisin.” (Horsmanheimo, Kaisanlahti, Steiner 2007, 24.)
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Suomessa uusi tilintarkastuslaki astui voimaan 1.7.2007. Se korvasi runsaat 10

vuotta voimassa olleen 1994-vuoden lain. ”Uudistuksen ansioista

tilintarkastuslain rakenne on aikaisempaa selvempi ja johdonmukaisempi.”

(Horsmanheimo ym. 2007, 19.) Uuden lain suurimmat muutokset olivat

maallikkotilintarkastuksen lakkauttaminen ja pienten yhtiöiden vapauttaminen

tilintarkastusvelvollisuudesta tiettyjen edellytysten täyttyessä sekä

tilintarkastajien raportointia koskevien säännösten uudistaminen.

Lain mukaan tilintarkastustehtävät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1.

Lakisääteinen tilintarkastus, 2. Tilintarkastajan lakisääteiset tehtävät sekä

viranomaisille ja tuomioistuimelle antamat kirjalliset lausunnot, 3.

Sopimusperusteiset tehtävät ja muu toiminta. Kohdalla 1 eli lakisääteisellä

tilintarkastuksella tarkoitetaan tarkastustyötä, jossa tilintarkastaja tarkastaa

yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen

sekä hallinnon. Tarkastuksen jälkeen tarkastaja antaa tilinpäätösmerkinnän ja

tilintarkastuskertomuksen tarkastamalleen yritykselle.  Kohdalla kaksi

tarkoitetaan mm. toimia, joissa tilintarkastaja antaa todistuksen tai lausunnon

rekisteriviranomaiselle, muulle viranomaiselle tai tuomioistuimelle. Lausuntoja

voidaan tarvita esim. rikosepäilyjen yhteydessä. Kolmannella kohdalla

tarkoitetaan mm. neuvonantotoimintaa / konsultointia, johon tilintarkastaja

katsoo asiantuntevuutensa riittävän. Tämän kaltaisia tehtäviä voivat olla esim.

arviolausunnot ja laskelmat omaisuuden arvosta. Neuvontaa voidaan antaa

mm. verotuksesta, yritysjärjestelyistä, sukupolvenvaihdoksista sekä sisäisestä

tarkastuksesta. (Horsmanheimo ym. 2007, 26–36.)

Tilintarkastajien ja samalla tilintarkastuslain toteutumisen valvonnasta on

säädetty tilintarkastuslaissa. Valvontaelimiä ovat VALA, TILA ja TIVAt. Valtion

tilintarkastusvaliokunta eli VALA antaa ohjeita ja lausuntoja tilintarkastuslain

nojalla sekä huolehtii tilintarkastuksen yleisestä ohjauksesta, kehittämisestä ja

valvonnasta. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan eli TILA:n

tehtävänä on valvoa ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta tilintarkastajat

säilyttävät ammattitaitonsa ja toimivat tilintarkastuslain mukaisesti.

Kauppakamarin tilintarkastusvaliokuntien eli TIVOjen tehtävänä on valvoa



16

tilintarkastajia omilla toiminta-alueillaan. Suomessa on 19 TIVAa.

(Horsmanheimo ym. 2007, 249; HTM-tilintarkastajat ry.)

2.2.1 Velvollisuus valita tilintarkastaja

Tilintarkastuslaki määrää, missä yhteisöissä ja säätiöissä tilintarkastus täytyy

suorittaa. ”Lähtökohtana on, että kaikkien kirjanpitolain mukaan

kirjanpitovelvollisten yhteisöjen sekä säätiöiden on valittava tilintarkastaja, ellei

niihin voida soveltaa TilintL 4 pykälässä säädettyjä poikkeuksia.”

(Horsmanheimo ym. 2007, 22.) Ammatinharjoittajien, toiminimien ja

maatalousyrittäjien ei tarvitse valita tilintarkastajaa. Myös valtio, kunnat sekä

uskonnolliset yhdyskunnat jäävät tilintarkastuslain mukaisen

tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle. (Horsmanheimo ym. 2007, 23.)

Uuden lain mukaan pienet yhtiöt on vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta.

Yhtiöt, joissa sekä päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt

enintään yksi seuraavista ehdoista, voidaan jättää tilintarkastaja valitsematta:

taseen loppusumma 100 000 euroa, liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 200 000

euroa ja palveluksessa keskimäärin 3 henkilöä. Talousvaliokunta kuitenkin

korostaa, että vaikka tilintarkastajaa ei lain mukaan olisikaan pakko valita, on

yhtiön omistajilla aina se mahdollisuus olemassa. Talousvaliokunta toteaa

myös, että tilannetta olisi hyvä seurata ja jos alkaa näyttää siltä, että pienten

yhtiöiden vapauttamisella tilintarkastusvelvollisuudesta alkaa olla kielteisiä

vaikutuksia, tulisi hallituksen ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. (KHT-media

2007.)

Muissa Euroopan maissa ei ole saman lailla tilintarkastusvelvollisuutta pienissä

yhtiöissä kuin Pohjoismaissa. Nyt mm. Ruotsissa ollaankin nostamassa

tilintarkastusrajoja ylöspäin, joka osaltaan luo paineita myös Suomen

suuntaan. Suomessa on puhuttu tilintarkastusvelvollisuusrajan nostosta

mahdollisesti 50 henkeä suurempiin yrityksiin. Toisaalta tilintarkastuksesta

vapauttamisella voi olla merkittäviä seurauksia. Se voi vaikuttaa mm.

tilinpäätöksen oikeellisuuteen, yrityksen rahoitukseen sekä velkojien asemaan
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ja lisätä harmaata taloutta. Tilintarkastuskustannusten tilalle voi tulla muita

kustannuksia. Näiden kustannusten avulla saatava hyöty ei ehkä ole yhtä suuri

kuin tilintarkastuksesta saatava etu. (HTM-tilintarkastajat ry 2009.)

Vaikka yhtiö ei olisi tilintarkastusvelvollinen edellä mainitun ehdon mukaan, on

tapauksia, jolloin tilintarkastustarkastus on suoritettava kaikesta huolimatta.

Yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja

hallinta, on aina valittava tilintarkastaja. Myös jos yhtiön yhtiöjärjestyksessä,

yhtiösopimuksessa tai säännöissä määrätään valitsemaan tilintarkastaja, on se

silloin valittava. Yhtiöt, joissa tilintarkastajaksi on valittu vain yksi tarkastaja,

eikä tämä ole yhteisö, on valittava myös varatilintarkastaja. (Alakare ym. 2008,

38.)

2.2.2 Kuka voi toimia tilintarkastajana

Tilintarkastajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt, siviilioikeudellisesti täysivaltainen

henkilö. Tilintarkastajana ei voi myöskään toimia henkilö, joka on konkurssissa

tai liiketoimintakiellossa tai henkilö, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu.

Konkurssi aiheuttaa toimintakiellon enintään neljäksi kuukaudeksi konkurssin

alkamisesta. Vähintään yhdellä tilintarkastajaksi valitulla luonnollisella

henkilöllä tulee olla asuinpaikka ETA-valtiossa. (Alakare ym. 2008, 37.) ETA-

valtioiksi luetaan Euroopan talousalueeseen kuuluvat valtiot.

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajalla tarkoitetaan tilintarkastuslain

mukaisesti hyväksyttyä luonnollista henkilöä tai tilintarkastusyhteisöä. Näin

ollen maallikkotilintarkastaja ei voi enää 2007 vuoden lakiuudistuksen jälkeen

toimia tilintarkastajana. Maallikkotilintarkastajalla tarkoitetaan tilintarkastajaa,

jolla ei ole auktorisointia HTM- tai KHT-tilintarkastajaksi. Lakiin on kuitenkin

kirjattu pykälä siirtymäsäännöksestä. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhoissa

osakeyhtiöissä, jotka on perustettu ennen lain voimaantuloa, voidaan valita

maallikkotilintarkastaja vanhan lain edellytyksin niille tilikausille, jotka loppuvat

viimeistään 31.12.2011. Yhdistyksiin voidaan valita maallikkotilintarkastaja

myös siirtymäajan jälkeen. (Alakare ym. 2008, 37–38.)
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Hyväksytyllä eli auktorisoidulla tilintarkastajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on

suorittanut joko KHT- tai HTM-tutkinnon. KHT-tilintarkastaja on

keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja HTM-tilintarkastaja on

kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Saadakseen kyseiset tunnukset

itselleen, tilintarkastajien on suoritettava Keskuskauppakamarin

tilintarkastuslautakunnan järjestämä tilintarkastajan ammattitutkinto. Tutkinnon

suorittamiseen vaaditaan haastavan loppukokeen lisäksi myös tietty

perustutkinto sekä tietyt opinnot ja käytännön työkokemusta. Hyväksyttyjä

tilintarkastajia ovat myös juridiset henkilöt, joilla tarkoitetaan sekä KHT- että

HTM-yhteisöjä. (Horsmanheimo ym. 2007, 222–223.)

Vuonna 2009 Suomessa hyväksyttiin 49 uutta KHT-tilintarkastajaa (KUVIO 3).

Tämä tarkoittaa sitä, että 35 % tutkintoon osallistuneista suoritti tutkinnon

hyväksytysti. Samana vuonna Suomessa hyväksyttiin 22 uutta HTM-

tilintarkastajaa (KUVIO 4). Tässä tutkinnossa oli hieman parempi

suoriutumisprosentti, sillä 42 % tutkintoon osallistuneista suoritti tutkinnon

hyväksytysti. (Keskuskappakamari.)

KUVIO 3. KHT-tutkinnoissa hyväksytyt v. 1999–2009 (Keskuskauppakamari)
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KUVIO 4. HTM-tutkinnoissa hyväksytyt v. 1999–2009 (Keskuskauppakamari)
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KUVIO 5. Auktorisoitujen tilintarkastajien lukumäärät v. 1925–2010

(Keskuskauppakamari)
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kommandiittiyhtiössä tilintarkastaja valitaan erikseen kutakin tilikautta varten.

Jos tilintarkastaja on valittu toistaiseksi, päättyy hänen tehtävänsä, kun

seuraava tilintarkastaja on valittu hänen tilalleen. (Alakare ym. 2008, 54–55.)

Tilintarkastaja voidaan erottaa tehtävästään milloin tahansa, myös kesken

toimikauden. Jos tilintarkastaja erotetaan kesken toimikauden, täytyy siihen

olla perusteltu syy. Erottavan tahon tulee antaa selvitys erottamisesta joko

TILA:lle tai TIVA:lle, riippuen siitä, onko kysymyksessä KHT- vai HTM-

tilintarkastaja. Tilintarkastajan erottaa toimestaan se, joka on tämän siihen

valinnut. Yleensä tilintarkastajan voi siis erottaa vain yhtiökokous. Yhteisön tai

säätiön johto kuten toimitusjohtaja ei voi erottaa tilintarkastajaa, koska sillä ei

ole oikeutta nimetä tilintarkastajaa. Tapauksissa, joissa tilintarkastajaksi on

valittu tilintarkastusyhteisö, ei voida erottaa pelkästään päävastuullista

tilintarkastajaa vaan koko yhteisö tulee erottaa. Päävastuullisen tarkastajan voi

erottaa ainoastaan itse tilintarkastusyhteisö. (Alakare ym. 2008, 55–56.)

Tilintarkastaja voi myös itse erota toimestaan. Tällöin hän antaa ilmoituksen

erostaan yhteisölle tai säätiölle. Tilintarkastajan tulee lisäksi antaa ilmoitus

erostaan kaupparekisteriin. Kuten erottamistilanteessa, myös tässä

tapauksessa erosta tulee antaa selvitys TILA:lle tai TIVA:lle. Kun tilintarkastaja

eroaa tehtävästään, siirtyy hänen tilalleen varatilintarkastaja. (Alakare ym.

2008, 56–57.)

Tampereen ja Helsingin seudun tilintarkastusvaliokunnille raportoitiin vuonna

2009 yhteensä 5 kappaletta HTM-tilintarkastajien eroamisia tehtävästään.

Näistä ilmoituksista 4 kappaletta tuli Tampereen seudun TIVA:lle ja 1 kappale

Helsingin seudun TIVA:lle. Vuonna 2010 elokuuhun mennessä Tampereen

seudun TIVA:lle ei ollut tullut vielä yhtään ilmoitusta ja Helsingin seudun

TIVA:lle oli tullut 3 ilmoitusta. Kummallekaan tilintarkastusvaliokunnalle ei ollut

tullut yhtään ilmoitusta tilintarkastajan erottamisesta tehtävästään.

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalle eli TILA:lle tuli vuonna 2009

yhteensä 96 kappaletta KHT-tilintarkastajien erottamisia ja eroamisia koskevia

ilmoituksia. Keskuskauppakamarin pääsihteeri Pasi Horsmanheimo sanoo,
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etteivät luvut kuitenkaan kerro todellista tilannetta KHT-tilintarkastajien

vaihtumisista. Suurin osa yrityksistä ei tiedä erottamista koskevan selvityksen

antamisvelvollisuudesta ja selvitys jää siten antamatta.

TILA:lle raportoiduista tapauksista asiakaslähtöisiä tilintarkastajien vaihtumisia

eli tapauksia, joissa tilintarkastaja on erotettu, oli 70 kappaletta. Suurin osa

erottamisista johtui yrityksen osakekannan omistusmuutoksista, jolloin uusi

omistaja halusi vaihtaa tilintarkastajan (KUVIO 6). Muita syitä tilintarkastajan

erottamiseen olivat mm. uuden tilintarkastuslain myötä tullut mahdollisuus

jättää tilintarkastus kokonaan suorittamatta pienissä yrityksissä, yrityksen ja

tilintarkastajan toimipisteiden sijaitseminen liian kaukana toisistaan ja yrityksen

kansainvälistyminen, jolloin se tarvitsee monipuolisempaa asiantuntemusta.

Raportoiduista tapauksista tilintarkastajalähtöisiä eli tapauksia, joissa

tilintarkastaja on itse eronnut tehtävästään, oli 26 kappaletta. Suurin osa

tilintarkastajien eroamisista johtui tilinpäätöksen kohtuuttomasta

viivästymisestä (KUVIO 7). Myös monessa tapauksessa tilintarkastaja oli tullut

eläkeikään. Muita syitä eroamisille olivat mm. puuttuva dokumentaatio,

tilintarkastajan riippumattomuuden vaarantuminen ja se, että yrityksen

liiketoiminta ei ollut tilintarkastajan mielestä kaikilta osin hyväksyttävää.
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KUVIO 6. TILA:lle raportoitujen tilintarkastajien erottamisten syyt v. 2009

(Keskuskauppakamari)

KUVIO 7. TILA:lle raportoitujen tilintarkastajien eroamisten syyt v. 2009

(Keskuskauppakamari)
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2.3 Asiakaslähtöinen tilintarkastajan vaihtuminen

On havaittu, että tilintarkastajalähtöiseen ja asiakaslähtöiseen tilintarkastajan

vaihtumiseen vaikuttavat eri tekijät. Myös sijoittajat ja yrityksen muut

sidosryhmät reagoivat eri tavalla näihin kahteen tilintarkastajan vaihtumiseen.

Sekä tilintarkastajalähtöinen että asiakaslähtöinen tilintarkastajan vaihtuminen

ovat lisääntyneet molemmat 2000-luvulla. Näistä asiakaslähtöiset

tilintarkastajan vaihtumiset ovat aina olleet yleisempiä. (Immonen 2008, 16.)

Tässä työssä tutkimus keskitetään asiakaslähtöisiin tilintarkastajien

vaihtumisiin. Tutkimuksessa selvitetään, mitkä tilanteet vaikuttavat siihen, että

asiakasyritys haluaa vaihtaa tilintarkastajansa. Tämän lisäksi pyritään

selvittämään, minkä tekijöiden perusteella yritys valitsee itselleen seuraavan

tilintarkastajan. Seuraavaksi käyn läpi muutamia teorioita, joita aiheesta on

esitetty. Niiden perusteella pyrin luomaan hypoteesit eli olettamukset, joiden

paikkansapitävyyttä tutkin tilastollisen analyysin perusteella.

2.3.1 Tilintarkastuspalkkio

Laskentatoimen professori, Lasse Niemi, on tehnyt väitöskirjan aiheesta:

Essays on Audit Pricing vuonna 2003 Helsingin kauppakorkeakoulussa.

Väitöskirja sisältää tutkimuksia tilintarkastuksen hinnoittelusta. Työssä

tutkitaan, mikä tilintarkastuksessa maksaa. Niemen tutkimustulosten mukaan

suuri osa palkkioista määräytyy tehtävään käytettyjen työtuntien lisäksi

asiakkaan tilintarkastajalle aiheuttamista tilintarkastusriskeistä. ”Riskiasiakkaan

tilintarkastus maksaa enemmän, kuin yhtä paljon työtä vaativan matalariskisen

yrityksen tilintarkastus”, Niemi kirjoittaa. Myös asiakasyrityksen velat, tappiot,

koko ja maksuvalmius sekä tilintarkastajan koulutus ja auktorisointityyppi (KHT,

HTM) vaikuttavat palkkion määrään.

Näin taantuman aikaan monet yritykset haluavat säästää mahdollisimman

paljon kustannuksissa. Tilintarkastus on monelle yritykselle suuri, mutta

pakollinen menoerä. Yritykset voivat kuitenkin vaikuttaa tilintarkastuspalkkioon
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kilpailuttamalla tilintarkastusyrityksiä. Keskuskauppakamarin pääsihteeri Pasi

Horsmanheimo kertoo, että Suomessa on järjestetty viime aikoina

kansainvälisesti ottaen paljon tarjouskilpailuja. Suuret yritykset kilpailuttavat

tilintarkastuksensa noin 3-5 vuoden välein. Näin ollen voidaan ajatella

tilintarkastuspalkkion vaikuttavan tilintarkastajan vaihtumiseen.

Metson hallituksen puheenjohtaja Pertti Voutilainen kertoo

tilintarkastusyhteisön vaihtamisen olevan kallis ja työläs prosessi yritykselle,

johon ei haluta kovin usein joutua, varsinkaan kansainvälisissä yrityksissä

(Taloussanomat 2002). Pienille ja keskisuurille yrityksille tilintarkastajan

vaihtaminen on kuitenkin helpompaa ja näin myös kilpailuttaminen kannattaa.

Tapiola-ryhmän talousjohtaja Markku Paakkanen suosittelee, että yrityksissä

pysähdyttäisiin aika ajoin kilpailuttamaan tilintarkastusyhteisöjä, sillä

kilpailuttaminen varmistaisi kustannussäästöjen lisäksi myös sen, ettei

yritykseen pääsisi syntymään luutuneita rakenteita (Taloussanomat 2002).

Yhdysvaltalaiset tutkijat Lynn E. Turner ja Jason P. Williams sekä

laskentatoimen professori Thomas R. Weirich ovat tutkineet tilintarkastajien

vaihtumista sekä julkaisseet artikkelin An Inside Look at Auditor Changes.

Myös tässä artikkelissa todetaan tilintarkastuspalkkion vaikuttavan päätökseen

vaihtaa tilintarkastajaa. Artikkelissa muistutetaan siitä, että yrityksen

asiakkaiden sekä sijoittajien tulisi miettiä, mitä vaikutuksia tilintarkastajan

vaihdos tuo mukanaan, jos vaihtaminen tapahtuu kustannussyistä.

Joskus voi tulla tilanteita, joissa tilintarkastusyritykset tarjoavat

tilintarkastuspalvelun liian halvalla asiakkaalleen, jolloin resurssit eivät riitä

kunnolliseen tarkastukseen. Tällöin olennaisia seikkoja saattaa jäädä

tarkastajalta huomioimatta. (Immonen 2008, 43.) Tämänkaltaisissa tilanteissa

puhutaan Low balling – ilmiöstä. Low balling tarkoittaa sitä, että yritys arvioi

tarkoituksella hinnan halvemmaksi, kuin mitä kustannukset tulevat olemaan

(The Free Dictionary). Tällöin ongelmaksi saattaa muodostua vaillinainen

lopputulos. Asiakkaan tulisikin miettiä tarkkaan, pystyykö tilintarkastaja

tarkastamaan yrityksen tilinpäätöksen kokonaisvaltaisesti lupaamallaan

hinnalla.
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Immosen tutkimustulokset osoittavat, että yhdysvaltalaisissa yrityksissä

tilintarkastuspalkkiolla on yhteys tilintarkastajan vaihtumiseen. Myös

tutkimukset, joita hän on käyttänyt työnsä pohjana, osoittavat, että

tilintarkastuspalkkiolla on vaikutusta tilintarkastajan vaihtumiseen. Näiden

aikaisempien tutkimusten pohjalta luon hypoteesin, että myös suomalaisissa

yrityksissä tilintarkastuspalkkiolla on vaikutusta tilintarkastajan vaihtamiseen

sekä sitä kautta uuden tilintarkastajan valintaan.

2.3.2 Erimielisyydet laskentaperiaatteista

”Tilinpäätös on aina lopputulos tilintarkastajan ja asiakasyrityksen johdon

välisistä neuvotteluista. Tilintarkastajan lausunto on suotuisin, mitä hän

neuvottelun lopputuloksena suostuu antamaan ja johto joko hyväksyy

lausunnon tai vaihtaa tilintarkastajaa.” (Immonen 2008, 41.) Eli jos

tilintarkastajalla ja johdolla on suuria näkemyseroja esim. laskentaperiaatteista,

on todennäköistä, että asiakasyritys päätyy vaihtamaan tilintarkastajaansa.

Erimielisyydet laskentaperiaatteista, esiintyi Turner ym. artikkelissa sekä

Immosen tutkimuksessa yhtenä syynä tilintarkastajan vaihtumiseen. Immosen

tutkimuksen mukaan, on todennäköisempää, että tilintarkastaja erotetaan kuin,

että tilintarkastaja eroaa itse, kun asiakasyrityksen johdolla ja tilintarkastajalla

on erimielisyyksiä. Joskus yritys erottaa tilintarkastajansa, jotta se voisi löytää

uuden tarkastajan, jolla on enemmän samankaltainen näkemys yrityksen

taloushallinnosta. (Turner ym. 2005).

Turner ym. artikkelin mukaan erimielisyydet laskentaperiaatteista, jotka

johtavat tilintarkastajan vaihtumiseen, tapahtuvat useimmiten suurimmissa

yrityksissä. Näin ollen tästä syystä luon hypoteesin, jonka mukaan

tilintarkastajien vaihtumiset, jotka johtuvat erimielisyyksistä

laskentaperusteissa, ovat pienissä ja keskisuurissa yrityksissä luultavasti

hyvinkin harvinaisia.
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2.3.3 Tilinpäätösraportointi

Tilintarkastaja antaa tehdystä tilintarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen.

Kertomukseen liitetään tieto siitä, sisältääkö tilinpäätös ja toimintakertomus

oikeat ja riittävät tiedot yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta

asemasta sekä tieto siitä, ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja

tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia. Lausunto voi olla vakiomuotoinen,

ehdollinen tai kielteinen. (HTM Tilintarkastajat ry.) Ehdollinen lausunto

annetaan silloin, kun tilintarkastaja katsoo, että tilinpäätös on osittain

harhaanjohtava tai puutteellinen. Tällöin puutteet eivät kuitenkaan ole niin

merkittäviä, että annettaisiin kielteinen lausunto. Kielteinen lausunto annetaan

silloin, kun näkemyserot johdon kanssa ovat hyvin merkittäviä tai

tilintarkastusta on rajoitettu niin olennaisesti, ettei voida antaa ehdollista

lausuntoa. (KHT media 2008, 555.)

Tilintarkastajan tulisi lisätä kertomukseensa maininta toiminnan jatkuvuuteen

liittyvästä ongelmasta, jos sellainen on olemassa. Tätä toiminnan jatkuvuuden

periaatetta kutsutaan Going Concern -nimellä. (KHT media 2008, 554.) Going

Concern on mainittu yhdeksi syyksi vaihtaa tilintarkastajaa Turner ym.

artikkelissa. Näissä tapauksissa, joissa tilintarkastaja on erotettu, on

asiakasyritys ollut tyytymätön going concern mainintaan ja sen takia se on

päättänyt löytää tilintarkastajan, joka antaa suotuisamman lausunnon

tilinpäätöksestä.

Kun tilintarkastaja huomaa yrityksen toimintaan liittyvän epävarmuuden, tulisi

hänen antaa mukautettu tilintarkastuskertomus. Kyseinen epävarmuus voi

vaikuttaa tilinpäätökseen. Tilintarkastajan antamalla mukautetulla

tilintarkastuskertomuksella voi olla vaikutusta siihen, että asiakasyritys päätyy

vaihtamaan tilintarkastajaansa. Raisa Savolainen tutki pro gradu–

tutkielmassaan vuonna 2007 mukautetun tilintarkastuskertomuksen ja

tilintarkastajan vaihtamisen välistä yhteyttä. Hänen tutkimuksensa mukaan

näiden kahden tekijän välillä ei ole kuitenkaan löydetty riippuvuutta. Voidaan

siis olettaa, ettei oma tutkimukseni tuo eriävää tulosta mukautetun

tilintarkastuskertomuksen vaikutuksesta tilintarkastajan vaihtumiseen.
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Tilintarkastaja voi myös antaa määräyksen, että tilinpäätös tulee

uudelleenjulkaista, jos esim. kirjanpidosta tai muuten tilinpäätöksestä löytyy

virhe, joka on niin merkittävä, että se tulee korjata. On havaittu, että mitä

kauemmin yrityksellä on ollut sama tilintarkastaja, sitä todennäköisempää on,

ettei yrityksen tilinpäätöstä uudelleenjulkaista. Myös tilintarkastuspalkkion on

havaittu vaikuttavan tilinpäätöksen uudelleenjulkaisuun. Mitä suurempi

tilintarkastuspalkkio on, sitä harvemmin tilinpäätös joudutaan julkaisemaan

uudestaan. (Immonen 2008, 36.) Koska Suomessa ja varsinkin pk-yrityksissä

on hyvin harvinaista, että yritykset lähtisivät uudelleenjulkaisemaan

tilinpäätöstään, jätän tämän tekijän tutkimisen vähemmälle omassa

tutkimuksessani.

2.3.4 Tilintarkastustiimin jäsenten vaihtuvuus

Tilintarkastustiimin jäsenten vaihtuvuus voi vaikuttaa yrityksen haluun vaihtaa

tilintarkastajansa. Taloussanomien mukaan henkilösuhteet ovat tärkeitä

tilintarkastusta tehtäessä, sillä taloushallinnon työntekijöiden ja vastuullisen

tilintarkastajan välinen yhteistyö on tiivistä. Jos päävastuullinen tarkastaja tai

muut tilintarkastustiimin jäsenet vaihtuvat usein, voi yhteistyö kärsiä. Myös

aikaa kuluu enemmän, kun pitää rakentaa henkilösuhteet aina uudestaan.

Tämä voi vaikuttaa siihen, että asiakasyritys haluaa vaihtaa

tilintarkastustoimistonsa sellaiseen, jossa tiimin jäsenten vaihtuvuus on pientä.

Taloussanomissa arvioidaan, että päävastuullisen tarkastajan vaihtuvuus ei

olisi yhtä vakavaa, kuin muun tiimin jäsenten vaihtuvuus, sillä tiimi tekee

varsinaisen työn. Vastuullinen tarkastaja tekee vain linjaukset, jolloin hänen

vaihtumisellaan ei olisi niin suurta merkitystä. Voidaan siis olettaa, että

asiakasyritys ei lähtisi vaihtamaan tilintarkastajaansa, vaikka päävastuullinen

tarkastaja vaihtuisi usein. Sen sijaan voidaan luoda olettamus, että

tilintarkastustiimin jäsenten vaihtuvuus vaikuttaa asiakasyrityksen haluun

vaihtaa tilintarkastajaansa.
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2.3.5 Asiakasuskollisuus

Yksi suurimmista Suomessa toimivista tilintarkastusyhteisöistä on BDO -

niminen kansainvälinen KHT-yhteisö, joka toimii Suomen lisäksi 110:ssä eri

maassa. Sen toimialaan kuuluvat tilintarkastuksen lisäksi veropalvelut ja muut

taloushallinnon neuvontapalvelut. BDO:n pääpaikkana toimii Bryssel. Se on

ainoa maailman suurista tilintarkastusketjuista, joka on alun perin perustettu

Euroopassa vuonna 1963, jolloin tilintarkastustoimistot Englannista, Hollannista

ja Saksasta päättivät perustaa yhteisen tilintarkastusketjun.

BDO FinnPartners Oy teetti vuonna 2006 tilintarkastusalalla

toimialatutkimuksen, jossa tutkittiin suomalaisten yritysten tyytyväisyyttä

tilintarkastajiinsa. Tutkimus osoitti, että suurin osa (95 %) suomalaisista

yrityksistä on ollut tyytyväisiä tilintarkastajaansa. Erityisesti pk-yrityksissä

asiakastyytyväisyys on ollut erityisen korkea. Toimialatutkimukseen

osallistuneista pk-yrityksistä 70 % on ollut erityisen tyytyväisiä

tilintarkastajaansa. Melko tyytymättömiä yrityksiä oli vain 1 % ja erittäin

tyytymättömiä yrityksiä ei löytynyt ollenkaan.

BDO:n lisäksi muita suuria kansainvälisiä tilintarkastusyhtiöitä ovat ns. Big Four

-tilintarkastusyhtiöt. Big Four ryhmään kuuluu neljä suurta ketjua:

PricewaterhouseCoopers Oy pääpaikkanaan Englanti, Deloitte Touche Oy

pääpaikkanaan Yhdysvallat, Ernst & Young Oy pääpaikkanaan Englanti sekä

KPMG Oy Ab pääpaikkanaan Alankomaat. Nämä kaikki ovat KHT-yhteisöjä,

jotka toimivat myös Suomessa.

Asiakastyytyväisyys, luottamus ja sitoutuminen ovat asiakasuskollisuuteen

läheisesti liittyviä käsitteitä. Asiakastyytyväisyystutkimus liittyy läheisesti

asiakasuskollisuustutkimukseen. Asiakastyytyväisyydellä kuvataan asiakkaan

odotusten täyttymistä. Mitä tyytyväisempi asiakas on, sitä suuremmalle joukolle

ihmisiä hän kertoo tyytyväisyydestään palvelua tai tuotetta kohtaan ja sitä

kautta suosittelee sitä kanssaolioilleen. Kun asiakastyytyväisyyteen lisätään

vielä luottamus ja sitoumus yritykseen, voidaan puhua asiakasuskollisuudesta.

(Paavola 2006, 53.)
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Asiakasuskollisuus on yritykselle tärkeä pääoma. Sen avulla yritys pysyy

kilpailukykyisenä. Uskollinen asiakas tuo yritykselle rahaa ja sitä kautta lisää

yrityksen myyntiä sekä kannattavuutta ja alentaa kustannuksia. (Paavola 2006,

53.) BDO FinnPartners Oy:n toimitusjohtaja Hannu Riippi arvioi, että

tilintarkastusalalla oleva korkea asiakastyytyväisyys johtuu tilintarkastajien

ammattitaidosta. Tilintarkastajat ovat korkeasti koulutettuja ja heiltä vaaditaan

tietty määrä kokemusvuosia, ennen kuin he saavat tehdä itsenäisiä

tarkastuksia.

Se, että Suomessa on korkea asiakastyytyväisyys tilintarkastusalalla, voi

tarkoittaa myös sitä, että suomalaisyritykset ovat haluttomia vaihtamaan

tilintarkastajaansa. Yksi syy siihen, että tilantarkastajan vaihtamista koskevat

tutkimukset ovat harvassa Suomessa, voi liittyä juuri tähän. Aihetta voi olla

vaikea tutkia, jos yritykset vaihtavat vain harvoin tilintarkastajaansa.
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3 UUDEN TILINTARKASTAJAN VALINTA

Kun vanha tilintarkastaja on erotettu, täytyy yrityksen löytää pian uusi

tilintarkastaja tilalle. On tutkittu erinäisiä syitä, mitkä vaikuttavat seuraavan

tilintarkastajan valintaan. Yhtenä tärkeimpänä vaikuttavana tekijänä pidetään

asiakasyrityksen kokoa. Se säätelee sen, kuinka laaja tilintarkastus yrityksessä

täytyy suorittaa ja kuinka paljon rahaa tarkastukseen voidaan käyttää. Myös

yrityksen iän on todettu vaikuttavan tilintarkastajan valintaan. Mitä vanhempi

yritys on, sitä enemmän sillä on kokemusvuosia ja sitä kautta tietoa

tilintarkastuksesta. Myös yrityksen kotipaikkakunta ratkaisee, sekä myös se

onko yritys kansainvälinen, jolloin yrityksen emoyhtiö valitsee tilintarkastajan.

(Karjaluoto 2008, 39–42.)

Kun taas lähdetään vertailemaan tilintarkastuspalvelun tarjoajia, vaikuttaa

lopulliseen päätökseen se, kuinka tunnettu tilintarkastusyritys on ja mitä

palveluja sillä on tarjottavana. (Karjaluoto 2008, 42.) BDO FinnPartners Oy:n

teettämässä tutkimuksessa tilintarkastusalan asiakastyytyväisyydestä tutkittiin

samalla myös tilintarkastajan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksesta

selvisi, että erikokoiset yritykset odottavat tilintarkastajiltaan eri asioita. Pk-

yrityksissä arvostettiin eniten tilintarkastajan kokemusta sekä ammattitaitoa.

Suuri merkitys oli myös sillä, jos tilintarkastustoimistolla oli mahdollisuus tarjota

muita taloushallinnon oheispalveluita, kuten verotusneuvontaa. Isoissa

yrityksissä on usein omat vero- sekä laskentaosastot, joten heille ei ole

välttämättä niin suurta merkitystä tilintarkastustoimiston tarjoamilla

oheispalveluilla. Suuryrityksissä arvostettiinkin ennemmin hinta-laatu suhdetta

ja toki myös ammattitaitoa. Tilintarkastajan valintaan liittyvissä keskusteluissa

nostetaan usein myös esille kustannuskysymykset, kuten asiakaslähtöisessä

tilintarkastajan vaihtamisessakin.
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Tutkimusosiossa tullaan selvittämään edellä mainittujen tekijöiden vaikutusta

tilintarkastajan valintaan. Näitä tekijöitä tutkittaessa, vertaillaan samalla

Pirkanmaalaisten ja Uudenmaalaisten yritysten vastauksia. Näin tutkitaan,

vaikuttaako asiakasyrityksen kotipaikkakunta valintakriteereihin. Aion myös

selvittää, onko tilintarkastajan auktorisoinnilla vaikutusta valintaa tehtäessä. Eli

tutkin, valitsevatko yritykset itselleen mieluummin KHT vai HTM tilintarkastajan.
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4 EMPIIRINEN TUTKIMUS

Tutkimusta lähdettiin toteuttamaan empiirisenä eli havainnoivana

tutkimuksena. ”Empiirinen tutkimus perustuu teoreettisen tutkimuksen

perusteella kehitettyihin menetelmiin. Tutkimuksessa voidaan testata,

toteutuuko, jokin teoriasta johdettu hypoteesi (olettamus) käytännössä, mutta

tutkimusongelmana voi olla myös jonkin ilmiön tai käyttäytymisen syiden

selvittäminen tai ratkaisun löytäminen siihen, miten jokin asia pitäisi toteuttaa.”

(Heikkilä 2008, 13.) Tässä tutkimuksessa on edetty niin, että ensin on luotu

hypoteesit teorian pohjalta ja sen jälkeen on lähdetty tutkimaan, toteutuvatko

luodut hypoteesit käytännössä.

Empiiristä tutkimusta voidaan lähteä toteuttamaan kahdella eri tavalla. Voidaan

suorittaa joko kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus tai kvalitatiivinen eli

laadullinen tutkimus. Joissain tutkimuksissa on tavoitteena vain koota

pelkästään tietoa, ajattelematta tiedon mahdollista myöhempää soveltamista

käytäntöön. Tämänkaltaisia tutkimuksia kutsutaan perustutkimuksiksi. Tämä

tutkimus on kuitenkin soveltava tutkimus, tarkoittaen sitä, että tutkimushanke

tähtää siihen, että tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan soveltaa käytäntöön.

(Perusopas seminaari- ja opinnäytetyön tekijälle.)

4.1 Tutkimusmenetelmät ja aineiston hankinta

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Tästä

voidaan käyttää myös nimeä tilastollinen tutkimus. Kvantitatiiviselle

tutkimukselle on ominaista asioiden kuvaaminen numeeristen suureiden avulla

ja tulosten havainnollistaminen erilaisten taulukoiden ja kuvioiden avulla.

Tutkimuksessa voidaan myös selvittää eri asioiden välisiä riippuvuuksia.

Lopuksi saatuja tuloksia pyritään yleistämään otantaa suurempaan joukkoon

tilastollisen päättelykyvyn avulla. (Heikkilä 2008, 16.)
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Kvantitatiivisen tutkimuksen kohteita ovat yleensä fyysiset ominaisuudet, kuten

esineet, ilmiöt tai ihmiset. Voidaan myös pyrkiä tutkimaan näiden mielipiteitä,

asenteita tai käytöstä. Koska tutkimuksen kohteena on usein suurikin joukko

esimerkiksi ihmisiä, ei kaikkia voida ottaa tutkimukseen mukaan, vaan heistä

valitaan sattumanvaraisesti joukko eli otanta. Tutkittavia ei pyritä tutkimaan

yksilöllisesti, vaan heistä pyritään muodostamaan yleisempi malli. (Perusopas

seminaari- ja opinnäytetyön tekijälle.)

Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin kyselylomake, sillä sen avulla on helppo

tutkia suurtakin joukkoa ja vastausten saanti on nopeaa. Myös haastattelijan

vaikutus vastauksiin vältetään tällöin ja vastaajat saavat vastata anonyymisti

kyselyyn, jolloin voidaan saada rehellisempiä vastauksia. Mahdollisuus vastata

anonyymisti koettiin erittäin tärkeäksi juuri tässä tutkimuksessa, sillä

kysymykset koskivat yritysten toimintatapoja, joita yritys ei välttämättä halua

saattaa ulkopuolisten tietoon.

Kyselylomakkeet laadittiin toukokuun 2010 aikana Webropol -ohjelmalla, joka

on internetin välityksellä toimiva kysely- ja tiedonkeruusovellus. Sen etuina

ovat mahdollisuus suorittaa hyvinkin laaja kyselytutkimus ja vastaukset siirtyvät

reaaliajassa. Webropol -kyselylomake mahdollistaa myös erilaisten

kysymystyyppien käyttämisen. Yksi lomake voi sisältää sekä avoimia

kysymyksiä että suljettuja, eli vaihtoehdot antavia kysymyksiä. Ohjelman on

laatinut suomalainen yritys nimeltä Webropol Oy vuonna 2002.

Valmiit kyselylomakkeet lähetettiin touko-kesäkuun vaihteessa 150 yritykselle,

joista puolet oli Pirkanmaalta ja toinen puolet Uudeltamaalta. Yritykset valittiin

tutkimukseen kokonsa, liikevaihtonsa ja taseen loppusumman perusteella. Eli

valittujen yritysten tuli täyttää pk-yrityksen kriteerit. Työntekijöitä tuli olla alle

250, vuosiliikevaihto sai olla enintään 50 miljoonaa euroa ja taseen

loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Yritys ei myöskään saanut olla osa

isoa konsernia. Nämä kriteerit täyttävistä yrityksistä valittiin sattumanvaraisesti

75 yritystä Pirkanmaalta ja 75 yritystä Uudeltamaalta.
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Tutkimukseen valituille yrityksille lähetettiin sähköpostitse saatekirje, jossa oli

tietoa tutkimuksesta, siihen osallistumisesta ja linkki, mitä kautta pääsi

vastaamaan kyselyyn. Saate oli hyvin tarkkaan mietitty ja sen laadintaan

käytettiin paljon aikaa, sillä tiedostettiin, kuinka suuri merkitys saatekirjeellä oli

yritysten vastausprosenttiin. Vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Tällä pyrittiin

takamaan vastaajien yhdenvertaisuus vastausajassa.

Kun ensimmäinen viikko vastausajasta oli kulunut, lähetettiin uusi

sähköpostiviesti jokaiselle yritykselle, jossa muistuteltiin vastausajan

päättymisestä ja siitä kuinka tärkeää vastaaminen olisi tutkimuksen

onnistumisen kannalta. Myös tätä viestiä mietittiin hyvin tarkkaan, jotta saatiin

sellaisetkin yritykset, jotka eivät olleet vielä vastanneet, innostumaan

vastaamisesta. Samalla haluttiin myös kiittää yrityksiä, joka olivat jo vastanneet

kyselyyn.

Saatekirjeet vastauslinkkeineen lähetettiin yhdelle henkilölle per yritys. Näin

vältyttiin siltä, että samasta yrityksestä vastaisi useampi henkilö, jolloin

lopputulos väärentyisi. Sähköpostit pyrittiin lähettämään henkilölle, joka kuuluu

hallitukseen tai joka toimii yrityksen johdossa. Tarkoituksena oli, että

vastaajana toimisi sellainen henkilö, joka on päättämässä yrityksen

tilintarkastajaan kohdistuvasta valinnasta tai olisi ainakin tietoinen, miten

yrityksen tilintarkastus hoidetaan.

Lopullinen kyselylomake sisälsi 14 kysymystä ja se oli pituudeltaan kolme

sivua. Ennen kyselyn lähettämistä yrityksille, harkittiin jokaisen kysymyksen

tarpeellisuus vielä hyvin tarkkaan, jottei lomakkeesta tulisi liian pitkä. Kyselystä

haluttiin tehdä tarkoituksella mahdollisimman tiivis, jotta yritysten mielenkiinto

vastaamiseen säilyisi loppuun asti. Tästä johtuen myös viimeisten kysymysten

vastaustuloksia voidaan pitää luotettavina.

Kyselylomaketta tehtäessä kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, että

kysymykset etenevät loogisesti ja samaa aihetta koskevat kysymykset on

ryhmitelty kokonaisuuksiksi. Tällöin vastaajan on helppo edetä kysymyksestä
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toiseen ja vastaaminen muodostuu hänelle mahdollisimman helpoksi.

Kyselylomake myös esitestattiin ennen lähettämistä.

Kysymykset muotoiltiin monivalinta-kysymyksiksi, joista vastaajan tuli valita

yksi vaihtoehto, joka kuvasi yrityksen tilannetta tai mielipidettä parhaiten.

Tällaisia kysymyksiä voidaan nimittää myös strukturoiduiksi kysymyksiksi.

Vastausvaihtoehdot, kuten koko kysely, päätettiin tehdä mahdollisimman

tiiviiksi, jotta vastaaja jaksaisi miettiä tarkkaan, minkä vaihtoehdon hän valitsee.

Näin ollen lomake sisälsi sekä dikotomisia että monivalintakysymyksiä.

Dikotominen kysymys tarkoittaa sitä, että vastausvaihtoehtoja on vain kaksi ja

monivalintakysymys sitä, että vastausvaihtoehtoja on useita (Heikkilä 2008,

51).

Avoimet kysymykset päätettiin jättää tarkoituksella pois, sillä on tutkittu, että ne

houkuttelevat vastaajia vastaamatta jättämiseen, jolloin niiden vastausprosentti

on luonnollisesti hyvin heikko (Heikkilä 2008, 49). Ainostaan yrityksen

perustamisvuotta päätettiin kysyä avoimella kysymyksellä jolloin saatiin tarkka

vastaus yrityksen elinkaaresta.

Kyselylomakkeen kysymyksiä tullaan analysoimaan saatujen vastausten

perusteella. Vastauksien avulla tullaan tekemään johtopäätöksiä aikaisemmin

luoduista hypoteeseista. Toisin sanoen tarkastetaan hypoteesien

paikkansapitävyys. Vastausten avulla on myös mahdollista luoda

vaihtoehtoinen hypoteesi.

4.2 Kyselytutkimuksen teemat

Osa 1: Vastaajan taustatiedot

Kyselylomakkeen ensimmäinen osa muodostuu vastaajan taustatiedoista.

Osiossa olevien neljän kysymyksen avulla halutaan selvittää, että vastaaja on

sopiva osallistumaan tutkimukseen ja sitä kautta varmistaa, että hänen

vastauksensa voidaan ottaa huomioon tuloksia arvioidessa.
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Osa 2: Tilintarkastajan valintaan vaikuttavat tekijät

Kyselylomakkeen toisessa osiossa, jonka muodostaa 6 kysymystä, tutkitaan

tilintarkastajan valintaa. Näiden kysymysten avulla yritetään selvittää, mitkä

tekijät vaikuttavat siihen, millaisen tilintarkastajan yritys itselleen valitsee.

Kysymyksiin saadut vastaukset auttavat myös selvittämään, onko yrityksen

kotipaikkakunnalla merkitystä siihen, millaisen tilintarkastajan hän itselleen

valitsee. Tämä auttaa tilintarkastusyhteisöjä arvioimaan, millaisia palveluita

olisi kannattavaa markkinoida tietyille paikkakunnille. Tässä osiossa saadaan

myös vastauksia siihen, miten asiakasyrityksen koko vaikuttaa tilintarkastajan

valintaan.

Osa 3: Tilintarkastajan vaihtumiseen vaikuttavat tekijät

Kyselylomakkeen kolmannessa eli viimeisessä osiossa tutkitaan vastaajien

halukkuutta vaihtaa tilintarkastajaansa sekä tilanteita, joissa vastaaja voisi

harkita tilintarkastajansa vaihtamista. Tämä osio sisältää 4 kysymystä liittyen

tilintarkastajan vaihtumiseen.

4.3 Aineiston analysointi ja tutkimuksen luotettavuus

Hyvä tutkimus on luotettava tutkimus. Kun arvioidaan koko kvantitatiivisen

tutkimuksen onnistumista, tärkeimpiä asioita ovat validiteetti ja reliabiliteetti.

Validiteetista voidaan käyttää myös nimitystä pätevyys. Sillä tarkoitetaan sitä,

että tutkimuksen tulisi mitata niitä asioita, mitä oli tarkoituskin selvittää. Voidaan

myös ajatella, että se tarkoittaa systemaattisen virheen puuttumista. Koska

validiutta on hankala tarkastella jälkikäteen, on syytä varmistaa huolellinen

suunnittelu ja harkittu tiedonkeruu. (Heikkilä 2008, 29–30.)

Validiutta eli pätevyyttä mitattaessa voidaan katsoa, ovatko tutkimuslomakkeen

kysymykset mitanneet oikeita asioita ja kattavatko kysymykset koko

tutkimusongelman. Lisäksi voidaan tarkastella, onko perusjoukko eli joukko,

johon tutkimus kohdistuu sekä otos, eli perusjoukosta poimittu tutkittavien

joukko edustava ja tarpeeksi kattava. Myös korkea vastausprosentti kertoo

onnistuneesta validista tutkimuksesta. (Heikkilä 2008, 29–30.)
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Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen luotettavuutta ja tulosten tarkkuutta.

Tutkimustulokset eivät saa olla sattumanvaraisia ja tutkimus täytyy olla

toistettavissa samanlaisin tuloksin. Toki yhteiskunnan muuttuessa ei voida

vaatia, että tulokset välttämättä pätisivät toisena aikana tai toisessa

yhteiskunnassa. (Heikkilä 2008, 29–30.)

Reliabiliteetti tutkimus vaatii tutkijalta koko tutkimuksen ajan sekä tarkkuutta

että kriittisyyttä. Täytyy olla tarkka, ettei virheitä tapahdu varsinkaan tietoja

käsiteltäessä ja tuloksia tulkittaessa. Myös tässä tulisi pitää huolta siitä, ettei

otoskoko ole liian pieni ja ettei kato, jolla tarkoitetaan kyselyyn vastaamatta

jättäneiden määrää, ole liian suuri. Muuten tuloksista voi tulla sattumanvaraisia.

Kohderyhmä ei myöskään saa olla vino, vaan otoksen tulisi edustaa koko

tutkittavaa perusjoukkoa. Tällainen vino kohderyhmä voi syntyä esimerkiksi

silloin, jos tutkitaan vain joitakin perusjoukkoon kuuluvista ryhmistä. (Heikkilä

2008, 29–30.)

Tässä tutkimuksessa on pyritty kiinnittämään huomiota kaikkiin edellisiin

seikkoihin. Tutkimus on aloitettu huolellisella suunnitellulla jo helmikuussa,

jolloin aihe alkoi muodostua vähitellen lopulliseen muotoonsa. Suunnittelua,

aikataulun hiomista ja kirjallisuuteen perehtymistä jatkettiin huhtikuuhun asti,

jonka jälkeen aloitettiin kysymyslomakkeiden suunnittelu. Kyselyt suoritettiin

kesäkuun aikana ja tuloksia alettiin arvioida tämän jälkeen heinäkuussa.

Tutkimukselle saatiin melko korkea vastausprosentti. 150 yrityksestä 72

yritystä vastasi kyselyyn. Vastausprosentiksi muodostui 48 %. On tutkittu, että

kyselytutkimuksen vastausprosentit vaihtelevat 20–60%:iin

(Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus). Vaikka vastausprosentti

oli hyvä tässä tutkimuksessa, voidaan tutkimusta pitää vain suuntaa antavana.

Pelkästään Pirkanmaalla sijaitsee 28 446 ja Uudellamaalla 91 527 pk-yrityksen

toimipaikkaa, joka tarkoittaa sitä, että tutkimuksen otos edustaa vain pientä

joukkoa kaikista näiden alueiden yrityksistä.

Jotta kyselylomakkeita täytettäessä olisi varmasti vältytty väärinymmärryksiltä,

olisi kyselyssä esitettyjä kysymyksiä pitänyt avata hieman enemmän lukijalle.
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Tämän tekisin nyt toisin. Varsinkin haastavampia sanoja, jotka ovat

tilintarkastusalan sanastoon kuuluvia, aukaisisin enemmän vastaajalle, jotta

hän varmasti ymmärtäisi kysymyksen oikein eikä joutuisi arpomaan

vastaustaan.

Tutkimus on mahdollista toistaa samoin valituissa maakunnissa ja saada ei-

sattumanvaraisia tuloksia. Tällöin tutkimuksen tulee kuitenkin tapahtua hyvin

pian tämän tutkimuksen jälkeen, jolloin yhteiskunnassa ei ole vielä tapahtunut

merkittäviä muutoksia talousrakenteessa.

Validiteetin ja reliabiliteetin lisäksi hyvää tutkimusta tehtäessä tulisi ottaa

huomioon myös objektiivisuus eli puolueettomuus sekä avoimuus. Tässä

tutkimuksessa molemmat asiat on yritetty ottaa parhain mahdollisin keinoin

huomioon. Sekä tutkimuskysymyksiä muotoiltaessa että tutkimustuloksia

arvioidessa on pyritty olemaan subjektiivinen. Lisäksi kyselylomakkeen

otsikkoa on mietitty tarkkaan, jottei se vaikuta kyselyyn osallistuneiden

vastauksiin. Tietoja kerätessä on tutkittaville selvitetty mahdollisimman hyvin

tutkimuksen tarkoitus ja käyttötapa, jotta jokainen tutkimukseen osallistuva on

tietoinen siitä, millaiseen tutkimukseen hän on osallistumassa.

4.4 Tutkimukseen osallistuneiden profilointi

Tutkimukseen osallistui yhteensä 72 yritystä eli 48 % valitusta kohderyhmästä.

Näistä 59 % oli Pirkanmaalta ja 40 % Uudeltamaalta. Muualta Suomesta

vastaajia oli 1 %. Tämä vastaaja jätetään tutkimuksen ulkopuolelle, sillä hän ei

täytä tutkimusjoukon valintaperusteita ollessaan muualta Suomesta kuin

Pirkanmaalta tai Uudeltamaalta.

Osallistuneista yrityksistä suurin osa oli melko uusia yrityksiä. 25 %

vastaajayrityksistä oli perustettu 1990–2010 luvulla ja 16 % 2000-luvun jälkeen.

Ennen 1950-lukua perustettuja yrityksiä oli 7 %.
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Suurimmalla osalla tutkimukseen osallistuneista yrityksistä liikevaihto oli alle 5

milj. €. Näitä yrityksiä oli 83 %. Loput 17 % yrityksistä jakautui tasaisesti

liikevaihdoltaan muihin kokoluokkiin. Yrityksiä, joilla oli liikevaihto yli 50 milj. €,

oli 3 %. Henkilöt, jotka vastasivat kyselyyn, olivat suurimmaksi osaksi yrityksen

johtoportaasta. Vastaajista hallituksen jäseniä oli 25 %, ylinnä johdossa olevia

68 %, keskijohdossa olevia 6 % ja toimihenkilöitä ainoastaan 1 %. Näin ollen

tutkimusotos muodostui yrityksistä, jotka vastasivat sekä liikevaihdoltaan että

vastaajan aseman puolesta haluttuja kriteereitä.
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5 TUTKIMUSTULOKSET

Tässä kappaleessa tutkimustulokset käydään läpi siinä järjestyksessä, kuin ne

ovat teoriaosuudessa esitetty. Ensin tutkitaan asiakaslähtöiseen tilintarkastajan

vaihtumiseen liittyviä tekijöitä. Sen jälkeen käydään läpi tilintarkastajan

valintaan vaikuttavat tekijät. Tässä vertaillaan myös Pirkanmaan ja

Uudenmaan yritysten vastauksia ja sitä kautta yrityksen kotipaikkakunnan

merkitystä annettuihin vastauksiin.

Tutkimustuloksia läpikäytäessä tekstin lisäksi esitetään tutkimustulosten

perusteella tehtyjä graafisia kuvioita. Kuviot on tehty Excel-ohjelman avulla.

Ennen kuvioiden tekoa muuttujista on muodostettu taulukoita, joiden avulla on

pystytty analysoimaan saatuja vastauksia.

5.1 Asiakaslähtöiseen tilintarkastajan vaihtumiseen vaikuttavat tekijät

Ensimmäiseksi asiakaslähtöistä tilintarkastajien vaihtuvuutta tutkittaessa

selvitettiin, kuinka useasti asiakasyritykset olivat vaihtaneet tilintarkastajiaan

elinkaarensa aikana. Vastausten perusteella selvisi, että yli puolet

tutkimukseen osallistuneista yrityksistä ei ollut vaihtanut vielä kertaakaan

tilintarkastajaansa (KUVIO 8). Tutkimukseen osallistuneista 30,6 % oli

vaihtanut tilintarkastajaa kerran ja 8,3 % kaksi kertaa. Useammin kuin kaksi

kertaa tilintarkastajiaan vaihtaneita yrityksiä oli vain 4,2 %.
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KUVIO 8. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten tilintarkastajien vaihtumisten

määrät yrityksen elinkaaren aikana

5.1.1 Tilintarkastuspalkkio

Tilintarkastuspalkkion merkitystä tutkittiin sekä asiakaslähtöiseen

tilintarkastajan vaihtumiseen että uuden tilintarkastajan valintaan vaikuttavana

tekijänä. Toisin kuin tutkimuksen alussa oletettiin, tilintarkastuspalkkiolla ei

näyttänyt olevan suurta merkitystä tilintarkastajan vaihtumisen kannalta.

Alussa luotiin hypoteesi, jonka mukaan asiakasyrityksen koolla olisi vaikutusta

tilintarkastusyrityksen tekemän tarjouksen merkittävyyteen asiakasyritykselle.

Ajateltiin, että varsinkin liikevaihdoltaan pienemmille yrityksille

tilintarkastuspalkkion määrällä olisi suuri merkitys. Tutkimustulokset kuitenkin

osoittivat, ettei asiakasyrityksen liikevaihdolla ole merkitystä tilintarkastajan

vaihtumiseen. Kuviosta 9 käy ilmi, että liikevaihdoltaan alle 5 milj. € olevista

yrityksistä vain 5,2 % vastasi tarjouksen hinnan olevan tärkein tekijä

tilintarkastajia vertailtaessa, kun taas liikevaihdoltaan suuremmista eli yli 5 milj.

€ olevista yrityksistä 8,3 % vastasi tarjouksen hinnan olevan tärkein tekijä.
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KUVIO 9. Tilintarkastuspalkkion suuruuden merkitys liikevaihdoltaan

erikokoisille pk-yrityksille

5.1.2 Mukautettu tilintarkastuskertomus

Seuraavaksi tutkittiin mukautetun tilintarkastuskertomuksen merkitystä

asiakaslähtöiseen tilintarkastajan vaihtumiseen. Tutkimustulokset osoittivat,

että suurimmalle osalle tutkimukseen osallistuneista yrityksistä tilintarkastajan

antamalla mukautetulla tilintarkastuskertomuksella ei ole merkitystä. Kuviosta

10 nähdään, että 31,9 % yrityksistä oli sitä mieltä, että jos tilintarkastaja antaa

mukautetun tilintarkastuskertomuksen, he saattavat vaihtaa tilintarkastajaa.

Yrityksistä 58,3 % oli kuitenkin sitä mieltä, ettei tilintarkastajan antama

mukautettu tilintarkastuskertomus, vaikuttaisi päätökseen vaihtaa

tilintarkastajaa.
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KUVIO 10. Mukautetun tilintarkastuskertomuksen vaikutus asiakaslähtöiseen

tilintarkastajan vaihtumiseen

5.1.3 Päävastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen

Seuraavaksi tutkittiin, kuinka moni tutkimukseen osallistuneista yrityksistä

harkitsisi koko tilintarkastusyrityksen vaihtamista, jos päävastuullinen tarkastaja

vaihtuisi kovin usein. Yrityksistä jopa yli puolet (68,1 %) harkitsisi koko

tilintarkastusyrityksen vaihtamista, jos päävastuullinen tarkastaja vaihtuisi usein

(KUVIO 11). Vain 30,6 % oli sitä mieltä, ettei päävastuullisen tarkastajan

vaihtumisella olisi merkitystä.
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KUVIO 11. Päävastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen vaikutus

tilintarkastusyrityksen vaihtamiseen

5.1.4 Tilintarkastustiimin jäsenten vaihtuvuus

Tutkimuksessa tutkittiin myös, kuinka moni kyselyyn osallistuneista yrityksistä

harkitsisi koko tilintarkastusyrityksen vaihtamista, jos tilintarkastustiimin jäsenet

vaihtuisivat usein. Yritysten vastaukset jakautuivat hyvin tasaisesti. Hieman yli

puolet (51,4 %) yrityksistä vastasi tiimin jäsenten vaihtuvuuden vaikuttavan

siihen, että he harkitsisivat koko tilintarkastusyrityksen vaihtamista (KUVIO 12).

Hieman pienempi toinen puolisko (45,9 %) yrityksistä vastasi, ettei jäsenten

vaihtuvuudella ole merkitystä yrityksen haluun vaihtaa koko

tilintarkastustoimistoa.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Vaikuttaa

Ei vaikuta

Vastaamatta jättäneet



46

KUVIO 12. Tilintarkastustiimin jäsenten vaihtuvuuden vaikutus

tilintarkastusyrityksen vaihtamiseen

5.2 Tilintarkastajan valintaan vaikuttavat tekijät

5.2.1 Eri tekijöiden merkittävyyden vertailu

Tilintarkastajan valintaan vaikuttavia tekijöitä tutkittaessa, ensin pyrittiin

saamaan yleiskuvaa siitä, mihin ominaisuuksiin tutkimukseen osallistuneet

yritykset kiinnittävät eniten huomiota, kun he valitsevat itselleen tilintarkastajaa.

Kyselylomakkeen kysymysten avulla tutkittiin mm. tilintarkastusyrityksen

erityisosaamisen, maineen ja käytettävien resurssien vaikutusta tilintarkastajan

valintaan. Tässä annettiin vastausvaihtoehdoksi myös edullisin tarjous.
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Kuviosta 13 nähdään, että tutkimukseen osallistuneista yrityksistä suurin osa

(31,9 %) oli sitä mieltä, että ratkaisevin tekijä tilintarkastajaa valittaessa on

tilintarkastusyrityksen maine. Myös tilintarkastusyrityksen erityisosaamisella

näytti olevan suuri merkitys. Yrityksistä 29,2 % oli sitä mieltä, että

tilintarkastusyrityksen erityisosaaminen on merkittävin tekijä tilintarkastajaa

valittaessa. Toisin kuin tutkimuksen alussa oletettiin, vain 4,2 % yrityksistä oli

sitä mieltä, että edullisin tarjous on merkittävin tekijä.

KUVIO 13. Tilintarkastusyrityksen ominaisuuksien merkitys tilintarkastajan

valintaan

Tämän lisäksi tutkittiin, vaikuttaako yrityksen kotipaikkakunta annettuun

vastaukseen. Alueellisia eroja tutkittiin ristiintaulukoinnin avulla. Kuviosta 14

voidaan nähdä, että suurin osa Pirkanmaalaisista yrityksistä (34,1 %) valitsi

tilintarkastusyrityksen erityisosaamisen merkittävimmäksi tekijäksi, valitessaan

yritykselleen tilintarkastajaa. Uudenmaalaisista yrityksistä taas suurin osa (38,5

%) oli sitä mieltä, että merkittävin tekijä on tilintarkastusyrityksen maine.

Uudenmaalaisista yrityksistä myös suuri osa (23,1 %) oli sitä mieltä, että

päävastuullisen tarkastajan maineella on suurin merkitys tilintarkastajan

valinnassa.
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KUVIO 14. Tilintarkastusyrityksen ominaisuuksien merkitys Pirkanmaalaisille ja

Uudenmaalaisille yrityksille tilintarkastajaa valittaessa

Koska tutkimuksen alussa ajateltiin yrityksen koon olevan yhteydessä siihen,

millaisen tilintarkastajan yritys itselleen valitsee, tutkittiin myös tätä

ristiintaulukoinnin avulla. Kuviosta 15 käy ilmi asiakasyrityksen liikevaihdon

vaikutus valintatilanteessa. Tutkimuksen alussa luotiin olettamus, että

suuremmille yrityksille ei olisi kovinkaan suurta merkitystä

tilintarkastusyrityksen erityisosaamisella, sillä heillä voi olla omat

neuvontaosastonsa. Tutkimustulokset osoittavat kuitenkin toista. Suurin osa

(41,7 %) yrityksistä, joiden liikevaihto on yli 5 milj. € vastasi

tilintarkastusyrityksen erityisosaamisen olevan merkittävin tekijä heidän

valitessaan itselleen tilintarkastajaa. Sen sijaan liikevaihdoltaan alle 5 milj. €

olevat yritykset vastasivat suurimmaksi osaksi tilintarkastusyrityksen maineen

olevan tärkein tekijä. Tosin suurempien yritysten määrä tutkimuksessa oli vain

12 kpl; tästä johtuen tulos suurempien yritysten osalta lienee epätarkempi.
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KUVIO 15: Tilintarkastusyrityksen ominaisuuksien merkitys asiakasyrityksen

liikevaihdosta riippuen

5.2.2 Tilintarkastusyrityksen kotipaikkakunta

Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, mistä yritykset ostaisivat mieluiten

tilintarkastuspalvelun. Tässä osiossa haluttiin selvittää, ostaisiko asiakasyritys

tilintarkastuspalvelun mieluiten yritykseltä, joka on Pirkanmaalta,

Uudeltamaalta, muualta Suomesta vai yritykseltä, joka on kansainvälinen.

Vastausvaihtoehtona oli myös kohta, jossa vastaajan mielestä paikkakunnalla

ei ole merkitystä, kunhan yritys on suomalainen.

Tutkimustulosten avulla saatiin selville, että suurin osa tutkimukseen

osallistuvista yrityksistä (52,8 %) ostaisi mieluiten palvelun yritykseltä, joka on

Pirkanmaalta. Myös suuri osa (30,6 %) vastasi, että ostaisi palvelun mieluiten

yritykseltä, joka on Uudeltamaalta. Yrityksen kotipaikkakunnalla ei ollut

merkitystä 9,7 %:lle, kunhan yritys oli suomalainen. Yrityksistä 5,6 % oli taas

sitä mieltä, että ostaisi tilintarkastuspalvelun mieluiten kansainväliseltä

toimistolta.
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Lisäksi tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, ostaisiko kukaan Pirkanmaalainen

yritys tilintarkastuspalvelun yritykseltä, joka on Uudeltamaalta ja päinvastoin.

Näistä muuttujista muodostettiin kuvio 16. Kuviosta käy ilmi, että

Pirkanmaalaiset yritykset ostaisivat tilintarkastuksen vain Pirkanmaalaiselta

yritykseltä ja Uudenmaalaiset Uudeltamaalta. Pirkanmaalaisista yrityksistä

kukaan ei ostaisi ensisijaisesti tilintarkastusta kansainväliseltä yritykseltä, sen

sijaan 11,9 % näistä yrityksistä oli sitä mieltä, että paikkakunnalla ei ole

merkitystä, kunhan yritys on suomalainen. Uudenmaalaisista yrityksistä osa

(14,3 %) ostaisi mieluiten tilintarkastuksen yritykseltä, joka on kansainvälinen,

mutta vain harva (7,1 %) olisi valmis ostamaan palvelun miltään muulta

paikkakunnalta olevalta yritykseltä Suomesta kuin Uudeltamaalta.

KUVIO 16. Tilintarkastusyrityksen sijainnin merkitys Pirkanmaalaisille ja

Uudenmaalaisille yrityksille tilintarkastajaa valittaessa

5.2.3 Tilintarkastusyrityksen yritysmuoto

Seuraavaksi tilintarkastajan valintaan liittyvistä tekijöistä tutkittiin

tilintarkastuspalvelun tarjoajan yritysmuodon merkitystä. Tutkimustuloksista käy
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ilmi, että suurin osa tutkimukseen osallistuneista yrityksistä (59,7 %) ostaisi

tilintarkastuksen mieluiten yritykseltä, jonka yritysmuotona on osakeyhtiö. Myös

suurelle osalle (40,3 %:lle) yrityksistä ei ollut merkitystä sillä, mikä

tilintarkastuspalvelun tarjoavan yrityksen yritysmuoto on. Yksikään

tutkimukseen osallistuneista yrityksistä ei kuitenkaan vastannut haluavansa

ostaa ensisijaisesti tilintarkastuksen yritykseltä, jonka yritysmuoto on toiminimi,

avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.

Yritysmuodon merkitystä tutkittiin myös alueellisesti. Pirkanmaalaisten ja

Uudenmaalaisten yritysten vastaukset jakautuivat hyvin tasaisesti.

Vastauksista käy ilmi (KUVIO 17), että Uudenmaalaisille yrityksille

yritysmuodon merkityksellä on hieman suurempi vaikutus tilintarkastajan

valinnassa kuin Pirkanmaalaisille yrityksille. Pirkanmaalaisista yrityksistä 58,5

% ja Uudenmaalaisista yrityksistä 63 % valitsisi tilintarkastajakseen yrityksen,

jonka yritysmuoto on osakeyhtiö. Loput tutkimukseen osallistuneista yrityksistä

vastasi, ettei tilintarkastusyrityksen yritysmuodolla ole merkitystä.

KUVIO 17. Tilintarkastusyrityksen yritysmuodon merkitys Pirkanmaalaisille ja

Uudenmaalaisille yrityksille tilintarkastajaa valittaessa
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5.2.4 Tilintarkastajan auktorisointi

Seuraavaksi tilintarkastajan valintaan vaikuttavista tekijöistä selvitettiin

tilintarkastajan auktorisoinnin merkitystä. Tutkimustulokset taulukoitiin ja niistä

muodostettiin kuvio 18. Tulokset näyttävät, ettei auktorisoinnilla ole suurta

merkitystä pk-yrityksille heidän valitessaan tilintarkastajaa. Tämä käy ilmi siitä,

että yksikään vastausvaihto ei muodostunut selkeästi suositummaksi kuin

toinen. Tutkimukseen osallistuneista yrityksistä suurin osa (31,9 %) valitsisi

tilintarkastajakseen HTM-tilintarkastajan, mutta melkein yhtä suuri osa (30,6 %)

taas valitsisi tilitarkastajakseen KHT-tilintarkastajan. Yrityksistä vain 2,8 %

valitsisi tilintarkastajakseen HTM-yhteisön.

KUVIO 18. Tilintarkastajan auktorisoinnin merkitys tilintarkastajan valintaan

Lisäksi selvitettiin alueellisia eroja Pirkanmaan ja Uudenmaan välillä

auktorisoinnin suhteen. Näitä eroja selvitettiin ristiintaulukoinnin avulla.

Asiakasyrityksen sijainnilla näyttäisi olevan merkitystä siihen, millaisen

auktorisoinnin asiakas tilintarkastajaltansa haluaa (KUVIO 19).

Pirkanmaalaisista yrityksistä melkein puolet (48,6 %) valitsisi
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tilintarkastajakseen mieluiten HTM-tilintarkastajan. Sen sijaan

Uudenmaalaisista yrityksistä miltei sama määrä (48,5 %) valitsisi

tilintarkastajakseen mieluiten KHT-tilintarkastajan. Varsinkin Pirkanmaalaiset

yritykset valitsisivat tilintarkastajakseen mieluummin yksittäisen tarkastajan

kuin yhteisön.

KUVIO 19. Tilintarkastajan auktorisoinnin merkitys Pirkanmaalaisille ja

Uudenmaalaisille yrityksille tilintarkastajaa valittaessa

5.2.5 Tilintarkastusyrityksen tarjoamat oheispalvelut

Seuraavaksi tutkittiin oheispalveluiden, kuten verotus- ja

yritysjärjestelyneuvontapalveluiden merkitystä tilintarkastajan valinnassa.

Kyselylomakeen kysymysten avulla selvitettiin, kuinka suuri merkitys

tilintarkastustoimiston tarjoamilla oheispalveluilla on tilintarkastajan valinnassa

asiakasyritykselle.

Tutkimustulokset osoittavat, että oheispalveluilla on suurikin merkitys

tilintarkastajan valintaan (KUVIO 20). Yli puolet tutkimukseen osallistuneista
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yrityksistä (52,8 %) oli täysin samaa mieltä siitä, että oheispalvelut vaikuttavat

valintatilanteessa. Vain 4,2 % yrityksistä oli täysin eri mieltä oheispalveluiden

vaikutuksesta tilintarkastajan valintaan.

KUVIO 20. Tilintarkastajan tarjoamien oheispalveluiden merkitys

tilintarkastajan valintaaan

Myöskään alueellinen vertailu Pirkanmaan ja Uudenmaan välillä ei tuonut

muutoksia saatuihin tutkimustuloksiin (kuvio 21). Sekä Pirkanmaalaisista että

Uudenmaalaisista yrityksistä yli puolet (56 %) oli sitä mieltä, että

oheispalveluiden merkitys on hyvin suuri.
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KUVIO 21. Tilintarkastajan tarjoamien oheispalveluiden merkitys

Pirkanmaalaisille ja Uudenmaalaisille yrityksille tilintarkastajaa valittaessa

Koska asiakasyrityksen kotipaikkakunnalla ei näyttänyt olevan mitään

merkitystä tulokseen, haluttiin selvittää voiko asiakasyrityksen koolla olla

merkitystä. Myös tutkimuksen alussa oletettiin, että pienemmille yrityksille

oheipalveluilla olisi suurempi merkitys, kuin isoille yrityksille. Tämä johtui siitä,

että useinmiten suuremmilla yrityksillä on omat neuvontaosastonsa koskien

esimerkiksi verotusta. Asiaa tutkittiin taulukoimalla muuttujat ristiintaulukoinnin

avulla. Toisin kuin oletettiin, suuremmille yrityksille näyttäisikin olevan

oheispalveluiden merkitys suurempi kuin pienille liikevaihdoltaan alle 5 milj. €

yrityksille (KUVIO 22). Näistä liikevaihdoltaan yli 5 milj. € yrityksistä 75 %

vastasi olevansa täysin samaa mieltä siitä, että tilintarkastajaa valittaessa,

valintaan vaikuttavat myös tilintarkastustoimiston tarjoamat oheispalvelut.
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KUVIO 22. Tilintarkastajan tarjoamien oheispalveluiden merkitys

asiakasyrityksen koosta riippuen

5.2.6 Asiakasyrityksen käyttämän tilitoimiston ja kirjanpitäjän mielipide

Viimeiseksi tilintarkastajan valintaan vaikuttavista tekijöistä tutkittiin

asiakasyrityksen käyttämän tilitoimiston ja kirjanpitäjän mielipiteen vaikutusta

valintatilanteessa. Tutkimustulokset osoittivat, että asiakasyrityksen

käyttämällä tilitoimistolla tai kirjanpitäjällä on vaikutusta tilintarkastajan

valintaan (KUVIO 23). Kaikista tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 59,7 %

oli sitä mieltä, että kirjanpitäjän ja tilitoimiston mielipide vaikuttaa lopulliseen

päätökseen. Yrityksistä 30,6 % taas oli sitä mieltä, ettei mielipiteellä ole

vaikutusta.
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KUVIO 23. Asiakasyrityksen käyttämän tilitoimiston / kirjanpitäjän mielipiteen

vaikutus tilintarkastajan valintaan

Tutkimustulokset osoittivat myös, että Pirkanmaalaisille yrityksille kirjanpitäjän

ja tilitoimiston mielipide on tärkeämpi kuin Uudenmaalaisille yrityksille (KUVIO

24). Pirkanmaalaisista yrityksistä 73,8 % ottaa huomioon käyttämänsä

tilitoimiston tai kirjanpitäjän mielipiteen valitessaan itselleen tilintarkastajaa.

Uudenmaalaisista yrityksistä taas suurin osa (52,6%) vastasi, ettei heidän

käyttämänsä tilitoimiston tai kirjanpitäjän mielipide vaikuta päätökseen

tilintarkastajasta.
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KUVIO 24. Asiakasyrityksen käyttämän tilitoimiston / kirjanpitäjän mielipiteen

vaikutus tilintarkastajan valintaan Pirkanmaalaisille ja Uudenmaalaisille

yrityksille
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tilintarkastajien vaihtuminen on

vähäistä suomalaisissa pk-yrityksissä. Tutkimukseen osallistuneista yrityksistä

yli puolet ei ollut vaihtanut kertaakaan tilintarkastajaansa. Tähän yhtenä syynä

voi olla se, että suurin osa tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on perustettu

1990-luvun jälkeen. Näin ollen yritysten elinkaari on ollut niin lyhyt, ettei

tarvetta tilintarkastajan vaihtamiselle ole vielä ehtinyt syntymään. Voidaan

myös todeta, että suomalaiset pk-yritykset ovat asiakasuskollisia

tilintarkastajilleen.

Tutkimuksen alussa luotiin hypoteesit, joiden mukaan tilintarkastuspalkkiolla ja

mukautetulla tilintarkastuskertomuksella olisi vaikutusta tilintarkastajan

vaihtumiseen. Tutkimustulokset kuitenkin osoittivat molemmat hypoteesit

vääriksi. Saatujen tutkimustulosten perusteella tilintarkastuspalkkio eikä

mukautettu tilintarkastuskertomus vaikuta pk-yritysten haluun vaihtaa

tilintarkastajaansa. Molempiin aiheita tutkineisiin kyselylomakkeen kysymyksiin

saatiin erittäin hyvä vastausprosentti, joten tutkimustuloksia voidaan pitää

luotettavina. Tilintarkastuspalkkion merkitystä tutkittaessa vielä tarkemmin,

saatiin selville, ettei se ole sidoksissa myöskään asiakasyrityksen liikevaihtoon.

Tutkimuksen alussa ajateltiin, että tilitarkastuspalkkion merkitys olisi yritykselle

sitä suurempi, mitä pienempi liikevaihto yrityksellä on. Tutkimustulokset

kuitenkin osoittivat, että liikevaihdoltaan suuremmille yrityksille on

tilintarkastuspalkkiolla suurempi merkitys kuin pienemmille yrityksille.

Tutkimuksen alussa luotiin myös hypoteesi, jonka mukaan tilintarkastustiimin

jäsenten vaihtumisella olisi merkitystä asiakasyrityksen haluun vaihtaa koko

tilintarkastusyhteisö. Sen sijaan päävastuullisen tarkastajan vaihtumisella ei

ajateltu olevan merkitystä vaihtamishalukkuuteen. Tutkimustulokset kuitenkin

osoittivat, että molemmilla tekijöillä on vaikutusta siihen, että asiakasyritys

haluaa vaihtaa koko tilintarkastusyrityksen. Toisin kuin tutkimuksen alussa

oletettiin, päävastuullisen tarkastajan vaihtuvuudella on suurempi merkitys pk-

yritysten haluun vaihtaa tilintarkastajaansa kuin tilintarkastustiimin jäsenten
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vaihtuvuudella. Aihetta tutkiviin kyselylomakkeiden kysymyksiin saatiin erittäin

hyvät vastausprosentit, joten tuloksia voidaan pitää luotettavina.

Asiakaslähtöiseen tilintarkastajan vaihtumiseen vaikuttavien tekijöiden lisäksi

tutkimuksen avulla pyrittiin löytämään tekijöitä, joiden perusteella yritys valitsee

itselleen uuden tilintarkastajan. Tilintarkastajan valintaan vaikuttavia tekijöitä

vertailtaessa, kaikista suurin merkitys pk-yrityksille näytti olevan

tilintarkastusyrityksen maineella. Myös päävastuullisen tarkastajan maineella

sekä tilintarkastusyrityksen erityisosaamisella on suuri merkitys. Yllättävää oli

se, että liikevaihdoltaan pienemmille yrityksille tilintarkastusyrityksen maineella

on suurempi merkitys kuin liikevaihdoltaan suuremmille yrityksille. Näille

liikevaihdoltaan yli 5 milj. euroa oleville yrityksille tilintarkastusyrityksen

erityisosaaminen on tärkein tekijä tilintarkastajan valinnassa. Tämä voi johtua

siitä, että suuremmille yrityksille saattaa tulla taloushallinnon puolella vaikeita

tilanteita eteen, joissa tarvitaan todella erityisosaamista tietystä aihealueesta.

Moni suurempi yritys saattaa myös olla kansainvälistymässä, jolloin tarvitaan

erityisosaamista kansainvälisestä tilinpäätöskäytännöstä.

Tilintarkastajan valintaan vaikuttavia tekijöitä vertailtaessa otettiin huomioon

myös tilintarkastusyrityksen sijainnin, yritysmuodon, auktorisoinnin ja

oheispalveluiden vaikutus valintaperusteisiin. Tilintarkastusyrityksen

kotipaikkakunnalla näyttäisi olevan hyvinkin suuri merkitys pk-yrityksille. Suurin

osa tutkimukseen osallistuneista yrityksistä ostaisi tilintarkastuspalvelun

suomalaiselta tilintarkastusyritykseltä, jonka toimipiste sijaitsee samalla

paikkakunnalla kuin heidän oma toimipisteensä. Vain muutama yrityksistä

ostaisi ensisijaisesti tilintarkastuksen kansainväliseltä yritykseltä.

Tilintarkastusyrityksen yritysmuodolla ei sen sijaan näyttänyt olevan

suurtakaan merkitystä asiakasyrityksille.

Tilintarkastajan auktorisointi on merkittävä tekijä tilintarkastajan valinnassa.

Tilintarkastajaksi valitaan selvästi mieluummin yksittäinen auktorisoitu

tilintarkastaja, kuin yhteisö. Yllättävää oli, että vain muutama vastaajista

valitsisi tilintarkastajakseen ensisijaisesti HTM-yhteisön.
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Tilintarkastusyrityksen tarjoamilla oheispalveluilla on suuri merkitys

tilintarkastajan valintaan varsinkin liikevaihdoltaan suuremmille yrityksille. Se,

että oheispalveluilla ei ollutkaan niin suurta merkitystä pienemmille yrityksille,

kuin tutkimuksen alussa luultiin, voi johtua siitä, että monilla pienillä yrityksillä

omat kirjanpitäjänsä, jotka osaavat myös neuvoa muihin taloushallintoon

liittyvissä asioissa, jolloin oheispalveluita ei tarvita.

Tutkimustulokset osoittivat, että pk-yritykset Pirkanmaalla ja Uudellamaalla

valitsevat tilintarkastajansa eri perustein toisiinsa nähden. Uudellamaalla

sijaiseville yrityksille merkittävin tekijä tilintarkastajan valinnassa on sekä

tilintarkastusyrityksen maine että päävastuullisen tilintarkastajan maine.

Pirkanmaalaisille yrityksille taas tilintarkastusyrityksen erityisosaaminen on

merkittävin tekijä. Uudellamaalla tilintarkastajan valinnassa korostui se, että

tilintarkastaja on auktorisoinniltaan joko KHT-tarkastaja tai KHT-yhteisö, joka

on kotoisin Uudeltamaalta. Pirkanmaalla sijaitseville yrityksille tärkeitä tekijöitä

oli, että tilintarkastaja on kotoisin Pirkanmaalta ja on auktorisoinniltaan HTM-

tarkastaja.

Lisäksi tutkimustulokset osoittivat, että pk-yritykset arvostavat käyttämänsä

tilitoimiston ja kirjanpitäjän mielipidettä tilintarkastajan valinnassa varsinkin

Pirkanmaalla. Suurin osa Uudeltamaalta olevista yrityksistä ei huomioinut

kirjanpitäjänsä mielipidettä. Tilintarkastajien kannattaakin ainakin Pirkanmaalla

luoda hyviä kontakteja myös tilitoimistoihin, jota kautta kautta he voivat saada

uusia asiakkaita.
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7 PÄÄTÄNTÄ

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli löytää tekijöitä, jotka vaikuttavat

asiakaslähtöiseen tilintarkastajan vaihtumiseen ja uuden tilintarkastajan

valintaan. Tutkimus rajattiin koskemaan pk-yrityksiä Pirkanmaalla ja

Uudellamaalla. Tutkimuksen aineisto koostui 72 yrityksen vastauksista, jotka

saatiin heille lähetettyjen kyselylomakkeiden pohjalta.

Tutkimuksen kulku sujui suunnitellun mukaisesti ja tutkimus valmistui

odotetussa aikataulussa. Tutkimus toimi opinnäytetyönä Tampereen

ammattikorkeakoululle, mutta samalla se toi tutkimustuloksia työn

hankkeistajalle. Tutkimustulosten avulla työn hankkeistajana toimiva

tilintarkastusyritys voi kehittää palvelujaan asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.

Tutkimuksen tuloksia luettaessa, on kuitenkin muistettava, että tulokset

sisältävät vain suuntaa antavaa tietoa pirkanmaalaisten ja uudenmaalaisten

yritysten näkemyksistä.

Suoritettu tutkimus jättää mahdollisuuden tehdä lisätutkimusta myöhemmin.

Kyselylomake on suunniteltu niin, että sen avulla voidaan tutkia tilintarkastajan

vaihtumiseen ja tilintarkastajan valintaan vaikuttavia tekijöitä missä päin

Suomea tahansa. Yksi mahdollisuus on myös jakaa tutkimus pienempiin osiin.

Tutkimus voidaan silloin rajata koskemaan esimerkiksi vain tilintarkastajien

vaihtumisiin liittyviä tekijöitä, jolloin tutkimus voidaan viedä syvemmälle

aihealueeseen ja voidaan löytää uusia tekijöitä. Mielenkiintoista olisi myös

tutkia tilintarkastajalähtöisiä tilintarkastajien vaihtumisia.

Tähän mennessä tilintarkastajien vaihtumisia ja uuden tilintarkastajan valintaa

koskevat tutkimukset ovat olleet harvassa Suomessa. Koska tilintarkastuksen

merkitys on kuitenkin suuri mm. talousrikosten torjunnassa, olisi toivottavaa,

että alaa tutkittaisiin tulevaisuudessa enemmän.
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Olisi myös tärkeää miettiä, miten Suomessa voitaisiin tulevaisuudessa

tehostaa tilintarkastajien eroamisiin ja erottamisiin liittyvää valvontaa. Miten

yritykset saataisiin tietoisemmiksi tilintarkastajien erottamistilanteisiin liittyvästä

ilmoitusvelvollisuudesta? Yrityksiä koskevan raportointivelvollisuuden

tiukentuminen liittyen tilintarkastajan erottamistilanteisiin voisi tuoda lisää

läpinäkyvyyttä yritysten toimintaan. Näin ollen yrityksen sidosryhmät saisivat

entistä tarkempaa tietoa yrityksen syistä vaihtaa tilintarkastajansa.
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LIITE 1: 1 (3)

1. Yrityksenne perustamisvuosi __________

2. Yrityksenne kotipaikkakunta:

 Pirkanmaa
 Pääkaupunkiseutu
 Muu Suomi

3. Yrityksenne liikevaihto:

 Alle 5 milj. €
 5-10 milj. €
 10–20 milj. €
 20–50 milj. €
 Yli 50 milj. €

4. Vastaajan asema yrityksessä:

 Hallituksen jäsen
 Ylin johto
 Keskijohto
 Toimihenkilö

5. Mikä seuraavista vaihtoehdoista on ratkaisevin, kun valitsette
yrityksellenne tilintarkastajaa:

 Tilintarkastusyrityksen erityisosaaminen
 Tilintarkastusyrityksen maine
 Päävastuullisen tarkastajan maine
 Tilintarkastusyrityksen koko (mm. käytettävissä olevat resurssit)
 Edullisin tarjous

(jatkuu)
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LIITE 1: 2 (3)

6. Ostan tilintarkastuspalvelun mieluiten yritykseltä, joka on:

 Pirkanmaan alueelta
 Pääkaupunkiseudulta
 Muualta Suomesta
 Paikkakunnalla ei ole merkitystä, kunhan yritys on suomalainen
 Kansainvälinen

7. Ostan tilintarkastuspalvelun mieluiten yritykseltä, jonka yritysmuoto on:

 Toiminimi
 Avoin yhtiö
 Kommandiittiyhtiö
 Osakeyhtiö
 Yritysmuodolla ei ole merkitystä

8. Valitsen yritykseni tilintarkastajaksi mieluiten:

 HTM-tarkastajan
 KHT-tarkastajan
 HTM-yhteisön
 KHT-yhteisön

9. Tilintarkastuspalvelun suorittajaa valittaessa, valintaan vaikuttavat myös
tilintarkastusyrityksen tarjoamat oheispalvelut, kuten verotus- ja
yritysjärjestelypalvelut:

 Täysin samaa mieltä
 Jokseenkin samaa mieltä
 Jokseenkin eri mieltä
 Täysin eri mieltä
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LIITE 1: 3 (3)

10. Jos taloushallintonne on ulkoistettu, vaikuttaako käyttämänne tilitoimiston
/ kirjanpitäjän mielipide tilintarkastajan valintaan?

 Kyllä
 Ei

11. Kuinka useasti olette vaihtaneet tilintarkastajaa / tilintarkastusyhteisöä
yrityksenne elinkaaren aikana?

 Ei kertaakaan
 Yhden kerran
 Kaksi kertaa
 Useammin kuin kaksi kertaa

12. Vaikuttaisiko tilintarkastustiimin jäsenten vaihtuvuus siihen, että
harkitsisitte tilintarkastustoimiston vaihtamista?

 Kyllä
 Ei

13. Vaikuttaisiko päävastuullisen tarkastajan vaihtuminen siihen, että
harkitsisitte tilintarkastustoimiston vaihtamista?

 Kyllä
 Ei

14. Jos tilintarkastajanne antaa yrityksellenne mukautetun
tilintarkastuskertomuksen, harkitsisitteko tilintarkastajan vaihtamista?

 Kyllä
 Ei
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LIITE 2: 1 (5)

1. Yrityksenne perustamisvuosi __________

2. Yrityksenne kotipaikkakunta:

3. Yrityksenne liikevaihto:

(jatkuu)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

ennen 1950

1950-1960

1960-1970

1970-1980

1980-1990

1990-2000

2000 jälkeen

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Pirkanmaa

Uusimaa

Muu suomi

Vastaamatta jättäneet

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Alle 5 milj

5-10 milj

10-20 milj

20-50 milj

yli 50 milj

Vastaamatta jättäneet
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LIITE 2: 2 (5)

4. Vastaajan asema yrityksessä:

5. Mikä seuraavista vaihtoehdoista on ratkaisevin, kun valitsette
yrityksellenne tilintarkastajaa:

6. Ostan tilintarkastuspalvelun mieluiten yritykseltä, joka on:

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hallituksen jäsen

Ylin johto

Keskijohto

Toimihenkilö

Vastaamatta jättäneet

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Tilintarkastusyrityksen erityisosaaminen

Tilintarkastusyrityksen maine

Päävastuullisen tarkastajan maine

Tilintarkastusyrityksen koko (mm.
käytettävissä olevat resurssit)

Edullisin tarjous

Vastaamatta jättäneet

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Pirkanmaan alueelta

Uudenmaan alueelta

Muualta suomesta

Paikkakunnalla ei ole merkitystä, kunhan
yritys on suomalainen

Kansainvälinen

Vastaamatta jättäneet
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LIITE 2: 3 (5)

7. Ostan tilintarkastuspalvelun mieluiten yritykseltä, jonka yritysmuoto on:

8. Valitsen yritykseni tilintarkastajaksi mieluiten:

9. Tilintarkastuspalvelun suorittajaa valittaessa, valintaan vaikuttavat myös
tilintarkastusyrityksen tarjoamat oheispalvelut, kuten verotus- ja
yritysjärjestelypalvelut:

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Toiminimi

Avoin yhtiä

Kommandiittiyhtiö

Osakeyhtiö

Yritysmuodolla ei ole merkitystä

Vastaamatta jättäneet

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

HTM-tarkastaja

KHT-tarkastaja

HTM-yhteisö

KHT-yhteisö

Vastaamatta jättäneet

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

Vastaamatta jättäneet
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LIITE 2: 4 (5)

10. Jos taloushallintonne on ulkoistettu, vaikuttaako käyttämänne tilitoimiston
/ kirjanpitäjän mielipide tilintarkastajan valintaan?

11. Kuinka useasti olette vaihtaneet tilintarkastajaa / tilintarkastusyhteisöä
yrityksenne elinkaaren aikana?

12. Vaikuttaisiko tilintarkastustiimin jäsenten vaihtuvuus siihen, että
harkitsisitte tilintarkastustoimiston vaihtamista?

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Vaikuttaa

Ei vaikuta

Vastaamatta jättäneet

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ei kertaakaan

Yhden kerran

Kaksi kertaa

Useammin kuin kaksi kertaa

Vastaamatta jättäneet

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Vaikuttaa

Ei vaikuta

Vastaamatta jättäneet
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LIITE 2: 5 (5)

13. Vaikuttaisiko päävastuullisen tarkastajan vaihtuminen siihen, että
harkitsisitte tilintarkastustoimiston vaihtamista?

14. Jos tilintarkastajanne antaa yrityksellenne mukautetun
tilintarkastuskertomuksen, harkitsisitteko tilintarkastajan vaihtamista?

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Vaikuttaa

Ei vaikuta

Vastaamatta jättäneet

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Vaikuttaa

Ei vaikuta

Vastaamatta jättäneet
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LIITE 3: 1 (3)

Kysymys nro. 1 [kpl] [%]
ennen 1950 7 11.3
1950-1960 0 0.0
1960-1970 0 0.0
1970-1980 5 8.1
1980-1990 9 14.5
1990-2000 25 40.3
2000 jälkeen 16 25.8

Kysymys nro. 2 [kpl] [%]
Pirkanmaa 42 58.3
Uusimaa 28 38.9
Muu suomi 1 1.4
Vastaamatta jättäneet 1 1.4

Kysymys nro. 3 [kpl] [%]
Alle 5 milj 60 83.3
5-10 milj 4 5.6
10-20 milj 3 4.2
20-50 milj 3 4.2
yli 50 milj 2 2.8
Vastaamatta jättäneet 0 0.0

Kysymys nro. 4 [kpl] [%]
Hallituksen jäsen 18 25.0
Ylin johto 49 68.1
Keskijohto 4 5.6
Toimihenkilö 1 1.4
Vastaamatta jättäneet 0 0.0

Kysymys nro. 5 [kpl] [%]
Tilintarkastusyrityksen erityisosaaminen 21 29.2
Tilintarkastusyrityksen maine 23 31.9
Päävastuullisen tarkastajan maine 18 25.0
Tilintarkastusyrityksen koko (mm. käytettävissä olevat resurssit) 6 8.3
Edullisin tarjous 3 4.2
Vastaamatta jättäneet 1 1.4

(jatkuu)
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LIITE 3: 2 (3)

Kysymys nro. 6 [kpl] [%]
Pirkanmaan alueelta 38 52.8
Uudenmaan alueelta 22 30.6
Muualta suomesta 1 1.4
Paikkakunnalla ei ole merkitystä, kunhan yritys on suomalainen 7 9.7
Kansainvälinen 4 5.6
Vastaamatta jättäneet 0 0.0

Kysymys nro. 7 [kpl] [%]
Toiminimi 0 0.0
Avoin yhtiä 0 0.0
Kommandiittiyhtiö 0 0.0
Osakeyhtiö 43 59.7
Yritysmuodolla ei ole merkitystä 29 40.3
Vastaamatta jättäneet 0 0.0

Kysymys nro. 8 [kpl] [%]
HTM-tarkastaja 23 31.9
KHT-tarkastaja 22 30.6
HTM-yhteisö 2 2.8
KHT-yhteisö 21 29.2
Vastaamatta jättäneet 4 5.6

Kysymys nro. 9 [kpl] [%]
Täysin samaa mieltä 38 52.8
Jokseenkin samaa mieltä 23 31.9
Jokseenkin eri mieltä 7 9.7
Täysin eri mieltä 3 4.2
Vastaamatta jättäneet 1 1.4

Kysymys nro. 10 [kpl] [%]
Vaikuttaa 43 59.7 %
Ei vaikuta 22 30.6 %
Vastaamatta jättäneet 7 9.7 %

Kysymys nro. 11 [kpl] [%]
Ei kertaakaan 41 56.9 %
Yhden kerran 22 30.6 %
Kaksi kertaa 6 8.3 %
Useammin kuin kaksi kertaa 3 4.2 %
Vastaamatta jättäneet 0 0.0 %
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LIITE 3: 3 (3)

Kysymys nro. 12 [kpl] [%]
Vaikuttaa 37 51.4
Ei vaikuta 33 45.8
Vastaamatta jättäneet 2 2.8

Kysymys nro. 13 [kpl] [%]
Vaikuttaa 49 68.1
Ei vaikuta 22 30.6
Vastaamatta jättäneet 1 1.4

Kysymys nro. 14 [kpl] [%]
Vaikuttaa 23 31.9
Ei vaikuta 42 58.3
Vastaamatta jättäneet 7 9.7
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LIITE 4

Hei.

Olen Susanne Kilpi, viimeisen vuoden opiskelija Tampereen
ammattikorkeakoulusta, taloushallinnon linjalta. Teen lopputyönäni tutkimusta
asiakaslähtöiseen tilintarkastajan vaihtumiseen ja uuden tilintarkastajan
valintaan vaikuttavista tekijöistä pk-yrityksissä Pirkanmaan ja Uudenmaan
alueella. Tutkimuksen avulla tilintarkastuspalveluita voidaan kehittää
tulevaisuudessa asiakaslähtöisemmiksi. Jotta pääsisin alkuun tutkimuksessani,
tarvitsisin teidän apuanne. Pyydänkin teitä vastaamaan ohessa olevaan
lyhyeen kyselyyn, jonka tulokset toimivat sitten pohjana lopputyölleni.

Ohessa on linkki, jonka kautta pääsette vastaamaan kyselyyn. Kysymykset
ovat yksinkertaisia monivalintakysymyksiä. Vastaamiseen kuluu aikaa enintään
5 minuuttia. Muistattehan painaa lopuksi Lähetä-painiketta, muutoin vastaukset
eivät tallennu. Vastausaika päättyy 11.6. Vastaaminen tapahtuu anonyymina,
jolloin yksittäisiä vastaajia ei pystytä tunnistamaan.

Vastaamalla autatte minua eteenpäin tutkimuksessani ja sitä kautta myös
opinnoissani.

Kiitän jo etukäteen avustanne.

Ystävällisin terveisin
Susanne Kilpi

http://www.webropol.com/P.aspx?id=442807&cid=6552039

http://www.webropol.com/P.aspx?id=442807&cid=6552039
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LIITE 5

Hei,

Laitoin teille viime viikolla sähköpostiviestin opinnäytetyöstäni. Opiskelen
Tampereen ammattikorkeakoulussa, taloushallinnon linjalla ja teen tällä
hetkellä opinnäytetyötä yritysten tilintarkastuksesta. Kysely, jonka liitin
viimeviikkoiseen viestiini, toimii tutkimukseni pohjana ja on erittäin tärkeä osa
opinnäytetyötäni. Jos et ole vielä vastannut kyselyyn, toivon kovasti, että
vastaisit nyt. Vastauksenne avulla pääsen eteenpäin tutkimuksessani ja sitä
kautta myös opinnoissani. Tutkimuksen avulla voidaan myös kehittää
tilintarkastuspalveluita tulevaisuudessa asiakaslähtöisemmiksi. Jos olet jo
vastannut kyselyyn, kiitän sinua oikein kovasti vastauksestasi ja toivotan
mukavaa kesän jatkoa. Jos et ole vielä vastannut, ohessa linkki kyselyyn ja
pikaohjeet vastaamiseen:

http://www.webropol.com/P.aspx?id=442807&cid=6552039

Vastaamiseen kuluu aikaa enintään 5 minuuttia ja kysymykset ovat
yksinkertaisia monivalintakysymyksiä. Muistattehan painaa lopuksi Lähetä-
painiketta, muutoin vastaukset eivät tallennu. Vastausaika päättyy pe 18.6.
Vastaaminen tapahtuu anonyymina, jolloin yksittäisiä vastaajia ei pystytä
tunnistamaan.

Kesäterveisin,
Susanne Kilpi

http://www.webropol.com/P.aspx?id=442807&cid=6552039

