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1 Johdanto 

1.1 Opinnäytetyön aihe ja toimeksiantajan esittely 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on saada selville, miten tilintarkastajat suhtautuvat 

osakeyhtiön hallinnon tarkastuksen aikana esille tuleviin virheisiin ja puutteisiin. Opin-

näytetyö on suoritettu toimeksiantona tilintarkastusyhteisö Tiliextra oy:lle. Aihe on valittu 

sen ajankohtaisuuden takia. Lähiaikoina Suomen Tilintarkastajat ry:n on tarkoitus jul-

kaista ohje hallinnon tarkastuksesta osakeyhtiössä ja toimeksiantajayritys on kiinnostu-

nut tilintarkastajien suhtautumisesta virheisiin ja nykyiseen käytäntöön reagoida. 

Tiliextra on kotimaiseen Tilintarkastus.fi-asiantuntijaketjuun kuuluva tilintarkastusyh-

teisö, joka on palvellut asiakkaitaan jo vuodesta 1977 ja joka erikoistuu erityisesti pieniin 

ja keskisuuriin yrityksiin sekä asunto-osakeyhtiöihin. Yhteisössä toimii kahdeksan HT- ja 

KHT- tilintarkastaja-ammattilaista sekä kahdeksan tilintarkastusassistenttia. Palveluihin, 

joita Tiliextra tarjoaa asiakkailleen, kuuluu osakeyhtiöiden, henkilöyhtiöiden, asunto-osa-

keyhtiöiden, osuuskuntien, säätiöiden sekä yhdistysten tilintarkastus ja siihen liittyvät 

lausunnot sekä konsultointi kirjanpidossa, verotuksessa ja yhtiöoikeudessa sekä yritys-

järjestelyssä. (Tiliextra 2020.) Tiliextran tilikauden 2019 liikevaihto oli 1 454 000 euroa ja 

tilikauden 2018 liikevaihto oli 1 305 000 euroa (Kauppalehti 2020). 

1.2 Tavoitteet ja menetelmät 

Tässä opinnäytetyössä käydään läpi olennaisimmat osakeyhtiön hallinnon virheet ja 

puutteet, jotka toimeksiantajan mukaan yleensä liittyvät pöytäkirjoihin, kaupparekisteri-

merkintöihin, yhtiöjärjestyksen rikkomiseen, tilinpäätöksen laatimiseen, rahalainoihin lä-

hipiirille sekä osakepääoman menettämisen rekisteröintiin. Opinnäytetyö rajoittuu vain 

osakeyhtiöiden hallinnon tarkastukseen, koska hallinnon tarkastus on laaja aihe ja se voi 

koskea eri yritysmuotoja. Sen lisäksi tutustutaan ammattilaisten tilintarkastajien mielipi-

teisiin kyseisistä virheistä, virheiden olennaisuudesta sekä reagointitavasta virheisiin. Ti-

lintarkastajien näkemykset ovat tärkeitä, sillä nykyisessä käytännössä reagoimiseen ei 

ole varsinaisia ohjeita, miten täytyy toimia ja reagoida tietyissä tilanteissa hallinnon vir-

heisiin ja puutteisiin. Näin ollen herää kysymys: onko nykyinen käytäntö reagoida hallin-

non virheisiin ja puutteisiin enää hyvä ja riittävä vai kaipaako se uudistusta ja tarkempaa 

ohjeistusta? 
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Opinnäytetyön pääkysymykseen vastataan seuraavien lisäkysymysten avulla, jotka esi-

tetään tilintarkastajille:  

 Kuinka usein tulee hallinnon virheitä ja puutteita esille? 

 Mitä virheitä ja puutteita tilintarkastajat pitävät olennaisina? 

 Miten he reagoivat virheisiin ja mihin he tekevät merkintöjä virheiden havain-

noista?  

 Miten tilintarkastajat itse näkevät nykyisen käytännön ja poikkeaako heidän hen-

kilökohtainen näkemyksensä virheisiin nykyisestä käytännöstä reagoida? 

Vastaajien kohderyhmä rajoitetaan siten, että kysymykset esitetään Tilintarkastus.fi-asi-

antuntijaketjun ammattilaisille. 

Tilintarkastusyhteisö Tiliextran HT-tilintarkastaja Jukka Prepulan mukaan Tiliextran osa-

keyhtiöiden tarkastuksissa esille tulevat virheet ja puutteet liittyvät yleensä pöytäkirjoihin, 

kaupparekisterimerkintöihin, yhtiöjärjestyksen rikkomiseen, tilinpäätöksen laatimiseen 

myöhässä sekä osakepääoman menettämisen rekisteröintiin ja rahalainoihin lähipiirille. 

Tavoitteena on selvittää esitetyn sähköisen kyselyn avulla, miten Tilintarkastus.fi-asian-

tuntijaketjun tilintarkastajat suhtautuvat näihin ongelmiin ja missä asioissa he ovat sa-

maa mieltä ja missä asioissa heillä on erimielisyyksiä. 

Kyselyä on pidetty hyvänä aineistonkeruumenetelmänä jo vuodesta 1930 (Valli & Aarnos 

2018). Mikäli kyselyn kysymykset ovat suljettuja, eli vastaukset niihin ovat ennalta mää-

rättyjä, menetelmä on kvantitatiivinen eli määrällinen. Kvalitatiivista eli laadullista mene-

telmää puolestaan käytetään silloin, kun halutaan, että vastaajat vastaisivat kysymyksiin 

vapaamuotoisesti. Yleensä vapaamuotoisia vastauksia on vaikeaa analysoida määrälli-

sesti, mutta niiden avulla on helpompi ymmärtää vastaajan mielipidettä kysyttyyn asiaan 

liittyen. Opinnäytetyössäni käytän sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista menetelmää. 

Muun muassa koska tutkimukseni kysely sisältää kysymyksiä, joihin on mahdollista vas-

tata täysin vapaamuotoisesti sekä kysymyksiä, joihin voi osittain vastata vapaamuotoi-

sesti. Tämänkaltaiset kysymykset ovat tyypillisiä puolistrukturoiduille haastatteluille ja 
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teemahaastatteluille. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 47; Tuomi & Sarajärvi 2017, 3.1.1.) Tee-

mahaastatteluja pidetään henkilöille, joilla on kokemusta tietystä aiheesta tai tilanteesta. 

(Hirsjärvi & Hurme 2010, 47). 

2 Tilintarkastus 

2.1 Yleisesti tilintarkastuksesta 

Tilintarkastusalalla on pitkä historia. Ajan myötä on tapahtunut muutoksia alassa ja ala 

tulee muuttumaan vielä jatkossakin globalisaation takia. Vaikka muutokset tapahtuvat, 

tilintarkastuksen pääidea pysyy samana. Tilintarkastuksen ytimenä on se, että asiantun-

teva ulkopuolinen taho tarkastaa toisten tahojen antamien tietojen oikeellisuuden ja oi-

keudenmukaisuuden.  

Tilintarkastus on yksi vanhimmista ammattialoista, joka tunnetaan jo Muinaisen Egyptin 

ajalta. Tilintarkastus eli maailmalla tunnettu termi ”audit”, tulee alun perin latinan kielen 

sanasta ”auditus”, joka suomeksi tarkoittaa ”kuulla” (Online Etymology Dictionary). Tämä 

tarkoittaa sitä, että vielä muinaisina aikoina kuunneltiin ja tarkastettiin kirjanpitäjien anta-

mia tietoja valtion kassan ryöstämisen ehkäisemistä sekä kirjanpidon järjestelmällisyyttä 

varten (Iedunote). 

Ammatti on säilynyt hyvin nykyaikaan siirryttäessä. Vuosien varrella tehtävät ovat muut-

tuneet ja nykyaikana ne voivat koskea muun muassa projekteja, tuotteiden laatua tai 

vaikka henkilöstöä (Bragg 2018). Pääasiallisesti tilintarkastus koskee edelleen hallintoa 

ja kirjanpitoa sekä tilinpäätöstä. Vaikka ammatin tarkoitus säilyy, ajan myötä työnkuvat 

muuttuvat.  

Näin ollen voidaan pohtia, miltä näyttää tilintarkastusala tulevaisuudessa? Nykymaail-

massa asiat muuttuvat erittäin nopeasti ja yksi pysyvä, mutta samalla koko ajan kehittyvä 

muutos on digitalisaatio. Digitalisaatio on jo ehtinyt vaikuttaa moniin aloihin tuottaen uu-

sia mahdollisuuksia ja muutoksia monien ammattien työnkuvaan. Tilintarkastusalalla se 

näkyy esimerkiksi niin, että tilintarkastajan ei enää tarvitse olla tarkastettavan yrityksen 

toimistolla suorittamalla tilintarkastusta tai käydä läpi mappiaineistoa, vaan yhä useampi 

tilintarkastaja suosii etätyötä, koska monet yritykset siirtävät taloushallinnon asiakirjoja 

sekä kirjanpitoaineistoa verkkoon. Nykyaikaiset kirjanpito-ohjelmat tarjoavat käyttäjilleen 

automaattisia raportteja ja vertailutietoja, mitkä helpottavat myös tilintarkastajan työtä eli 
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asiakirjojen tarkastamista, virheiden etsimistä sekä tietojen analysointia. Vaikka digitali-

saatio helpottaa jossain määrin tilintarkastusta, tilintarkastajan pitää edelleen olla tarkka, 

sillä tekoäly ei välttämättä osaa ottaa huomioon kaikkia tekijöitä. Näin ollen voidaan pää-

tellä, että ainakaan lähitulevaisuudessa tekoäly ei korvaa tilintarkastajia, vaan ala tulee 

edelleen tarvitsemaan päteviä asiantuntijoita. (Kuivanto 2019.) 

On olemassa tilintarkastuslaki ja erilaisia yritysmuotoja koskevia lakeja ja säännöksiä, 

joiden mukaisesti tilintarkastusta suoritetaan. Tilintarkastus on tärkeä toimenpide tarkas-

tettavan yhtiön ja sen sidosryhmien kannalta, koska riippumattoman tarkastuksen suo-

rittanut taho vahvistaa tilintarkastuskertomuksella, että tilinpäätös antaa oikean ja riittä-

vän kuvan tarkastettavan yhtiön taloudellisesta tilanteesta. (Suomen Tilintarkastajat.) 

Tilintarkastuslain 2 luvun 2 pykälän mukaan yhtiön on valittava tilintarkastaja niin kuin 

tilintarkastuslaissa tai muissa laissa säädetään. Yleensä tilintarkastuksen voi jättää te-

kemättä, mikäli päättyneellä sekä sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt 

enintään yksi seuraavista edellytyksistä:  

 taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;  

 liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai  

 yhtiön palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.  

Vaikka nämä kohdat eivät täytä, tilintarkastus on silti suoritettava, jos näin on määrätty 

yhtiöjärjestyksessä tai yhtiösopimuksessa (Tilintarkastuslaki 2015, 2 luku 2 §). 

2.2 Tilintarkastajan ura 

Tilintarkastuksen saavat suorittaa vain auktorisoidut tilintarkastajat eli ne, jotka ovat suo-

rittaneet HT-, KHT- tai JHT-tutkinnon. HT-tutkinto on perustilintarkastajatutkinto ja 

yleensä ennen sen suorittamista tulevan tilintarkastajan pitää suorittaa yliopisto- tai am-

mattikorkeakoulututkinto sekä hänellä tulee olla kolmen vuoden työkokemus tilintarkas-

tuksen ja laskentatoimen tehtävistä (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus tilintarkastajan 

hyväksymisedellytyksistä 2015, 1 luku 1 §; 2 luku 9 §). HT-tutkinnon jälkeen tilintarkas-

taja voi suorittaa joko KHT-tutkinnon ja erikoistua yleisen edun kannalta merkittävien 

yhteisöjen tilintarkastuksiin tai erikoistua julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksiin 
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suorittamalla JHT-tutkinnon. KHT- ja JHT-tutkinnot vaativat ylempää korkeakoulututkin-

toa ja JHT-tutkinto edellyttää myös julkissektorin opintoja. Mikäli ylempää korkeakoulu-

tutkintoa ei ole suoritettu, ylemmät tilintarkastajatutkinnot edellyttävät viiden vuoden työ-

kokemusta HT-tilintarkastajana. (Raitio 2016.) Yllä mainittu perinteinen tilintarkastajan 

ura on havainnollistettu kuviossa 1, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 

tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä pohjalta. Tilintarkastajien toimintaa valvoo ja 

ohjeistaa tilintarkastuslautakunta. (Tilintarkastajan perustutkinto (HT-tutkinto) 2019.) 

 

Kuvio 1. Perinteinen tilintarkastajan ura (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus tilintarkastajan 

hyväksymisedellytyksistä 2015). 

2.3 Tilintarkastajan vaatimukset 

Tilintarkastustoimintaan liittyy paljon erilaisia vaatimuksia. Ne voivat liittyä koulutuksiin, 

jatkuvaan tilintarkastustoimintaan tai itse henkilöön. Henkilö voi olla sopimaton tilintar-

kastajaksi, mikäli hänelle on määrätty edunvalvoja tai hän on vajaavaltainen. Lisäksi 

henkilö ei saa olla konkurssissa tai liiketoimintakiellossa ja hänen omien luottotietojensa 



6 

 

on oltava kunnossa. (Vaatimukset tilintarkastajan hyväksymisen edellytysten säilyttä-

miseksi ja ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 2020.) 

Mikäli henkilöön liittyvät seikat ovat kunnossa, tilintarkastajan on suoritettava asianmu-

kainen tutkinto tai tehtävä rinnastettavia työtehtäviä määrätyn ajan. Sen lisäksi ammatti-

taidon ylläpitämistä varten tilintarkastajien on suoritettava tietty määrä tilintarkastuksia 

sekä on vietettävä tilintarkastusten parissa tietty määrä tunteja. HT-, KHT- sekä JHT- 

tilintarkastajilla on omat lainmukaiset vaatimuksensa. (Vaatimukset tilintarkastajan hy-

väksymisen edellytysten säilyttämiseksi ja ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittä-

miseksi 2020.) 

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan HT-tilintarkastajalta vaaditaan kolmen vuoden ai-

kana suoritettuja tilintarkastuksia vähintään 100 tuntia ja 15 suoritettua tilintarkastusteh-

tävää. KHT-tilintarkastajan puolelta kolmen vuoden aikana on suoritettava vähintään 200 

tuntia tilintarkastuksia ja 30 tilintarkastustehtävää. JHT-tilintarkastajaa vaaditaan HT-ti-

lintarkastajan vaatimusten lisäksi suorittamaan vähintään 200 tuntia julkishallinnon ja -

talouden tilintarkastustehtäviä ammattitaidon ylläpitämiseksi. Tilintarkastustehtäviä voi 

korvata rinnastettavilla tehtävillä, muun muassa sisäisen tarkastuksen tehtävillä, jul-

kishallinnon tarkastustehtävillä, yleisluonteisella tarkastuksella ja konkurssipesän eri-

koistarkastuksilla sekä keskeisesti tilintarkastukseen liittyvällä asiantuntijatyöllä. Jos ti-

lintarkastaja on suorittanut rinnastettavia tehtäviä, hänen on perusteltava, miksi muu toi-

minta vastaa tilintarkastustehtäviä. (Vaatimukset tilintarkastajan hyväksymisen edelly-

tysten säilyttämiseksi ja ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 2020.) 

Paitsi ammatillisia suorituksia, tilintarkastajilta vaaditaan myös asianmukaisia jatkuvia 

koulutuksia ammattitaidon ylläpitämiseksi. Koulutuksiin kuuluvat tilintarkastukseen ja 

varmennustoimeksiantoihin, verotukseen sekä kirjanpitoon, laskentatoimeen ja yhtiö-

lainsäädäntöön liittyvät lisäkoulutukset ja seminaarit, myös verkko-opiskelu ja lautakun-

nassa työskentely, workshopit ja muut vastaavat opiskelutilanteet. Tilintarkastajan on 

kerrytettävä kolmen vuoden aikana 120 tuntia koulutusta, mutta vähintään 20 tuntia vuo-

dessa. Koulutusten todistukset ja koulutuksiin liittyvät maksutositteet on toimitettava Pa-

tentti- ja rekisterihallitukselle koulutusvaatimusten täyttymisen seuraamiseksi. (Vaati-

mukset tilintarkastajan hyväksymisen edellytysten säilyttämiseksi ja ammattitaidon yllä-

pitämiseksi ja kehittämiseksi 2020.) 
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Tilintarkastuslain 6 luvun 7 pykälän mukaan tilintarkastajalla on mahdollisuus myös lak-

kauttaa oma ammattitoimintansa väliaikaisesti tai pysyvästi omasta pyynnöstään, jos 

hän ei suorita tilintarkastuksia tai niihin rinnastettavia tehtäviä. Lisäksi ammattitoiminta 

voidaan lakkauttaa maksamattomien tilintarkastusmaksujen yhteydessä. Tilintarkasta-

jaksi hyväksymisen voi palauttaa tilintarkastusvalvonnan hakemuksen kautta ja mikäli 

lakkauttaminen liittyy maksuihin, erääntyneiden laskujen maksamisen jälkeen. Pysyvästi 

tilintarkastajaksi hyväksyminen lakkautetaan tilintarkastajan kuoleman takia. 

3 Hyvä hallintotapa 

Hyvä hallintotapa on kooste erilaisista sisäisen valvonnan periaatteista. Ne varmistavat 

yhtiön johdon lakisääteistä toimintaa sekä velvoitteiden hoitamista ja näiden laiminlyön-

nin ehkäisemistä. 

Termiä ”hyvä hallintotapa” Suomen lainsäädäntö ei tunne, mutta termiä käytetään jatku-

vasti ammattipiireissä. Alkuperäinen nimi on tullut englannin kielestä ”corporate gover-

nance”. Hyvällä hallintotavalla tarkoitetaan yleensä yhtiön sisäisten asioiden sääntelyä 

ja koska virallista määritelmää ei ole, hyvää hallintotapaa tuetaan corporate governance 

-ohjeilla, -suosituksilla ja -koodeilla. (Mähönen & Villa 2019, 1.) 

Hyvän hallintotavan tarkoitus on jakaa tehtävät, velvollisuudet ja vastuut sekä yhtiön si-

sällä että sidosryhmien kanssa reilusti ja tasaisesti. Corporate governancen yleensä jär-

jestää yhtiön hallinto, jonka tarkoitus on pitää huolta siitä, että kaikki hyvän hallintotavan 

kohteet toteutuvat oikeudenmukaisesti. Koska kyseisellä termillä ei ole suoraa kään-

nöstä, eri yhtiöille se voi merkitä eri asioita.  

Yleensä hyvään hallintotapaan kuuluvat hallinnoimisoikeudet, joilla tarkoitetaan oikeuk-

sia ja valtaa, joita käyttää yhtiön johto, toisin sanoen osakkeenomistajat. Tärkeintä hal-

linnoimisoikeuksissa on se, että määräysvaltaa omistavat osakkaat eivät saa käyttää 

valtaa liikaa ja tällä tavalla loukata vähemmistöosakkeenomistajia. Lisäksi hyvään hal-

lintotapaan kuuluvat muun muassa velkojien suoja, johdon asema, päämies-agentti-

suhde, tahdonautonomia sekä fidusiaariset velvollisuudet, joita kutsutaan myös huolelli-

suus- ja lojaliteettivelvollisuudeksi. Käytännössä hyvä hallintotapa ohjeistaa, miten täytyy 

suhtautua kyseisiin asioihin. (Mähönen & Villa 2019, 7–10.) 



8 

 

Corporate governancen toteutumista valvotaan muun muassa sisäisen ja ulkoisen val-

vonnan avulla. Valvonnalla pyritään parantamaan yhtiön toimivuutta ja tehokkuutta, vä-

hentämään ja ehkäisemään riskejä sekä noudattamaan lakeja ja säännöksiä kaikilla yh-

tiön tasoilla, mukaan lukien johto ja tavalliset työntekijät. Sisäiseen valvontaan kuuluvat 

esimerkiksi kuukausittaiset raportit ja budjetointi, kun taas ulkoiseen valvontaan kuuluu 

tilintarkastuksen suorittaminen. (Sihvonen & Uusi-Hautamaa 2019, 63; Juutinen & Sten-

ström & Vuori 2006, 94.)  

4 Hallinnon tarkastuksen hyvä tilintarkastustapa 

Tilintarkastajat, kuten aikaisemmin on mainittu, noudattavat tilintarkastuslakia. Tilintar-

kastuslain 3 luvun 1 pykälässä sanotaan, että tilintarkastajan on tarkastettava yhteisön 

tai säätiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto. Lain 4 luvun 3 pykälässä puo-

lestaan sanotaan, että tilintarkastajan on noudettava hyvää tilintarkastustapaa. Koska 

laki ei tarkemmin kerro, mikä on hyvä tilintarkastustapa, voidaan olettaa, että hyvään 

tilintarkastustapaan kuuluu tilintarkastajan relevantti asiantuntijuus, tarkastettavan yhtei-

sön kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja hallintoon riittävä perehtyminen sekä lain ja säännös-

ten noudattaminen. Asiantuntijana tilintarkastaja saa kuitenkin itse päättää, mitä sään-

nöksiä ja määräyksiä tilintarkastuslain lisäksi hän tilintarkastuksessa soveltaa. Tämä kui-

tenkin riippuu tilintarkastuksen kohteesta, sillä tilintarkastuslaki on yleislaki. (Ammattiti-

lintarkastajat ry 2019, 7–8.)  

Koska opinnäytetyöni rajoittuu tilintarkastajien suhtautumiseen osakeyhtiön hallinnon 

esille tuleviin virheisiin ja puutteisiin, keskityn enemmän hallinnon tarkastuksessa käy-

tettävään hyvään tilintarkastustapaan, vaikka hallinnon tarkastukseen useimmiten liittyy 

myös kirjanpito ja tilinpäätös. 

Hallinnon tarkastus on itsessään johdon toiminnan tarkastamista, eli tilintarkastaja sel-

vittää, toimiiko yrityksen johto lainmukaisesti ja noudattaako se osakeyhtiölakia, yhtiöjär-

jestystä sekä mahdollisia yhtiön toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä. Paitsi äsken 

mainittuja asioita, tilintarkastajan on myös varmistettava, että johto noudattaa toiminnas-

saan myös huolellisuus- ja lojaliteettivelvoitteita (Ammattitilintarkastajat ry 2019, 29). Toi-

sin sanoen, yhtiön johdon on toimittava yhtiön edun edistämistä varten (Osakeyhtiölaki 

2006, 1 luku 8 §). Mikäli johto toimii vain omaa hyötyä ajatellen ja yhtiön etua laimin-

lyödään, yritykselle voi syntyä vahinkoa ja tilintarkastajan tehtävänä on valvoa, että näin 

ei tapahtuisi (Ammattitilintarkastajat ry 2019, 29).  
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Jokaisen tarkastuksen alussa laaditaan tarkastussuunnitelma, jota laatiessa tilintarkas-

taja tutustuu tarkastettavan yhtiön toimintaympäristöön, toimintaan ja riskeihin. Tarkas-

tussuunnitelman avulla hän voi päättää, mihin asioihin erityisesti kiinnittää huomiota 

sekä mitä säännöksiä ja määräyksiä käyttää tarkastuksessa. (Ruohonen 2020, 57.) 

Yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen pöytäkirjat kuuluvat asioihin, jotka tulevat tar-

kastetuksi. Pöytäkirjoissa tai niiden liitteissä käydään yleensä läpi tärkeimmät toimintaan 

liittyvät asiat. Pöytäkirjojen ja liitteiden avulla tilintarkastaja pystyy paremmin tutustu-

maan yhtiöön ja sen käytäntöihin. Lisäksi pöytäkirjojen tarkastuksen aikana selvitetään 

muun muassa, noudattaako ylin johto yhdenvertaisuusperiaatetta. Yhdenvertaisuudella 

on yksi tärkeimmistä rooleista tarkastuksessa, sillä mikäli osakkaiden päätöksenteot va-

hingoittavat yhtiön muita osakkaita, rikotaan silloin myös yhteisölainsäädäntöä ja vaa-

rannetaan yhtiön normaalia toimintaa. (Ammattitilintarkastajat ry 2019, 28–30.)  

Tarkastuksen aikana tilintarkastaja saattaa myös perehtyä veroja koskeviin asiakirjoihin 

ja ilmoituksiin, vaikka varsinainen verotarkastus ei kuulu tilintarkastajan tehtävään. Tä-

män lisäksi yleensä tarkastetaan yhtiön rekisteri-ilmoitukset sekä niiden päivittäminen, 

esimerkiksi yhtiöjärjestys, hallintoelinten jäsenten tietojen muutokset, oman pääoman 

muutokset, kuten negatiivisen pääoman rekisteröityminen ja onko tilinpäätökset muuten 

toimitettu asianomaisille viranomaisille. 

Paitsi nämä oleelliset tilintarkastuksen seikat, tilintarkastuksen aikana käydään läpi myös 

erilaiset yhtiön liiketoimet. Näihin kuuluu esimerkiksi intressitahojen kanssa tapahtuvat 

mahdolliset liiketoimet. Mikäli näin on toimittu, tärkeintä on, että nämä liiketoimet tapah-

tuivat samoilla ehdoilla kuin ne olisivat tapahtuneet riippumattomien osapuolten kanssa. 

Intressitahojen liiketoimesta osakeyhtiöiden on mainittava pien- ja mikroyritysten asetuk-

sen mukaisesti tilinpäätöksen liitetiedoissa (Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityk-

sen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 2015, 3 luku 10 §). Tästä syystä tarkastuksen 

aikana myös selvitetään, ketkä kuuluvat yhtiön intressitahoihin ja millä perusteella. 

Yksi asia, jota ei saa jättää mainitsematta tilintarkastuksen yhteydessä, on varainhoito. 

Varainhoitoa eli yrityksen varallisuutta, kuten arvopapereita ja pankkisaamisia, on hoi-

dettava huolellisesti (Sijoitustieto 2020). Osakeyhtiölain 6 luvun 2 pykälän mukaan va-

rainhoidon järjestelystä vastaa yhtiön hallitus tai toimitusjohtaja. Tilintarkastajan tehtävä 

on varmistaa kirjanpidon, tase-erittelyjen sekä reskontrien ja mahdollisten varastolistojen 
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avulla, onko varainhoito hoidettu yhtiössä hyvin. Lisäksi on selvitettävä, onko yhtiöllä ta-

seen ulkopuolisia vastuita tai vastuusitoumuksia, jotka rasittavat yritystä. Tällaiset tiedot 

saadaan esimerkiksi rasitustodistuksista sekä kiinteistörekisteriotteesta. Kirjanpitoase-

tuksen 2 luvun 7 pykälän mukaan tilinpäätöksestä kyseiset ulkopuoliset vastuut ja vas-

tuut on mainittava liitetiedoissa. Päätökset koskien ulkopuolisia vastuita tehdään yleensä 

hallituksen kokousten aikana. (Ammattitilintarkastajat ry 2019, 31.) 

Hallinnon tarkastukseen kuuluvat myös yhtiön vakuutukset, toimintakertomus ja se, että 

onko ne laadittu sovellettavien sääntöjen mukaisesti ja täsmäävätkö ne tilinpäätöstietoi-

hin. Tilintarkastaja tarkastaa kaikki olennaiset asiakirjat ja pöytäkirjat sekä mahdolliset 

tositteet, jotka vaikuttavat huomattavasti yhtiön toimintaan. Nykyään tositteisiin kuuluu 

myös sähköinen viestintä, kuten sähköpostiviestit. Nämä liitetään usein yrityksen tarkas-

tettavaan materiaaliin, joka saadaan yhtiöltä. Tarkastettavan aineiston lisäksi tilintarkas-

tajan on perehdyttävä hyvin erilaisten tunnuslukujen avulla siihen, pystyykö yritys jatka-

maan ongelmitta toimintaansa. Tunnusluvut, kuten käyttökateprosentti sekä quick- ja 

current ratio auttavat ymmärtämään yrityksen rakennetta sekä kehittämissuuntaa. 

(Visma 2019, 6, 12–13.) 

Tilintarkastuksen päätyttyä tilintarkastajan on annettava tilintarkastuslain mukaisesti laa-

dittu tilintarkastuskertomus, jossa tilintarkastajan on muun muassa ilmoitettava, mitä 

säännöksiä on noudatettu tarkastuksen aikana sekä tehtävä huomautus, jos vastuuvel-

vollinen on ”1) syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkor-

vausvelvollisuus yhteisöä tai säätiötä kohtaan; tai 2) rikkonut yhteisöä tai säätiötä kos-

kevaa lakia taikka yhteisön tai säätiön yhtiöjärjestystä, yhtiösopimusta tai sääntöjä.” Sa-

malla tilintarkastaja arvioi, pystyykö yhtiö jatkamaan toimintaansa. (Tilintarkastuslaki 

2015, 3 luku 5 § 5 momentti.) 

Virallisen tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastaja voi laatia muistion tai pöytäkir-

jan yhtiön johtoa varten. Tilintarkastusmuistiossa tai tilintarkastuspöytäkirjassa tilintar-

kastaja luettelee virheet ja puutteet, jotka on havaittu tarkastuksen aikana. Nämä havain-

not eivät ole niin vakavia, että niistä olisi annettu huomautus tilintarkastuskertomuk-

sessa. Muistio tai pöytäkirja laaditaan sitä varten, että johto pystyisi parantamaan yhti-

önsä toiminnan tehokkuutta ja toimivuutta. Tämän takia tilintarkastusta pidetään hyvänä 

yrityksen valvonnan osana, koska ulkopuolinen riippumaton taho voi huomata asioita, 

jotka ovat vasta kehittymässä ongelmiksi ja jotka voidaan korjata niiden alkuvaiheessa. 
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5 Hallinnon tarkastuksen yleisimmät virheet ja puutteet 

5.1 Reagointitavat virheisiin ja puutteisiin 

Välillä tilintarkastuksen aikana havainnoidaan virheitä ja puutteita hallinnossa, kirjanpi-

dossa tai tilinpäätöksessä. Osa virheistä voi olla huomattavia ja tilintarkastajan on teh-

tävä näistä merkintä tilintarkastuskertomukseen, joka liitetään ja julkaistaan tilinpäätök-

sen yhteydessä ja jonka pääsevät lukemaan erilaiset tarkastettavan yhtiön sidosryhmät. 

(Tilintarkastaja - varmista kertomuksen oikeellisuus 2020.) Toisista virheistä, jotka ovat 

vähemmän oleellisia, tilintarkastaja voi antaa tilintarkastuspöytäkirjan. Kuten aikaisem-

min oli mainittu, tilintarkastuspöytäkirjaa ei julkaista tilinpäätöksen yhteydessä, sillä se 

on yrityksen sisäinen asiakirja, joka laaditaan yhtiön hallitusta varten. (Horsmanheimo & 

Steiner 2017, 412.) Tilintarkastuspöytäkirjassa olevat virheet on hyvä korjata seuraa-

vaan tilintarkastukseen mennessä. Näin myös on toimittava, kun tilintarkastaja laatii ti-

lintarkastusmuistion, johon merkitsee olemattomia tai pieniä virheitä ja joka merkityksel-

tään on vähäisempi kuin tilintarkastuspöytäkirja. Silti jos tilintarkastusmuistioon merkit-

tyjä virheitä laiminlyödään, kyseiset virheet tai puutteet voidaan seuraavaksi merkitä ti-

lintarkastuspöytäkirjaan tai jopa tilintarkastuskertomukseen. (Korkeamäki 2008, 92.) 

Tiliextran mukaan tyypillisiin virheisiin ja puutteisiin, joita havaitaan hallinnon tarkastuk-

sen aikana, kuuluvat esimerkiksi kaupparekisteritietoihin ja pöytäkirjojen allekirjoittami-

seen liittyvät puutteet sekä yhtiöjärjestyksen ja lain vastaiset toimet. Tämän lisäksi vir-

heiksi ja puutteiksi lasketaan myös tilinpäätöksen valmistumisen myöhästyminen, osa-

kepääoman menettämisen rekisteröinnin laiminlyönti ja lähipiirille annettujen rahalaino-

jen ehtojen sopimattomuus osakeyhtiölain suhteen. (Prepula 2020.) Tässä luvussa käyn 

läpi yllä mainitut seikat ja niihin liittyvät lait ja säännökset. 

5.2 Pöytäkirjoihin liittyvät puutteet 

Jokaisesta yhtiökokouksesta ja hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirjat. Osa-

keyhtiölain 5 luvun 3 pykälässä sanotaan, että yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukau-

den kuluessa tilikauden päättymisestä. Laissa on myös lueteltu, mistä asioista on pää-

tettävä yhtiökokouksen aikana. Lain mukaan yhtiökokouksessa on vahvistettava tilinpää-

tös, päätettävä, miten käytetään tilikauden voitto ja mahdollinen muu vapaa oma pää-

oma sekä on päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä. Näiden lisäksi on tarvittaessa 
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valittava hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja ja on käsiteltävä yhtiöjärjestyksessä mai-

nitut asiat. Tarvittaessa on mahdollista pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia tilikauden ai-

kana, mikäli siihen laissa määrätyt kriteerit täyttyvät. Yhtiökokouksen pöytäkirjan allekir-

joittaa kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään yksi pöytäkirjan tarkastaja. (Osakeyh-

tiölaki 2006, 5 luku 23 §.) 

Hallituksen kokouksen pöytäkirjan laatimisesta on säädetty osakeyhtiölain 6 luvun 6 py-

kälässä. Hallituksen kokousten aikana päätetään ajankohtaisista asioista. Kokouksen 

lopussa pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen 

jäsen, mikäli jäseniä on monta. Sekä yhtiökokousten että hallituksen kokousten pöytä-

kirjat numeroidaan juoksevassa järjestyksessä. 

Puutteet, jotka suhteellisen usein tulevat vastaan pöytäkirjojen tarkastuksessa, ovat 

myöhässä pidetyt yhtiökokoukset sekä päivämäärien ja allekirjoitusten puuttuminen. Sitä 

useammin unohtuu pöytäkirjojen numerointi. Yleensä kun nämä puutteet havaitaan, teh-

dään huomautus tilintarkastuspöytäkirjaan sekä pyydetään tarkastettavalta yhtiöltä alle-

kirjoitetut pöytäkirjat. Joissain tilanteissa puutteet voivat johtaa huomautuksen esittämi-

seen tilintarkastuskertomuksessa. 

5.3 Kaupparekisterimerkinnät 

Kaupparekisteriin on ilmoitettava lähes kaikki muutokset, jotka tapahtuvat yrityksen toi-

minnan aikana niissä tiedoissa, jotka on rekisteröitävä kaupparekisteriin. Muutoksiin, 

joista on ilmoitettava, kuuluvat muun muassa edunsaajatiedot, osakepääoman muutok-

set, kuten menettäminen, alentaminen tai korottaminen, hallituksen, toimitusjohtajan, 

edustajien tai tilintarkastajan tietojen muuttaminen, yhtiöjärjestyksen muuttaminen, osa-

keanti sekä optiot ja vaihtovelkakirjalainat, hallituksen valtuutukset, yhtiön sulautuminen 

ja jakautuminen, tilikauden muuttaminen sekä selvitystilatiedot. (Kaupparekisterimerkin-

nät 2020.)  

Edunsaajailmoitus on jätettävä kaupparekisteriin heti, kun edunsaaja on tiedossa. Mikäli 

edunsaajasta ei ole aikaisemmin ilmoitettu kaupparekisteriin tai tiedot ovat muuttuneet, 

niin asiasta ilmoitetaan viipymättä, sillä rahanpesulain mukaan osalla sidosryhmästä on 

velvollisuus pitää yllä ajantasaisia tietoja edunsaajista (Edunsaajailmoitus 2020; Laki ra-
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hanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 2017, 3 luku 6 §). Mikäli edunsaajail-

moitusta ei ole tehty, asiasta huomautetaan yleensä tilintarkastuspöytäkirjassa tai -muis-

tiossa. 

Ilmoitus osakepääoman menettämisestä on myös aina tehtävä viipymättä kaupparekis-

teriin eli heti kun huomataan, että oma pääoma on negatiivinen. Kaupparekisteriin teh-

dään ilmoitus heti myös silloin, kun oma pääoma on kasvanut riittävästi ja halutaan ottaa 

merkintä osakepääoman menettämisestä pois. Samalla tavalla toimitaan, kun osakepää-

omaa korotetaan. Ajallisesti poikkeuksena on ilmoitus osakepääoman alentamisesta, 

joka tehdään kuukauden sisällä päätöksen antamisesta (Osakeyhtiölaki 2006, 14 luku 3 

§). Nämä tiedot ovat tärkeitä sidosryhmille, koska ne kertovat yhtiön vakavaraisuudesta 

ja taloudellisesta asemasta yleisemminkin. Mikäli nämä muutokset jätetään ilmoittamatta 

kaupparekisteriin, hallitukselle saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus (Vahtera 

2018.) Tilintarkastajan tehtävänä on huomioida kyseiset asiat tilintarkastuskertomuk-

seen sisällytettävässä huomautuksessa tai vähäisempien laiminlyöntien osalta tilintar-

kastuspöytäkirjassa. 

Vielä yksi olennaisista kaupparekisteriin tehtävistä ilmoituksista on yhtiön hallituksen, 

edustajien, toimitusjohtajan tai tilintarkastajan tietojen muutos (Kaupparekisterilaki 1979, 

9 §). Nämä tiedot on myös ilmoitettava viipymättä (Osakeyhtiön johdon, edustajien ja 

tilintarkastajien muutosilmoitus 2018). Näin toimivaltaiset henkilöt pysyvät ajan tasalla, 

pystyvät täysimääräisesti edustamaan yhtiötä ja ovat myös sidosryhmien tiedossa. Mi-

käli tietojen muutoksista ei ole merkintää kaupparekisterissä, tilintarkastaja huomauttaa 

asiasta yleensä tilintarkastuspöytäkirjassa tai -muistiossa. 

Kaupparekisteriin täytyy myös ilmoittaa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta mahdollisim-

man pian. Yhtiöjärjestys on pakollinen dokumentti, koska se sisältää yrityksen toiminta-

säännöt. Se on julkinen asiakirja ja tärkeä kaikille yrityksen sidosryhmille (Kauppalehti). 

Tämän takia on erityisen tärkeää ilmoittaa muutoksista heti niiden tapahtumisen jälkeen. 

Mikäli ilmoituksen tekeminen unohtuu, siitä seuraa yleensä huomautus yhtiön hallituk-

selle tilintarkastuskertomuksessa. 

Näiden lisäksi kaupparekisteriin on ilmoitettava osakkeiden muutoksista, osakeannista 

sekä optioista ja vaihtovelkakirjalainoista. Maksullisesta osakeannista ja optioista ilmoi-

tetaan mahdollisemman nopeasti, mutta viimeistään kuukauden sisällä päätöksenteosta 

(Maksullinen osakeanti 2018). Muista muutoksista ilmoitetaan viivytyksettä. 
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Mikäli yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, rahastoko-

rotuksesta sekä osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta, siitä on 

myös ilmoitettava kaupparekisteriin. Tästä ilmoitetaan viimeistään kuukauden sisällä. 

(Optiot ja vaihtovelkakirjalainat 2020.) 

Yksi merkittävistä muutoksista, joista täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin, on sulautuminen 

toisen yrityksen kanssa eli fuusio sekä yrityksen jakautuminen. Jakautumisesta ilmoite-

taan neljässä vaiheessa ja ensimmäisestä vaiheesta, jakautumissuunnitelmasta, ilmoi-

tetaan kuukauden sisällä suunnitelman allekirjoituksesta. (Osakeyhtiön ilmoitus jakautu-

missuunnitelmasta 2020.) Muista vaiheista ilmoitetaan ohjeiden mukaan, jotka löytyvät 

Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta. Samoin toimitaan, kun suunnitellaan su-

lautumista. (Osakeyhtiöiden sulautumisen ilmoittaminen kaupparekisteriin 2020). Ilmoi-

tusten rekisteröinnin myöhästymisestä tilintarkastaja antaa yleensä huomautuksen, 

koska kyseiset tiedot ovat erittäin tärkeitä yhtiön sidosryhmille. 

Kaupparekisteriin ilmoitetaan myös osakeyhtiön tilikauden muuttamisesta. Asiasta päät-

tää yhtiökokous. Tavallinen tilikauden pituus on 12 kuukautta, mutta kun tilikauden pi-

tuutta muutetaan, se saa olla lyhyempi tai pidempi, mutta maksimissaan 18 kuukautta 

(Kirjanpitolaki 1997, 1 luku 4 §). Muuttamisesta on ilmoitettava viipymättä (Osakeyhtiön 

tilikauden muuttaminen 2020). Mikäli muutosta ei ole rekisteröity ajallaan, tilintarkastaja 

esittää laiminlyönnistä yleensä huomautuksen tilintarkastuskertomuksessa.   

Ilmoitus osakeyhtiön asettamisesta selvitystilaan on myös viipymättä ilmoitettava kaup-

parekisteriin, koska käytännössä tämä tarkoittaa yrityksen lopettamistoimiin ryhtymistä. 

Tieto on tärkeä sidosryhmille ja selvitystilaan asettaminen tapahtuu kolmessa vaiheessa 

ja kestää vähintään viisi kuukautta. (Osakeyhtiön selvitystila 2020.) Yleensä ilmoituksen 

unohtamisesta seuraa huomautus tilintarkastuspöytäkirjassa. 

Kaikkien yllä mainittujen ilmoitusten ja muutosten yhteydessä tilintarkastaja tarkastaa 

erityisen tarkasti päätösten ehdot ja lain mukaisten edellytysten täyttymisen sekä pöytä-

kirjojen, joiden perusteella muutokset ovat tapahtuneet, tietojen asianmukaisuuden. Näi-

den toimenpiteiden perusteella tilintarkastaja raportoi huomioistaan yhtiön johdolle tai 

vakavissa tapauksissa yhtiön osakkeenomistajille tilintarkastuskertomukseen sisällyte-

tyn huomautuksen avulla. 
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5.4 Yhtiöjärjestyksen rikkominen 

Yhtiöjärjestys on yritykselle tärkeä julkinen asiakirja, joka laaditaan perustamissopimuk-

sen yhteydessä. Yhtiöjärjestyksessä mainitaan tietyt osakeyhtiölaissa määrätyt asiat, 

muun muassa toiminimi, kotipaikka, toimiala ja tilikausi sekä muut yhtiön toimintaa kos-

kevat määräykset (Koski & Sillanpää 2012). Mahdolliset yhtiöjärjestyksen muutokset il-

moitetaan kaupparekisteriin viipymättä, jotta tärkeimmät yhtiön julkiset tiedot olisivat ajan 

tasalla. Yhtiöjärjestystä noudattavat yhtiön hallitus ja johto sekä valittu tilintarkastaja. Ti-

lintarkastuksen aikana tarkastetaan, toimiiko yhtiön johto yhtiöjärjestyksen mukaisesti. 

Mikäli yhtiöjärjestystä rikotaan, syyllinen on velvollinen korvaamaan yritykselle aiheutu-

neet mahdolliset vahingot. Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan tehtävä on tässä ta-

pauksessa antaa huomautus tilintarkastuskertomuksessa yhtiöjärjestyksen määräysten 

rikkomisesta. (Tilintarkastuslaki 2015, 3 luku 5 §.) 

5.5 Tilinpäätöksen laatiminen 

Tilinpäätös on olennainen osa osakeyhtiön toimintaa ja erityisesti taloudellista raportoin-

tia. Tilinpäätös laaditaan yrityksen osakkeenomistajia ja myös kaikkia muita sidosryhmiä 

varten. Se antaa selvän kuvan yrityksen kannattavuudesta ja sen toiminnasta lukujen ja 

numeroiden avulla. Lisäksi tilinpäätös on hyvä toiminnan analysointia varten. Kirjanpito-

laissa määrätään, mitä asioita tulee sisältyä tilinpäätökseen. Lisäksi laissa on erillinen 

asetus mikro- ja pienyrityksille, mikä kertoo näiden tilinpäätösvaatimukset (Kirjanpitolaki 

1997, 1 luku 4a §; 4b §.)  

Tilinpäätöksen laatimisen rikkominen on vakava rikos. Tilintarkastajan tehtävänä on an-

taa lausunto tilintarkastuskertomuksessa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan 

yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Mikäli tilinpäätöksen laatimi-

sen periaatteita rikotaan, tilintarkastaja antaa negatiivisen lausunnon, mikä tarkoittaa, 

että tilinpäätös ei anna todellista kuvaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. (Tilintarkas-

tuslaki 2015, 3 luku 5 §). Tilintarkastaja tarvittaessa esittää huomautuksen tilintarkastus-

kertomuksessa, jos tilinpäätöstä ei ole laadittu kirjanpitolaissa asetetussa ajassa ja myö-

hästyminen on olennainen. Vähäisemmästä myöhästymisestä tilintarkastaja saattaa an-

taa yhtiön johdolle huomautuksen tilintarkastuspöytäkirjassa tai -muistiossa. 
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5.6 Rahalainat lähipiirille  

Asia, jota voidaan pitää merkittävänä virheenä, liittyy rahalainojen antamiseen lähipiirille 

ilman yhtiön kannalta asianmukaista perustetta. Yhtiön toiminnan tarkoitus on tuottaa 

osakkeenomistajilleen voittoa. Lähipiirille lainaaminen ei välttämättä tuota yhtiölle voit-

toa, vaan voi jopa vahingoittaa yhtiön vakavaraisuutta. Tästä johtuen yhtiö ei voi päättää 

varojen lainaamisesta vapaasti ja lainan antamisen on oltava perusteltu taloudellisesti. 

Osakeyhtiölain mukaan lähipiiriin kuuluvat muun muassa yrityksen emo- ja tytäryhtiöt, 

hallituksen jäsenet tai näiden läheiset sukulaiset sekä muut henkilöt, jotka ovat lueteltu 

kyseisen lain 11 luvussa. Jos lähipiirille annetaan lainaa ilman asianmukaisia ehtoja eli 

eri tavalla kuin ulkopuoliselle taholle, lainanannosta päättäville henkilöille voi syntyä va-

hingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan. Lainoista lähipiirille mainitaan myös toimin-

takertomuksessa. (Lahtinen 2017.) Tilintarkastuksen aikana käydään läpi lainat ja niiden 

ehdot sekä pöytäkirjat, joissa lainanantoa on käsitelty. Mikäli havaitaan lainoitukseen liit-

tyviä virheitä tai puutteita, tilintarkastaja tekee yleensä huomautuksen asiasta tilintarkas-

tuskertomuksessa. 

5.7 Osakepääoman menettämisen rekisteröinti 

Kuten aikaisemmin on sanottu, osakepääoman menettämisen rekisteröinti on erittäin tär-

keä askel riittävän kuvan antamiseen yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Osakepää-

oman menettäminen kertoo paljon sidosryhmille yrityksen vakavaraisuudesta sekä mak-

suvalmiudesta.  

Osakeyhtiölain 20 luvun 23 pykälän mukaan hallituksen on ilmoitettava kaupparekisteriin 

osakepääoman menettämisestä viipymättä, kun havaitaan, että oma pääoma on nega-

tiivinen. Mikäli yhtiön johto ei tee ilmoitusta kaupparekisteriin ajoissa, siitä voi seurata 

vahingonkorvausvelvollisuus, sillä tekoa pidetään laiminlyöntinä, josta voi seurata vahin-

koa erityisesti yhtiön velkojille. Jos tilintarkastaja havaitsee, että osakepääoman menet-

tämistä ei ole rekisteröity, tilintarkastajan on sisällytettävä tilintarkastuskertomukseen 

asiasta huomautus, josta käy ilmi, että hallitus on syyllistynyt laiminlyöntiin. (Tilintarkas-

tuslaki 2015, 3 luku 5 §.) 
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6 Kysely tilintarkastajien suhtautumisesta hallinnon virheisiin ja puuttei-
siin 

6.1 Kyselyn sisältö 

Miten tilintarkastajat reagoivat osakeyhtiön hallinnon tarkastuksen aikana esille tuleviin 

virheisiin ja puutteisiin? Pitävätkö tilintarkastajat samoja virheitä ja puutteita yhtä olen-

naisina? Miten he suhtautuvat nykyiseen käytäntöön reagoida yllä mainittuihin virheisiin 

ja puutteisiin? Saadakseni vastauksia näihin kysymyksiin laadin kyselyn Tilintarkastus.fi 

-asiantuntijaketjun tilintarkastajille. Kysely lähetettiin heille sähköisesti eli tilintarkastajat 

vastasivat kyselyyn e-lomakkeella. Tarkoitus oli, että kyselyyn vastaisivat Tilintarkas-

tus.fi-asiantuntijaketjun kaikki tilintarkastajat paitsi ne, jotka kuuluvat toimeksiantajayri-

tykseen. Kysely lähetettiin 12 tilintarkastajalle, mutta kyselyyn osallistui vain yhdeksän 

tilintarkastajaa. Kyselyyn vastaaminen oli anonyymia. 

Kysely koostuu kahdesta osuudesta ja yhteensä kahdeksasta kysymyksestä. Kyselyn 

ensimmäisessä osiossa vastaajalta kysyttiin hänen työkokemuksestaan tilintarkastajana 

sekä suoritettua tutkintoa. Seuraavaksi vastaaja sai vastata, kuinka usein osakeyhtiön 

hallinnon tarkastuksen aikana tulee esille virheitä ja puutteita. Sen lisäksi kysyttiin, 

kuinka usein vastaantulevat virheet ja puutteet liittyvät pöytäkirjoihin, kaupparekisteri-

merkintöihin, yhtiöjärjestykseen, tilinpäätöksen laatimiseen, rahalainoihin lähipiirille tai 

osakepääoman menettämiseen. Tämän jälkeen kysyttiin, mitä virheitä ja puutteita vas-

taaja pitää tyypillisesti olennaisina ja millä tavalla hän reagoi kyseisiin virheisiin ja puut-

teisiin. Toisin sanoen tekeekö tilintarkastaja merkintöjä virheistä tilintarkastusmuistioon, 

tilintarkastuspöytäkirjaan, tilintarkastuskertomukseen vai ilmoittaako havainnoista 

muulla tavalla. Mikäli vastaaja valitsi muun tavan, seuraavaksi häntä pyydettiin kerto-

maan, mikä tapa se on.  

Näiden edellä mainittujen kysymysten lisäksi oli esitetty kysymys siitä, tuleeko tilintar-

kastajille hallinnon tarkastuksen aikana vastaan muita virheitä ja puutteita sekä miten he 

reagoivat niihin. Lopuksi Tilintarkastus.fi-asiantuntijaketjun tilintarkastajat saivat vastata, 

mitä mieltä he ovat siitä, miten nykyään reagoidaan yllä mainittuihin virheisiin ja puuttei-

siin eli poikkeavatko vastaajien henkilökohtaiset mielipiteet nykyisestä käytännöstä rea-

goida näihin ongelmiin. Kyselyn viimeinen kohta oli avoin kommentti, jolloin vastaajalla 

oli mahdollisuus vapaasti esittää mielipiteensä asiaan liittyen. Neljään viimeiseen kysy-

mykseen vastaajat saivat vastata vapaamuotoisesti. 
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6.2 Kyselyn tulokset ja tulkinta 

Tässä luvussa käyn tarkemmin läpi kyselyn kysymykset, ja tulkitsen niihin saadut vas-

taukset. Kyselyn vastaajien keskuudessa kahdeksalla tilintarkastajalla oli HT-tutkinto ja 

yhdellä tilintarkastajalla KHT-tutkinto. Suurella osalla eli kuudella vastaajalla työkoke-

musta oli kertynyt yli 10 vuotta, kahden tilintarkastajan työkokemus oli 5–10 vuotta ja 

yhden vastaajan kohdalla työkokemus oli 2–5 vuotta. Vastaajien taustatiedot on esitetty 

kuviossa 2.  

 

Kuvio 2. Vastanneiden tilintarkastajien taustatiedot. 

6.2.1 Virheiden ja puutteiden yleisyys 

Ensimmäisenä asiana tilintarkastajilta kysyttiin, kuinka usein osakeyhtiön hallinnon tar-

kastuksen aikana tulee esille virheitä tai puutteita. Vastaaminen tapahtui asteikolla 1-5, 

jossa 1 = ei koskaan ja 5 = melkein aina. Kolme vastaajista oli vastannut, että virheitä tai 

puutteita tulee vastaan joskus (3), neljä vastaajaa oli sitä mieltä, että niitä esiintyy usein 

(4) ja kaksi vastaajaa koki, että virheitä tai puutteita hallinnon tarkastuksen aikana tulee 

vastaan melkein aina (5). Vastaukset näkyvät parhaiten kuviossa 3. Vastausten perus-

teella voidaan päätellä, että osakeyhtiön hallinnon virheet ja puutteet ovat suhteellisen 

yleisiä ja esiintyvät paljon tilintarkastusten aikana, sillä kukaan vastaajista ei ole vastan-

nut, että hallinnon tarkastuksen aikana virheitä tai puutteita esiintyy harvoin tai ei kos-

kaan.  
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Kuvio 3. Osakeyhtiön hallinnon virheiden ja puutteiden yleisyys. 

6.2.2 Virheiden ja puutteiden yleisyys hallinnon eri osa-alueilla 

Kyselyn toisen kysymyksen avulla halusin selvittää, kuinka usein pöytäkirjoihin, kauppa-

rekisterimerkintöihin, yhtiöjärjestykseen, tilinpäätöksen laatimiseen ja rahalainoihin lähi-

piirille sekä osakepääoman menettämiseen liittyviä virheitä ja puutteita on esiintynyt tar-

kastusten aikana. Jokaisen hallinnon osa-alueen kohdalla vastaajan piti valita vas-

taukseksi ”ei koskaan”, ”harvoin”, ”joskus”, ”usein” tai ”melkein aina”. Vastaukset tähän 

kysymykseen on esitetty kuviossa 4. 
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Kuvio 4. Kuinka usein seuraavat virheet ja puutteet tulevat esille tarkastusten aikana. 

Hieman yli puolet vastaajista eli viisi tilintarkastajaa oli sitä mieltä, että pöytäkirjoihin liit-

tyvät virheet ja puutteet tulevat vastaan joskus ja neljä vastaajaa havaitsee näitä virheitä 

ja puutteita hallinnon tarkastuksen aikana usein. Tästä syystä voidaan päätellä, että 

kauppakirjoihin liittyvät virheet ja puutteet ovat aika yleisiä tarkastusten aikana.  

Samaa voi sanoa myös kaupparekisterimerkintöihin liittyvistä virheistä ja puutteista. Ky-

selyn vastanneiden keskuudessa kolmen vastaajan mielestä ne tulevat esille tarkastuk-

sen aikana joskus ja kuuden tilintarkastajan mukaan kyseisiä virheitä ja puutteita tulee 

vastaan usein.  

Kuten kuviossa 4 on esitetty, yhtiöjärjestyksen virheet ja puutteet poikkeavat muista hal-

linnon osa-alueista siten, että lähes kaikki eli kahdeksan vastaajaa valitsivat vas-

taukseksi vaihtoehdon ”harvoin” ja vain yhden tilintarkastajan mielestä kyseiset virheet 

ja puutteet tulevat esille joskus. Vastausten perusteella voi nähdä, että yhtiöjärjestyk-

seen liittyvät virheet eivät ole kovin yleisiä tilintarkastusten aikana ja ovat enemmän poik-

keus sääntöön kuin sääntö.  
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Tilintarkastusten aikana vain kaksi vastaajaa törmää tilinpäätöksen laatimiseen liittyviin 

virheisiin ja puutteisiin joskus, viisi vastaajaa huomaa näitä usein ja kaksi vastaajaa ha-

vaitsee tilinpäätöksen laatimiseen liittyviä virheitä ja puutteita melkein aina. Vastausten 

perusteella voimme nähdä, että tilintarkastajien mielestä myös nämä virheet ja puutteet 

ovat hyvin yleisiä hallinnon tarkastuksessa. 

Lähipiirin rahalainoihin liittyvät virheet ja puutteet poikkeavat muista osa-alueista sillä 

tavalla, että tilintarkastajien vastaukset olivat hyvin erilaisia. Kuviosta 4 näkyy, että yksi 

vastaaja oli sitä mieltä, että kyseisiin rahalainoihin liittyviä virheitä ja puutteita tulee vas-

taan harvoin, neljän tilintarkastajan mukaan näitä esiintyy joskus, kolme tilintarkastajaa 

vastasi, että usein ja ainoastaan KHT-tilintarkastaja vastasi, että rahalainoihin lähipiirille 

liittyvät virheet ja puutteet tulevat vastaan melkein aina. Koska vain yhden tilintarkastajan 

mukaan nämä virheet tulevat esille harvoin ja muiden tilintarkastajien mukaan useammin 

kuin harvoin, vastauksista voidaan päätellä, että nämä virheet ja puutteet ovat suhteelli-

sen yleisiä, varsinkin jos verrataan esimerkiksi yhtiöjärjestykseen liittyviin virheisiin ja 

puutteisiin.  

Samasta kuviosta 4 näkyy, että osakepääoman menettämiseen liittyvien virheiden ja 

puutteiden kohdalla tilintarkastajat vastasivat lähes samalla tavalla kuin lähipiirilainojen 

kohdalla. Vastaukset poikkeavat siten, että osakepääoman menettämiseen liittyvässä 

kysymyksessä vastausvaihtoehtoa ”harvoin” on tullut kaksi ja vaihtoehtoa ”melkein aina” 

ei valittu kertaakaan. Kuten edellisessä kysymyksen kohdassa, neljä tilintarkastajaa oli 

sitä mieltä, että näitä virheitä ja puutteita tulee vastaan joskus ja kolme vastaajaa koki, 

että osakepääoman menettämiseen liittyviä virheitä ja puutteita tulee esille usein. Tästä 

voidaan päätellä, että kyseiset virheet ja puutteet tulevat vastaan tarkastusten aikana 

suhteellisen paljon. 

6.2.3 Virheiden olennaisuus 

Kolmantena kysymyksenä kysyttiin, mitä virheitä ja puutteita tilintarkastajat pitävät olen-

naisina. Vaihtoehtoina olivat jo aikaisemmin mainitut virheet ja puutteet, jotka liittyvät 

pöytäkirjoihin, kaupparekisterimerkintöihin, yhtiöjärjestykseen, tilinpäätöksen laatimi-

seen ja rahalainoihin lähipiirille sekä osakepääoman menettämiseen. Tilintarkastajien 

vastaukset kysymykseen on esitetty alla olevassa kuviossa 5. 
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Kuvio 5. Tilintarkastajien mielipiteet virheiden olennaisuuteen liittyen. 

Viisi vastaajaa piti olennaisina virheitä ja puutteita, jotka liittyvät pöytäkirjoihin. Yksi tilin-

tarkastaja oli vastannut, että olennaisia ovat muun muassa kaupparekisterivirheet. Yh-

tiöjärjestykseen liittyviä virheitä ja puutteita kukaan vastaajista ei pitänyt olennaisina. Ti-

linpäätöksen laatimiseen liittyviä virheitä piti olennaisina seitsemän kyselyyn vastan-

neista. Kuviosta 5 näkyy, että näin on myös lähipiirin rahalainoihin sekä osakepääoman 

menettämiseen liittyvien virheiden ja puutteiden kohdalla, sillä myös näitä virheitä ja 

puutteita seitsemän vastaajista piti olennaisina. 

Kuten kuviossa on esitetty, kukaan vastaajista ei pitänyt olennaisina virheitä tai puutteita, 

jotka liittyvät yhtiöjärjestykseen. Tämän lisäksi vain yksi vastaajista oli sitä mieltä, että 

olennaisia virheitä ovat ainoastaan tilinpäätöksen laatimisvirheet, sillä hän oli valinnut 

kaikista vaihtoehdoista vain tämän. Sen lisäksi on mielenkiintoista huomata, että vaikka 

annetut vaihtoehdot olivat yleisimmät virheet ja puutteet, joita tulee esille hallinnon tar-

kastuksen aikana, niiden joukossa ei ollut yhtään virhettä, jota kaikki yhdeksän tilintar-

kastajaa olisi pitänyt olennaisena.  
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6.2.4 Reagointi yleisimpiin virheisiin ja puutteisiin 

Seuraavaksi kysyttiin, miten vastaaja yleensä reagoi pöytäkirjoihin, kaupparekisterimer-

kintöihin, yhtiöjärjestykseen, tilinpäätöksen laatimiseen, rahalainoihin lähipiirille ja osa-

kepääoman menettämiseen liittyviin sekä muihin esille tuleviin virheisiin ja puutteisiin. 

Tapoja reagoida ovat muun muassa merkintöjen tekeminen havainnoista tilintarkastus-

muistioon, tilintarkastuspöytäkirjaan, tilintarkastuskertomukseen tai jokin muu tapa, esi-

merkiksi suullinen kommentti. Tilintarkastajien tapa reagoida virheisiin ja puutteisiin on 

kuvattu kuviossa 6. 

 

Kuvio 6. Tilintarkastajien tapa reagoida tiettyihin hallinnon virheisiin ja puutteisiin. 

Suurin osa vastaajista eli kuusi tilintarkastajaa vastasi, että heidän tapansa reagoida 

pöytäkirjoihin liittyviin virheisiin ja puutteisiin on tehdä merkintöjä tilintarkastusmuistioon. 

Loput kolme vastaajaa ilmoittavat havaituista virheistä tilintarkastuspöytäkirjassa. Vas-

tausten ja edellisten taulukoiden perusteella voidaan huomata, että vaikka enemmistö 

pitää pöytäkirjavirheitä ja puutteita olennaisina ja ne tulevat vastaan paljon, tilintarkasta-

jat eivät pidä niitä kovin vakavana asiana, vaikka, sillä pöytäkirjoihin liittyviä virheitä ja 

puutteita on yleensä mahdollista korjata jo kuluvan tarkastuksen aikana. 
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Kun hallinnon tarkastuksen aikana tulee vastaan kaupparekisterimerkintävirheitä tai 

puutteita, kuusi vastaajaa yleensä ilmoittaa havainnosta tilintarkastusmuistiossa ja kaksi 

vastaajaa tekee merkintöjä tilintarkastuspöytäkirjaan.  Kuvioista 4 ja 5 näemme, että 

vaikka kyseisiä virheitä tulee huomattavan paljon, niitä ei yleensä pidetä olennaisina. 

Tästä syystä useimmiten tilintarkastajat merkitsevät puutteita yhtiön johdolle tarkoite-

tuissa asiakirjoissa. Tämä voi mahdollisesti johtua siitä, että suurin osa kaupparekisteri-

ilmoituksista on tehtävä mahdollisimman nopeasti päätöksen tekemisestä ja puutteet 

sekä virheet, jotka liittyvät kaupparekisterimerkintöihin, ovat nopeasti ja helposti korjat-

tavissa kuluvan tilintarkastuksen aikana. Kuitenkin yksi vastaajista ottaa nämä virheet ja 

puutteet erittäin vakavasti ja tekee merkintöjä havainnoista tilintarkastuskertomukseen. 

Reagointitapa tässä tapauksessa voi liittyä vastaajan pienempään työkokemukseen kuin 

muilla vastaajilla, koska tilintarkastuskertomuksen antaneen tilintarkastajan työkokemus 

on 2–5 vuotta. 

Yhtiöjärjestyksen noudattamiseen liittyviä virheitä ja puutteita otetaan huomioon vaka-

vammin kuin esimerkiksi pöytäkirjavirheitä, sillä vain kaksi vastanneista tilintarkastajista 

yleensä tekee näistä merkintöjä tilintarkastusmuistioon ja kuusi tilintarkastajaa reagoi ky-

seisiin virheisiin ja puutteisiin jo tilintarkastuspöytäkirjassa. Ja edelleen, vain yksi vas-

taajista merkitsee havaintoja näistä virheistä tilintarkastuskertomukseen. Tämä on mie-

lenkiintoinen ja samalla ristiriitainen kohta, sillä kuvion 4 mukaan kyseiset virheet tulevat 

vastaan harvoin ja kuviosta 5 näkyy, että kukaan vastaajista ei pidä yhtiöjärjestysvirheitä 

tai puutteita olennaisina, vaikka yhtiöjärjestys on tärkeä asiakirja yhtiön ja sen sidosryh-

mien kannalta ja sen on aina oltava relevantti ja ajankohtainen. Samaan aikaan kuviossa 

6 on esitetty tilintarkastajien reagointitavat, jolloin he reagoivat yhtiöjärjestykseen liittyviin 

virheisiin ja puutteisiin suhteellisen vakavasti. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että yh-

tiöjärjestyksen virheitä ei pidetä olennaisina varmaan siitä syystä, että ne tulevat esille 

tarkastusten aikana harvoin, mutta kun ne tulevat vastaan, näihin reagoidaan vakavasti.  

Edellisten kysymysten vastausten perusteella on mahdollista sanoa, että tilinpäätöksen 

laatimiseen liittyviä virheitä ja puutteita tulee esille hallinnon tarkastusten aikana hyvin 

usein, mikä näkyy kuviosta 4. Kuvion 5 mukaan suurin osa vastaajista pitää kyseisiä 

virheitä ja puutteita olennaisina, sillä tilinpäätös on julkinen asiakirja, jonka tarkoitus on 

antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. Tämän 

takia kolme tilintarkastajaa tekee merkintöjä virheiden ja puutteiden havainnoista tilintar-

kastuskertomukseen, muut ottavat asian vähemmän vakavasti: neljä vastaajaa kirjoittaa 
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havaintoja tilintarkastusmuistioon ja kaksi tilintarkastuspöytäkirjaan, mikä on havaitta-

vissa kuviosta 6. 

Seuraavaksi tilintarkastajat saivat vastata, miten he reagoivat olennaisina pitämiinsä vir-

heisiin ja puutteisiin, jotka liittyvät rahalainoihin lähipiirille. Kuviosta 6 näkyy, että yksi 

tilintarkastaja tekee merkintöjä näiden virheiden ja puutteiden havainnoista tilintarkas-

tusmuistioon, toinen vastaaja tekee merkintöjä tilintarkastuspöytäkirjaan ja loput seitse-

män tilintarkastajaa tekevät huomautukset rahalainoihin lähipiirille liittyvistä virheistä ja 

puutteista tilintarkastuskertomukseen. Kuten aikaisemmin oli sanottu, lainojen antoa lä-

hipiirille ilman asianmukaisia ehtoja pidetään vakavana rikoksena, koska osakeyhtiön 

tavoite on ensisijaisesti voiton tuottaminen ja mikäli tavoitetta ei edes yritetä saavuttaa, 

lainanantajalle voi syntyä vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan. Tästä syystä ti-

lintarkastajat reagoivat erittäin vakavasti virheisiin ja puutteisiin, jotka liittyvät rahalainoi-

hin lähipiirille. 

Kuviosta 6 voidaan havaita vielä yksi mielenkiintoinen kohta eli osakepääoman menet-

tämiseen liittyvät virheet ja puutteet. Osakepääoman menettämiseen liittyviin virheisiin 

kaikki vastaajat reagoivat samalla tavalla: he tekevät merkintöjä virheiden havainnoista 

vain tilintarkastuskertomukseen, koska näitä virheitä pidetään olennaisina (ks. kuvio 5). 

Siitä syystä, että kaikki yhdeksän vastaajaa vastasivat samalla tavalla, voidaan olettaa, 

että tämä tapa reagoida virheisiin ja puutteisiin, jotka liittyvät osakepääoman menettämi-

seen, on hyvin yleinen tilintarkastajien keskuudessa. Osakepääoman muutoksen ilmoit-

tamisen unohtamisesta tai muusta aiheeseen liittyvästä laiminlyönnistä tai puutteelli-

sesta tiedosta voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus yrityksen johdolle, sillä osake-

pääoman muutos voi paljon vaikuttaa yrityksen sidosryhmiin. Virheitä, jotka liittyvät osa-

kepääoman muutokseen, esiintyy riittävän paljon tarkastusten aikana. 

Neljännen kysymyksen viimeisessä kohdassa kysyttiin, miten tilintarkastajat reagoivat 

muihin hallinnon tarkastuksessa ilmentyneisiin virheisiin ja puutteisiin. Kuviosta 5 voi-

daan havaita, että viisi tilintarkastajaa vastasi, että he tekevät merkintöjä muista osake-

yhtiön hallinnon tarkastuksen aikana havaituista virheistä ja puutteista tilintarkastusmuis-

tioon ja yksi tilintarkastaja reagoi näihin tilintarkastuspöytäkirjassa. Kolme tilintarkastajaa 

on jättänyt vastaamatta tähän kysymykseen, sillä vastaaminen tähän kysymykseen ei 

ollut pakollista. Saatujen vastausten perusteella voidaan olettaa, että muut hallinnon 

esille tulevat virheet ja puutteet eivät yleensä ole kovin vakavia, koska suurin osa vas-

tanneista merkitsee havaintoja tilintarkastusmuistioon. 
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6.2.5 Muut reagointitavat yleisimpiin virheisiin ja puutteisiin  

Kyselyn viides kysymys liittyy kysymykseen neljä. Mikäli tilintarkastaja on reagoinut nel-

jännessä kysymyksessä virheisiin ja puutteisiin muulla tavalla, kuin merkinnöillä havain-

noista tilintarkastusmuistiossa, tilintarkastuspöytäkirjassa tai tilintarkastuskertomuk-

sessa, tässä kysymyksessä hänen piti vastata, millä muulla tavalla hän on reagoinut 

havaitsemiinsa virheisiin ja puutteisiin. Kysymykseen vastaaminen ei ollut pakollista, 

koska kukaan vastaajista ei valinnut neljännessä kysymyksessä vaihtoehtoa ”muu tapa”. 

Silti yksi tilintarkastaja on kommentoinut, että ”yllä esitetyn osalta tilintarkastuskertomuk-

sessa raportoidaan vain olennaisista virheistä, mikäli virheitä ei korjata. Ensisijainen toi-

mintatapa on toki aina pyrkiä korjaamaan virheet.”  

Vastauksen perusteella voidaan päätellä, että tarkastuksen aikana ensimmäiseksi voi-

daan huomauttaa ei kovin vakavista tai olennaisista virheistä ja puutteista vaikka sähkö-

postitse tai suullisesti. Mikäli virheitä ja puutteita ei korjata, tilintarkastaja tekee silloin 

huomautuksen joko tilintarkastusmuistioon tai tilintarkastuspöytäkirjaan riippuen virhei-

den ja puutteiden vakavuudesta ja olennaisuudesta. Jos virheitä ei silloinkaan korjata, 

niin sitten korjaamattomista virheistä tai puutteista tehdään merkintöjä tilintarkastusker-

tomukseen, jolloin virheiden laiminlyönnistä ovat tietoisia sekä yhtiön johto että yhtiön 

sidosryhmät. Koska kysymykseen vastasi vain yksi henkilö, asiasta on vaikeaa tehdä 

valideja päätelmiä. Kuitenkin voidaan olettaa, että monet tilintarkastajat ovat asiakasläh-

töisiä ja ensisijaisesti yrittävät korjata mahdollisia virheitä asiakkaan kanssa.  

6.2.6 Muut virheet ja puutteet sekä reagointi niihin 

Kyselyn kuudes kysymys liittyy myös kysymykseen neljä, jossa oli esitetty yleisimpiä vir-

heitä ja puutteita, jotka tulevat esille osakeyhtiön hallinnon tarkastuksessa. Kuudennen 

kysymyksen avulla halusin selvittää, tuleeko tilintarkastajille vastaan muita osakeyhtiön 

hallinnon virheitä ja puutteita ja millä tavalla kyselyn vastaajat reagoivat niihin.  

Kysymys oli avoin ja kyselyn vastaajat saivat vastata siihen vapaasti. Yhden vastaajan 

mukaan paitsi yllä mainittuja virheitä, välillä esille tulee esimerkiksi työntekijöihin liittyviä 

virheitä. Ne voivat koskea muun muassa työsopimusta, työsopimus- ja työaikalakia tai 

työehtosopimuksen noudattamista ja näiden rikkomista. Se, millä tavalla reagoidaan, 

riippuu virheen vakavuudesta ja olennaisuudesta, mutta yleensä merkintöjä virheiden 

havainnoista tehdään tilintarkastuspöytäkirjaan. 
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Toinen vastaaja mainitsi hallinnon esille tulevia virheitä myös toimivallan ylitykset sekä 

tapaukset, jolloin harjoitetaan toimialamäärityksestä poikkeavaa liiketoimintaa. Reagoi-

misesta ja tavasta raportoida vastaaja ei maininnut mitään. Yleensä virheen vakavuu-

desta ja olennaisuudesta riippuen, virheestä raportoidaan joko tilintarkastuspöytäkirjalla 

tai tilintarkastuskertomuksella. 

Vielä yksi tilintarkastaja vastasi, että työssään hän törmää virheisiin, jotka liittyvät taseen 

ulkopuolisiin vastuihin ja varojen panttaukseen. Reagointitapa riippuu virheen olennai-

suudesta, mutta yleisimmät tavat reagoida kyseisiin virheisiin ovat merkintöjen tekemi-

nen tilintarkastuspöytäkirjaan tai tilintarkastuskertomukseen. 

Seuraavan vastaajan mukaan muihin virheisiin ja puutteisiin kuuluvat myös sisäisen val-

vonnan puutteet. Hänen mukaansa vähemmän olennaisista virheistä on mahdollista kes-

kustella tarkistettavan osakeyhtiön johdon kanssa, ja havainnot olennaisimmista vir-

heistä merkitään tilintarkastuspöytäkirjaan. 

Yksi vastaajista oli sitä mieltä, että neljännessä kysymyksessä mainittuihin pöytäkirjoihin 

liittyviin virheisiin ja puutteisiin kuuluu myös asianmukaisten pöytäkirjojen saamisen vai-

keudet, esimerkiksi valintapöytäkirja tilintarkastajan valinnasta. Tämän tyyppiset puut-

teelliset asiakirjat vaikeuttavat tilintarkastuskertomuksen antamista, koska ilman tilintar-

kastajan valintapöytäkirjaa tilintarkastajalla ei ole oikeutta suorittaa tilintarkastusta eikä 

antaa tilintarkastuskertomusta. 

Viimeinen vastauksen antaneista tilintarkastajista vastasi, että hallinnon muun tyyppiset 

virheet ja puutteet koskevat sopimuksiin liittyviä vastuuasioita, jotka kuuluvat esimerkiksi 

vuokra- ja leasingsopimuksiin. Havainnot näistä puutteista hän merkitsee yleensä tilin-

tarkastusmuistioon. Toisin sanoen, tämänkaltaiset ongelmat ovat ratkaistava tarkastet-

tavan tilikauden aikana. Mikäli asia ei käsitellä ajoissa, virheistä ilmoitetaan jo tilintarkas-

tuspöytäkirjassa. 

Koska kysymys ei ollut pakollinen, kolme vastaajaa on jättänyt vastaamatta tähän kysy-

mykseen. Siitä huolimatta vastausten perusteella on mahdollista huomata, että paitsi 

neljännessä kysymyksessä mainittuja virheitä, hallinnon tarkastuksen aikana esille tulee 

myös paljon muita erilaisia virheitä ja puutteita, jotka eivät ole niin yleisiä tai vakavia. 

Mutta silti näidenkin virheiden ja puutteiden olennaisuus ja vakavuus voi vaihdella. Tästä 
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syystä myös reagointitapa niihin vaihtelee. Koska samanlaisia vastauksia tähän kysy-

mykseen ei ollut, on vaikeaa sanoa, reagoivatko tilintarkastajat näihin virheisiin samalla 

tavalla vai ei.  

6.2.7 Vastaajien henkilökohtaiset mielipiteet 

Kysymyksessä neljä kysyttiin aiemmin, miten vastaajat reagoivat tiettyihin hallinnon tar-

kastuksessa esille tuleviin virheisiin ja puutteisiin. Seitsemännen kysymyksen tarkoitus 

oli saada selville, miten tilintarkastajien mielestä näihin virheisiin pitäisi reagoida. Toisin 

sanoen, pitääkö virheisiin ja puutteisiin suhtautua ja reagoida toisella tavalla kuin tällä 

hetkellä on ollut käytäntö reagoida eli muuttaa käytäntöä vai onko nykyinen käytäntö 

riittävän hyvä ja kattava. 

Yhden vastanneen tilintarkastajan mukaan, nykyinen käytäntö reagoida ja raportoida 

hallinnon virheistä ja puutteista on järkevä. Reagointi- ja raportointitapa riippuu paitsi 

virheen vakavuudesta, mutta myös siitä, kuinka korkea olennaisuuskynnys yksittäisellä 

tilintarkastajalla on. Tästä syystä voidaan päätellä, että reagointi- ja raportointikäytäntö 

on toimiva, mutta yhtenäistä ohjeistusta silti kaivataan, koska tapa reagoida edelleen 

riippuu yksittäisestä tilintarkastajasta, hänen kokemuksestaan sekä asiantuntijuudes-

taan.  

Toinen vastaaja myös kertoi omasta kokemuksestaan raportoida hallinnon virheistä ja 

puutteista eli omasta käytännöstään reagoida. Hän pyrkii aina keskustelemaan asiak-

kaan kanssa havaituista virheistä ja puutteista, jotka tulevat vastaan tilintarkastuksen 

aikana ja saada ne korjatuiksi. Mikäli se ei onnistu tilintarkastusmuistion avulla, hän te-

kee merkintöjä tilintarkastuspöytäkirjaan. Tilintarkastuskertomukseen hän merkitsee ne 

asiat, joita ei ole saatu korjattua tilinpäätösvaiheessa tilintarkastusmuistion eikä tilintar-

kastuspöytäkirjan kautta. Omasta suhtautumisestaan yleiseen nykyiseen käytäntöön 

vastaaja ei kertonut. 

Vielä yhden tilintarkastajan reagointitavan valintaan vaikuttaa paitsi esille tulevan virheen 

olennaisuus ja vakavuus, myös se, oliko virhe tehty tahallisesti vai tahattomasti. Sen 

lisäksi reagointitapa riippuu siitä, että pitääkö virhettä korjata vai korjaantuuko se itses-

tään. Toisin sanoen, jokaisen virheen kohdalla on pohdittava, mikä reagointitapa olisi 
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mahdollisimman hyvä vaihtoehto virheiden ilmoittamiseen. Kuten edellinen tilintarkas-

taja, kyseinen vastaaja ei kertonut omasta mielipiteestään koskien nykyistä käytäntöä 

reagoida virheisiin ja puutteisiin. 

Neljännen vastaajan mukaan hänen reagointi- ja raportointitapansa riippuvat tilanteesta 

ja ovat samoilla linjoilla kuin nykyinen käytäntö. Hänen mielestään nykyisen käytännön 

mukaisesti tilintarkastuskertomukseen viedään myös mitättömiä puutteita tai virheitä, 

jotka eivät välttämättä tuo haittaa, esimerkiksi tilinpäätöksen valmistumisen myöhästy-

minen. 

Viimeisen vastauksen antaneen tilintarkastajan mielestä hänen reagointitapansa virhei-

siin ja puutteisiin on tilintarkastuslain mukainen. Sen lisäksi vastaaja oli sitä mieltä, että 

nykyinen käytäntö reagoida hallinnon tarkastuksen aikana esille tuleviin virheisiin ja 

puutteisiin on hyvä. 

Kuten edellisessä kysymyksessä, myös tähän kysymykseen sai vastata vapaaehtoisesti. 

Todennäköisesti tästä syystä neljä tilintarkastajaa on jättänyt vastaamatta tähän kysy-

mykseen. Silti vastauksista voidaan nähdä, että suuremmaksi osaksi vastaajat pitävät 

nykyistä käytäntöä hyvänä, mutta käytännössä on joitakin asioita, joista vastaajat eivät 

pidä tai joita he haluaisivat muuttaa. 

6.2.8 Avoin kommentti 

Viimeinen kyselyn kohta oli avoin kommentti. Toisin sanoen, kyselyn vastaajat saivat 

vapaasti jättää kommentteja tai kertoa omia mielipiteitään koskien osakeyhtiön hallinnon 

tarkastuksessa havaittuja virheitä ja puutteita. 

Tähän kysymykseen on vastannut vain yksi tilintarkastaja. Hänen mukaansa myös hyvin 

yleisiä hallinnon tarkastuksen aikana esille tulevia virheitä ja puutteita ovat ne, jotka kos-

kevat sopimusasiakirjoja. Esimerkkinä hän mainitsi muutokset, jotka tehdään sopimuk-

siin ja jätetään päivittämättä, jolloin sopimusten sisältö ei vastaa käytäntöä. 



30 

 

7 Johtopäätökset 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten tilintarkastajat suhtautuvat osake-

yhtiön hallinnon tarkastuksen aikana esille tuleviin virheisiin ja puutteisiin sekä onko hei-

dän mielestään nykyinen käytäntö reagoida virheisiin riittävä vai pitääkö sen muuttaa. 

Tilintarkastus.fi-asiantuntijaketjun tilintarkastajille oli lähetetty asiaan liittyvä kysely ja sen 

vastausten perusteella tein johtopäätökset. Osa kyselyn kysymyksiä riippuivat toisistaan 

ja tämän perusteella eivät olleet pakollisia, jolloin tilintarkastajat saivat jättää vastaamatta 

näihin kysymyksiin. 

Vastauksista näkyy, että hallinnon virheitä ja puutteita esiintyy tarkastusten aikana suh-

teellisen paljon. Kuten toimeksiantaja on maininnut, ne liittyvät yleensä pöytäkirjoihin, 

kaupparekisterimerkintöihin, yhtiöjärjestykseen, tilinpäätöksen laatimiseen ja lähipiirilai-

noihin sekä osakepääoman menettämiseen. Kyselyn vastanneiden keskuudessa ylei-

simmät ja olennaisimmat vastaantulevat virheet ovat kaikki yllä mainitut, paitsi yhtiöjär-

jestykseen liittyviä virheitä. Vastanneiden mukaan ne tulevat vastaan aika harvoin ei-

vätkä ole kovin olennaisia. 

Kyselyn vastauksista on mahdollista päätellä, että tilintarkastajat toimivat nykyisen käy-

tännön mukaisesti, koska he pitävät nykyistä käytäntöä reagoida virheisiin ja puutteisiin 

hyvänä ja riittävänä, vaikka on olemassa asioita nykyisessä käytännössä, joita tilintar-

kastajat haluaisivat muuttaa, esimerkiksi mitättömien puutteiden vientiä tilintarkastusker-

tomukseen. Lisäksi vastauksista on mahdollista huomata, että tilintarkastajien vastauk-

set ja toiminta- sekä reagointitavat erilaisten hallinnonalueiden virheisiin ja puutteisiin 

poikkeavat toisistaan, mikä voi johtua esimerkiksi tilintarkastajien kokemuksesta ja hei-

dän olennaisuuskynnyksestään. Tämän kohdan huomaavat myös itse vastaajat. Yh-

destä linjasta tai yhdestä käytännöstä toimia on vaikea puhua tällä hetkellä, koska se ei 

näy vastauksissa. Toki tilintarkastajat toimivat lain ja säädösten mukaisesti, mutta silti 

tällä hetkellä jää paljon heidän tulkinnanvaraansa. 

Tästä syystä herää kysymys, mikä nykyinen käytäntö loppujen lopuksi on, jos paljon riip-

puu yksittäisestä tilintarkastajasta. Vastausten perusteella olen tullut siihen tulokseen, 

että uuden tarkemman ohjeistuksen kehittäminen osakeyhtiön hallinnon tarkastusta var-

ten olisi tarpeellista. Se edistäisi tilintarkastusten suorittamista yhtenäisellä tavalla tilin-

tarkastajasta riippumatta ja samalla helpottaisi tilintarkastajan työtä sekä parantaisi asia-

kaskokemuksia.  
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8 Opinnäytetyön arviointi 

Mielestäni opinnäytetyöni on onnistunut hyvin, vaikka monet asiat eivät sujuneet niin kuin 

ajattelin projektin alussa. Alussa tarkoituksena oli tutkia erilaisten tilintarkastajien suh-

tautumista osakeyhtiön hallinnon virheisiin ja puutteisiin, mutta opinnäytetyön etenemi-

sen myötä rajasin aiheen niin, että siinä otettiin huomioon vain Tilintarkastus.fi-tilintar-

kastajien mielipiteet. Heiltä vastausten saaminen oli todennäköisempää, sillä toimeksi-

antajayritys Tiliextra oy kuuluu kyseiseen ketjuun. Tästä huolimatta Tiliextran tilintarkas-

tajat eivät osallistuneet kyselyyn, koska toimeksiantajayritys on tietoinen siitä, mihin vir-

heisiin ja puutteisiin Tiliextran tilintarkastajat törmäävät työssään sekä miten he reagoivat 

niihin. Vaikka vastaajien kohderyhmä oli rajattu, sain vastauksia yhdeksältä asiantunte-

valta tilintarkastajalta. Heillä on kertynyt riittävästi kokemusta aiheesta ja uskon, että he 

vastasivat kyselyyn rehellisesti ja luotettavasti. Näin ollen työstä ja saaduista tuloksista 

on tullut luotettavia, mutta vain Tilintarkastus.fi-asiantuntijaketjun ammattilaisten keskuu-

dessa.  

Yleisesti tilintarkastajien mielipiteestä on vaikea puhua tässä työssä vastaajien pienen 

määrän takia. Laajempaa tutkimusta varten olisi parempi laajentaa vastaajien kohderyh-

mää. Tämän lisäksi olisin voinut tehdä myös muita asioita toisin, esimerkiksi lisätä enem-

män kysymyksiä kyselyyn ja tehdä tietyt kysymykset pakollisiksi. Näin olisi ollut helpompi 

analysoida saatuja vastauksia ja tehdä johtopäätöksiä. 

Jos tekisin jatkotutkimuksen aiheesta, laajentaisin vastaajien kohderyhmää ja esittäisin 

kysymyksiä erilaisille tilintarkastajille. Koska nykyinen tutkimukseni osittain liittyy tule-

vaan osakeyhtiön hallinnon tarkastuksen ohjeistukseen, jatkotutkimuksessa haluaisin 

selvittää, kuinka nykyinen reagointikäytäntö hallinnon virheisiin ja puutteisiin eroaa uu-

desta ohjeistuksesta ja mitä mieltä tilintarkastajat ovat muutoksista sekä mitä he itse 

haluaisivat muuttaa reagointikäytännössä. Tämäkin tutkimus perustuisi sähköiseen ky-

selyyn, mutta kysely olisi laajempi ja tarkempi.  
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Kyselyn saatekirje 

Ohessa on kysely, joka on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijan Ksenia Lan-

kisen opinnäytetyötä. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Tilintarkastus.fi-asian-

tuntijaketjun tilintarkastajien suhtautumista osakeyhtiön hallinnon tarkastuksessa esille 

tuleviin virheisiin ja puutteisiin. 

Linkki 

Kyselyyn vastaaminen on anonyymiä. Kiitos osallistumisestanne! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Ksenia Lankinen 
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Kyselyn kysymykset 

1. Työkokemuksesi tilintarkastajana on …? 

2. Tutkintosi on …? 

3. Kuinka usein osakeyhtiön hallinnon tarkastuksen aikana tulee esille virheitä tai 

puutteita? Vastaa asteikolla 1-5, jossa 1 = ei koskaan, 2= harvoin, 3= joskus, 4= 

usein, 5= melkein aina 

4. Kuinka usein seuraavia virheitä tai puutteita on esiintynyt tarkastusten aikana?  

5. Mitä virheitä ja puutteita pidät tyypillisesti olennaisina? 

6. Miten olet yleensä reagoinut ja mihin olet merkinnyt seuraavat virheet ja puut-

teet? 

7. Mikäli edellisen kysymyksen yhteydessä valitsit kohdan "Muu", tarkenna, miten 

olet reagoinut. 

8. Kysymyksessä 4. on esitetty muutama osakeyhtiön hallinnon tarkastuksessa 

esille tuleva virhe tai puute. Tuleeko tarkastustyössäsi esille myös muun tyyppisiä 

virheitä? Miten reagoit niihin? 

9. Miten mielestäsi tulisi reagoida kysymyksessä 4. mainittuihin sekä muihin osake-

yhtiön hallinnon tarkastuksessa esille tuleviin virheisiin ja puutteisiin? Kysymyk-

sellä halutaan selvittää, poikkeaako henkilökohtainen mielipiteesi siitä, miten vir-

heisiin tai puutteisiin on tämänhetkisen käytännön mukaan ollut tapana reagoida. 

10. Avoin kommentti 


