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Tiivistelmä – Abstract
Vuonna 2004 tapahtui yritysten tilinpäätösraportoinnissa merkittävä mullistus,
kun IFRS-tilinpäätösstandardi tuli pakolliseksi sovellettavaksi kaikille pörssinoteeratuille tai yleisen edun kannalta merkittäville yhtiöille. Samalla tämä
tarkoitti sitä, että tilintarkastajien työhön tällä oli myös suuri vaikutus, sillä
valtavasti kasvaneen tilinpäätöspaketin myötä rinnalle tuli myös tilintarkastajan konsultatiivisen roolin kasvava merkitys asiakastoimeksiannoissa. Tämän
tutkielman tavoitteena on selvittää, miten IFRS-tilinpäätösstandardin ensikäyttöönotto asiakasyrityksessä vaikuttaa tilintarkastustoimeksiantoon; millaista
vuoropuhelua tilintarkastaja käy asiakkaan kanssa ja miten tämä lopulta vaikuttaa toimeksiannon suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Tutkimuskysymyksen luonteesta johtuen, kvalitatiivinen tutkimus todettiin
asianmukaiseksi tälle tutkimukselle. Empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla viittä KHT-tilintarkastajaa jotka työskentelevät Big Four –
tilintarkastusyhteisöissä. Parhaassa tapauksessa haastateltavat tilintarkastajat
ovat toimineet tarkastustehtävissä myös ennen IFRS:n tuloa jolloin he pystyvät
antamaan näkökulmia IFRS:ää edeltävästä ajasta. Tutkielman teoriaosuus pohjautuu lainsäädäntöön painottuen suomalaisen kirjanpitolain (FAS) ja kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS:n lisäksi kansainväliseen tilintarkastusstandardiin ISA:an. Lisäksi ISA:an pohjautuen teoriaosa sisältää tilintarkastusteoriaa, jossa käydään läpi itse tilintarkastusprosessia ja sen keskeisiä käsitteitä.
Näiden avulla saatuja tutkimustuloksia pystytään peilaamaan vallitseviin käytäntöihin.
Tutkimuksen tuloksena esiin nousi yhteneviä kokemuksia haasteellisimmista
IFRS-standardeista ja tilinpäätöseristä. Näiden johdosta erityisasiantuntijoiden
tarve tilintarkastustoimeksiannoissa on kasvanut. Tilintarkastustyöhön siirtyminen FAS-raportoinnista IFRS:ään vaikuttaa tilintarkastajan konsultatiivisen
roolin kasvuna, erityisasiantuntijoiden tarpeena tarkastustiimeissä sekä huomattavasti kasvavana työmääränä sekä lopulta tilintarkastuskuluina.
Asiasanat
FAS, IFRS, tilintarkastus, tilintarkastusyhteisö, olennaisuus, tilintarkastusriski
Säilytyspaikka
Jyväskylän yliopiston kirjasto

KUVIOT
KUVIO 1 Tilintarkastuksen vaiheet………………………………………………...18
KUVIO 2 Reasons of audit expectation gap……………………………………......21
KUVIO 3 Olennaisuuden määrittämisen vaiheet…………………………………24
KUVIO 4 Pörssilistautumiset 2013-2017……………………………………………29
KUVIO 5 Aineiston analyysin eteneminen……………………………………...…30
KUVIO 6 Konversioprosessi……………………………………………………...…38

TAULUKOT
TAULUKKO 1 Kannanotot………………………………………...………..……....25

LYHENTEET
Big Four = PwC, KPMG, EY ja Deloitte
FAS = Finnish Accounting Standards
FIVA = Finanssivalvonta
IAASB = International Auditing and Assurance Standards Board
IAS = International Accounting Standards
IASB = International Accounting Standards Board
IEASBA = International Ethics Standards Board for Accountants
IFAC = International Federation of Accountants
IFRS = International Financial Reporting Standards
ISA = International Standard on Auditing
KHT = Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja
PPA = Purchase Price Allocation

SISÄLLYS
1

JOHDANTO .......................................................................................................... 7
1.1 Tutkimuksen taustat ................................................................................... 7
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymys ......................................... 9
1.3 Aikaisempi tutkimus ................................................................................ 10
1.4 Tutkielman rakenne .................................................................................. 13

2

TEOREETTINEN VIITEKEHYS ....................................................................... 14
2.1 Kansallinen lainsäädäntö ja IFRS ............................................................ 14
2.2 Keskeiset käsitteet ..................................................................................... 15
2.2.1 Tilinpäätösinformaation laatu ....................................................... 15
2.2.2 Going concern .................................................................................. 15
2.2.3 Tilintarkastusprosessi ..................................................................... 16
2.2.4 Tilintarkastuksen odotuskuilu....................................................... 20
2.2.5 Tilintarkastusriski ............................................................................ 22
2.2.6 Olennaisuus ...................................................................................... 23
2.2.7 Johdon kannanotot .......................................................................... 25
2.2.8 Ammattieettiset periaatteet ............................................................ 25

3

TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO ...................................................... 27
3.1 Menetelmä .................................................................................................. 27
3.2 Aineisto ....................................................................................................... 28
3.3 Aineiston analysointi ................................................................................ 29
3.4 Reliabiliteetti ja validiteetti ...................................................................... 31

4

TUTKIMUKSEN TULOKSET ........................................................................... 32
4.1 Taustatietoa haastateltavista ................................................................... 32
4.2 IFRS:n tulo Suomeen ja vaikutus ............................................................ 33
4.3 IFRS-konversio ja käyttöönottoprojekti ................................................. 34
4.3.1 Käyttöönoton syyt ja motiivit ........................................................ 34
4.3.2 Käyttöönotto ..................................................................................... 36
4.3.3 Haasteelliset erät ja merkittävimmät erot IFRS:n ja FAS:n välillä
38
4.3.4 IFRS:n sallimat helpotukset ja niiden käyttö ............................... 41
4.4 Toimeksiannon suunnittelu ..................................................................... 42
4.4.1 Budjetointi......................................................................................... 43
4.4.2 Arvionvaraisuus .............................................................................. 45
4.4.3 Tarkastustoimenpiteet .................................................................... 46
4.4.4 Vertailutietojen IFRS-konversio .................................................... 46
4.4.5 Laajemmat liitetietovaatimukset ................................................... 47

4.5
4.6
4.7
5

4.4.6 Olennaisen virheellisyyden riski ensimmäisessä IFRStilinpäätöksessä tilinpäätös- ja kannanottotasolla
(tilintarkastajan näkökulma) .......................................................... 49
4.4.7 Olennaisuus ja olennaisuusrajojen määrittäminen sekä laajuus
50
IFRS-standardin vaikutus käsitykseen yrityksen toiminnan tuloksen
kehittymisestä ja taloudellisesta asemasta ............................................ 51
Kontrolliympäristö.................................................................................... 53
Vapaa sana ................................................................................................. 54

JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIONTI ............................................................... 57

LÄHTEET ...................................................................................................................... 60

7

1 JOHDANTO
1.1 Tutkimuksen taustat
Yrityksen taloudellisen raportoinnin tarkoituksena on tuottaa relevanttia ja
ajantasaista informaatiota yrityksen toiminnasta, joka vastaa eri sidosryhmien
tiedon tarpeisiin (Alexander & Nobes 2013, 36-37; sekä IFRS 2015, 40). Näin
ollen muun muassa IASB näkee tilinpäätösinformaation käyttäjien
tarkoituksena taloudellisten päätösten tekemisen yritysten julkaisemien
tilinpäätösten perusteella (2015, 40).
Koska suomalainen osakeyhtiölaki
(624/2006) määrittelee yrityksen tarkoitukseksi tuottaa osakkeenomistajille
voittoa (1. luku, 5 §), on yrityksen julkistaman tilinpäätösinformaation merkitys
heille suuri; omistajia kiinnostaa yrityksen potentiaali jakaa voittoa osinkoina
tai mahdollinen tuotto osakkeen arvonnoususta pörssilistatuilla yhtiöillä.
Tällöin sijoituspäätöstä tehdessä yrityksen tuottamalla kassavirralla ja
taloudellisella asemalla on merkitystä.
Yritysten taloudellista raportointia ja tilintarkastajien työtä Suomessa on
perinteisesti säännellyt suomalainen kirjanpitolaki ja –asetus, sekä
tilintarkastuslaki. Muun muassa Tomperi (2015, 7) kirjoittaa, kuinka myös eri
yhtiömuotoja
koskevat
lait
(esimerkiksi
osakeyhtiölaki)
asettavat
kirjanpidollisia ja tilinpäätöksiä koskevia raameja yhtiöille. Lainsäädännön
tarkoituksena on määritellä alan toimijoille viitekehys, jolla varmistetaan
kaikille
yrityksille
yhtenäiset
pelisäännöt
raportoinnissa
sekä
tilinpäätösinformaation asianmukaisuus ja relevanttius sidosryhmille. Yritysten
toimiessa
kansainvälisillä
markkinoilla
kansallinen
kirjanpitoja
tilintarkastuslaki eivät yksinään riitä sääntelemään alaa, sillä kansainvälisessä
ympäristössä maakohtaisissa raportointikäytännöissä on eroja johtuen muun
muassa maiden lainsäädännöllisistä, kulttuurillisista ja taloudellisista
ympäristöistä (Alexander & Nobes 2013, 51; sekä IFRS 2015, 40).
IFRS:n tarkoituksena on yhtenäistää eri maiden tilinpäätöskäytäntöjä,
jolloin odotuksena on vertailukelpoisemmat tilinpäätösluvut ja laadukkaammat
ja läpinäkyvämmät raportit (Daske et al. 2008, 1086). Vastaavasti
tilintarkastajien työn selkeyttämiseksi (muun muassa rajat ylittävistä

8
konsernirakenteista johtuen), IAASB (International Auditing and Assurance
Standards Board) on laatinut kansainvälisesti käytetyn tilintarkastusstandardin
ISA:n (International Standard on Auditing), jonka pohjalta kansainväliset
tilintarkastustoimeksiannot
saadaan
selkeiksi
ja
yhdenmukaisiksi
kokonaisuuksiksi.
Yrityksen johdon näkökulmasta intressi kohdistuu tilinpäätöslukujen
vertailukelpoisuuteen,
jolloin
päätöksenteossa
voidaan
huomioida
tehokkaammin kansainvälisillä markkinoilla toimivia kilpailijoita ja heidän
suoritustaan, sekä konsernitasolla eri maissa toimivat tytäryhtiöt saadaan
yhdistettyä konsernitilinpäätökseen. Kansainvälisten standardien käyttö on
suomalaisen kirjanpitolain mukaan pakollista pörssinoteeratuille yhtiöille sekä
yleisen edun kannalta merkittäville yhtiöille (1336/1997: 1. luku, 9 §).
Myöhemmin tässä tutkielmassa käsitellään yrityksen johdon ja omistajien
välistä informaation epäsymmetriaa. Tilintarkastajan tehtävän on perinteisesti
nähty kaventavan tätä informaation epätasapainoa (Eilifsen et al. 2010, 6) ja
tässä tutkielmassa tilintarkastajan rooli korostuu entisestään yrityksen siirtyessä
suomalaisesta kirjanpitolain mukaisesta tilinpäätöksestä kansainväliseen IFRS:n
käyttöön.
Tilintarkastajien vastuusta ja tiukentuneesta lainsäädännöstä on tehty monia Pro Gradu –tutkielmia ja aiheesta on keskusteltu laajalti sekä tilintarkastusyhteisöissä, että tilintarkastuksen kursseilla Jyväskylän Yliopistossa. Esille nousee usein käsite ’odotuskuilu’, josta muun muassa Hian Chye Koh ja E-Sah Woo
kirjoittavat 1998 artikkelissa ”The Expectation gap in auditing”. He määrittelevät tilintarkastuksen odotuskuilun näkemyseroksi tilintarkastajien ja sidosryhmien välillä siitä, mitä velvollisuuksia tilintarkastajille odotetaan kuuluvan ja
miten se näkyy tarkastustoimeksiannoissa (1998, 147). Tosin odotuskuilua on
määritelty ja tutkittu jo vuosia aikaisemmin (esimerkiksi Liggio 1974, Godsell
1992 ja Porter 1993). 2000-luvun merkittävät kirjanpitoskandaalit (Enron,
Worldcom) ovat odotetusti lainsäädännöllisten muutosten lisäksi kasvattaneet
osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien odotuksia tilinpäätösinformaation
oikeellisuudesta ja läpinäkyvyydestä.
IFRS-käyttöönotoissa, varsinkin kun kyse on uudesta pörssilistautuneesta
yrityksestä, odotuskuilu-käsitteen voidaan odottaa muodostuvan merkittäväksi
tekijäksi yrityksen omistajien ja tilintarkastajien välisessä vuorovaikutuksessa.
Toisaalta vapaaehtoisissa IFRS-käyttöönotoissa, uuden standardin odotetaan
luovan lisäarvoa yritykselle, mahdollistavan vertailukelpoisemman tilinpäätösinformaation ja parantavan tilinpäätösinformaation laatua (muun muassa
Horton ja Serafeim 2012, Christensen et al. 2014 ja Daske et al. 2008). Tosin
tähän ajatukseen liittyy myös näkökulma, että IFRS-implementointi on osa
yrityksen isompaa strategiaa eikä vielä itsessään välttämättä muuta
informaation laatua (Daske et al. 2008, 1094). Yritysjohdon eri motiiveista
puhutaan myöhemmin tutkimuksessa tarkemmin.
Riskienhallinnan näkökulmasta on tärkeää määritellä, miten IFRSstandardin käyttöönotto on toteutettu asiakasyrityksissä, millaisia sisäisiä
kontrolleja yhtiöllä on ja kuinka ne toimivat, sekä identifioida standardeja
joiden tulkinta ja soveltaminen on koettu haasteelliseksi. Horton et al. (2012, 394)
nostavat esille IFRS-standardiin kohdistuvan kritiikin, joka johtuu muun
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muassa standardien tulkinnanvaraisuudesta sekä tehokkaan valvonnan ja
käyttöönoton konsultoinnin puutteista. Edellä mainittuja asioita käsitellään
myöhemmin tarkemmin empiirisen aineiston kautta. Tilintarkastuksen
kannalta, tilintarkastajan tulee tällaisessa ympäristössä kyetä ensinnäkin
tunnistamaan keskeiset riskitekijät tilinpäätösinformaation oikeellisuuden
varmistamiseksi ja suunnittelemaan ja toteuttamaan tilintarkastus siten että
tilintarkastusriski saadaan alennettua kohtuulliselle tasolle (Eilifsen et al. 2010,
12).
Oma kiinnostukseni pro gradu –tutkielmaan koskien IFRS:ää ja
tilintarkastusta heräsi suorittaessani traineejaksoa yhdessä Big Four –
tilintarkastusyhteisössä alkutalvesta 2017. Erään asiakkaan kommentit heidän
vireillä olevasta IFRS-käyttöönottoprojektista loivat kuvaa prosessin
laajuudesta ja monimutkaisuudesta ja samalla aloin pohtimaan miten tällainen
vaikuttaa lopulta itse tilintarkastustyöhön. Näenkin tämän ennen kaikkea
mahdollisuutena
syventyä
kansainvälisen
tilinpäätöskäytännön
ja
tilintarkastuksen maailmaan, joka tukee omaa oppimista ja antaa työkaluja
tulevalle uralleni.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymys
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten IFRS-tilinpäätösstandardin
käyttöönotto ensimmäistä kertaa asiakasyrityksessä vaikuttaa tilintarkastuksen
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koska siirtyminen suomalaisesta kansallisesta
tilinpäätöskäytännöstä IFRS-tilinpäätösstandardiin tuo mukanaan muun
muassa entistä laajemman tilinpäätös-raportointipaketin laajentuneine
liitetietoineen, muuttuneine tuloslaskelma- ja tasekaavoineen, sekä arvostus- ja
jaksotussääntöineen (Roine 2005, 3-4 ja 10), tulee nämä seikat huomioida myös
tilintarkastustoimeksiantoa suunniteltaessa. Keskeisiä kysymyksiä ovat muun
muassa millaisia laadullisia seikkoja ja/tai puutteita tilintarkastajat kohtaavat
suorittaessaan tilintarkastusta asiakkaille, jotka ovat ottaneet käyttöön IFRStilinpäätösstandardin ja julkaisevat IFRS-tilinpäätöksen ensimmäistä kertaa, ja
miten tilintarkastaja huomioi olennaisen virheellisyyden riskin ja omassa
toimessaan myös havaitsemisriskin uuden tilinpäätösstandardin myötä. Mitä
ovat ns. ’key audit matters’ eli oleelliset seikat joihin tilintarkastajan tulee ennen
kaikkea kiinnittää resursseja IFRS-konversioissa ja millaista vuoropuhelua
tilintarkastajat käyvät asiakkaan kanssa.
On huomioitavaa myös se, että vaikka tilintarkastus on keskeinen toimiala
Big 4 –yhtiöissä, juurikin IFRS-käyttöönotoissa on monestikin kyse yrityksen
listautumisesta jolloin tilintarkastusyhteisöillä itse tilintarkastus voi olla vain
yksi osa laajempaa palvelukokonaisuutta.
Tämä tutkielma keskittyy suomalaisiin yrityksiin, jotka ovat listautuneet
Nasdaq OMX Helsinki -pörssiin viime vuosien aikana, ja jotka ovat ennen
listautumista tehneet tilinpäätöksen suomalaisen kirjanpitolain mukaan. Tämä
rajaus ja fokusointi tarjoaa mahdollisuuden tutustua sekä listautumisprosessiin
että uuden kirjanpitostandardin käyttöönottoprosessiin. Ajallinen rajaaminen
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mahdollistaa sen, että tilintarkastajien näkemykset perustuvat viimeaikaisiin
toimeksiantoihin jotka ovat vielä hyvin muistissa ja joissa IFRStilinpäätösstandardi sisältää uusimmat versiot.
Tämä tutkielma perustuu seuraaville tutkimuskysymyksille:
1. Miten IFRS-tilinpäätösstandardin käyttöönotto vaikuttaa tilintarkastuksen
suunnitteluun ja toteuttamiseen?
2. Millainen vaikutus IFRS-käyttöönotolla on tilintarkastuksen budjetointiin
(aika, tiimin rakenne)?
3. Miten IFRS:n mukaiset arvionvaraiset erät vaikuttavat tilintarkastukseen?
4. Mitkä ovat haasteellisimpia IFRS-standardeja ja tulos- ja tase-eriä
yrityksille ja millaista vuoropuhelua tilintarkastaja käy näistä yrityksen
johdon kanssa?
5. Kuinka paljon IFRS-tilinpäätösstandardin käyttöönotto muuttaa kuvaa
yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta?

1.3 Aikaisempi tutkimus
Pro Gradu –tasolla tilintarkastuksesta on tehty useita tutkielmia vuosittain.
Jyväskylän Yliopistossa tutkielmat ovat keskittyneet tilintarkastuksen
lainsäädäntöön, laatuun ja laadunvarmistukseen, riskienhallintaan sekä
tilintarkastukseen eri yhtiömuodoissa. Tutkielmissa ovat painottuneet
tilintarkastajien näkemykset. IFRS-tilinpäätösstandardiin liittyvät tutkielmat
käsittelevät pääasiassa tiettyä yksittäistä standardia ja sen soveltamista
asiakasyrityksissä, sekä mahdollista problematiikkaa standardin tulkinnallisissa
kysymyksissä.
Tämän tutkielman teemaa on hyvin läheisesti tutkinut Pro Gradu –tasolla
Paakkola
Turun
Kauppakorkeakoulusta
aiheella
’IFRS-standardien
käyttöönoton vaikutus tilinpäätösinformaation laatuun’ vuonna 2011.
Tutkielmassa näkökulma painottuu sijoittajan odotuksiin ja hänen
päätöksentekoon sijoitusvalintoja tehdessä. Johtopäätöksenä hän esittää, että
tilinpäätösinformaation laatu ei ole suomalaisissa yrityksissä oleellisesti
parantunut, sillä standardin käyttöä ei ole noudatettu johdonmukaisesti.
Toinen lähes identtinen edellä mainitun Pro Gradun kanssa on Aaltoyliopistossa Järvisen vuonna 2013 tekemä ’IFRS-standardien vaikutus
tilinpäätösraportoinnin laatuun’. Hän keskittyi tutkimuksessaan suomalaisiin
pörssiyrityksiin ja niiden osakemarkkinatietoihin, ja tuli lopulta samaan
johtopäätökseen kuin Paakkola, että tilinpäätösraportoinnin laatu ei ole
oleellisesti parantunut. Paakkolan ja Järvisen johtopäätökset viittavat osiltaan
myös IFRS-standardien tulkinnallisiin haasteisiin.
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Vuonna 2017 Pelto Oulun Yliopiston Kauppakorkeakoulusta teki Pro Gradu –
tutkielman siitä, kuinka IFRS-tilinpäätösstandardin käyttöönotto on vaikuttanut
Suomessa tilintarkastuskuluihin. Hän havaitsi, että keskeisiä asioita joilla on
vaikutusta tilintarkastuskuluihin ovat yhtiön monimutkaisuus (rakenne,
toimiala) sekä yhtiön koko (2017, 30-32). Luonnollisesti näillä on vaikutusta
tarkastukseen käytettävään aikaan.
Kansainvälisellä foorumilla IFRS-tilinpäätösstandardin käyttöönotosta on
tehty lukuisia tutkimuksia ja tieteellisiä artikkeleita. Daske tutki vuonna 2006
sitä, onko IFRS:n käyttöönotolla havaittu pienentävää vaikutusta oman
pääoman kustannukseen kuten kansainvälisillä foorumeilla yleisesti ollaan
totuttu ajattelemaan (2006, 330). Pohja tälle yleiselle ajatukselle juontuu Dasken
mukaan odotuksesta, että tilinpäätösinformaation laadun parantuminen IFRS:n
mukana parantaa myös tulevien kassavirtojen ennustettavuutta ja toisaalta
kaventaa omistajan ja yrityksen johdon välistä assymetristä informaatiota (2006,
330).
Pari vuotta myöhemmin Daske tutki Hailin, Leuzin ja Verdin kanssa IFRSkäyttöönoton taloudellisia vaikutuksia yrityksille käyttäen mittareina
markkinalikviditeettia, pääoman kustannusta ja Tobinin Q-käyrää (2008, 1085).
Artikkelissa kirjoitetaan, kuinka tutkimukset osoittivat selkeästi paremman
taloudellisen hyödyn IFRS-standardin käyttöönotosta yrityksille jotka
implementoivat sen vapaaehtoisesti, eli ennen kuin IFRS-raportointi tuli
pakolliseksi pörssiyhtiöille (2008, 1086). Tämän tuloksen tosin Horton et al.
(2012) asettivat kyseenalaiseksi omassa tutkimuksessaan todeten että
empiirinen aineisto ei tue tätä johtopäätöstä tarpeeksi. Daske et al. myös
kirjoittavat aiheesta myöhemmin lisää laajentaen teemaa johdon eri motiiveihin
implementoida standardi ja havaitsivat että IFRS-käyttöönoton taloudelliset
vaikutukset olivat enemmän riippuvaisia juurikin johdon motiiveista muuttaa
raportointikäytäntöjään kuin tilinpäätösstandardista itsestään (2013, 497).
Tämän Pro Gradu –tutkielman yhtä teemaa ”IFRS-käyttöönoton
laadullisia vaikutuksia” on tutkinut muun muassa Horton sekä G. ja I. Serafeim
vuonna 2012. He keskittyivät tutkimuksessaan erityisesti siihen, millainen
vaikutus IFRS-implementoinnilla on analyytikkojen ennusteisiin ja
tilinpäätösinformaation laatuun (2012, 389). Johtopäätökseksi he saivat, että
esimerkiksi virheet ennusteiden laadinnassa vähenivät merkittävästi yrityksillä,
jotka implementoivat IFRS-standardin lakisääteisesti, jolloin heillä myös
informaation laatu ja vertailukelpoisuus paranivat (2012, 419).
Edellä mainitussa artikkelissa Horton et al. (2012) nostivat esille
analyytikkojen
ennusteiden
ja
IFRS-implementoinnin
yhteyttä
tilinpäätösinformaation laadun ja vertailukelpoisuuden näkökulmasta. Kolmas
näkökulma on yrityksen johdon tuloksen järjestelyn (earnings management)
yhteys analyytikkojen tarkentuneisiin ennusteisiin (2012, 394). IFRSimplementoinnin ja tulosohjauksen yhteyttä tutkivat muuan muassa JeanJean ja
Stolowy vuonna 2008. IFRS-standardien tulkinnanvaraisuus voi luoda
yrityksen johdolle joustavampia työkaluja tuloksen suunnitteluun (JeanJean &
Stolowy 2008, sekä Horton et al. 2012), mutta ainakaan Horton et al. (2012)
tutkimuksessa saatu evidenssi ei tukenut tulosohjauksen ja analyytikkojen
ennusteiden välistä yhteyttä. Johtopäätöksenä JeanJean & Stolowy esittävät, että
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tulosohjaukseen IFRS-standardin näkökulmasta vaikuttavat ennen kaikkea
yrityksen kotimaan lainsäädännöllinen ja kulttuurinen ympäristö, kuin
standardi ja sen tulkinnanvaraisuus itsessään (2008, 493).
Myös Söderströmin ja Sun (2008) artikkeli lähestyy tämän pro gradun
IFRS-teemaa. Heidän tutkimuksensa tarkoituksena on tarkastella ja arvioida
kansainvälisten tilinpäätösstandardien implementointiin liittyvää aineistoa ja
tarjota pohjaa etenkin IFRS-implementointiin liittyvään tutkimukseen.
Söderström ja Sun argumentoivat, että IFRS-standardi ei itsessään tarjoa
ponnahdusalustaa tilinpäätösten harmonisoinnille, vaan ensisijaisessa roolissa
on yhä kunkin maan lainsäädännöllinen ja poliittinen ilmapiiri ja yritysten
ilmapiiri näissä olosuhteissa (Söderström ja Sun 2008, 675). Tilinpäätöksen
laatuun vaikuttavina seikkoina Söderström ja Sun nostavat esiin muun muassa
Barth et al. 2006 tutkimuksessaan saamat johtopäätökset: Pienentynyt tuloksen
suunnittelu, oikealle tilikaudelle kohdistuva tappioiden realisointi ja tuottojen
oikeanmääräinen arvostaminen (2007, 676). Näistä tuloksista voidaan päätellä,
että useasti ulkopuoliset olosuhteet itse standardin sijaan luovat muutosta
raportoinnissa ja sen laadukkuudessa.
Christensen et al. (2014) julkaisivat artikkelin ’Incentives or Standards:
What Determines Accounting Quality Changes around IFRS Adoption?’, jossa
tutkittavia teemoja olivat kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatu (Barth et al. 2006
kriteereillä) ja siihen vaikuttavat tekijät, sekä yrityksen johdon kannustimet
implementoida
IFRS-tilinpäätösstandardi
(vapaaehtoinen
vs.
lainsäädännöllinen velvoite). Johtopäätöksenä he esittävät, että IFRS-raportointi
ei itsessään paranna kirjanpidon laatua, vaan taustalla vaikuttavat ennen
kaikkea johdon kannustimet ja motiivit (Christensen et al. 2014, 56-58). Samaan
johtopäätöksen ovat tuleet muun muassa aiemmin mainitsemani Daske et al.
omassa tutkimuksessaan.
Yksi
merkittävä
artikkeli
on
Hoogendoornin
2010
julkaisema ’International Accounting Regulation and IFRS Implementation in
Europe and Beyond – Experiences with First-time Adoption in Europe’, jossa
silloinen Ernst & Young:lla työskentelevä Technical Partner kirjoittaa omista
kokemuksistaan IFRS-käytöönotosta ajalla jolloin siitä tuli lakisääteistä kaikille
EU-alueella oleville pörssinoteeratuille yrityksille. Muutamia keskeisiä
havaintoja joita hän nostaa esille, on IFRS-standardien monimutkaisuus,
vaikutukset ja kustannukset jotka ovat tulleet yllätyksenä monille yrityksille;
tilintarkastajien kasvava rooli konsultoivana kumppanina; sekä yhtenä teemana
rivien välistä luettuna tilintarkastuksen odotuskuilu sääntelijöiden puolelta
(2006, 24).
Jermakowicz ja Gornik-Tomaszewski (2006) tutkivat millaisia vaikutuksia
IFRS-implementoinnilla on ollut eurooppalaisilla listayhtiöillä ja yksi tämän
tutkimuksen kannalta keskeinen teema nousi artikkelissa esille: Listayhtiöt ovat
kokeneet haasteellisena IFRS:n monimutkaisuuden ja sen käyttöönoton
ohjauksen vähyyden. Vastaavaan päätyi myös Hoogendoorn 2006. Tutkimus
tosin tehtiin 2004-2005 jolloin EU oli asettamassa IFRS:n mukaista tilinpäätöstä
pakolliseksi kaikille EU-alueen listayhtiöille. Yli 10 vuotta tämän jälkeen IFRSkonsultointi onkin yksi keskeisiä Big Four –yhtiöiden palveluita.
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1.4 Tutkielman rakenne
Tutkielman 2. luvussa päästään pureutumaan aiheeseen tarkemmin. Teoreettinen viitekehys käsittelee alaa ensinnäkin lainsäädännöllisestä näkökulmasta
asettaen vaatimukset sekä tilinpäätöksen laatijoille, että tilintarkastajille. Luvussa käsitellään myös FAS:n ja IFRS:n välisiä keskeisiä eroja jolloin voidaan muodostaa käsitys tutkimusongelmasta. 2. luku käsittelee myös keskeisiä käsitteitä
jotka toistuvat tässä tutkielmassa ja jotka ovat merkittäviä tilintarkastustoimeksiannoissa. Nämä käsitteet antavat ymmärryksen toimintaympäristöstä jossa
tutkielmassa liikutaan ja joiden pohjalta empiiristä aineistoa tulkitaan. Kolmas
alaotsikko teoreettisessa viitekehyksessä käsittelee keskeisiä teorioita jotka liittyvät läheisesti taloudelliseen raportointiin ja tilintarkastukseen.
Kolmannessa luvussa ’Aineisto ja menetelmä’ käsitellään tutkielmassa
tarvittavaa aineistoa ja sen hankkimiseen ja lopulta tulkintaan käytettäviä menetelmiä.
Neljännessä luvussa käydään läpi ensinnäkin haastateltavien tausta sekä
haastatteluissa saadut tulokset jaotellen ne teemoittain eri osa-alueisiin. Teemahaastatteluiden tuloksien mukaan teemat voidaan luokitella ensin itse käyttöönottoprosessiin asiakasyrityksen näkökulmasta, sitten tilintarkastuksen kannalta suunnitteluvaiheeseen, jolloin voidaan johtopäätöksissä esittää mitkä asiat
ovat merkittäviä missäkin tilintarkastusprosessin vaiheessa.
Tuloksista kootut johtopäätökset esitetään lopuksi viidennessä luvussa.
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS
2.1 Kansallinen lainsäädäntö ja IFRS
Suomessa keskeiset kirjanpitoa ja tilinpäätöstä ohjaavat lait ovat kirjanpitolaki
(1336/1997) sekä kirjanpitoasetus (1339/1997). Kirjanpitolaki määrittelee yleiset
säännökset jotka tulee huomioida: esimerkiksi kirjanpitovelvollisuus,
yrityskoon rajat sekä eri yritysmuodot (1336/1997: 1. luku). Lisäksi laki
sääntelee liiketapahtumien kirjaamisesta ja kirjanpitoaineiston käsittelemisestä
luvussa 2. Tämän tutkielman kannalta oleellisia lukuja ovat luku 3, jossa
käsitellään tarkemmin nimenomaan tilinpäätöstä; Luku 5 ”Arvostus- ja
jaksotussäännökset”
jotka
oleellisesti
vaikuttavat
IFRS-standardin
käyttöönottoon, sillä juurikin nämä tekniikat eroavat merkittävästä FAS:n ja
IFRS:n välillä; Kirjanpitolain 6. luku määrittelee konsernitilinpäätöksen
periaatteista, sekä 7. luku määrittelee kansainvälissten tilinpäätösstandardien
mukaan laadittavasta tilinpäätöksestä.
Kirjanpitoasetus määrittelee tilinpäätöksessä käytettävät tuloslaskelma- ja
tasekaavat, sekä muut tilinpäätöksessä esitettävä raportit (rahoituslaskelma ja
liitetiedot). Asetus on nimenomaan tilinpäätöksen laatijan työkalu ja
vertailtaessa FAS:n ja IFRS:n eroja, tilinpäätöksen esittämistavassa onkin jo isoja
eroja.
Suomen lainsäädännössä tilintarkastajan kannalta keskeinen laki on
tilintarkastuslaki (1141/2015), mutta itse tarkastustoimeksiantoa ohjaa
kansainvälinen ISA-standardi (International Standard on Auditing), johon
suomalainen lainsäädäntö pohjautuu. FAS:n mukainen tilintarkastuslaki
säätelee muun muassa yritysten velvollisuudesta hankkia tilintarkastus, sekä
tilintarkastajien velvollisuuksista ja vastuista.
IFRS-tilinpäätösstandardien ohella IASB on laatinut käsitteellisen
viitekehyksen joka luo pohjaa ja avaa keskeisiä käsitteitä tilinpäätöksen
laatimiselle. Tilintarkastuksen näkökulmasta tämän käsitteellisen viitekehyksen
tarkoituksena on edesauttaa tilintarkastusta ottamaan kantaa siihen, onko
yrityksen tilinpäätös IFRS:n mukainen. (IFRS 2015, 41).
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2.2 Keskeiset käsitteet
2.2.1 Tilinpäätösinformaation laatu
Koska tilinpäätösinformaation ensisijaisena tarkoituksena on palvella sen käyttäjien tietotarpeita heidän päätöksenteossaan (Alexander & Nobes 2013, 37; sekä
IFRS 2015, 40), tulee sen laadullisiin ominaisuuksiin kiinnittää huomiota. IASB
on määritellyt taloudellisen tiedon laadullisiksi ominaisuuksissa, että informaatio on relevanttia, luotettavaa (todenmukaista), olennaista, vertailukelpoista,
vahvistettavaa, oikea-aikaista ja ymmärrettävää (Alexander & Nobes 2013, 3943; sekä IFRS 2015, 50-54).
Näin ollen tilinpäätöksen tulee sisältää informaatiota, joka on todenmukaista ja merkityksellistä sen käyttäjälle, jolloin hän kykenee tekemään asianmukaisia taloudellisia päätöksiä (IFRS 2015, 51). Merkityksellisyyden käsitteessä puhutaan samalla olennaisuudesta, mutta tässä tutkielmassa sitä käsitellään
omassa alaotsikossa myöhemmin tarkemmin. Informaation todenmukaiseen
esittämiseen IASB luokittelee kolme kriteeriä: Sen tulee olla täydellistä, puolueetonta ja virheetöntä (IFRS 2015, 51). Tosin samalla IASB korostaa kuinka täysin virheetöntä ja täydellistä informaatiota on hyvin harvoin saavutettavissa
(2015, 51). Informaation täydellisyys tarkoittaa sitä, että siitä ei ole mitään oleellista jätetty pois; puolueettomuus tarkoittaa luonnollisesti sitä, ettei informaation laatijan omilla ajatusmalleilla ole vaikutusta informaation sisältöön, vaan se
esitetään niin kuin se on muokkaamatta sitä; virheettömyys viittaa siihen, kuinka informaatio ei sisällä mitään väärää tietoa sen esittämiskohteesta.
Lisäksi tilinpäätösinformaation odotetaan olevan vertailukelpoista, jolloin
esimerkiksi yhtiön tuloksentekokykyä pystytään vertaamaan samalla toimialalla toimiviin yrityksiin; vahvistettavaa, oikea-aikaista ja ymmärrettävää – eli sellaista joka IASB:n mukaan parantaa informaation hyödyllisyyttä (IFRS 2015, 53).
Näistä ominaisuuksista etenkin vertailukelpoisuus on ollut merkittävä tekijä
kansainvälisten tilinpäätöskäytäntöjen harmonisoinnissa. Se, että IFRStilinpäätösstandardien käyttäminen on pakollista pörssinoteeratuille yhtiöille,
luonnollisesti edesauttaa vertailukelpoisuutta ja varsinkin uusissa listautumisissa tuo listautuvan yrityksen niin sanotusti saman pöydän ääreen muiden yhtiöiden kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisessä kilpailuympäristössä.
2.2.2 Going concern
Toiminnan jatkuvuus on yksi keskeisistä tilinpäätösperiaatteista sekä suomalaisessa kirjanpitolaissa, että IASB:n käsitteellisessä viitekehyksessä. Sen mukaan
tilinpäätös laaditaan sille olettamalle, että yhtiön toiminta jatkuu edelleen normaalisti (1336/1997: 3. luku, 3 §; sekä IFRS 2015, 58). Pörssilistautumisen yhteydessä going concern –käsitettä voidaan peilata yhtiöiden pörssilistautumisen
syihin/motiiveihin, ja ennen kaikkea siihen onko listautumisen taustalla lisärahoituksen hankkiminen johtuen esimerkiksi maksuvalmiuden vaarantumisesta
vai rahoituksen hankkiminen uusiin investointeihin ja kasvuun. Tällaisessa tilanteessa tilintarkastaja joutuu pohtimaan yrityksen tulevaisuuden näkymiä ja
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taustoja haasteellisen rahoitustilanteen taustalla, ja ottamaan kantaa siihen millaisia edellytyksiä yrityksen toiminnan jatkumiselle on.
Holzmann & Munter kirjoittavat siitä, kuinka perinteisesti yrityksen tilinpäätösraportoinnin odotetaan perustuvan going concern –käsitteelle, mutta
kuinka se konkreettisesti on läsnä ennen kaikkea tilintarkastusalan parissa
(2015, 73). Amerikkalaisessa kontekstissa Financial Accounting Standards
Board (myöhemmin FASB) on pyrkinyt laajentamaan käsitettä tilintarkastuksen
lisäksi myös tilinpäätöskäytäntöön perustuen siihen, kuinka toiminnan jatkuvuus tulisi nähdä ennen kaikkea yrityksen johdon vastuualueena eikä niinkään
tilintarkastajien (Holzmann & Munter 2015, 73). Tähän ajatteluun sopii läheisesti tilintarkastuksen odotuskuilu –käsite ja se kuinka tilinpäätösinformaation
käyttäjät ajattelevat/odottavat tämän vastuun jakautuvan.
Suomalaisessa kansallisessa lainsäädännössä going concern –käsite voitaisiin nähdä realisoituvan yrityksen johdon laatimassa toimintakertomuksessa.
Suomen kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksen on laadittava julkinen
osakeyhtiö, osuuskunta tai osakeyhtiö, joka ei ole mikro- tai pienyritys, sekä
yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö (3. luku, 1 §). Tällöin toimintakertomuksessa yrityksen johto ottaa muun muassa kantaa tuloksen kehittymiseen,
yrityksen taloudelliseen tilanteeseen, riski- ja epävarmuustekijöihin, raportoi
tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisissa tapahtumista sekä arvioi tulevaa
kehitystä (3. luku, 1 §). Tilintarkastuksen näkökulmasta voitaisiin odottaa, että
tilintarkastusevidenssin hankkimisessa saatu informaatio itsessään antaa tarkastajalle mielipiteen toiminnan jatkuvuudesta ja jota vasten toimintakertomuksessa esitettyihin kannanottoihin kyetään vastaamaan. Tästä tulokulmasta
pohtien Holzmann & Munterin artikkelissa esiin nostama perinteinen ajatus
toiminnan jatkuvuudesta osana tilintarkastajien vastuusta kuulostaa loogiselta.
Going concern –käsitettä ja sen suhdetta mukautettuun tilintarkastuskertomukseen ovat tutkineet muun muassa Blay, Moon ja Paterson vuonna 2013.
Yksi keskeisiä teemoja, joita he nostavat esille ovat mukautetun tilintarkastuskertomuksen linkki tilintarkastuksen korkeaan laatuun ja tilintarkastajan riippumattomuuteen, mutta toisaalta se nähdään tilintarkastajan mahdollisuutena
informoida tilinpäätösinformaation käyttäjiä kohdeyrityksen taloudellisesta
tilasta (2015, 23).
2.2.3 Tilintarkastusprosessi
Tilintarkastuksen tarkoituksena on antaa ulkopuolinen ja riippumaton
vahvistus tilinpäätösinformaation todenmukaisuudelle ja oikeellisuudelle
(Alexander & Nobes 2013, 6). Tilintarkastaja nähdään myös päämies-agentti –
kontekstissa keskeisessä roolissa, koska esimerkiksi yhtiön omistajat odottavat
todenmukaista informaatiota yrityksen toiminnasta ja samalla yrityksen johto
pääsee käsiksi informaatioon joka ei ole omistajien saatavilla, ja näin ollen
yrityksen johdon laatima tilinpäätös ei itsessään ilman ulkopuolista vahvistusta
riitä vakuuttamaan yhtiön omistajia informaation oikeellisuudesta (Eilifsen et al.
2010, 6). Yksityisissä osakeyhtiöissä tämä ei niinkään ole merkittävä ongelma
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jos yhtiössä on vahva omistaja-yrittäjä tausta, mutta julkisissa osakeyhtiöissä
yrityksen johdon ja omistuksen ollessa erillään ja omistuksen pirstaloituneena,
saatavilla oleva informaatio näiden sidosryhmien välillä on huomattavassa
epätasapainossa. Eilifsen et al. näkee tilintarkastajien tehtävänä pienentää tätä
epätasapainoa (2010, 6-7). Näin ollen agenttiteoria on ollut yleinen
tilintarkastustutkimusta ohjaava teoria (Horsmanheimo et al. 2017, 24).
Tilintarkastuslain (1141/2015) mukaan tilintarkastuksen kohteena on
yhtiön kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto (luku 3; 1 §). Koska tilinpäätös
nähdään yhtiön johdon kannanottoina yhtiön taloudellisesta tilasta ja tuloksen
kehityksestä, tilintarkastuksen tarkoituksena on hankkia todistusaineistoa
(evidenssiä) joilla varmistetaan kannanottojen todenmukaisuus (Eilifsen et al.
2010, 10).
Avoimelle yleisölle tilintarkastustuksen näkyvin osuus on tilinpäätöksiin
liitettävä tilintarkastuskertomus, johon koko tilintarkastusprosessi tähtää.
Tilintarkastuskertomuksessa annetaan lausunto siitä, antaako tarkastettu
tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta; onko tilinpäätös sekä toimintakertomus laadittu alan
standardien mukaan; sekä ovatko tilinpäätös ja toimintakertomus
yhdenmukaiset (Tilintarkastuslaki 1141/2015, 3. luku, 5 §). Lisäksi
tilintarkastuskertomus tulee sisältää perustelut lausunnon antamiselle,
tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat, yrityksen johdon velvollisuudet
tilinpäätöksen laatimisessa, tilintarkastajan velvollisuudet tilintarkastuksen
suhteen, sekä muut raportointivelvoitteet (Tilintarkastajan Raportointi 2016, 3637).
Kuvio 1 seuraavalla sivulla havainnollistaa tilintarkastusprosessia ja sen
eri vaiheita.
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Kuvio 1 Tilintarkastuksen vaiheet (Horsmanheimo et al 2017, 235; Eilifsen et al., 2010, 144)

IAASB:n laatimat Kansainväliset Tilintarkastusalan Standardit (International
Standards on Auditing) ohjaa tilintarkastajien työtä Suomessakin. Tämä on ensisijaisen tärkeää etenkin pörssinoteerattujen yhtiöiden tarkastustoimeksiannoissa, joissa konsernirakenteet voivat olla kansainvälisiä ja itse tilintarkastuskin tehdään eri maiden tarkastustiimien yhteistyönä, jolloin yhtenäiset pelisäännöt ovat ehdoton edellytys.
Uuden asiakkaan hyväksyminen tai vanhan toimeksiannon jatkaminen
edellyttää aina osakeyhtiöissä yhtiökokouksen päätöstä tilintarkastajan valinnasta (osakeyhtiölaki 624/2006, 7. luku, 2 §). Yhtiökokouksen päätöksen jälkeen
yhteistyön aloittaminen ja uuden asiakkaan hyväksyminen edellyttävät tiettyjä
toimenpiteitä myös tilintarkastusyhteisöltä. Suomalaisen rahanpesulain
(503/2008) mukaiset asiakkaan tuntemisvelvoitteet koskevat myös tilintarkastajia (1. luku, 2 §), ja tähän liittyy keskeisesti riskiperusteinen lähestymistapa (2.
luku, 6 §). Tämä tarkoittaa sitä, että potentiaalisesta asiakkaasta kerätään olennaista informaatiota, jolla kartoitetaan merkittävimpiä riskitekijöitä. Näin ollen
tilintarkastusyhteisö hankkii tietoa muun muassa yrityksen toiminnasta ja toimintaympäristöstä, sekä kartoittaa riskejä joille tilintarkastusyhteisö itse voisi
altistua hyväksyessään uuden toimeksiannon (Eilifsen et al., 2010, 147).
Eilifsen myös kirjoittaa kuinka tilintarkastajan riippumattomuutta punnitaan tässä ensimmäisessä vaiheessa (2010, 146). Riippumattomuus tarkoittaa
sitä, onko tilintarkastajalla esimerkiksi taloudellista intressiä tai läheistä suhdetta tarkastettavassa yhtiössä johtavassa asemassa olevaan henkilöön jolloin tilintarkastaja ei kykenisi suorittamaan tarkastusta objektiivisesti (tilintarkastuslaki
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4. luku, 6 §). Tilintarkastajan riippumattomuuden vaarantuminen aiheuttaisi
lopulta sen, että tilinpäätösinformaation käyttäjät eivät pysty enää luottamaan
siihen, että tilintarkastettu tilinpäätös olisi olennaisesti oikein, jolloin sen myötä
käyttäjä ei enää kykene tekemään taloudellisia päätöksiään informaation pohjalta (ISA 200, 2016-2017, 84). Tämän ensimmäisen vaiheen (client acceptance &
continuance) lopputuloksena on toimeksiannon vahvistuskirje, jossa sovitaan
muun muassa tilintarkastajien ja yrityksen johdon velvollisuuksista, tilintarkastuksen laajuudesta, palkkioista ja muista ehdoista (Eilifsen et al., 2010, 147).
Seuraava askel ennen varsinaista toimeksiannon suunnittelua, on toimeksiantotiimin ominaisuuksien määrittäminen sekä eettiset kysymykset (Eilifsen
et al., 2010, 150). Tässä yhteydessä Eilifsen et al. kirjoittaa kuinka näin ollen
toimeksiannon luonteen vuoksi tiimi koostuu sopivan ammattitaidon ja kokemuksen sekä teknisten taitojen omaavista henkilöistä (2010, 150; ISA 220, 144).
Eettisissä kysymyksissä riippumattomuus tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen ryhmän jäsen antaa vahvistuksensa siitä, että on riippumaton asiakasyrityksestä ja toimii suomen tilintarkastuslain mukaisesti (4. luku, 6 §). Näillä kysymyksillä on suora yhteys tilintarkastuksen laadunvalvontaan (ISA 220, 144),
jolla varmistetaan ennen tarkastuksen toteutusta, että toimeksiantotiimi koostuu juuri oikeista henkilöistä.
Varsinainen suunnitteluvaihe on kaksiosainen: Ensimmäiseksi tilintarkastaja luo toimeksiannolle kokonaisstrategian joka määrittelee toimeksiannon laajuuden, aikataulun, olennaisuusrajat ja riskitekijät (Eilifsen et al. 2010, 151).
Edellä mainitun pohjalta tilintarkastaja luo tilintarkastussuunnitelman. Tilintarkastussuunnitelmassa määritellään riskikartoitustoimenpiteet; kannanottotason toimenpiteet sekä niiden luonne, ajoitus sekä laajuus; sekä määritellään
muut tarvittavat tarkastustoimenpiteet joita tilintarkastusstandardit vaativat
(Eilifsen et al. 2010, 151; sekä Tomperi 2016, 41). Tomperi kirjoittaa, kuinka tilintarkastussuunnitelman tarkoituksena on muun muassa muodostaa käsitys niistä keskeisistä seikoista, joihin tulee kiinnittää huomiota; määritellä asianmukaiset tarkastustoimenpiteet sekä muodostaa tiimit ja jakaa tehtävänannot niin että
toimeksianto pysyy määrätyssä aikataulussa (2016, 40). Terminä tilintarkastussuunnitelma viittaa prosessiin, joka on tehtävä ennen tarkastustoimenpiteiden
aloittamista, mutta ISA 300 mukaan kyseessä on jatkuva prosessi läpi toimeksiannon ajan (ISA 300 2016, 276). Horsmanheimo et al. (2017, 243) kirjoittaa suunnitteluvaiheen resursoinnista seuraavasti:
Toimeksiannon laajuus, vaativuus ja sisältö sekä suunniteltujen tarkastustoimenpiteiden luonne, ajoitus ja laajuus asettavat puitteet resurssien käytön suunnittelulle.

Seuraava vaihe tilintarkastusprosessissa on käydä läpi yrityksen sisäinen
valvonta. Eilifsen et al. sekä Tomperi kirjoittavat kuinka sisäinen valvonta
koostuu viidestä osa-alueesta: kontrolliympäristö, riskikartoitusprosessi,
taloudelliseen raportointiin ja kommunikaatioon liittyvät IT-järjestelmät,
kontrollitoiminnot, sekä niiden seuranta (Eilifsen et al. 2010, 189; Tomperi 2016,
44). Tilintarkastuksen näkökulmasta yhtiön sisäinen valvonta on keskeisessä
roolissa estämässä olennaisen virheellisyyden riskiä pääsemästä läpi
tilintarkastajan työpöydälle (tilintarkastusriskistä myöhemmässä kappaleessa).
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Horsmanheimo et al. (2017, 241) kirjoittavat kuinka tilintarkastuksen kannalta
relevanteista kontrollitoiminnoista tulee hankkia ymmärrys.
Sisäisen valvonnan arvioinnin perusteella tehdään tarkempaa aineistotarkastusta, mikäli tietyissä kontrolleissa havaitaan puutteita tai yrityksellä on
vain muutamia kontrollitoimintoja käytössä (Tomperi 2016, 47). Näin ollen
ISA:n mukaan tilintarkastajan tulee hankkia varmuutta siitä, että yhtiön olemassa olevat kontrollit toimivat suunnitellusti (2016, 354). Jotta relevantteja
kontrollitoimintoja pystytään testaamaan, tulee suunnitteluvaiheessa käydä
yhtiön eri liiketoimintaprosessit läpi ja tunnistaa sieltä yhtiön ylläpitämiä kontrolleja.
Substanssievidenssin hankkimisessa käytetään ISA:n mukaan kahta tapaa:
aineistotarkastustoimenpiteet joilla pureudutaan yksittäisiin pääkirjanpitovienteihin ja tarkistetaan niiden asianmukaisuutta peilaten johdon kannanottoihin
(ISA 500 2016, 421); ja/tai tarkastelemalla tilikauden muutoksia analyyttisesti
vertaamalla niitä joko johonkin relevanttiin kiintopisteeseen tai asettamalla itse
tietyn odotusarvon ja thresholdin joka suurin sallittu poikkeama joka ei vielä
anna aihetta lisätoimenpiteille (ISA 520 2016, 471).
Tilintarkastustoimenpiteiden avulla hankitun evidenssin perusteella tilintarkastaja raportoi yhtiölle mahdollisesti havaitut virheellisyydet riippuen
suunnitteluvaiheessa määritellystä olennaisuudesta (ISA 450 2016, 404). Tämä
antaa yhtiölle mahdollisuuden korjata virheet tilinpäätökseen ennen kuin hallitus allekirjoittaa sen ja se esitetään vahvistettavaksi yhtiökokouksessa. ISA 450
mukaan (2016, 407) havaitut virheellisyydet tulee kerätä yhteen dokumentoidusti, jotta tilintarkastaja kykenee arvioimaan vaikuttavatko korjaamattomat
virheet yhdessä tavalla, että tilinpäätöksessä on olennainen virhe. Näiden pohjalta lopulta tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen (Horsmanheimo et
al. 2017, 340).
2.2.4 Tilintarkastuksen odotuskuilu
Tilintarkastajien vastuukysymys on ollut esillä usein johtuen muun muassa
viime vuosien merkittävistä kirjanpito- ja tilintarkastusskandaaleista. Väistämättä suoraan tilintarkastukseen ja sen epäonnistumiseen liittyneet skandaalit
(Arthur Andersen) ovat vaikuttaneet heikentävästi tilintarkastajien luotettavuuteen ja näillä onkin ollut vaikutusta alan lainsäädäntöön (Mohamed & HandleySchachler 2015, 46-47). Tämän lisäksi tilinpäätösinformaation käyttäjien odotukset tilintarkastajia kohtaan ovat kasvaneet ja tällöin puhutaan tilintarkastuksen
odotuskuilusta.
Tilintarkastuksen odotuskuilu on vuosikymmeniä vanha käsite, ja se määritellään yleisesti käsityseroksi tilinpäätösinformaation käyttäjien (yleisön) ja
tilintarkastajien välillä koskien tilitarkastajien vastuuta ja velvollisuuksia ja tilintarkastustoimeksiannon laajuutta (Salehi 2016, 27). Tilinpäätösinformaation
käyttäjien odotuksia Percy listaa artikkelissaan seuraavasti (2007, 227):
(a) the accounts are right; (b) companies will not fail; (c) companies will guard
against fraud and error; (d) companies will act within the law; (e) companies will be
competently managed; and (f) companies will adopt a responsible attitude to
environmental and societal matters.
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Näin ollen tilinpäätösinformaation käyttäjien odotukset tilintarkastajien työtä
kohtaan voivat olla hyvinkin kohtuuttomia (Salehi 2016, 28). Sen lisäksi että
tilintarkastuksen ensisijaisena tarkoituksena on ottaa kantaa siihen, onko tilinpäätös lainsäädännön ja sovellettavien standardien mukainen, tulisi sen myös
tässä kontekstissa yleisön odotusten mukaan omata rikostutkinnallisia piirteitä
- vahvasti kärjistäen (Salehi 2016, 29).
Odotuskuilun syntyyn johtaneita syitä ei voida etsiä ainoastaan tilinpäätösinformaation käyttäjistä, vaikkakin he luonnollisesti ovat yksi osatekijä. Salehin mukaan tilintarkastuksen odotuskuilussa on kolme tekijää, jotka kukin
osaltaan vaikuttavat odotuskuilun syntyyn: Performance gap, standard gap
sekä reasonableness gap (2016, 32). Performance gap:ssa – joka voitaisiin suomentaa suorituskuiluksi – edesauttavana tekijänä on tilintarkastaja itse. Salehi
kirjoittaa kuinka muun muassa tilintarkastajan heikko ammattitaito sekä riippumattomuus ovat vaikuttamassa osaltaan odotuskuilun syntyyn. Standard
gap viittaa tilintarkastusalan sääntelyyn ja ennen kaikkea sen heikkouksiin ja
puutteisiin. Reasonableness gap:ssa kyse on Salehin mukaan tilinpäätösinformaation käyttäjien odotuksista, väärinymmärryksestä sekä kommunikaation
puutteesta. (Salehi 2016, 32). Kuvio 2 havainnollistaa odotuskuilun syntyä.

Kuvio 2 Reasons of audit expectation gap (Salehi, 2016, 32)

Tästä kuviosta voidaan vetää johtopäätöksiä, kuinka kukin taho voi osaltaan
pienentää odotuskuilua. Esimerkiksi tilintarkastajalla ammattitaidon ylläpitäminen sekä riippumattomuuden varmistaminen ovat keskeisiä IESBA:n määrittelemiä ammattieettisiä periaatteita (näistä lisää ammattieettiset periaatteet –
alaotsikossa), joilla voidaan vaikuttaa ammattikunnan maineeseen sen ulkopuolelle. Lisäksi tilintarkastusstandardien laatija (International Auditing & Assu-
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rance Standards Board) voi omalta osaltaan myötävaikuttaa odotuskuilun kaventamiseen omalla toiminnallaan. Viime kädessä kuvio 2:n mallissa tärkeimmässä roolissa voitaisiin nähdä sekä tilintarkastajien että lainsäätäjien (standardien laatijoiden) vuorovaikutus tilinpäätösinformaation käyttäjien kanssa, jolloin lain vaatimusten mukainen tarkastustoimeksianto voidaan suhteuttaa käytettävissä olevien resurssien kanssa.
2.2.5 Tilintarkastusriski
Tilintarkastusta suunniteltaessa ja lopulta suoritettaessa, tarkastaja joutuu
tekemään päätöksiä riskienhallinnan näkökulmasta. Tilintarkastuksessa
puhutaan tilintarkastusriskistä joka koostuu kahdesta riskitekijästä: olennaisen
virheellisyyden riskistä sekä havaitsemisriskistä (Eilifsen et al., 2010, 77).
Olennaisen virheellisyyden riski tarkoittaa sitä, että tilinpäätös itsessään sisältää
sellaisen virheen, joka olennaisesti vaarantaa kirjanpitolain mukaisen oikean ja
riittävän kuvan antamisen. Tällöin esimerkiksi sijoittaja voi tehdä päätöksen
perustuen virheelliseen informaatioon. International Standards on Auditing
(ISA) mukaan olennaisuuden virheellisyyden riski voi johtua joko petoksesta
tai virheestä (Ciprian-Costel 2015, 96).
Jotta tilintarkastaja voi suunnitella ja toteuttaa tilintarkastustoimeksiannon
huomioiden olennaisen virheellisyyden riskin tilinpäätöksessä, on tärkeää
tunnistaa mistä nämä voivat koostua. Ciprian-Costelin mukaan olennaisen
virheellisyyden riski voi muodostua yleisestä virheestä tilinpäätöksessä ja/tai
kannanotto-tasolla tapahtumien luokittelussa ja tilien saldoissa (2015, 97). ISAstandardien mukaan olennaisen virheellisyyden riski koostuu kahdesta osaalueesta: toimintariskistä ja kontrolliriskistä. Toimintariskissä yhtiössä voi
tapahtua virheitä liiketapahtumien kirjaamisissa ja luokitteluissa, tase- ja
tuloslaskelmaerien saldoissa sekä liittyen tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin.
Tähän riskiin vastaamiseksi ISA 315 mukaan tilintarkastajan tulee hankkia
ymmärrystä yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä (kilpailu, markkinat,
teknologia ja kustannusympäristö) (ISA-standardit 2016, 290 ja 302).
Kontrolliriskissä yhtiön omat sisäiset kontrollit eivät ole tarpeeksi tehokkaita
jotta ne pystyisivät estämään toimintariskin realisoitumista (ISA-standardit
2016, 24). Toimintariskin syntyyn voi vaikuttaa sekä käsiteltävän erän
arvionvaraisuus ja tarvittavien laskelmien monimutkaisuus että myös yhtiön
ulkopuoliset seikat toimintaympäristössä (ISA-standardit 2016, 101-102).
Havaitsemisriski tarkoittaa sitä, että edellä mainittu toimintariski ja
kontrolliriski päästävät olennaisen virheellisyyden sisältävän tilinpäätöksen
tilintarkastajan työpöydälle ja tilintarkastaja ei havaitse tällaista virhettä ja
antaa puhtaan eli vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen (Eilifsen et al.,
2010, 76). Riskin realisoituessa, tilintarkastaja voi olla Tilintarkastuslain
1141/2015 10. luvun mukaan vahingonkorvausvelvollinen laiminlyödessään
velvollisuuksiaan tilintarkastajana. Seuraamus riippuu vahingon suuruudesta
sekä teon tahallisuudesta tai huolimattomuuden asteesta.
Goodwin ja Wright kirjoittavat kuinka suhtautuminen riskiin voi olla
kaksijakoista: Toisaalta siihen voidaan suhtautua passiivisesti, jolloin sen
olemassaolo hyväksytään ja sen realisoitumiseen varaudutaan; toisaalta riski
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nähdään
uhkana,
jonka
realisoituminen
pyritään
minimoimaan
mahdollisimman tehokkaasti (2009, 289). Tilintarkastuksen näkökulmasta
päätöksentekoa ohjaa vahvasti riskin minimoiminen. Eilifsen et al. kirjoittaakin
tilintarkastusriskin alentamisesta sellaiselle hyväksyttävälle tasolle, jolla
voidaan saada kohtuullinen varmuus siitä, että yrityksen tilinpäätös on
olennaisesti oikein (2010, 76).
Tilintarkastusriskiin ja tilintarkastajan toimintaan riskin minimoimiseksi
vaikuttaa olennaisesti tilintarkastajan ammatillinen harkinta. Koska
tilintarkastaja joutuu usein käyttämään työssään omaa ammatillista harkintaa,
on päätöksenteon teoria yksi keskeisistä teorioista tämän tutkielman kannalta.
Goodwin ja Wright mukaan päätöksentekoa ohjaa 6 elementtiä: Käytettävissä
oleva aika, tarvittava työpanos valittuun strategiaan, ymmärrys
toimintaympäristöstä, oikean päätöksen tekemisen tärkeys, päätöksenteon
vaikutus sidosryhmiin ja mahdollisten konfliktien minimointi (Goodwin ja
Wright 2010, 21). Hardman toisaalta kirjoittaa, että päätöksenteossa on loppujen
lopuksi kuitenkin kysymys siitä, kuinka tärkeää on tehdä mahdollisimman
tarkka päätös ja millaisen työpanoksen sen toteuttaminen vaatii (Hardman 2009,
5). Goodwinin et al. kirjoituksen pohjalta on mielenkiintoista tarkastella
tilintarkastusriskiä, sillä mahdollisimman tarkan päätöksen tekeminen on
ensisijaisen tärkeää, mutta usein käytettävissä oleva aika on hyvin rajallinen.
2.2.6 Olennaisuus
Olennaisuus
on
yksi
keskeisimpiä
käsitteitä
puhuttaessa
sekä
tilintarkastuksesta että yritysten taloudellista raportoinnista. Käsitteellisessä
viitekehyksessään IASB määrittelee olennaisuuden yhdeksi taloudellisen
informaation laadullisiksi ominaisuuksiksi (IFRS 2015, 51).
Informaatio on olennaista, jos sen poisjättäminen tai virheellinen esittäminen voisivat
vaikuttaa päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tiettyä raportoitavaa yhteisöä koskevan
taloudellisen informaation perusteella (IFRS 2015, 51).

Tämän perusteella tilinpäätöksen tarkoituksena ei ole ainoastaan antaa tietoa
yrityksen taloudellisesta asemasta ja tuloksen kehittymisestä sidosryhmille
vaan lisäksi toimia työkaluna muun muassa sijoituspäätöksiä tehtäessä. Edellä
mainittu IASB:n määritelmä olennaisuudesta on määritelty vastaavanlaiseksi
myös suomalaisessa kirjanpitolaissa (1336/1997: 3. luku, 2a §). Tämä
olennaisuuden käsite nousee esiin muun muassa oikean ja riittävän kuvan –
vaatimuksessa (1336/1997: 3. luku, 2 §).
Tilintarkastuksen näkökulmasta olennaisuus liittyy edelleen vahvasti
tilinpäätösinformaation käyttäjiin ja heidän päätöksentekoon, mutta itse
tilintarkastuksen kannalta olennaisuus on yksityiskohtaisemmin määritelty
numeerinen arvo jonka perusteella arvioidaan sisältääkö tilinpäätösinformaatio
yksittäin tai kumuloituneena olennaisen virheen (Eilifsen et al. 2010, 96). ISA
320 mukaan olennaisuuden määritelmä perustuu täysin tilintarkastajan
ammatilliseen harkintaan (ISA-standardit 2016, 344). Eilifsen et al. määrittelee
olennaisuustason sellaiseksi suurimmaksi virheelliseksi arvoksi tilinpäätöksessä
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jolla ei vielä ole vaikutusta informaation käyttäjän tekemään päätökseen (2010,
97).

Kuvio 3 Olennaisuuden määrittämisen vaiheet (Eilifsen et al. 2010, 97)

Kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaan (ISA) itse olennaisuusrajojen
määrittämisessä tilintarkastajan tulee pohtia muun muassa yrityksen toimintaa
ja taloudellista asemaa, sekä onko yritys tulos- vai tasepainotteinen (2016, 349).
Määrittäessä olennaisuutta tilinpäätökselle kokonaisuutena käytetään usein
lähtökohtana jotakin prosenttiosuutta valitusta vertailukohteesta (2016, 349).

Joitakin keskeisiä vertailukohteita ISA:n mukaan (2016, 349):
1. Voitto ennen veroja
2. Liikevaihto
3. Oma pääoma
4. Nettovarallisuus
Koska edellä mainittu olennaisuus kuuluu tilinpäätökselle kokonaisuutena, on
ISA:n mukaan tarpeen asettaa erikseen olennaisuusrajat käytettäväksi itse
tilintarkastuksessa (Performance materiality), jolloin päästään tilikohtaiselle
tasolle (2016, 349).
Tavanomaiset käsitteet kuten olennaisuus ja key audit matters – eli
tilintarkastajan johdon kanssa käytyjen keskustelujen johtopäätöksenä nostetut
olennaisen virheellisyyden riskin muodostavat tilinpäätöserät – edellyttävät
aina
tarkastajan
omaa
ammatillista
harkintaa,
sillä
esimerkiksi
olennaisuusrajoja ei ole ISA-standardissa erikseen määritelty vaan ne on
asetettava yritys- ja tilikausikohtaisesti uudelleen (Eilifsen et al., 2010, 13).
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2.2.7 Johdon kannanotot
Tilinpäätöksen katsotaan koostuvan toimivan johdon kannanotoista tilinpäätöseriin ja –lukuihin (ISA 315, 288). Esimerkiksi vaihto-omaisuuden osalta johto ”väittää”, että varasto koostuu muun muassa raaka-aineista, keskeneräisistä
ja valmiista tuotteista arvostettuna tiettyyn arvoon. Itse tarkastustoimenpiteistä
aineistotarkastus ja kontrollitarkastus keräävät evidenssiä johdon kannanottoihin eri tilinpäätöseriin (ISA 330, 354).

Taulukko 1 Kannanotot (ISA 315, 327-328)

Edellä mainitut kannanotot voidaan Eilifsen et al. mukaan jakaa kolmeen ryhmään: 1) Kannanotot koskien tilinpäätöseriä ja tilikauden aikaisia tapahtumia; 2)
Kannanotot koskien tilinpäätöspäivän mukaisia tilikohtaisia saldoja; ja 3) Kannanotot liittyen esittämistapaan (2010, 115-116). Tilintarkastustoimenpiteillä
haetaan siis tukea johdon kannanottoihin koskien tiettyä tuloslaskelma tai taseerää ja on ohjaava käsite läpi tilintarkastusprosessin.
2.2.8 Ammattieettiset periaatteet
Lainsäädännön lisäksi kirjanpito- ja tilintarkastusalaa ohjaavat niin sanotut
hyvä kirjanpitotapa sekä hyvä tilintarkastustapa. Esimerkiksi hyvässä
tilintarkastustavassa – kuten myös alaa koskevassa lainsäädännössä – puhutaan
ammattieettisistä periaatteista, joita ovat: ammattitaitoisuus, rehellisyys,
objektiivisuus ja yleisen edun huomioon ottaminen (2015/1141: 4. luku, 1 §).
Lisäksi tilintarkastajan riippumattomuus (4. luku, 6 §) on keskeinen ja hyvin
tärkeä käsite tilintarkastajan työn laadun varmistamiseksi.
Päätöksenteon kannalta esille nousevat myös tilintarkastajan ammatillinen
etiikka ja moraali. IFAC:n (International Federation of Accountants)
alaisuudessa toimiva IESBA (International Ethics Standards Board for
Accountants) on laatinut tilintarkastajille ammattieettiset periaatteet jotka
kuuluvat hyvään tilintarkastustapaan ja joita alalla toimijoiden odotetaan
noudattavan. Näitä periaatteita ovat rehellisyys, objektiivisuus, ammatillinen
pätevyys
ja
huolellisuus,
salassapitovelvollisuus
ja
ammatillinen
käyttäytyminen (ISA 220, 148; Eilifsen et al. 2010, 584).
Eilifsen et al. määrittelee etiikan toimintamalliksi ja –ohjeeksi joka ohjaa
henkilön vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa moraalisen velvollisuuksien ja
vastuiden avulla (2010, 579). Tilintarkastuskontekstissa tämä tarkoittaa sitä, että
lainsäädäntö ja standardit pureutuvat etiikkaan, sillä tilintarkastaja ei ole
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vuorovaikutuksessa ainoastaan asiakkaan kanssa vaan myös muiden
sidosryhmien kanssa. Ammattieettisiin periaatteisiin kuuluva objektiivisuus
nostaa esille myös tilintarkastuslaissa luvussa 4 määritellyn yhden
tilintarkastajan tärkeimmän ominaisuuden: riippumattomuuden (6 §). Siinä
missä objektiivisuuden Eilifsen et al. määrittelee ammatilliseksi harkinnaksi
johon ei kuulu eikä sitä vaaranna eturistiriita (2010, 584), riippumattomuudella
pyritään estämään objektiivisuuden mahdollinen vaarantuminen (1141/2015, 4.
luku, 6 §).
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO
3.1 Menetelmä
Tutkimusaiheen
valinta
vaikuttaa
merkittävästi
sovellettavaan
tutkimusmetodiin ja tutkijan lähestymistapaan. Hirsjärvi et al. (2007, 133)
kirjoittaa siitä miten tutkittavan aiheen tarkoitus – ei tutkimusaihe itsessään –
luo pohjan tutkimuksen kokonaisstrategian laatimiselle. Koska tässä
tutkielmassa
selvitetään
millaisia
vaikutuksia
IFRS-standardin
ensikäyttöönotolla on tilintarkastajan työhön ja toimeksiantoon, voidaan
tutkimuksen tarkoitus määritellä sekä aihetta kartoittavaksi että kuvailevaksi.
Kartoittavaksi siinä mielessä, että tarkoituksena on selvittää mitä tapahtuu
tilintarkastajan toiminnassa kun yritys siirtyy FAS:sta IFRS:ään; ja kuvaileva
siinä mielessä, että tutkielmassa pyritään kuvailemaan Hirsjärven et al.
mukaisesti tutkimuskysymyksessä ”esiintulevia näkyvimpiä käyttäytymismuotoja,
tapahtumia ja prosesseja” (Hirsjärvi et al. 2007, 135).
Käytettävän menetelmän valinnassa keskeinen kysymys on, kuinka se
auttaa tutkijaa tutkimuskysymyksen ratkaisemisessa parhaiten (Hirsjärvi et al.,
2007, 120). Koska tässä tutkielmassa syvennytään nimenomaan siihen, miten
tilintarkastaja – eli ihminen – muuttaa toimintaansa ympäristössä tapahtuvien
muutoksien vuoksi, voidaan tutkielma kategorisoida tämän perusteella
laadulliseksi tutkimukseksi. Hirsjärvi et al. kirjoittaa muun muassa kuinka
laadulliselle tutkimukselle ominaista on aineiston keruussa käytettävän
populaation määritteleminen tietyillä kriteereillä, sen sijaan että se valittaisiin
sattumanvaraisesti (2007, 160). Tämä lähtökohta on yksi keskeisistä piirteistä
tässäkin tutkielmassa.
Tutkimusmenetelmänä käytetään tässä tutkimuksessa puolistrukturoitua
teemahaastattelua, jossa keskitytään IFRS-käyttöönottoprojektiin sekä
tilintarkastuksen suunnitteluun. Kysymykset ovat kaikille haastateltaville
samat, joskin niiden järjestystä voidaan muuttaa tilanteen mukaan sopivimmilla
katsomilla tavoilla. Haastateltaville ei ole annettu vastausvaihtoehtoja, jolloin
he pääsevät tarkemmin avaamaan omia kokemuksiaan tutkimuskysymyksestä.
Lopuksi haastateltaville annetaan myös mahdollisuus vapaaseen sanaan, jolloin
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esitettyjen kysymysten lisäksi avautuu mahdollisuus saada informaatiota jota ei
vielä annettujen kysymysten kautta ole saatu esille. Haastattelut äänitetään
puhelimen nauhurilla kokonaisuudessaan sekä tallennetaan tietokoneella ja
pilvipalveluun. Itse äänimateriaalin käsittely toteutetaan Garagebandsovelluksella. Haastattelurunko löytyy tutkimuksen liitteenä.

3.2 Aineisto
Tutkimuskysymyksen
selvittämiseksi,
empiirinen
aineisto
kerätään
tilintarkastajilta joilla on käytännön työkokemusta IFRS-tilinpäätösstandardin
parista ja jotka ovat olleet ’Engagement leader’ tai ’Manager’ –asemassa
toimeksiannoissa. Koska suurilla tilintarkastusyhteisöillä on mahdollisuus
allokoida resursseja eri yksikköihin asiakkuuksien mukaan (esimerkiksi
kansainväliset asiakkuudet, finanssi- ja rahoitusala, pienyritykset jne.), on
luonnollisesti näiltä Big Four –yrityksiltä todennäköisempää saada sopivia
haastateltavia.
Tarkasteltaessa koko populaatiota, Suomessa toimii tällä hetkellä Patenttija rekisterihallituksen tilintarkastajarekisterin 1 mukaan 1477 auktorisoitua
tilintarkastajaa (PRH:n rekisteri sisältää sekä yksityishenkilöitä että
tilintarkastusyhteisöjä). Tarkempi tarkastelu osoittaa että tästä määrästä 69 on
tilintarkastusyhteisöjä ja 1408 yksityishenkilöitä. KHT-tutkinnon suorittaneita
yksityishenkilöitä on noin 52% (729 henkilöä).
Suomessa viimeisen 5 vuoden aikana pörssin päälistalle on vuosittain
tullut alle 10 yhtiötä. Jo tämän perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että
pakolliset IFRS-käyttöönotot Suomessa ovat määrältään vuosittain hyvin
alhaiset. Luonnollisesti tällä voidaan odottaa olevan vaikutusta kerättävän
aineiston määrään ja laatuun. Toisena oletuksena voidaan pitää sitä, että yli 700
KHT-tilintarkastajan joukosta vain pienellä osalla voidaan olettaa olevan
Engagement Leader- tai Manager-kokemusta listautuneiden yritysten IFRSensikäyttöönotosta. Alla olevassa taulukossa on esitetty viimeisen viiden
vuoden aikana listautuneiden yritysten määriä poimittuna Nasdaq OMX
Nordic –sivustolta.

1

https://epalvelut.prh.fi/tilintarkastajahaku/ 25.11.2017
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Kuvio 4 Pörssilistautumiset 2013-20172

Tämän tutkielman empiirinen aineisto kerättiin elo-marraskuun 2017 aikana
viideltä KHT-tilintarkastajalta jotka työskentelivät haastatteluhetkellä Big Four
–tilintarkastusyhteisöissä. Yhtenä haasteena oli saada kiinni henkilöitä jotka
olivat olleet mukana IFRS-konversioissa ja vielä sovittua sopivat haastatteluajat.
Vaikka Suomessa toimii yli 700 KHT-tilintarkastajaa, eivät kaikki luonnollisesti
ole mukana IFRS-konversioissa sillä asiakkaina ovat niin yksityiset osakeyhtiöt,
asunto-osakeyhtiöt, yhdistykset kuin julkiset osakeyhtiöt, ja monilta
tilintarkastajilta tulikin vastaukseksi ettei ole käytännön työkokemusta juuri
tältä alalta.
Tarvittavien haastatteluiden määrään vaikuttaa keskeisesti myös aineiston
saturaatio (riittävyys, kylläisyys), joka tarkoittaa pistettä jossa haastattelut eivät
tuota enää uutta informaatiota ja alkavat tuottaa samantyyppisiä vastauksia
(Hirsjärvi et al., 2007, 177; sekä Eskola et al, 1998, 62). Eskola ja Suoranta
kirjoittavatkin kuinka laadullisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole:
pyrkiä tilastollisiin yleistyksiin vaan pyrkiä kuvaamaan jotain tapahtumaa,
ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jostakin
ilmiöstä (1998, 61).

Toisin sanoen tämä tarkoittaa haastatteluiden määrään liittyen sitä, että kun
aineisto kyllääntyy, voidaan lopputuloksena saada ymmärrystä tutkittavasta
ilmiöstä. Laadullisessa tutkimuksessa kyllääntymisessä puhutaankin usein, että
laatu korvaa määrän eikä toisinpäin (Eskola et al., 1998, 18).

3.3 Aineiston analysointi
Koska aineisto on kerätty tallentamalla haastattelut nauhurilla, tulee se saada
tekstimuotoon aineiston analysointia varten. Litteroinnissa on pyritty mahdolli2

http://www.nasdaqomxnordic.com/uutiset/listauksia 25.11.2017
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simman sanatarkkaan tekstimuotoon, jolloin itse litterointi ei muokkaa aineistoa ja vaikuta analyysivaiheeseen.
Laadullisen tutkimuksen analysointityökaluista Tuomen ja Sarajärven
mukaan niin sanottuna perusmenetelmänä voidaan pitää sisällönanalyysiä, joka voidaan edelleen jakaa kolmeen eri menetelmään: aineistolähtöiseen, teoriaohjaavaan ja teorialähtöiseen (2009, 91 ja 96-97). Seuraava Flickin kirjasta poimittu kuvio havainnollistaa aineiston analyysin etenemistä yleisellä tasolla
riippumatta siitä onko analyysi aineisto- vai teorialähtöistä.

Kuvio 5 Aineiston analyysin eteneminen (Flick, 2014, 237)

Myös Tuomi ja Sarajärvi (2009, 92) kirjoittavat aineiston rajaamisesta, eli vain
relevantin datan sisällyttämisestä käytettävään aineistoon; sekä luokittelusta,
teemoittelusta ja tyypittelystä jotka voitaisiin sisällyttää kuvion 4 ’Data reorganization’ –kohtaan; ja lopullisen aineiston esittämisestä. Alasuutarin terminologiassa vastaavia käsitteitä kutsutaan havaintojen pelkistämiseksi, joka käsittää
sekä aineiston lokeroimisen olennaisen informaation mukaan pitäen aina silmällä tutkimuksessa käytettävää teoreettista viitekehystä, että aineistosta valikoidun relevantin datan yhdistämisellä; ja arvoituksen ratkaisemiseksi, eli lopullisen johtopäätöksen tekemistä (1999, 40 ja 44). Kaiken tämän tarkoituksena voidaan pitää Eskolan ja Suorannan mukaan sitä, että edellä mainituilla eri menetelmillä empiiriseen aineistoon saadaan sisällytettyä oleellista, rakenteeltaan
selkää dataa jonka pohjimmaisena tarkoituksena on luoda lisäarvoa (1998, 138).
Kuten Tuomi ja Sarajärvi kirjoittavat:
Tutkimuksen aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyysin tarkoitus on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. (2009, 108)

Koska tämän tutkielman teoreettinen viitekehys nojaa vahvasti tilintarkastus- ja
kirjanpitoalan lainsäädäntöön, sekä alalla yleisesti omaksuttuihin eettisiin ja
toiminnallisiin käytäntöihin, ja itse aineisto on hankittu teemahaastattelumenetelmällä, voidaan analysointivaiheessa aineisto jakaa teemoittelun avulla sopiviin ryhmiin ja peilata sitä teoreettisen viitekehyksen mukaan teoriaohjaavasti
mutta ei –lähtöisesti.
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3.4 Reliabiliteetti ja validiteetti
Tutkimuksen laatuun vaikuttavia oleellisia käsitteitä ovat sen reliabiliteetti ja
validiteetti. Reliabiliteetillä tarkoitetaan Hirsjärvi et al. (2007, 226) mukaan sitä,
kuinka paljon tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan toistaa. Toisin sanoen,
tutkimus osoittautuu luotettavaksi, mikäli eri tutkijat jotka tutkivat samaa
aihetta, pääsevät samaan lopputulokseen.
Validiteetillä tarkoitetaan sitä, onko valittu tutkimusmenetelmä
tarkoituksenmukainen tutkittavaan aiheeseen/ilmiöön liittyen (Hirsjärvi et al.
2007, 227). Koska tässä tutkielmassa on tarkoitus tutkiä, millaisia kokemuksia
tilintarkastajilla
on
IFRS-ensikäyttöönoton
vaikutuksista
itse
tilintarkastustyöhön, voidaan todeta että tutkimusmenetelmäksi ei sovi
kvantitatiivinen tutkimus vaan laadullinen jossa teemahaastatteluiden avulla
kerätään tilintarkastajien omakohtaisia kokemuksia tarkastettavasta aiheesta.
Näiden mittareiden tarkoituksena on pohtia sitä, onko tehty tutkimus kaiken
kaikkiaan luotettavasti toteutettu.
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET
Tässä luvussa käydään läpi teemahaastatteluiden avulla kerättyjen aineistojen
tuloksia järjestäen ne teemoittelun avulla eri kategorioihin. Johtopäätöksetluvussa palataan takaisin tutkimuskysymyksiin ja siihen, miten tutkimustulokset auttavat vastaamaan tutkimuskysymyksiin.
Haastatteluissa käytetty teemahaastattelupohja löytyy liitteenä (Liite 1).
Käsiteltävät teemat olivat haastateltavien työkokemus ja tausta, IFRStilinpäätösstandardin tulo Suomeen ja sen vaikutus tilintarkastusalaan, IFRS:n
käyttöönottoprojekti yhtiöissä, tilintarkastuksen suunnittelu ja toteuttaminen.
Kysymykset laadittiin näiden teemojen ympärille ja itse haastatteluhetkessä
esitettiin lisäksi tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä ja aiempien haastatteluiden
perusteella myös joitain kysymyksiä tarkennettiin tuleviin haastatteluihin.
Haastattelun lopuksi oli mahdollisuus vapaaseen sanaan, johon kaikilla haastateltavilla nousi hyvin uusia asioita ja näkemyksiä, jotka tukivat käsiteltävää aihetta. Osa haastateltavista halusi käsiteltävät teemat ja kysymykset nähtäväksi
etukäteen. Aineiston analysoinnissa litteroitu materiaali jaoteltiin teemoittain ja
edelleen esille nousseiden vastausten perusteella vielä teemojen sisällä eri luokkiin.

4.1 Taustatietoa haastateltavista
Tutkielman empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla viittä Big 4 –
tilintarkastusyhteisöissä toimivaa KHT-tilintarkastajaa jotka ovat olleet mukana
IFRS-toimeksiannoissa joko päävastuullisena tilintarkastajana tai managerina.
Haastattelut suoritettiin syksyllä elokuu-marraskuun 2017 aikana ja niihin osallistuneet tarkastajat työskentelivät haastatteluhetkellä EY:llä, KPMG:llä, Deloitte:lla sekä PwC:llä. Haastatteluja sovittaessa varmistuttiin ensimmäisenä siitä,
että haastateltavat kuuluvat tämän tutkielman kannalta keskeiseen kohderyhmään, eli KHT-tilintarkastajiin ja varsinaisissa haastatteluissa syvennyttiin tarkemmin haastateltavien työkokemuksiin:
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• Haastateltava 1 (myöhemmin H1): KHT vuodesta 2009, tilintarkastuskokemusta samasta tilintarkastusyhteisöstä noin 13 vuotta.
• Haastateltava 2 (myöhemmin H2): KHT, tilintarkastuskokemusta yli
20 vuotta ja IFRS:n parissa vuodesta 2004.
• Haastateltava 3 (myöhemmin H3): KHT, tilintarkastuskokemusta
noin 10,5 vuotta.
• Haastateltava 4 (myöhemmin H4): KHT, tilintarkastuskokemusta
noin 20 vuotta.
• Haastateltava 5 (myöhemmin H5): KHT, tilintarkastuskokemusta
noin 20 vuotta.

4.2 IFRS:n tulo Suomeen ja vaikutus
Ensimmäinen varsinainen käsiteltävä asia oli miten IFRS:n tulo Suomeen 20042005 aikana muutti tilintarkastusalaa Suomessa, mitkä olivat tämän näkyvimmät ja merkittävimmät muutokset ja kuinka haastateltavat tilintarkastajat itse
kokivat siirtyä tarkastamaan IFRS-tilinpäätöstä. Kuten edellisellä sivulla olevasta listauksesta näkyy, kolmella viidestä haastateltavasta on työkokemusta yli 13
vuotta eli ajalta ennen IFRS:n tuloa Suomeen. Haastateltava 1 oli aloittanut työuransa juuri IFRS:n tulon paikkeilla ja Haastateltava 3 oli aloittanut myöhemmin kuin 2004.
Keskeinen muutos mikä useilla haastateltavilla tuli ensimmäisenä mieleen,
oli se, kuinka IFRS:n mukana tilitarkastusyhteisöissä muodostui erityisiä IFRSasiantuntijatiimejä, joiden vastuualueina tilintarkastustoimeksiannoissa painottui tiettyjä IFRS-osa-alueita. Jo yli 1000 sivuinen IFRS-standardit 2017 tarkoittaa
sitä, ettei yksittäisellä tilintarkastajalla ole mahdollisuutta ymmärtää ja osata
sitä mitenkään kokonaisuutena.
Kyllähän meilläkin sitten muodostettiin jo heti erilaisia asiantuntijaryhmiä, jotka on
erikoistunut puhtaasti IFRS-standardeihin ja niiden tekniseen konsultointiin asiakkailla sekä tilintarkastustiimien tukemiseen, eli kukaan yksittäinen tilintarkastaja ei
pysty järkevästi hallitsemaan kaikkia IFRS-standardeja vaan pitää olla erityisasiantuntijoita jotka sitten auttavat joissain tietyissä osa-alueissa tarvittaessa (H1).
IFRS kuitenkin melkein aina tarkoittaa sitä, että siinä on sellaisia osa-alueita, joihin
tarvitaan näitä niin sanottuja syväosaajia (H2).
Mulla ei oo niin pitkää historiaa et mä olisin nähnyt elämää ennen sitä, mut mä voisin odottaa spesialistien käyttö ja niiden tarve on huomattavasti kasvanut et varmaan
kaikki tilkkaritalot on ihan rakentanut omat IFRS-tiimit sitä varten… että tämmöiset
generalistit ei riitä enää IFRS-tilinpäätöksissä (H3).

Koska uusi tilinpäätösstandardi toi mukanaan lukuisia uusia haasteita yhtiöille
jotka joutuvat ottamaan sen käyttöön, korostui tilintarkastusyhteisöjen konsultatiivinen rooli entisestään.
IFRS:n käyttöönotto on myös haastateltavien mukaan lokeroinut tilintarkastajia Suomessa, sillä edellä mainitun erityisasiantuntijoiden käytön mukana
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osalla tilintarkastajilla tai tilintarkastusyhteisöillä ei ole ollut tarvittavaa osaamista joka osaltaan on rajoittanut heidän mahdollisuuttaan olla mukana tietyissä toimeksiannoissa.
Jos aattelee kun aikaisemmin oli helppo toimia myös yksityisenä yrittäjänä, mutta
nyt sä tarvit joko niin että sulla on omassa talossa syvempää osaamista tai sitten sulla
täytyy olla toimiva suhde muihin toimistoihin, jolla on sitten se osaaminen…kyllä se
sitä tarkoittaa, että se on vienyt enemmän sitä siihen päin, että ihan listayhtiöissä on
toki pakkokin olla melkein näitä Big 4 –toimistoja (H2).

Myös H5 mukaan IFRS:n myötä tilintarkastajien ammattikunta jakaantui Suomessa kahtia:
…se on ollut yksi isoimpia muutoksia mitä tilintarkastusalalla on tapahtunut pitkään
aikaan, sillä se jakoi tilintarkastajat niihin, jotka osasivat sitä ja jotka eivät osanneet
sitä (H5).

Luonnollisesti uuden tilinpäätösstandardin tulo yrityksiin lisää tarvetta konsultatiivisille palveluille, sillä kansainvälisyys ja sen mukana tuomat kulttuurilliset
ja lainsäädännölliset vaikutukset ja siirrettäessä tätä taloudellisen raportoinnin
kontekstiin, muun muassa IFRS-standardien pohjimmainen tavoite harmonisoida eri maiden tilinpäätöskäytäntöjä johtaa auttamatta siihen, että kansallinen
yritysten taloushallinnon ammattikunta joka on tottunut työskentelemään kansallisen lainsäädännön puitteissa, tarvitsee konsultointia uusien raportointikäytäntöjen maailmassa.

4.3 IFRS-konversio ja käyttöönottoprojekti
4.3.1 Käyttöönoton syyt ja motiivit
Vaikka aiheen rajaus kohdistuu yhtiöihin jotka pörssilistautumisen yhteydessä
joutuvat pakollisena osana ottamaan IFRS-standardit käyttöön, kysyttiin haastateltavilta myös mahdollisia motiiveja sekä listautumisen että vapaaehtoisen
IFRS-soveltamisen taustalla.
Kun vielä irrottaudutaan IFRS-konversiosta sen verran, että pohditaan
puhtaasti pörssilistautumiseen johtavia syitä, voidaan nämä jakaa haastatteluiden perusteella kahteen ryhmään: Rahoituksen hankkiminen joko listautumalla
tai joukkovelkakirjalainoilla; sekä omistajien omistusosuuden rahastaminen
listautumisen kautta.
Tänä päivänä aika useassa IFRS-konversiossa taustalla on, että haetaan rahoitusta…ja kyllähän sit tänä päivänä niitäkin yhtiöitä alkaa olemaan jotka ihan vaan kokevat et he haluaa benchmarkata itsensä muihin ja sitä kautta siirtyä…(H2).
Tai sitten ei oo pelkästään se pörssilistautuminen vaan sit voi olla esimerkiksi joukkovelkakirjalaina tai joku vastaava on julkisessa kaupankäynnissä…tämmöinen rahoitusinstrumentti on listalla, niin se tietysti vaatii kans sen IFRS-tilinpäätöksen (H3).
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…mietitään IFRS-soveltajaa tänä päivänä jotka rupeavat soveltamaan syystä, että ne
lähtee listautumaan tai muuten rahoittajat haluaa tai muuten vaan he ovat kansainvälinen yhtiö koska FAS:ia ei ymmärretä (H4).
Yhtiöllä on halu ja/tai tarve jostain syystä siirtyä noudattamaan IFRS-standardeja ja
tyypillisesti se on se, että yhtiöt listautuvat pörssiin…se taustahan voi olla vaikka, että siellä on pääomasijoittaja, joka haluaa rahastaa oman sijoituksen…(H1).

Luonnollisesti kansainvälistyminen ja toiminnan laajentaminen kotimarkkinoiden ulkopuolelle puoltaa IFRS-standardin käyttöä laajasti, koska kotimainen
FAS-tilinpäätös ei kansainvälisellä foorumilla ole sovellettavissa, mikäli konserni koostuu eri maissa ja siten lainsäädännöllisillä alueilla sijaitsevista konserniyhtiöistä.
…jos he haluavat tulevaisuudessa kansainvälisiä sijoittajia, niin silloin IFRS:n käyttöönotto voi olla perusteltua (H1).
…ja että sulla on se valmius sitten vaikka yrityskauppoihin…ja sit on tietysti näitä et
yritys ostetaan et siinäkin yhteydessä tulee konversio (H2).
…esimerkiksi tämmöinen, että on Suomessa toimiva suhteellisen kokoinen konserni,
joka on aina toiminut Suomessa mutta vaikka laajentuu Ruotsiin…se yhtenäinen
IFRS voi olla sitten ulkomaille laajentumistilanteessa kokonaiskannattavuudelta järkevämpi vaihtoehto (H3).
Selkeä on se, että omistus on ulkomailla ja ne on jonkun isomman konsernin
esimerkiksi tyttäriä jotka tekee muutenkin konserniraportoinnin IFRS:nä. Voi olla
kansainvälisiä asiakkaita tai yhteistyökumppaneita, ja niille on paljon helpompi
antaa IFRS:n mukaista tietoa kuin FAS-konsernitilinpäätös. Kolmantena on se, että ei
harkita listautumista mutta harkitaan yrityskauppaa ja pystytään sen IFRS:n
mukainen jos tarjotaan esimerkiksi kansainväliselle teolliselle ostajalle tai
pääomasijoittajalle niin nekin ymmärtää niitä lukuja paremmin (H5).

H4 tuo esille myös sen näkökulman, että yksityisen osakeyhtiön omistaja(t)
voivat miettiä jo tulevaa omistajanvaihdosta sillä haluavat itse syystä tai
toisesta jäädä pois ja nähdään että potentiaalinen ostaja voi tulla
kotimarkkinoiden ulkopuolelta, jolloin jo ennestään laadittu IFRS-tilinpäätös
voi olla merkittävä etu.
H5 oli haastateltavista ainoa, joka toi esille sen, että IFRS:n mukana tietyt
tunnusluvut näyttävät paremmilta kuin FAS-tilinpäätöksessä. H5 antoi myös
tosielämän esimerkkejä, joissa valuaatio- ja myyntitilanteissa IFRSkäyttöönotossa olikin juuri tällainen taustalla.
…ja sitten itsensä kannalta sillä voidaan tietyissä tilanteissa saada esimerkiksi
käyttökate näyttään paremmalta kuin FAS:ssa vaikka yhtiön toiminta on ihan sama
ja kaikki muu on ihan sama mutta luvut näyttää vaan paremmalle että siinä voi olla
esimerkiksi valuaatiointressi…(H5).

Yllä oleva H5 antama esimerkki liittyy IFRS:n kirjauskäytäntöjen aiheuttamaan
tulosvaikutukseen johtuen esimerkiksi rahoitusleasingien käsittelystä jotka
IFRS:n myötä siirtyvät taseeseen ja tuloslaskelmalla vuokrakulut poistuvat
liiketoiminnan muista kuluista ja siirtyvät poistojen myötä käyttökatelaskelman ulkopuolelle.
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Vastausten perusteella voidaan havaita, että muutos yhtiön omistajakunnassa
voi aiheuttaa tarvetta muuttaa tilinpäätösraportointia, ja nimenomaan siitä
syystä, että yhtiöstä tulee kansainvälisen konsernin tytäryhtiö kaupan myötä,
vaikka yritys ei listautuisikaan.
Koska
tilinpäätösraportoinnin
muuttaminen
kansainvälisen
raportointistandardiston mukaiseksi nähdään valtavana projektina, joka vaatii
sekä suurta työmäärää ja työtunteja, ulkopuolista konsultaatiota ja näiden
yhteyssummana merkittävää rahallista panostusta, nähdään näiden takana
ajurina merkittävä taloudellinen hyöty yhtiölle, eikä kansainväliseen
raportointiin ryhdytä vain ”huvin vuoksi”.
4.3.2 Käyttöönotto
Asiakkaan siirtyminen FAS:sta IFRS:n käyttöön aiheuttaa luonnollisesti sen,
että tilintarkastaja käy jatkuvaa vuoropuhelua yrityksen johdon ja taloushallinnon välillä. Kuten aiemmin on jo tullut esille, tilintarkastaja toimii usein ennen
kuin asiakas edes laatii IFRS-tilinpäätöksen ns. konsulttina joka keskustelee asiakkaan kanssa käytettävistä mahdollisuuksista eri tilanteissa.
…miltä osin yhtiö tarvii siinä IFRS-konversioprosessissa ja projektissa sitten ulkopuolista apua ja sitten, kun näitä ollaan haarukoitu, niin sitten asiakkaan kanssa sovitaan, että mitenkä tässä projektissa edetään, että miltä osin esimerkiksi meidän tyyppinen toimija voi sitten olla siinä teknisesti avustamassa” (H1)

On tärkeää alleviivata sitä, että koska lainsäädäntö vaatii tilintarkastajalta
riippumattomuutta asiakkaasta, konsultaation tarkoituksena on neuvoa
asiakasta tietyissä tilanteissa käytettävistä vaihtoehdoista sen sijaan että
neuvoisi suoraan millaisia kirjauksia tulisi tehdä.
me ei sanota, että tehkää näin vaan me kerrotaan, että jos teillä on tällainen tilanne
niin ne vaihtoehdot, miten te voitte tässä tilanteessa asioita vaikka laskentastandardien perusteella soveltaa, ovat nämä ja ratkaiskaa itse sitten sen perusteella että mitä
ikinä teettekään (H1).
ja sit meillä on ihan semmoinen ohjausryhmämekanismi siinä, millä tavalla varmistetaan se, että me tasaisin väliajoin tuodaan ne asiat sitten asiakkaan johdolle päätettäväksi. Jos on jotain linjauksia niin ne sitten itse tekevät ne linjaukset et me ei olla siellä sanoen et miten tehdään…vaan kysymys siitä, että me sitten kerrotaan et mitä tää
käytännössä tarkoittaa ja mitä se heille tarkoittaa (H2).
…missä asiakkaalla itsellään ei oo ollut resursseja/taloushallintoa/sitä osaamista
tehdä sitä IFRS-konversiota, jolloin sitten asiakasta on konsultoitu ja avustettu sen
IFRS-tilinpäätöksen laadinnassa...asiakkaan ja laadintatiimin avustaminen niissä teknisissä kysymyksissä miten kirjaukset menee FAS:ssa, mikä se yhtiön toiminta on, että saadaan nämä tulkintakysymykset kiinni sit sinne IFRS:ään niin se on tavallaan se
laadintaprojekti…(H3).
jos on tilintarkastusasiakas niin pitää miettiä ettei tee lukuja heidän puolestaan, että
se on riippumatonta se tarkastus, mutta käytännössä aika moni käyttää sitten sitä
olemassa olevan tilintarkastajan IFRS-asiantuntijaa apunaan kun he tekevät sitä
konversioo (H5).
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IFRS-käyttöönottoprojektin sujuvuus riippuu siis hyvin paljon yhtiön taloushallinnon kokemuksesta. Toisin sanoen, onko yhtiöllä itsellään resursseja eli IFRSkokemuksen omaavaa henkilökuntaa joka vie IFRS-konversiota eteenpäin. Esimerkiksi H2:n kokemus on, että monilla ei ole ollut riittävää kokemusta, jolloin
konversiovaiheessa tilintarkastajan roolina oli usein johtaa projektia, mutta lopulta varmistaa se, että asiakas itse tekee päätökset esimerkiksi laatimisperiaatteista ja vastaa lopulta raportoiduista luvuista. H5:n näkemys tukee myös tätä,
sillä hänen kokemuksen mukaan ainakin pienemmissä yhtiöissä puhutaan keskimäärin vain yhdestä henkilöstä jolla olisi IFRS-kokemusta jo ennestään, ja
isommissa yhtiöissä (joissa ei siis ole vielä ennestään sovellettu IFRS:ää) IFRS:n
osaajia ei ole monia.
Konsultoinnin suhteen H4 toi esille sen, kuinka tärkeää yrityksen oman
henkilöstön on olla aktiivisesti mukana konversioprojektissa ja konsultin kanssa
vuorovaikutuksessa, jotta tarvittava tietotaito saadaan pysymään talossa. Vaarana luonnollisesti on se, että mikäli mukana on ollut ulkopuolinen konsultti (ei
tilintarkastaja) joka on vahvasti vetänyt konversiota, tilinpäätöksen laadintaperiaatteena oleva jatkuvuuden periaate, ei välttämättä toteudu sellaisena kuin
sen tulisi toteutua. Haastateltavien yhteneväinen kokemus oli, että harvalla yrityksellä on valmiina resursseja ja tietotaitoa tehdä IFRS-konversio oman väen
voimin.
Aikataulullisesti haastateltavat liikkuivat samoissa aikaraameissa sen suhteen, kuinka kauan kokonaisuudessaan IFRS-konversio kestää ja paljon siihen
olisi hyvä varata vähintäänkin aikaa. Tämä kuitenkin riippuu luonnollisesti yrityksen koosta ja toimialasta. Aikajana liikkuu 1-2 vuoden välillä ennen ensimmäistä varsinaista IFRS-tilinpäätöstä, ja tällöin puhutaan myös listautumisprosessista, sillä tilintarkastaja tarkastaa myös listautumisessa vaadittavan listalleottoesitteen.
me yleensä suositellaan, että sitä lähdetään pohtimaan jo hyvissä ajoin esim. 1,5-2
vuotta ennen kuin se varsinainen listautumishetki olisi (H1).
kyllä siihen se 1,5 vuotta pitäisi melkein varata jos on vähäänkään isompi niin sit sä
saisit hallitusti vietyä sen läpi…tokihan meillä on sit sellaisia asiakkaita mille me
tehdään pöytälaatikkoon koko ajan et ne on ostanut meiltä IFRS-valmiuden jolloin se
tarkoittaa sitä, että me ikään kuin ollaan mukana siinä projektissa niin että ne saa
IFRS-luvut ja IFRS-tilinpäätöksen mut se ei oo koskaan mikään virallinen tilinpäätös
mut että sit se päivä kun ne painaa nappia niin niillä on se valmius tavallaan (H2).
se itse IFRS-tilinpäätöksen laatiminenkin oli varmaan silloin joku vuoden projekti ainakin ja sitten listautuminenkin oli varmaan 9 kuukautta, 6 kuukautta että kyllähän
se aikaa vie…ja sit kun ollaan listalla, niin kyllä se on varmaan 1,5-2 vuoden projekti
enemmänkin (H3).

Myös lyhyemmästäkin aikataulusta oli kokemusta mutta tähän luonnollisesti
vaikuttaa yrityksen koko ja toimiala sekä taloushallinnon osaaminen:
Sanotaan niin, että semmoinen optimaaliaika olisi 6 kuukautta. Sen pystyy puristamaan nopeamminkin, siitä ei oo kysymys, mutta 6 kuukaudessa pystyy aikatauluttamaan paremmin koska kaikilla on yleensä muutakin tehtävää, varsinkin yhtiöissä
kuin pelkkä IFRS:n konversiota (H4).
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Itse konversioprosessista H4 antoi kuvauksen seuraavasti:

Kuvio 6 Konversioprosessi (H4, 2017)

Haastateltava 5:n suositus oli, että ennen siirtymistä tilinpäätösraportoinnissa
IFRS:n käyttöön, yritys olisi jo FAS-tilinpäätöksen rinnalla tehnyt sisäisesti
IFRS-tilinpäätöksiä 1-2 vuotta (aikataulullisesti linjassa muiden haastateltavien
kanssa), jotta niiden soveltamiseen olisi esimerkiksi listautumisen yhteydessä
tullut jo selkeää rutiinia. Konversioprosessin näkökulmasta H5 nostaa esille sen,
kuinka yrityksen tulisi myös H4:n mukaisesti käydä läpi yritykselle soveltuvat
standardit ja tältä pohjalta rakentaa itse IFRS-tilinpäätös ja kehittää yritykselle
tarkoituksenmukaiset prosessit IFRS:n mukaiseen taloudelliseen raportointiin,
jotta yhtiö saisi näiden lopputuloksena tarvittavaa tietotaitoa sekä oikeanlaiset
prosessit ja toimintamallit ajantasaiseen ja tarkkaan raportointiin.
4.3.3 Haasteelliset erät ja merkittävimmät erot IFRS:n ja FAS:n välillä
Koska FAS:n ja IFRS:n välillä voi olla hyvinkin perustavanlaatuisia eroja, on
tärkeää, että tilintarkastaja käy johdon kanssa läpi tiettyjen erien vaatimia erityiskohteluita. Jatkuvuuden periaatteen mukaisesti, erityisesti IFRS:n teknisesti
haastavat standardit tulisi laskentatiimin ottaa ne konversiovaiheessa erityistarkkailun alle, jolloin tiimi kykenee oppimaan ne nimenomaan konversiovaiheessa. Näin tulevaisuudessa tehtävät tilinpäätökset voidaan tehdä rutiinilla.
Haastatteluissa tietyt erät ja standardit nousivat selkeästi joka kerta esille
haasteellisina. Keskeiset tällaiset standardit liittyvät haastateltavien mukaan
yritysjärjestelyihin ja niiden kautta syntyvään liikearvoon. H2 nostaa esille IFRS
3 Liiketoimintojen yhdistämisen ja IAS 36 Omaisuuserien arvonalentumisen –
joka pitää sisällään muun muassa liikearvon arvonalentumistestauksen, jonka
yrityksen tulee IFRS:n myötä testata vuosittain sen sijaan, että se kirjattaisiin
kuluksi vuosittaisilla poistoilla.
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Esimerkiksi liikearvon arvonalentumistestaus vois olla yksi esimerkki, että jos
FAS:ssa suunnitelman mukaisia poistoja tehdään liikearvosta niin IFRS:ssä on arvonalentumistestauksen kautta, joka sitten perustuu tuleviin kassavirtoihin ja diskonttauskorkoihin ja moniin erilaisiin arvioihin (H1).

Yleisesti tiedostetaan myös se, että IFRS on kasvattanut käyvän arvon
kohdistamista tilinpäätöksissä selvästi verrattuna FAS:iin, ja haastateltavien
yhteinen kokemus myös oli, että tämä ja tiettyjen erien arvionvaraisuus on yksi
merkittävimmistä haasteita IFRS:n myötä.
Se on tietysti se liikearvo ja poistot…ja tietysti sijoituskiinteistöt voi arvostaa käypään arvoon ja myös käyttöomaisuudenkin osittain voi arvostaa käypään arvoon
(H2).
Tässä meidän tilanteessa niin liiketoimintojen yhdistäminen jossa tulee käyvän arvon
kohdistus, arvostukset ja kun tulee tää arvostuslaskenta niin siinä asiakkaat tarvitsevat apua ja sitten sen liittyvät kirjanpitokäsittelyt (H3).
jos ajatellaan vaikka liiketoimintojen yhdistämistä, käyvän arvon kohdistuksia siihen
liittyen niin kyllähän FAS:sakin aina se sama ajatus on ollut, että siellä pitäisi kaupan
kohteesta tunnistaa että mitä sieltä on oikeasti ostettu mut kyllä se aika paljon suoraviivaisempaa yleensä on että liikearvoon menee kaikki muu kuin ostetussa taseessa
oleva tavara mut sit käsittääkseni kai sijoituskiinteistöasiat ovat yhdistyneet aika tai
lähentyneet aika paljon, rahoitusinstrumenteissa nyt viimeisimmän KILA:n lausunnon mukaan että mikäli se on tappiollinen ei suojaava niin se menee tulokseen niin
nää tavallaan tulkinnat lähestyy koko ajan sitä IFRS-tilinpäätöstä (H3).
Yrityshankinnat on yleensä semmoisia joissa harvemmin on osaamista, eli kun pitää
tehdä PPA-laskelmat eli käyvänarvonlaskelmat sinne hankintamenolaskelmat niin se
on yksi asia mikä ei löydy yleensä osaamista että siinä tarvitaan apua aika paljonkin.
Liikearvon testaus on toinen jossa tarvitaan siinä teknisessä suorittamisessa apua
(H5).

Muita haasteellisia eriä IFRS-standardin näkökulmasta mikä kaikilta haastateltavilta tuli esille, oli rahoitusinstrumentit, etuuspohjaiset eläkkeet ja osakeperusteiset maksut sekä vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyvät kysymykset.
varmasti nämä rahoitusinstrumentteihin liittyvät standardit ovat haastavia ja se taas
riippuu siitä, että onko yhtiöllä johdannaisia tai minkälainen instrumenttisalkku sillä
saattaa olla, onko sillä suojauslaskentaa...vastaavasti jos on tällaisia etuuspohjaisia
eläkejärjestelmiä niin ne ovat erityiskysymyksiä (H1).
Yksi semmoinen mikä on merkittävä ero FAS:n ja IFRS:n välillä on työsuhde-etuudet
ja etuuspohjaiset eläkkeet…toinen mikä saattaa aina tuoda haasteita on sitten nämä
kassavirtaa tuottavat yksiköt…IAS 2 vaihto-omaisuuden arvostus saattaa kyllä olla
ero FAS:n ja IFRS:n välillä, mutta se että sä aktivoit tuotannon kiinteät kulut, niin se
on laskentatekninen asia ja yleensä jos tiedot ovat ERP:ssä saatavilla niin se onnistuu
suht helposti (H4).
Jos on toimintaa useammassa maassa niin eläkkeet voi olla semmoinen,
osakeperusteiset maksut on yksi semmoinen asia joka on hankala,
rahoitusinstrumentit varsinkin suojauslaskenta voi olla hankalaa. Sit semmoisia
vähemmän hankalia vielä tällä hetkellä mihin ollaan törmätty niin jos vaihtoomaisuuteen on aktivoitu pelkkiä muuttuvia kuluja mutta ei kiinteitä niin niiden
muutokset tai tietyt varaukset tai liikearvopoistojen peruutukset niin ne ei niin
hankalia ollut. Tuloutus voi olla hankala, ehkä harvemmissa yhtiöissä historiallisesti
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on ollut mutta varmaan tulevaisuudessa tulouttaminen tulee oleen aika iso tekijä
näissä konversioissa (H5).

Edellä tuloutuksen osalta H5 viittaa uuteen tuloutusstandardiin IFRS 15 joka on
tullut voimaan 2017 alkavalle tilikaudelle ja joka liittyy osatuloutukseen ja
sopimuksiin.
Osakeperusteiset maksut, eläkkeet voi olla semmoinen joko on tai ei, liikearvon
kirjaaminen FAS:ssa poistetaan IFRS:ssä testataan. Rahoitusinstrumentit oli
oikeastaan ennen kuin Suomessa ei oikein arvostettu paljon käypään arvoon, nyt
niitä arvostetaan enemmän käypään arvoon. No lainoissa efektiivisen koron
kirjaaminen siitä tulee, mutta kyllä sillai se noihin mun mielestä kulminoituu. Tääkin
että puhutaanko me euromääristä vai mistä, se riippuu niin toimialasta ja yhtiöstä,
että minkälaisia ne on mutta yleensä noihin mitä alussa sanoin niin niihin ne liittyy
ainakin mun kokemukseni perusteella (H5).

IFRS:n ja FAS:n väliset ison mittakaavan erot painottuvat H3:n mukaan
selkeästi FAS:n yleismaailmallisuuteen ja IFRS:n yksityiskohtaisiin
kirjausmenetelmiin.
IFRS on hirveen tarkkaan säännelty, siellä on aika vähän tulkinnanvaraa tai se on yritetty rakentamaan silleen et siellä on vähän tulkinnanvaraa ja FAS:han on aika yleismaailmallinen tää perus meno tulon kohdalle –periaate niin sehän mahdollistaa paljon kaikennäköistä (H3).

Tarkasteltaessa molempia standardeja fyysisenä painoksena ja niiden sisältöä,
voidaan edellä mainittuun näkemykseen helposti yhtyä. IFRS:n yksityiskohtaisuus voidaan nähdä osana aiemmassa teoreettisessa viitekehyksessäkin mainittua informaation laadukkuutta, sillä rajoitetumpi tulkinnanvaraisuus väistämättä harmonisoi ja yhtenäistää yritysten raportointikäytäntöjä.
Kiteytettynä H4:n mukaiset haasteelliset erät ja merkittävimmät erot
FAS:n ja IFRS:n välillä edellä mainittujen lisäksi ovat:
ü Rahoitusinstrumenttien käsittely ja niihin liittyvät liitetiedot
ü Liikevaihto ja sen tuloutus
ü Liikearvo ja siihen liittyvä IFRS:n mukainen arvonalentumistestaus
ü IAS 41 Biological assets (ei FAS:ssa)
ü Osakeperusteiset maksut (IFRS:ssä kuluvaikutus vs. FAS:ssa kirjataan vasta toteutuessa)
Keskustelussa on myös ollut se, että lähentyykö FAS enemmän kohti IFRS:ää.
Vastauksista käy ilmi, että joidenkin erien kohdalla on uudistetun kirjanpitolain
mukaan käynyt näin tai FAS antaa joitain optioita joilla voidaan lähestyä IFRS:n
mukaista käytäntöä. H3:n vastauksen mukaan kovin merkittävää lähentymistä
voidaan tuskin lähitulevaisuudessa odottaa.
Suomi on täynnä tämmöisiä pieniä muutamasta sadasta tuhannesta muutamaan miljoonaan olevia yhtiöitä niin nehän ei tuu, jos FAS lähestyy IFRS:ää niin nehän ei ikinä
tee tilinpäätöstä…et jos siinä tapahtuu jotain lähentymistä niin sen on pakko olla joillakin kokorajoilla elikkä silloin se tarkoittasi sitä, että FAS:kin eroasi erilaisiin laskentasääntöihin suhteessa yhtiön kokoon ja sitten mä en tiedä että onko se taas sit joku
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kasvun este ja halutaanko semmoista tehdä niin mä epäilisin että hirveen pitkälle
menevää lähestymistä tuskin tulee (H3).

Yhteenvetona haastateltavien vastauksista voidaan koostaa seuraavanlainen
lista haasteellisimmista IFRS-standardeista:
1. Liikearvo ja arvonalentumistestaus (IFRS 3 ja IAS 36)
2. Rahoitusinstrumentit (IFRS 7, IAS 32 ja IAS 39)
3. Etuuspohjaiset eläkkeet (IAS 26)
4. Työsuhde-etuudet (IAS 19)
5. Osakeperusteiset maksut (IFRS 2)
Luonteensa puolesta yllä olevat erät ovat erityiskysymyksiä eikä siten
sovellettavissa kaikilla yrityksillä. Nämä erät voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
Yrityskaupoista ja liiketoimintojen yhdistymisestä johtuvat kirjauskäytännöt,
yrityksen rahoitusjärjestelyihin ja suojaukseen liittyvät käytännöt, sekä
yrityksen erityisiin palkitsemisjärjestelyihin liittyvät käytännöt.
4.3.4 IFRS:n sallimat helpotukset ja niiden käyttö
Ensimmäisen IFRS-käyttöönoton yhteydessä standardi mahdollistaa tiettyjen
helpotusten käytön. Esimerkiksi kun aiemmin on todettu, että yrityskauppoihin
liittyvät standardit koetaan yrityksissä haasteellisiksi, on näihin liittyen
olemassa IFRS:n mahdollistamia helpotuksia (IFRS 1 liite C – liiketoimintojen
yhdistämisiä koskevat helpotukset sekä liite D helpotukset muiden IFRSstandardien vaatimuksista). Merkittävinä helpotuksina haastateltavat
yksimielisesti pitivät yrityshankintoihin liittyviä helpotuksia:
sun ei tarvitse mallintaa 100 vuotta takaisinpäin, kun yhtiö on ollut olemassa näitä
yrityshankintoja, tarkoittaa sitä että ne liikearvot esimerkiksi jotka olisi muodostunut
vuonna 2000 niin niitä ei tarvi nyt sitten sinne enää lisätä kun ne on poistettu FAS:ssa
pois…Et kyllä sieltä runsaasti helpotuksiakin siihen konvertointiin on olemassa mutta pääsääntö on, että vertailuvuosi pitää olla IFRS-standardien mukaisia mutta siellä
on IAS 1 tiettyjä helpotuksia listattuna (H1).
Se mikä on suurin helpotus ja mitä yleensä käytetään, on se, että liikearvo jäädytetään siihen avaavaan taseeseen, eli ei lähdetä avaamaan hankintoja jotka ovat tapahtuneet ennen sen avaavan taseen ajankohtaa. On toki ollut yhtiöitä jotka sen on tehnyt, mutta se aiheuttaa sitten myös sen että sun pitää tehdä impairment-testi jokaiselle vuodelle joille sä oot tehny ne PPA:t. Sitten muuntoerojen nollaaminen on toinen…se riippuu miten yhtiöllä muutenkin on seuranta muuntoeroista ja kuinka paljon hankintoja siellä on ollut. Sitten siellä on muitakin Tekesiin liittyen (H4).
Voi olla hyvinkin merkittäviä, varsinkin noihin yrityshankintoihin liittyvät. Niitä
kannattaa oikein kunnolla miettiä, aika monikin listautumisvaiheessa miettii että
missä vaiheessa tehdään konversio ja minkälaisia helpotuksia käytetään...Tää on
vielä semmoinen asia mikä useilta jää huomaamatta tai useilta ja useilta mutta joskus
jää huomaamatta ne helpotukset ja niillä voi olla isokin vaikutus siihen
lopputulemaan sitten (H5).

IFRS:n sallimien helpotusten osalta tuli myös ilmi se, kuinka tärkeää
tilintarkastajalle on käydä myös nämä yrityksen johdon kanssa läpi. H5
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mielestä tämä on yksi isoimmista asioista konversion jälkeen josta voi nousta
keskustelua mikäli näitä ei ole huomioitu tarpeeksi.

4.4 Toimeksiannon suunnittelu
Pohja koko toimeksiannon suunnittelulle luodaan hankkimalla ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta ja prosessiympäristöstä. Haastateltavien mukaan ymmärrys ollaan monesti saatu jo aikaisempina vuosina, kun ollaan ylläpidetty
vuorovaikutteista keskusteluyhteyttä asiakkaan kanssa. Ymmärryksen avulla
tilintarkastaja kykenee siten suunnitteluvaiheessa kartoittamaan tarkoituksenmukaisia tarkastustoimenpiteitä itse tilinpäätöstarkastusta varten.
…me ollaan niin iholla oltu siinä jo aikaisempina vuosina, että me tiedetään se yhtiön
liiketoiminta ja laskentakäytännöt niin hyvin, että me pystytään hahmottamaan jo itsekin missä niitä lukujen konvertointipaikkoja tulee (H1).
…IFRS-konsultit jotka ovat sitten erityisesti käynyt yhtiön johdon kanssa sen tuloksen ja taseen ja liiketoiminnan lävitse ja arvioinu, että mistä tulos- ja tase-eristä tulee
sitten FAS:n ja IFRS:n välisiä eroja ja tilintarkastuksen suunnitteluun se vaikuttaa
niin että sieltä tulee eri tyyppisiä arvionvaraisia eriä tarkastuksen alle (H1).
No meillä on yleensä sillä tavalla et edetään rinnakkain koska sit taas, jos on ainakin
esimerkiksi listautumisprojekti tai velkakirjan listalle laitto niin sithän se aikataulu
on niin kiireinen, että kyllä se pitää olla jo ennen sitä hetkeä sitten tavallaan tehty
(H2).

Toimeksiannon suunnittelun tarkoituksena nähdään kartoittaa ensinnäkin
olennaisuuden näkökulmasta se, mitkä tilinpäätöserät ja yrityksen sisäiset
kontrollit tulevat tarkastuksen alle (scoping) ja toiseksi tiettyjen erien
arvionvaraisuus riskin näkökulmasta. H5:n mukaan konversiovaiheessa tulee jo
tilintarkastajan tietoon merkittävimmät erot ja olennaisimmat erät, jolloin tällä
saadaan jo rakennettua pohjaa tulevalle tilintarkastussuunnitelmalle.
Riskiarvio vaikuttaa muun muassa siihen kuinka paljon tilintarkastusevidenssiä
tarvitaan, jotta saavutetaan tietty varmuustaso siitä, että tilinpäätös ei sisällä
olennaista virhettä. Toisin sanoen, kuinka paljon varsinaista aineistotarkastusta
joudutaan lopulta tekemään.
Tilintarkastuksessahan tyypillisesti tehdään riskiarvio ja se tarkoittaa sitä, että mitä
arvionvaraisempi erä tai mitä on odotettavissa, että voi sisältyä virhe erään niin nämä tekijät vaikuttaa siihen, että kuinka paljon me käytetään aikaa ja työtä jonkun tietyn erän tarkastamiseen (H1).
Kyllä tarkastuksessa isoimpiin eriin se kohdistetaan eli niihin eriin joissa on
isoimmat FAS-IFRS erot tai jotka on teknisesti hankalia eli arvionvaraisia tai
joudutaan tehdä tällaisia laskelmia joissa on paljon johdon oletuksia taustalla (H5).
No tietysti ihan ykkösjuttu on varmaan ensimmäisenä se, että mikä se meidän tiimi
on…tarvitaanko spesialisteja. Yleensä saattaa käydä niin, että se asiakas- tai toimek-
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siantoriski kasvaa, jos menee listatuksi yhtiöksi. Se aiheuttaa tiettyjä vaatimuksia
meidän sisäisessä laadunvalvonta-prosesseissa…tietysti tilintarkastushan on lähtökohtaisesti riskipohjaista duunia elikkä luonnollisesti me ruvetaan miettimään nyt
sitten ne riskit voivat olla erilaisia, että jos vaikka aikaisemmin liikevaihdon tuloutus
FAS:ssa on ollut hyvin suoraviivainen eikä me havaita siinä välttämättä merkittävää
riskiä niin se voi IFRS:ssä ollakin hyvin tulkinnanvarainen jolloin se riski kasvaa joka
tietysti aiheuttaa siinä suunnittelussa että milloin tehdään tarkastustoimenpiteitä,
kuinka paljon ja minkä tyyppisiä tarkastustoimenpiteitä (H3).

Tiimitykseen liittyen yhteenvetona tilintarkastussuunnitelmaan voidaan pitää
sitä, että kun ollaan saatu ymmärrys ensinnäkin asiakkaan liiketoiminnasta ja
edelleen asiakkaan konvertointipaikoista, tiimityksen osalta pystytään
tarkentamaan IFRS-osaajien rooli tarkemmin.
4.4.1 Budjetointi
Budjetoinnin voidaan ajatella koostuvan kolmesta eri osa-alueesta: Tiimitys,
aikataulu ja toimeksiannon laskutus. Nämä kolme asiaa kulkevat käsi kädessä
ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tiimin rakenteeseen liittyvä budjetointi
tarkoittaa sitä millainen/minkäkokoinen tarkastustiimi on ja minkä kokemuksen omaavaa henkilöstöä toimeksiannossa vaaditaan. Kun ollaan saatu ymmärrys IFRS-konvertoinneista ja merkittävimmistä eristä, voidaan tämän pohjalta
lopulta koota tiimi, joka soveltuu tiettyyn toimeksiantoon.
Jos on liikearvoa, niin sittenhän meillä on tiimissä mukana asiantuntija meidän corporate finance –puolelta, joka katsoo nämä arvonalentumistestaukset ja sit jos siellä
on yrityshankintoja, niin sit on taas IFRS-asiantuntija katsomassa sitä puolta et kyl se
tuo siihen enemmän niitä osapuolia… sitten nämä uudet standarditkin tekee sen, että
tänä vuonna etenkin korostuu se asiantuntijoiden mukana olo (H2).
Silloin kun me tiedämme että yhtiö rupeaa soveltamaan IFRS:ää, niin silloin katsotaan että tiimin partner ja managerit olisi IFRS-akkreditoituja, koska kun allekirjoittaa IFRS-tilinpäätöksen niin sulla pitäisi olla akkreditointi taustalla että sun pitää
ymmärtää IFRS:ää (H4).
Et yleensä se on tiimin ainakin partner ja manager ja sitten senior saattaa olla, riippuu vähän, että minkä tyyppinen konversio on kyseessä mutta aika pitkälti se myös
tehdään osittain managerin toimin. Koska se on paljon review-työtä mitä siinä tehdään ja toki nuorempia voidaan käyttää lukujen prikkaamiseen (H4).
jos yhtiön koko pysyy samana niin jos siis sillä ei toiminnassa tapahdu muuta niin
silloinhan niiden itse peruslukujen tarkastamiseen pitäisi sinänsä kauheasti vaatia lisäpäitä, toki se kokemus pitäisi olla eri ja jos mietitään että niitä liitetietoja tulee
enemmän läpikäytäväksi niin sehän on oikeasti vaan siinä tilinpäätöksessä eli silloin
voi joskus olla lisäpari käsiä mukana läpikäymässä ja prikkaamassa lukuja mutta
muutoin niin ei mitään dramaattista kasvua tiimissä…toki pitää katsoa että tiimillä
on se oikea kokemus, jolloinka voi olla että vaihdetaan henkilöitä (H4).

Haastateltavien kokemus on, että tiimin koossa ei välttämättä tapahtu
dramaattista muutosta, vaan se liittyy enemmän tarkastajien kokemuspohjaan.
Toinen budjetointiin liittyvä seikka, on tarkastustyöhön varattava aika, eli
kuinka paljon arvioidaan kokonaistuntimääräksi per grade-luokka (assistentti,
manager, partner jne.) ja lopulta koko toimeksiantoon vaadittavaan aikaan.
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Pörssiyhtiöillä aikataulutus on raportointivelvoitteista johtuen tiukka, joten
aikataulupaineet tulevat olennaisesti tästä.
Liitetiedot kasvaa valtavasti IFRS:ää soveltavilla yhtiöillä että kyllä sieltä tulee monesta paikkaa sitten lisätyötä ja osa siitä lisätyöstä tyypillisesti näissä toimeksiannoissa johtuu siitä että nämä yhtiöt on listoilla, ei pelkästään siitä että ne IFRS:ää soveltaa,
et sieltä tulee sit osavuosikatsaukset ja montaa muuta sellaista listayhtiöille pörssin
sääntöjenkin kautta tulevaa (H1).
...saman kokoisessa FAS-konsernissa esimerkiksi se ois todennäköisesti se lisäys siis
listaamattoman FAS-konsernin vs. listattu IFRS-konserni, vois heittää että joku 30%
ehkä vois olla lisätyötä (H3).
en mä varmaan kauheasti valehtele, jos mä sanon, että se varmaan tuplaantuu, jos ei
enemmänkin se aika (H4).
se että on ensimmäinen kerta, kun yhtiö on tehnyt ne laskelmat. Laskelman perusteet
taustat täytyy tarkastaa, katsoa että ne menevät oikein liitetietoihin, katsotaan että liitetiedoista taseeseen kaikki skulaa niin kuin normistikin mutta eniten aikaa menee
oikeasti niiden taustalaskelmien läpikäymiseen. Tuplasti ainakin, sanoisin että 1-2
päivää ainakin ja FAS-liitetiedot menevät normaalisti sanotaanko ehkä puolessa päivässä että siinä tulee läpikäytyä (H4).
…dokumentaation läpikäymistä, siltalaskelmien läpikäymistä saatika siihen että
aletaan tasekirjaa tarkastamaan joka taas muuttuu merkittävästi. Jos aatellaan että
lukujen tarkastus on alle puolet konversiosta ja itse tasekirja ja liitetietojen tarkastus
on yli puolet sen konversion tarkastamisesta, että se on se isompi osuus (H5).
Tosin sittenhän meillä on jokaisessa konversiossa meidän omat IFRS-asiantuntijat
mukana jotka tekevät IFRS-review:n siihen vielä. Ne ei tee sitä tarkastustyötä mutta
ne käy sen lopputuleman läpi sen tasekirjan ja antaa omat kommenttinsa ja haastaa
että miten on päädytty mihinkin ratkaisuihin ja katotaan vielä tiimistä
riippumattoman osapuolen toimesta se asia läpi että jäikö jotain huomaamatta.
Mutta työmäärä kasvaa, se on ihan selkeä (H5).

Kolmas osa-alue eli toimeksiannon laskutus sovitaan asiakaskohtaisesti, kun on
arvioitu tiimin koostumus ja budjetoitu aika. Eri grade-luokilla (associate, senior associate, manager, engagement leader) on luonnollisesti myös eri tuntihinta, joka vaikuttaa lopulta omalta osaltaan tarkastuksen laskutukseen (Horsmanheimo et al. 2017, s.214). Koska IFRS-tilinpäätöksen tarkastus vaatii erityisasiantuntijoita, nousee tarkastuksen budjetoitu laskutus jo tästä syystä. Toinen
seikka mikä vastaajien mukaan vaikuttaa laskutukseen on myös edellä mainittu
tilinpäätöksen raportointipaketin laajentumisesta johtuva työmäärän kasvu.
Tarkastukseen käytettävään aikaan ja laskutukseen H5 vastasi seuraavasti.
jos ajattelee että ensinnäkin pitää tutustua eroihin ja käydä kaikki erot ja dokumentit
läpi ennen kuin edes alkaa tarkastamaan mitään FAS-IFRS –lukueroja. Sen jälkeen
pitää tarkastaa ne FAS-IFRS –lukuerot, sitten alkaa tasekirjan tarkastus johon meillä
kuuluu IFRS-Checklistin täyttö joka on se muutama tuhat sivua pitkä.
ERITTÄIN hyvin tehdyssäkin IFRS-konversiossa niin harvemmin on nähnyt
tilanteita jossa se tarkastus maksaisi alle 20-30 000 euroa. Että siinäkin puhutaan jo
erittäin pienestä ja hyvin tehdystä. Siihen menee vaan aikaa että jos ajattelee
liitetietojen määrää, että jos sulla on vaikka 40 liitetietoa ja sä käytät tunnin jokaiseen
ja katot ne 3 vuotta läpi, eli käytät 20 minuuttia / vuosi ja jokainen joka on tehnyt
tilintarkastusta tietää että 20 minuutissa ei päästä vielä mihinkään. Siihen tulee
vähintään 40 tuntia, todennäköisesti sitä tulee 100 tai 120 tuntia ja siinä ei oo tehty
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mitään muuta kuin liitetiedot vasta tarkastettu. Jos vaikka kerrot sen alimmalla
tuntihinnalla tai jollain tällaisella kuvitteellisella tuntihinnalla joka voi olla vaikka
100 euroa, todellisuudessa se on paljon korkeampi niin sitä tulee jo 12 000. Ja sitten
vielä luvut päälle ja kaikki erodokumentaatio ja raportointi hallitukselle ja kaikki niin
se on varmaan minimissään puhutaan semmoisesta 30 000 - 40 000 eurosta. Ehkä
käytännössä ollaan 50 000 – 100 000 välissä mitä se voisi maksaa. Siihen riippuu
tietysti montako vuotta katotaan ja kuinka vaikeita asioita on ja kuinka se on
dokumentoitu (H5).

H5 kokemuksen mukaan liitetietojen kasvu IFRS-tilinpäätöksen myötä on yksi
merkittävä ajuri tilintarkastuskustannusten kasvussa.
4.4.2 Arvionvaraisuus
Koska IFRS:n mukana johdon arvionvaraisuus tilinpäätöksissä lisääntyy johtuen esimerkiksi liikearvon arvonalentumistestauksesta ja käyvän arvon kohdistuksista, käsiteltiin tätä aihetta haastatteluissa. Haasteelliset erät ja standardit –
kohdassa esille tulleista vastauksista myös ilmenee, että suurin osa näistä eristä
liittyy nimenomaan arvionvaraisuuteen.
…enenevissä määrinhän sitä tasetta IFRS:n puolella arvostetaan käypään arvoon…onhan se ihan selvää et se arvionvaraisuus kasvaa… mut toisaalta sitten jos
aattelee et meillähän on uudistettu kirjanpitolaki joka on kyllä ottanut harppauksen
IFRS:än suuntaan, eli 2016 kun tuli tää uudistettu niin siellähän on näitä IFRSoptioita et vaikka tänä päivänä olisi FAS-tilinpäätös niin ei se sitä sano etteikö sielläkin olisi sitä arvionvaraisuutta koska nythän esimerkiksi rahoitus-leasing voi käsitellä jo FAS:ssa samalla tavalla…(H3).
…IASB joka näitä standardeja kirjoittaa niin sehän peräänkuuluttaa entistä enemmän
vielä sitä, että johdon pitäisi käyttää enemmän sitä harkintaa et ollaan siinä pisteessä,
että kun standardeja on sovellettu niin pitkään niin ne tilinpäätökset alkavat olla tavallaan turhan saman näköisiä ja sieltä ei enää nouse esille ne yrityskohtaiset asiat…(H3).
…yleensä kun puhutaan arvionvaraisista eristä ja niiden tarkastelusta niin se lähtee
kyllä pitkälti liikkeelle siitä, että ymmärtää ensinnäkin, miten johto ajattelee asioita.
Ymmärtää sen, että mitkä ovat ne olettamukset mitä ollaan tehty, haetaan tukea niille
olettamuksille ja hyvin monesti tilintarkastaja käyttää kun on kyse isosta arvionvaraisesta erästä, otetaan vaikka yrityshankinta ja siihen liittyvä PPA ja siihenhän liittyy asiakkuuden arvostukset mahdollisesti, siihen voi liittyä teknologia, siihenhän
voi liittyä mitä tahansa mitä ei oo aikaisemmin huomioitu ja kaikkihan lähtee tosiaan
liikkeelle siitä että ymmärretään että miten se yhtiö on katsonut asioita, katsoo läpi
ne olettamukset ja katsoo että löytyykö muualta tukevaa tukea siihen (H4).
Eli aina kun on arvionvaraisuutta näissä laskelmissa niin meidänhän pitää arvioida
että onko ne sovellettavan kirjanpitonormiston eli IFRS:n mukaisia, onko ne
kohtuullisia ja yleensähän ne liittyy hyvin paljon esimerkiksi voi olla varauksia ja
eläkevelvoitteita, tiettyjä arvostuskysymyksiä, liikearvon arvonalentumistestaus on
yksi tämmöinen perinteinen jossa käytetään paljonkin harkintaa johdon toimesta. Jos
miettii että jos vastaa kysymykseen että lisääkö IFRS-tilinpäätös arvionvaraisuutta
niin kyllä varmasti lisää. IFRS kumminkin käytetään aika paljon enemmän
arvostusmalleja jotka perustuu johdon harkintaan ja kun FAS:ssa (H5).

H5 toi myös toisaalta esille sellaisen seikan, että tilintarkastuksen näkökulmasta
itse arvionvaraisuus sinällään ei ole se ongelma tai haaste, vaan ennemminkin
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laadukkaan dokumentaation puute josta tilintarkastaja saisi soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä.
…vaikka tehdään IFRS-konversio niin sen dokumentoinnin taso ei oo sillä tasolla, ei
oo tehty riittävän tarkasti, että kyllä johdolla yleensä hyvät perusteet niille miksi se
tekee jotain valintoja on, mutta niitä ei oo vaan osattu laittaa kirjalliseen muotoon ja
siitä kyllä käydään paljonkin keskustelua ja tottakai sitten riippuen vähän yhtiöstä ja
sen elinkaaren vaiheesta ja taloudellisesta tilanteesta niin välillä käydään tiukkojakin
keskusteluja että miltä se tulevaisuus nyt näyttää ja miten näihin on nyt päästy (H5).

Vaikka arvionvaraisuus on teemana abstraktimpi mitä normaalit
tilinpäätösolettamat, syy miksi se IFRS:n myötä vaikuttaa entistä enemmän
tilintarkastajan työhön on se, että tilinpäätöksessä sillä on ensisijaisesti
vaikutusta tase-eriin ja niiden arvostamiseen.
4.4.3 Tarkastustoimenpiteet
Tilikauden aikaisessa tarkastuksessa, tai listayhtiön osalta osavuosikatsauksien
yhteydessä H3:n mukaan tarkastustoimenpiteet ovat hyvin pitkälle analyyttisiä,
eli seurataan toiminnan kehitystä tilikauden aikana ja reagoidaan mahdollisiin
epätavanomaisiin muutoksiin vertailukaudesta suorittamalla tarkempaa aineistotarkastusta. Tämän osalta yhtiön siirtyessä FAS:sta IFRS:ään, varsinaisiin tarkastustoimenpiteisiin ei tule suurta muutosta sillä tilintarkastajaa velvoittavassa ISA-standardeissa ei tämän suhteen ole erittelyä siitä onko kyseessä kansallisen lainsäädännön mukaan tehtävä tilinpäätös vai kansainvälisten standardien
mukaan tehtävä.
Toimeksiannon suunnittelussa H4 lähti liikkeelle aikataulutuksesta eli siitä miltä vuodelta IFRS-tilinpäätös laaditaan ensimmäisen kerran ja millainen
raportointiaikataulu yhtiöllä on. Tämän jälkeen sovitaan yhtiön kanssa materiaalien toimituksesta (FAS-IFRS eroanalyysit). Ennen itse tilinpäätöstarkastusta,
tilintarkastuksen sujuvuuden kannalta H4 toivoo, että yhtiöt toimittaisivat
myös avaavan taseen ja sitä edeltävä vuoden vertailuluvut jo tilikauden aikana
tarkastettavaksi.
4.4.4 Vertailutietojen IFRS-konversio
Ensimmäisen IFRS-tilinpäätöksen tarkastamisessa tilintarkastaja joutuu käymään läpi 3 tasetta ja 2 tuloslaskelmaa, joka tarkoittaa sitä, että IFRSkonversiossa joudutaan konvertoimaan useamman vuoden tilinpäätökset
IFRS:n mukaiseksi. Aiemmissa alaluvuissa esille noussut 1-2 vuoden aikajänne
kuulostaa näin ollen loogiselta.
…se konvertointi pitää aloittaakin ja se projekti hyvissä ajoin, jotta se esimerkiksi nyt
2018 vuoden vaikka keväällä listautuis yhtiö, niin sen listalleottoesitteeseen tulee sisällyttää tilinpäätös 2017 IFRS:n mukaisesti ja siinä taas pitää olla vertailutietona 2016
vuoden vertailutiedot ja jotta 2016 pystytään taas pääsemään niin on pitänyt konvertoida myös 2015 luvut jotta saadaan se oma pääoma siellä oikein ja toisin sanoen niin
siinä on useamman vuoden konversiosta kysymys (H1).
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Tyypillisestihän siihen konversiossa vaaditaan aina se avaava tase ja siinähän meillä
se vertailukauden alkuun katsotaan siltä hetkeltä ne kaikki relevantit asiat ja sopimukset ja tehdään rahoitusleasing-analyysit ja katsotaan ne kaikki taseen erät et se
on aika pitkälle se avaava tase et tavallaan sen viimeisen FAS, viimeistä edeltävä
FAS-tilinpäätöksen läpikäynti koska siitähän sit ne vaan vyörytetään eteenpäin sit ne
oikaisut sitten (H2).
Se ensilaatijan tilinpäätös on siinä mielessä erilainen, että siellä on 3 tasetta eli sitä
kautta se on tietysti valittu se tavallaan raportointikausi ja sit tietysti tulee sitä edeltävä kausi ja sen edeltävän kauden avaava tase pitää olla myös IFRS:n mukaisesti esitettynä, niin sitä kautta tietysti joudutaan kaikki vertailutiedot laatimaan (H3).
Avaava tase, koska yhtiön pitää dokumentoida ihan sen avaavan taseen erot ja sitten
tehdä laskelmat, samoin sitten vertailukauden erot ja laskelmat ja sitten toki se kuluva kausi siinä, että kyllä ne kaikki käydään läpi koska se on kumminkin sitten kun sä
teet sen ensimmäisen IFRS-tilinpäätöksen ja sä annat kertomuksen, niin siinähän on
uudet vertailutiedot mitä ei ollut aikaisemmin ja sitten onhan siinä avaava tase ja
kaikki nehän vaikuttavat siihen vuoteen mistä sä sen kertomuksen annat (H4).
Jos aatellaan että yhtiö sanois että he tekee ensimmäisen IFRS-tilinpäätöksen
vuodesta 2017 niin silloinhan meillä olisi se 2017 vuosi ja sitten olisi vertailuvuosi
2016, eli siitä tulis jo 2 vuotta. Ja jotta 2016 voidaan tehdä niin pitää tehdä se avaava
tase joka on 2015 loppu eli 2016 alku niin silloinkin katotaan vähintään 3 tasetta ja 2
tulosta. Että ikinä ei voida katsoa että tää on 1 vuoden kääntäminen niin semmoista
ei oo ellei yhtiö oo just perustettu. Et jos on toiminnassa oleva yhtiö niin se on
vähintään 3 tasetta ja 2 tulosta se joka katotaan (H5).
Ja sitten että kuinka ne tarkastetaan niin jokainen vuosi ihan samalla tarkkuudella et
se ei eroa sillai, että ei katota noita alkuja ja katotaan tää kuluva vuosi niin ei niin
vaan kaikki katotaan samalla tarkkuudella (H5).

Merkille pantavaa H5 vastauksessa on se, että kaikki vertailutiedot tarkastetaan
suoraviivaisesti samalla työpanoksella. Näin ollen vertailutietojen tarkastus
edesauttaa omalta osaltaan IFRS-tilinpäätöksen tilintarkastukseen käytettävää
aikaa ja siten laskutuksen kasvua.
4.4.5 Laajemmat liitetietovaatimukset
Käyvän arvon soveltamisen lisäksi, laajentuneet liitetietovaatimukset ovat yksi
keskeisistä muutoksista mitä siirtyminen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön merkitsee.
Liitetietoihin ei tule ainoastaan yksityiskohtaisempaa informaatiota jo nykyisiin
raportoitaviin tietoihin, vaan myös lisäksi täysin uutta informaatiota, jonka
odotetaan palvelevan entistä paremmin kansainvälistä lukijaa ja toisaalta
edesauttaa globaaleilla markkinoilla toimivien yritysten vertailukelpoisuutta.
…esimerkkinä segmenttiraportointi ja sellaista ei Suomen kirjanpitolain mukainen tilinpäätös tunnista eli jos yhtiöllä on vaikka 2 liiketoimintaa öljyn myynti- ja öljynporausliiketoiminta, tiettyjä sääntöjä on segmenttiraportointien liitetietojen esittämisessä ja jos ne on yhtiön sisällä niin FAS-tilinpäätös ei oikeastaan vaadi mitään esittää
niin IFRS-tilinpäätöksessä eri segmentit pitää niiden tuotot, kulut ja tulokset esittää
(H1).
Segmenttiliitetiedot niitä ei oo FAS:ssa, ne tulee IFRS:ään jos oot listattu yhtiö (H4).

48
Sitten on vaikkapa esimerkkinä liikearvon arvonalentumistestaus –liitetiedot, se kuten todettu, jos aiemmin FAS ei sellaisia tunnista, sitten on rahoituksesta paljon pitää
kertoa, rahoitusriskeistä, pääomarakenteesta, pitää kertoa myyntisaamisten ikääntymisistä ja erääntymisistä ja osakepalkitsemisjärjestelmistä pitää kertoa ja lähipiiriliiketoimintojen liitetiedot ovat huomattavasti laajemmat, pitää kertoa laskennallisista veroista paljon asioita, tuloverojen täsmäytyslaskelmat pitää tehdä…Niihin liitietietoihin vielä ehkä yksi keskeinen on yrityshankinnoista nähtävät liitetiedot niin ne
ovat aika kattavia IFRS:ssä (H1).

H3 nostaa liitetietojen tarkastuksen osalta myös riskiperusteisen
lähestymistavan. Olennaisen virheellisyyden riskiä käydään läpi seuraavassa
alaluvussa, mutta lyhyesti sanottuna tässä kontekstissa, olennainen
virheellisyys tilinpäätöksessä voi myös olla lukujen sijasta esitetyissä
liitetiedoissa mikäli jotain hyvin olennaista jätetään kertomatta tai se kerrotaan
virheellisesti.
...siellä on huomattavan paljon tarkempaa sääntelyä IFRS-standardeissa mitä asioita
pitää esittää ja sanotaanko että normaali FAS-tilinpäätöksessä niin yleensä se liitetieto katsotaan mutta ehkä IFRS-tilinpäätöksessä sekin muuttuu riskipohjaisemmaksi,
elikkä mietitään sitä liitetietoa minkälainen se on, mitä informaatiota se antaa suhteessa siihen muuhun tilinpäätökseen ja sit arvioidaan että mikä on riskinen liitetieto,
mikä on vähempiriskinen liitetieto ja sitä tarkastustyötä suunnataan sen mukaisesti
(H3).
No rahoitusinstrumentit ovat yleensä aika muutama sivu, eli sitä FAS:ssa ei edes ole
niitä liitetietoja siellä. Sitten jos sulla on osakeperusteisia maksuja, niin niistä tulee
omat liitetiedot mitä FAS:ssa myöskään ei ole. Siellähän on omat tiedot jos yhtiöllä
on optiojärjestelyitä ja montako optiota ulkona ja näin mutta IFRS:ssähän tulee
enemmän tietoa siitä että paljonko ulkona, montako on käytetty, moni rauennut ja
näinpäin pois. Sitten lähipiiriliitetiedot riippuen, että onko sulla lähipiiritransaktioita
vai ei. Sitten jos sulla on näitä etuuspohjaisia eläkejärjestelyitä, niissä tulee muutama
sivu, pari kolme sivua yleensä, FAS:ssa niistä ei ole mitään. Sitten nyt uusi tuloutusstandardi tuo tullessaan enemmän liitetietoja, ja sitten jos sulla on rahoitusleasingia
taseessa niin välttämättä siinä ei tuu niin paljon toki IFRS tuo sen näkökulman, että
jos oot vuokralleantaja niin sun pitää kertoa tietyt liitetiedot, FAS:ssa ei oo ihan vastaavan tyyppistä…ja toki sitten jos sä arvostat jotakin käypään arvoon, jos sulla ois
vaikka sijoituskiinteistöjä ja sä sovellat hankintamenomenetelmää siihen, eli hankinta-arvon mukaan sen arvostat niin silloinhan sun täytyy vielä IFRS:ssä kertoa niiden
käyvät arvot…(H4).
Liitetiedot kasvaa merkittävästi ja tää tulee yleensä yrityksille yllätyksenä ja yleensä
niiden yritysten raportointijärjestelmiä ei ole tehty siten että ne keräisi niitä kaikkia
liitetietoja mitä IFRS-maailmassa tarvii. Kyllä niihin tarkastamiseen menee aika
paljon enemmän aikaa ja miksi, niin siellä annetaan tarkempaa informaatiota se
sisältää enemmän arvionvaraisuutta ja sit se sisältää paljon enemmän standardeista
tulevia määräyksiä mitä kaikkea siellä pitää kertoa (H5).

Vastauksista nousi esille, että erät jotka aiemmassa alaluvussa identifioitiin
haasteellisiksi ja sellaisiksi joissa on havaittu suurimmat erot FAS:n ja IFRS:n
välillä, myös liitetietojen osalta tällaisia liitetietoja ei FAS-tilinpäätöksessä ole
ollut ollenkaan. Tällaisia haastateltavien mukaan ovat esimerkiksi
rahoitusinstrumentit, osakeperusteiset maksut ja etuuspohjaiset eläkkeet. Tämä
on loogista johtuen siitä, että kun kirjauskäytäntö muuttuu merkittävästi, on
hyödyllistä
informaation
merkittävyyden
kannalta
antaa
lukijalle
yksityiskohtaisempaa informaatiota tällaisesta erästä.
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4.4.6 Olennaisen virheellisyyden riski ensimmäisessä IFRS-tilinpäätöksessä
tilinpäätös- ja kannanottotasolla (tilintarkastajan näkökulma)
Olennainen virheellisyys tilinpäätöksessä on se, mihin tilintarkastaja kerää
tilintarkastusevidenssiä. Toisin sanoen antaa lausunnon siitä, onko yhtiön
tilinpäätöksessä sellainen virhe, jolla voisi olla merkittävä vaikutus niihin
päätöksiin mitä tilinpäätösinformaation lukija tekee sen perusteella. Koska
muutos suomalaisesta kirjanpitokäytännöstä IFRS:ään on merkittävä, oli tämä
yksi tärkeimmistä käsitteistä käydä läpi haastatteluissa. On ymmärrettävää, että
kun kirjauskäytännöt ja arvostusmenetelmät muuttuvat, kasvaa myös
tilintarkastusriski.
Ne tarkastettavat erät ovat erilaisia ja niihin liittyy erilaiset riskillisyystasot koska
IFRS on paljon enemmän arvionvaraisuutta ja käypiä arvoja käytetään ja se on seikkaperäisempi se IFRS-ohjeistus kun FAS-konsernitilinpäätöksissä niin toki tilintarkastusriski on sitä kautta varmastikin ehkä kohonneempi ja sitä kautta toisaalta meidän pitää tehdä nämä työt (H1).

Toisaalta H2 toi myös esille sen, että itse riskilähtöinen ajattelutapa itsessään ei
muuta, vaan uusista kirjauskäytännöistä johtuen riskimäärittelyyn tulee
sellaisia eriä tai arvostussääntöjä mitä on aiemmin tarkastettu eri tavalla tai ei
ollenkaan.
Tavallaan sama riskilähtöinen tilintarkastustapahan meillä on, oli ne sitten FAS tai
IFRS, et tietysti sitä kautta että esimerkiksi siellä jää liikearvon poistot pois ja tase
kasvaa niin sittenhän ne voi jonkun verran ne olennaisuusarvot nousta...onhan se
ihan selvää et se meidän fokus on myös sit ihan erilainen koska muutenkinhan me
yleensä täytetään meillä on tällaiset disclosure checklist millä me varmistetaan tavallaan toisaalta se dokumentaatio, et kaikki on katettu...sit tietysti se mikä tekee sitten
se, että jos on kyseessä tällanen niin sanottu PIE-yhtiö mille pitää antaa tämmöinen
kertomus missä on tällaiset tarkastuksen kannalta olennaiset seikat, kun nythän tuli
nää uudet kertomukset niin sitten se pitää avata et mitkä on ollut ne tärkeimmät osaalueet mitä on katsottu ja miten niitä on katsottu (H2).

H3 nosti myös esille sen, että riskilähtöinen tilintarkastustapa tarkoittaa
riskikartoituksessa sitä, että IFRS-asiantuntijoiden käyttö on ensisijaisen tärkeää.
Mun mielestä siellä IFRS-tilinpäätöksessä ne riskit ovat ehkä spesifimpejä, koska just
kyse on vaikka tuloutusstandardin käytöstä et siellä on tarkat säännöt miten se menee tai sitten liikearvon arvonalentuminen tai jotain vastaavaa ja ne riskit mitä sieltä
yleensä, varsinkin jos ne on yhtään merkittävimpiä, niin aiheuttaa melkein automaattisesti sen että siinä on melkein joku spesialisti sit hankittava sen riskin tarkastamiseen (H3).

Olennaisen virheellisyyden riski voidaan nähdä ilmenevän kolmessa eri kohteessa: Kirjaamisessa, arvostamisessa ja/tai esittämistavassa. Kokemus missä
kohtaa yleensä IFRS-käyttöönotossa voi esiintyä olennaista virhettä on haastateltavien mukaan kirjaamisessa ja arvostamissa.
Kirjaamisessa ja arvostamisessa, ei välttämättä niinkään esittämisessä. Kirjaaminen
siinä, että ei ymmärretä mitä kirjataan, jos ei oo oikeasti sitä kokemusta, ja arvostaminen siinä mielessä, että ei oo ymmärretty mitä se standardi hakee. Ja tottahan toki
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ne arvostamiset, jos ne on hyvin pureskeltu läpi ja hyvin dokumentoitu siinä diagnostiikka-vaiheessa, niin silloin se ei välttämättä ole se ongelma enää vaan sitten on
nimenomaan se kirjaaminen tai sanotaanko niin kun sä teet sen laskelman jota sä
käytät kirjaamisen perustana, jos et sä silloin ymmärrä kun sä teet laskelmaa mitä oli
tarkoitus muuttaa niin siinä tulee ne isoimmat virheet (H4).
Silloin kun laaditaan ensimmäinen IFRS…konversio aloitetaan ja ensimmäinen se
avaava tase laaditaan, niin siinä se on varmaan myös kirjaamisessa se riski, että
ollaanko tunnistettu kaikki erot ja onko ne kirjattu oikein. Mutta sitten kun ollaan
tunnistettu kaikki erot ja ollaan jo kerran kirjattukin ne oikein, niin sen jälkeen se
riski siirtyy enemmän arvostamiseen ja arvionvaraisuuteen. Että kyllä sen jälkeen
enemmän tulee tätä keskustelua, että no voidaanko tätä kirjata vai ei ja mihinkä
määrään asti sitä voidaan kirjata tai kuinka paljon sitä pitäisi kirjata...silloin kun
tehdään ekaa kertaa niin kyllä siinä ihan teknisessä suorittamisessa…harvemmin
liittyy liitetietoihin mun mielestä olennaisen virheen riskiä, että jos 1 liitetieto on
väärin niin harvemmin se on niin merkittävä virhe että koko tilinpäätös on väärin
että se ei anna oikeaa ja riittävää kuvaa...pitää vielä lisätä että se on sinänsä hassua
kun tarkastuksesta menee suurin osa ajasta siihen liitetietojen tarkastamiseen (H5).

H5:n vastaus yllä tuo mielenkiintoisen ristiriidan tilintarkastukseen siinä
mielessä, että vastausten perusteella vähintään 50% tarkastukseen käytettävästä
ajasta ja lopulta myös laskutuksesta johtuu liitetietojen tarkastuksesta ja
toisaalta juuri niihin ei yleensä nähdä liittyvän olennaisen virheellisyyden riskiä.
4.4.7 Olennaisuus ja olennaisuusrajojen määrittäminen sekä laajuus
Olennaisuusrajojen määrittämisen avulla valitaan ne tilinpäätöserät, jotka
otetaan tarkastuksen piiriin (laajuus). Olennaisuusrajojen määrittämiseen
vaikuttaa ennen kaikkea se, mikä tulos- tai tase-erä on merkittävintä
informaation käyttäjälle. H1 nostaa esille tilinpäätöksen lukijakunnan joka on
IFRS-tilinpäätöksissä laajempi, vaikuttaen olennaisuusrajoihin siten, että
enemmän eriä ja aineistotarkastusta tulee IFRS-tilinpäätöksissä tarkastuksen
piiriin.
Meidän tapa on toimia olennaisuuden määrityksessä on se että kuinka laajasti se tilinpäätös on käytössä ja minkälaisiin tarkoituksiin sitä tilinpäätöstä käytetään siihen
että mitenkä olennaisuuttakin määritellään…toisaalta sen yhtiön liiketoiminta ja sen
tulos/taserakenne vaikuttaa siihen olennaisuuden määrittämiseen ja toimiala millä
se toimii ja tähän IFRS:ään viitaten jos nyt puhutaan listatuista yhtiöistä niin niillähän on silloin laaja lukijakunta ja käyttäjäkunta ja niillä luvuilla on osakkeiden arvostukseen suora ja välitön vaikutus joka tarkoittaa sitä että olennaisuusmäärityksetkin
on alempia kuin vastaavalle listaamattomalle yhtiölle. Jota kautta me siis tehdään
enemmän työtä myöskin sen olennaisuusmäärityksen pienentymisen kautta kuin listaamattomalle yhtiölle (H1).
…tavallaan kun ne luvut muuttuvat, eli sitten laskettavat arvot sit muuttuu niin sitä
kauttahan se vaikuttaa ja tokihan se tuo sitten vaikeuskerrointa siihen tarkastukseen
niin kuin äsken todettiin (H2).
No ohjeistus on, että kun on julkisesti listattu yhtiö, niin lähtökohta sen olennaisuuden määrittämiselle on tulos ennen veroja…kaikki lähtee siitä, että arvioidaan sitä
kuka on sen tilinpäätösinformaation käyttäjä ja mikä on tälle käyttäjälle semmoinen
tieto siinä tilinpäätöksessä jolla on merkitystä hänen päätöksentekoon ja sitä kautta
tilintarkastaja arvioi et mistä sitä olennaisuutta lähetään määrittämään. FAStilinpäätöksestä voi sitten miettiä, että onko se liikevaihto vai taselähtöinen oma pää-

51
oma tai joku muu vastaava määrittelypaikka mutta sanottakoon että sitä olennaisuuden määrittelyn lähtökohdan vaihtoehtoja on vähemmän (H3).

Kirjauskäytännöt FAS:n ja IFRS:n välillä toisaalta aiheuttavat myös sen, että
samasta benchmarkista laskettu olennaisuus on erilainen, koska esimerkiksi
liikearvojen poistojen loppumisen myötä tulos ennen veroja on suurempi.
Tämä taas merkitsee sitä, että IFRS-tilinpäätöksessä näin ollen hyväksyttävä
virheellisyys on suurempi mitä vastaavassa FAS-tilinpäätöksessä.
No sitten jos ajatellaan että meillä on se tulos ennen veroja niin sit kyse että onko
IFRS-konsernista vai FAS-konsernista luonnollisesti se tulos on erilainen, elikkä siinä
mielessä todennäköisesti koska FAS-konsernissa kaikkia konserniliikearvoja poistetaan ja IFRS-konsernissa ei, niin on oletettavaa että se tulos ennen veroja IFRS:ssä on
jonkun verran korkeampi kuin FAS:ssa joka tietysti aiheuttaa sen että meillä saattaa
olennaisuus sen takia olla korkeampi (H3).
...lähetäänkö se tuloksesta ennen veroja, lähetäänkö liikevaihdosta vai mistä lähdetään että kyllähän se ei periaatteessa siinä mielessä, en oleta sen muuttuvan. Toki sitten täytyy miettiä sitä että kaikilla on oma tapansa määritellä niin sitten on tiettyjä
komponentteja mitä pystyy muuttamaan ja ottaa huomioon sen että yhtiö soveltaa
ensimmäistä kertaa IFRS:ää niin varmaan joku komponentti sitten osoittaa että se voi
olla riskialttiimpi jonka takia käydään läpi eriä tarkemmin ehkä kuin jos ei ois mitään
konversiota tapahtunut (H4).
Tottakai kun me lasketaan hyvin pitkälle niistä tuloksen ja taseen luvuista ne
olennaisuudet niin kyllähän se olennaisuus voi muuttua jos tulos ja tase muuttuu,
mutta se tapa kuinka me mistä määritellään niin se ei muutu mihinkään se perus
tekniikka ei muutu. Siihen summaan joka sen laskennan tai tulon mikä sen laskennan
seurauksena tulee niin siihen se voi vaikuttaa (H5).

H1 nosti esille myös sen, että mikäli IFRS-toimeksiannossa käytettävän
Olennaisuuden laskentaperuste tulee liikevaihdon tai taseen loppusumman
sijaan tuloksesta ennen veroja, vaikuttaa tämä tilintarkastuksen siten, että
pienemmän olennaisuusrajan myötä useampia eriä tulee tarkastettavaksi,
jolloin H1:n mukaan tilintarkastaja oppii eri tavalla tuntemaan yhtiön toimintaa
mitä mahdollisesti aiemmin on tuntenut.
...se vaatii tietenkin tilintarkastajaa syventymään entistä tarkemmin yhtiön liiketoimintaan, että sitä olennaisuuden alenemisen kautta varmastikin saattaa tulla sellaisia
eriä ja liikevaihtovirtoja esimerkiksi tai tulosalueita tarkastuksen kohteeksi mitä ei ois
aikaisemmin ollut (H1).

Näin ollen olennaisuusrajojen määrittelyyn ei tule muutosta, mutta riippuen
sen laskentatavasta tarkastettavien erien määrään voi tulla muutosta. Tästä
johtuen tilintarkastaja syventyy entistä enemmän yrityksen toimintaan.

4.5 IFRS-standardin vaikutus käsitykseen yrityksen toiminnan
tuloksen kehittymisestä ja taloudellisesta asemasta
Koska liikearvon vuosittaiset poistot IFRS:n myötä loppuvat, tilikauden tulos
luonnollisesti paranee ja suoraan tasevaikutus näkyy siten myös isompana
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pysyvien vastaavien eränä, sillä poistot eivät pienennä vastaavasti tase-erää.
Yksi merkittävä ero FAS:n ja IFRS:n välillä koskee tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita ja tuloutuskäytäntöä. Toinen sallii osatuloutuksen ja toinen
ei. Tuloslaskelman vaikutukset näkyvät selkeiten siis yhtiön liikevaihdon
tuloutuskäytäntöjen sekä kuluvaikutuksien kautta.
Esimerkiksi rakennusteollisuudessahan IFRS-standardisto ja FAS-standardisto eroaa
aika paljon, niin siellä tuloutumiskäytäntö on hyvin erilainen, että FAS:ssa voi osatulouttaa ja sit käytännössä IFRS:ssä ei, niin sillä saattaa olla isokin vaikutus sit siihen
tuloslaskelmaan (H3).
Kyl se yleensä tahtoo parantua, kun sieltä tippuu ne…et sit yhteen aikaan oli niitä
konversioita et haluttiin päästä eroon näistä liikearvopoistoista ja muista et näyttää
parempaa tulosta sitä kautta (H2).
Tietysti tuloksella on nämä laajan tuloksen erät missä näitä arvonmuutosjuttuja niin,
mikäli yhtiö on semmoisella toimialalla missä niillä on merkitystä niin tietysti
tuloskin voi näyttää hyvinkin erilaiselta…mutta kyllä tässä meidänkin esimerkissä
niin kyllä konsernin tilikauden tulos on huomattavan paljon isompi jo ihan
pelkästään niiden konserniliikearvon poistojen puuttumisen takia (H3).
Voi muuttua ihan jo siitä, että esimerkkinä se, että osakeperusteisista maksuista tulee
kuluvaikutusta mitä ei tule FAS:ssa niin se vaikuttaa tulokseen (H4).
jos meillä on yhtiö joka on vuokrannut paljon joka on vuokratiloissa ja vuokrannu
paljon koneita ja kalustoa niin FAS:ssahan ne on meillä liiketoiminnan muissa
kuluissa kaikki vuokrakustannukset ja rasittamassa käyttökatetta ja sitten kun
yleensä ajatellaan yhtiön arvoa niin se voi olla käyttökateperusteinen,
käyttökatekerroin-perusteinen tää yhtiön arvonlaskenta. Siirrytään IFRS:ään jossa on
rahoitusleasingejä mitä ne voi yleensä hyvinkin olla niin meiltä lähti vuokrat
liiketoiminnan muista kuluista pois ja meille tuli sen sijaan poistot ja korkokulut (H5).

Yhteenvetona vastauksista voidaan johtaa, että riippuen yhtiön toiminnasta,
tuloslaskelman osalta merkittävimmät vaikutukset näkyvät tuloksen
parantumisena liikearvon poistojen loppumisen myötä ja vuokrakulujen
siirtyessä rahoitusleasingien osalta taseeseen jolloin tilalle tulee vuosittaiset
poistot.
Tasevaikutukset näkyvät ennen kaikkea pysyvissä vastaavissa liikearvon
osalta sekä tiettyjen vuokrakulujen siirtyessä tuloslaskelmalta taseeseen.
Tämmöisissä konserneissa jotka harrastavat yrityshankintoja, niin tietysti FASkonsernissa poistetaan konserniliikearvo mut sit IFRS:ssä ei, niin sehän muuttaa sitä
taserakennetta aika paljon, elikkä nämä IFRS-konsernit ovat mun käsityksen mukaan
enemmän käyttöomaisuus-painotteisempia, kun sitten FAS-tilinpäätökset näiden
poistojen kautta (H3).
Mikäli on jotain lopetettavia tai myytäviä toimintoja, niin sittenhän sillä on massiivinen vaikutus tulokseen ja taseeseen, koska sit ne pitää erotella siellä tuloksella ja taseella se myytävän tai lopetettavan toiminnon tulos- ja tase-erät ja tämmöistä vaatimustahan ei FAS:ssa ole (H3).
tasevaikutukset tulee yleensä etuuspohjaisista eläkkeistä, leasingeista, riippuen että
miten yhtiö on arvostanut vaihto-omaisuutta niin sillä voi olla sekä tasevaikutus että
tulosvaikutusta jos aktivoidaan kiinteät menot mitä aikaisemmin ei olisi tehty. Ja sitten jos mietitään että FAS:ssa poistetaan goodwill mitä IFRS:ssä ei tehdä niin siitähän
tulee selkeästi kans tulosvaikutus toki IFRS:ssä osa goodwillista varmaan korvautuu
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asiakkuuksilla tai jollain muulla aineettomilla oikeuksilla niin sieltä tulee jonkin näköistä poistoa mutta ei ihan käsikädessä sen goodwillin kanssa kumminkaan (H4).

Tuloslaskelman ja taseen muutosten myötä tunnusluvuissa tapahtuu myös
muutosta. H5 mukaan taseen tunnusluvuissa näkyy heikkenemistä kun taas
tuloslaskelman tunnusluvuissa paranemista.
kun taas ajatellaan omavaraisuuden kannalta niin voi olla että omavaraisuus yleensä
laskee aika paljon IFRS-konversiossa; kirjataan enemmän velkoja vaikka
omaisuuttakin tulee mutta tulee myös velkoja enemmän niin omavaraisuus yleensä
laskee joka taas voi olla huono asia kun yhtiö jolla on paljon velkaa niin on lainakovenantteja niin voidaan joutua yllättäviinkin tilanteeseen, että käymään
rahoittajien kanssa neuvotteluja siitä, että missä nää tulevaisuuden kovenanttitasot
sitten onkaan (H5).
Varsinkin jos on erilaisia oman pääoman lajeja, että on semmoisia mitä Suomessa on
pidetty omana pääomana siirtyykin sit IFRS:ssä velkapuolelle niin ne voi tulla
aikamoisena yllätyksenä (H5).

Tuloslaskelman ja taseen muutoksilla on vaikutusta kaikkiin informaation
käyttäjiin. Isoin vaikutus sillä on kuitenkin yhtiön sisäisiin toimintoihin, sillä
uudet kirjauskäytännöt voivat johtaa H5 myötä siihen, että yhtiö joutuu
miettimään uusiksi rahoituslaitoksien kanssa tehtyjä lainasopimuksia johtuen
esimerkiksi
kovenanttiehdoista
tai
asiakkaiden
kanssa
tehtyjä
myyntisopimuksia johtuen esimerkiksi erilaisista kirjauskäytännöistä koskien
muun muassa osatuloutusta.

4.6 Kontrolliympäristö
Haastateltavien
mukaan
yritysten
kontrolliympäristöön
uuden
tilinpäätösstandardin käyttöönotolla ei ole merkittävää vaikutusta. Toki uusien
kirjanpitokäytäntöjen
vuoksi
(liikearvon
arvonalentumistestaus,
rahoitusinstrumenttien käsittely yms.) yhtiö joutuu kehittämään uusia
raportointikäytäntöjä ja laskentamenetelmiä, joiden asianmukaisuutta
tilintarkastaja joutuu arvioimaan. Näin ollen raportointiin liittyvät kontrollit
pysyvät ennallaan mutta uusia prosesseja tulee yhtiön toimintaan lisää.
...jos se on ollut meillä FAS-asiakas ja se siirtyy IFRS:ään niin tokihan siihen sit tulee
sitä kautta et tulee vaikka uusi prosessi tulee tää arvonalentumistestauksen tai näitten rahoitusinstrumenttiraportointi toki sitä kautta tulee vähän lisää mutta se on kuitenkin osa sitä raportoinnin prosesseja mitä sitten muutenkin...monta kertaa IFRSprojektin yhteydessä, jos on iso konserni, niin joudutaan kans rakentamaan veroraportointi, et miten se tavallaan kerätään se kaikki tieto, niin siinäkin on taas yks prosessi sit lisää (H2).
Tässä on varmaan se yrityksen toimintaympäristö se ajava tekijä, et jos meillä on
tämmöisiä isoja globaaleja pörssiyhtiöitä niin niissä on kehittyneempi kontrolliympäristö, kun sitten pienessä lokaalisti toimivassa ja mä ehkä näkisin sen sillai et kuinka
hyvä näkyvyys sillä konsernin johdolla on siihen tekemiseen ympäri maailman...jos
meillä nyt sit on joku globaali organisaatio missä on kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa niin silloin yleensä se johto haluaa että siellä sisäiset kontrollit on ke-
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hittyneempiä ja tietysti tää on tää listayhtiöiden corporate governance –asia mihin
tää tietysti liittyy ja sitten hallituksen vastuu tästä kontrolliympäristön järjestämisestä
tietysti ajaa sitä, mut kyllä se yleensä on niin että en mä nyt näkisi periaatteessa että
pelkästään se, että muutetaan IFRS-tilinpäätökseen niin että sillä suoranaisesti on
merkittävä vaikutus kontrolliympäristöön mutta jos et siinä on kyljessä se listautuminen niin kyllä sitä sitten yleensä mietitään siinä vaiheessa kun tulee nää corporate
governance –säännökset ja muuten käyttöön niin yleensä sitä kontrolliympäristöä
mietitään tarkemmin (H3).
Ideaalitapauksessa pitäisi tulla, kun sehän voi vaikuttaa esimerkiksi
myyntisopimuksiin tai sitten tulee paljon semmoisia asioita, esimerkiksi voi olla
esimerkiksi liikearvon testausta, tämmöistä mitä aikaisemmin ei oo ollu joka menisi
hyvällä tavalla siten että tietyt asiat kävis hallituksessa asti... se riippuu yleensäkin
siitä yhtiön kontrolliympäristön tasosta. Toiset on ymmärtäny että kontrollit on
olemassa sitä varten että ne pystyy luottaan siihen omaan taloudelliseen
raportointiin ja sitten toiset näkee ne vähän semmoisena turhana taakkana (H5).

Raportointikontrollien osalta haastateltavat eivät nähneet eroa sillä, oliko
kyseessä FAS-tilinpäätös vai IFRS-tilinpäätös, sillä vaikka IFRS:n myötä
saattaisi tulla uusia raportointi- ja kirjauskäytäntöjä, pysyvät yleensä
raportointiin liittyvät kontrollit ennallaan. Raportointikontrolleista puhuttaessa
tarkoitetaan sitä, ketkä yhtiössä hoitavat liiketapahtumien kirjaamisen,
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen, sekä liittyykö näihin kaikkiin
osa-alueisiin niin sanottu 4-eye review, eli tekijästä erillinen henkilö joka
tarkastaa kirjauksista ja tilinpäätöksestä sen, että kaikki on esitetty
asianmukaisesti.

4.7 Vapaa sana
Osana teemahaastattelua haastateltaville annettiin mahdollisuus tuoda esille
asioita, mitä ei varsinaisissa kysymyksissä käsitelty tai tullut vielä muuten
vastauksissa selville.
Massiivisia projekteja ne tyypillisesti ovat yhtiöille, että satojen tuhansien eurojen
projekteja tämmöiset IFRS-konversiot sekä se mitä maksetaan ulkopuolisille tahoille
verrattuna siihen, ettei oltaisi listauduttu. IFRS on vaan yksi osa sitä listautumista
tyypillisesti…Kansainväliset sijoittajat haluaa kuitenkin ymmärtää lukuja ja ne ei halua nähdä Finnish GAAP:ia vaan haluaa luottaa enemmän IFRS:ään (H1).

Mikäli yhtiö ei ole listautumassa pörssiin mutta haluaa seurata IFRSraportointikäytäntöä, H2 nosti vapaassa sanassa esille PKS-sektorin yrityksille
suunnatun kevennetyn IFRS-standardin ’IFRS for SME small and medium size
companies’. Samalla hän huomautti, kuinka uudistetun suomalaisen
kirjanpitolain myötä yritysten intressit adoptoida IFRS for SME pieneni FAS:n
mahdollistamien optioiden myötä. Tämä ajatus peilaa hyvin suhteessa
aiemmissa vastauksissa esille tulleeseen seikkaan, että jos FAS lähestyy entistä
enemmän IFRS:ää, yritysten vapaaehtoinen IFRS:n käyttöönotto vähenee
merkittävästi. Tämä tukee hyvin H2:n ajatuksia.
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...ehkä oot lukenut et on olemassa semmoinenkin kun IFRS for SME small and medium size companies, niin sehän on yks standardi jonka vois ottaa käyttöön joka olisi
hirveen hyvä sitten näille yhtiöille jotka tavallaan haluaa saada ne tietyt IFRS-jutut,
mut että ne ei halua sitä massiivista tilinpäätöstä…Suomessahan vaan valittiin nyt se
linja et kirjanpitolaki rukattiin siihen suuntaan et on ne optiot koska niillähän pääsee
jo aika lähelle IFRS-tilinpäätöstä jos sä valitset vaikka just nämä rahoitusleasingit ja
sitten rahoitusinstrumenttien arvostamiset sen mukaan (H2).
Ja sit voisin ehkä sanoo senkin et kyl Suomessa kuitenkin sitten tilinpäätökset on kyllä korkeatasoisia kun meillä on tää Finanssivalvonta joka on hyvin tarkka näissä läpikäynnissä ja tekee kans omat tsekkauksensa ja sit aletaan käymään asiakkaan kanssa, esimerkiksi jos meillä on asiakkaalla niin sit sinne tulee kirjelmä ja sit asiakas vastaa, me kommentoidaan ja sitten Finanssivalvonta jos ei oo tyytyväinen vastauksiin
sit se uudelleen, mut et se että esimerkiksi nyt sitten viime vuodelta ei siellä yhtään
resteittausta tullut Suomessa, että ne on enemmänkin sitä että jos siellä on osa-alueita
mitkä ei Finanssivalvonnan mielestä oo kunnossa niin sit tulee kehotus huomioida
joitain asioita sit seuraavassa tilinpäätöksessä (H2).

Myös H4:n kokemus IFRS-konversioista on se, että sen vaatima työmäärä tulee
yrityksille yllätyksenä ja sitä projektia ei olla aina osattu aikatauluttaa oikein tai
resursoida tarpeeksi hyvin.
Se ehkä mitä yhtiöt joskus eivät mieti aina on se, että joo tää on numero joka tulee
jostakin mutta että se numero tulee sieltä, niin se vaatii jonkin verran työtä ja se työmäärä mikä liittyy siihen, että ymmärtää sen että tuliko siihen sitä muutosta vai ei,
on tullut monelle yllätyksenä. Että se ei oikeasti oo 5 minuutin juttu, kun nämä on
käyty läpi, se ei oo tunnin juttu, että siinä menee enemmän aikaa (H4).
Ja sitten se kans, että kun on lähdetty soveltamaan IFRS:ää niin sitä SOVELLETAAN.
Se valitettavasti vaatii sitten sen, että kun tulee uusia standardeja, ne pitää niiden
vaikutukset analysoida ja ne pitää dokumentoida. Moni yhtiö on paljon ollut tuskastuneena siinä, että on tätä dokumentaatiota tässä IFRS-konversion yhteydessä (H4).
Et kyl mä sanon et sitten, jos on FAS-tilinpäätöstä laatinut niin sit et joutuu tommoiseen pyöritykseen, et kyl tilintarkastajalla on hirveen tärkeä rooli siinä, että saadaan
tilinpäätökset valmiiksi ja siellä huomioidaan kaikki ne muutokset niin kuin ne on
tarkoitettu huomioitavaksi (H2).
Siinä tulee tilintarkastajan näkökulmasta se, projektinhallinta monimutkaistuu ja sen
merkitys kasvaa. Tulee erilaisia elementtejä just siihen että manageroidaan, että meillä ei oo pelkästään se ydintiimi vaan sitten siellä asiantuntijoita saattaa olla ympäri
maailmaa käytössä…se on varmaan semmoinen mikä IFRS-tilinpäätöksessä korostuu
enemmän ja ehkä aikataulupaineet on tiukemmat et on kovemmat deadlinet mihin
on päästävä et ei voi vaan silleen et nyt se vähä myöhästyy koska on tietysti markkinoille ilmoitettu koska tulee tulos ulos (H3).

IFRS-konversiovaiheessa yksi olennainen asia joka tulee huomioida – ja joka
tuli haastattelussa esille vapaan sanan osiossa – on se, että jos yhtiöllä on
rahoituslaitoslaina jossa on kovenanttiehtoja, niin millainen vaikutus IFRSkonversiolla on näihin.
…vaikka ei oo listayhtiö, niin voihan sulla olla lainaa siitä huolimatta ja sun lainoissa
voi olla kovenanttiehtoja: mihin ne on sidottuja ne kovenanttiehdot; mitäs sitten jos
me lähdemme sovelletaan IFRS:ää; mitäs sitten jos mikä ikinä voisikaan olla net debt
tai mikä tahansa muuttuukin ihan valtavasti ja kovenantit rikkoutuvat, mitäs sitten.
Että tavallaan ymmärtää sen, että mihin kaikkeen sillä voi olla vaikutus koska se voi
taas johtaa siihen, että pitäisi joitakin muita sopimuksia neuvotella uusiksi (H4).
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Siirtyminen FAS:sta IFRS:ään on valtava muutos jossa tulee esille monia eri osaalueita yhtiön toiminnassa, jotka tulee huomioida ja ymmärtää. Keskeinen asia
yhtiön näkökulmasta on se, että kun tietty kirjauskäytäntö muuttuu oleellisesti,
mihin kaikkeen sillä on vaikutusta.
Vastauksista ilmenee useasti, kuinka IFRS:n myötä projektinhallinnan
merkitys korostuu ja kuinka onnistuneissa konversioissa on aina hallittu se
kokonaisuutena.
Ehkä tämmöinen että keskimäärin yritykset aloittaa vähän liian myöhään ja sitten
ajattelee, että nää menee nopeammin kuin ne yleensä menee. Semmoinen tyypillinen
tilanne on, että eletään kesä, heinä, elokuuta ja sitten toimitusjohtaja sanoo että hei
laitetaas tässä parissa kuukaudessa IFRS-konversio pystyyn (H5).
Toinen asia mitä ne harvemmin ymmärtää, että tää ei oo talousosaston harjoitus, että
tää on useamman toiminnon harjoitus jossa pitää olla, tarvitaa niin sanotusti
tuotannon kavereita ja myynnin kavereita, ja palkkapuolen henkilöitä ja kaikkia (H5).
Ja hyvässä tapauksessa se mikä konversiosta syntyykin niin sieltähän pitäisi syntyä
just erilaisia kontrolleja ja laskentamanuaaleja ja muita, että se saadaan sitten
integroitua yrityksen toimintaan, että jos se on vaan sen talousosaston Liisan tai
Pekan harjoitus (H5).

Yhteenvetona vapaista ajatuksista koskien IFRS-konversioita on se, että yhtiön
tulisi johdosta työntekijään saakka ymmärtää miten IFRS-konversio vaikuttaa
yhtiön eri tasoilla ja kuinka isosta ja merkittävästä projektista on kaiken
kaikkiaan kysymys. Tämä vaatii koko yhtiön sisäisen tiimityöskentelyn
kehittämistä ja uusien prosessien ja kontrolleiden sisäistämistä yhtiön
liiketoimintaan.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIONTI
Saatujen tulosten analysointi ja niistä vedettävät johtopäätökset käydään läpi
peilaamalla niitä tutkielman alussa rakennettuihin tutkimuskysymyksiin. Nämä
ovat:
1. Miten IFRS-tilinpäätösstandardin käyttöönotto vaikuttaa tilintarkastuksen
suunnitteluun ja toteuttamiseen?
2. Millainen vaikutus IFRS-käyttöönotolla on tilintarkastuksen budjetointiin
(aika, tiimin rakenne)?
3. Miten IFRS:n mukaiset arvionvaraiset erät vaikuttavat tilintarkastukseen?
4. Mitkä ovat haasteellisimpia IFRS-standardeja ja tulos- ja tase-eriä
yrityksille ja millaista vuoropuhelua tilintarkastaja käy näistä yrityksen
johdon kanssa?
5. Kuinka paljon IFRS-tilinpäätösstandardin käyttöönotto muuttaa kuvaa
yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta?
IFRS-tilinpäätösstandardin käyttöönotto ensimmäistä kertaa on valtava projekti,
joka vaatii yritykseltä satoja työtunteja ja erityisosaamista. Projekti ei kuitenkaan lopu siihen, kun yhtiö saa ensimmäisen IFRS-tilinpäätöksen julkaistua.
IASB luo jatkuvasti uusia standardeja ja kehittää olemassa olevia, joten ajan tasalla pysyminen sekä yhtiöllä että tilintarkastajalla on erityisen tärkeää. Big 4 –
tilintarkastusyhteisöillä ja muillakin tilintarkastajilla osana työn luonnetta voisi
nähdä olevan tulevien IFRS-muutosten kommunikointi ja konsultointi asiakasyrityksille, jolloin uudet standardit tuovat aina mukanaan niin sanotun ensikäyttöönoton, tosin pienemmässä mittakaavassa. Johdonmukaisena haastateltavien kanssa, Hoogendoorn (EY:n partner) esittää artikkelissaan (2006, s.24),
että IFRS-käyttöönoton monimutkaisuus, kustannukset ja vaikutukset ovat tulleet yhtiöille yllätyksenä.
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Saaduista tuloksista voidaan vetää kahdenlaisia johtopäätöksiä: Tilintarkastajan
konsultoiva rooli kasvaa merkittävästi tilinpäätösstandardin muutoksen myötä;
vaikutus itse tarkastustyöhön kohdistuu erityisasiantuntijoiden käyttöön, sekä
tilinpäätöksessä ennen kaikkea liitetietoihin ja sitä kautta kasvavaan
tuntimäärään.
FAS-maailmassa tilintarkastajan rooli keskustelevana partnerina voidaan
nähdä kohdistuvan asiakkaan liiketoimintaan ja sen kehittymiseen; kuinka yhtiö on pärjännyt markkinoilla, kuinka katteet ovat muodostuneet, millainen kilpailutilanne on vastaavilla tuotteilla tai palveluilla, miten yhtiössä toimii henkilöstöhallinta ja niin edelleen. Kirjauskäytänteet ovat suoraviivaisia kirjanpitolain ja –asetuksen sekä KILA:n yleisohjeiden kautta. Siirtymisessä IFRStilinpäätökseen, kaikkien edellä mainittujen esimerkkien lisäksi tilintarkastajalle
tulee usein myös konsultin rooli IFRS-standardien tulkinnoissa. Tällöin keskustelua käydään siitä, millaisia vaikutuksia milläkin IFRS-standardilla on yhtiön
kirjauskäytäntöihin ja liiketoimintaan. Tuloksissa kävi ilmi, että esimerkiksi
standardit joilla on merkittävä vaikutus yhtiön tunnuslukuihin, voivat vaikuttaa mahdollisiin rahoituslaitoslainan kovenanttiehtoihin ja yhtiöt voivat joutua
miettimään mahdollisia muutoksia olemassa oleviin sopimuksiin, eivätkä ne
aina ole tietoisia kaikista niistä vaikutuksista joita IFRS:n mukana tulee. Lisäksi
muutokset tunnusluvuissa voivat motivoida yhtiötä etenkin yrityskauppatilanteissa.
Haasteellisista standardeista ja eristä, haastateltavien lisäksi myös Hoogendoorn (2006, 25-26) nostaa esille muun muassa rahoitusinstrumentit ja suojauslaskennan (IFRS 7, IAS 32, IAS 39), eläkkeet (IAS 26), sekä liikearvon arvonalentumistestauksen (IFRS 3). Mielenkiintoista tässä on se, että siinä missä
Hoogendoorn kirjoitti kokemuksistaan hieman IFRS:n tulon jälkeen 2000-luvun
puolivälissä jolloin asia oli uusi kaikille yrityksille, ovat tämän tutkielman haastateltavat saaneet samoja kokemuksia myös omassa työssään. Se, johtuuko tämä
siitä, että yhtiö siirtyy ensi kertaa IFRS:n pariin 2010-luvulla mutta ei ole vielä
saanut tarvittavaa osaamista, vai siitä että IASB ei ole kehittänyt kyseisiä standardeja edelleen jää vielä avoimeksi.
Nuorelle tilintarkastajalle IFRS-maailma tarjoaa mahdollisuuden erikoistua tietyn IFRS-standardin asiantuntijaksi ja sitä kautta luoda itselle kilpailuetua, sillä erityisasiantuntijoiden tarve suurempien pörssiyhtiöiden tarkastustiimeissä luo arvokasta työkokemusta ja mahdollisuuksia edetä uralla. Tämä liittyy myös vahvasti siihen, että erityisasiantuntijuus antaa tilintarkastajalle mahdollisuuden saada entistä vaativampia työtehtäviä ja vastuuta. Toki tämä myös
tarkoittaa sitä, että tarkastajan tulee ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja
ammattitaidostaan ja kehittää näitä jatkuvasti.
Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että IFRStilinpäätösstandardin käyttöönotto vaikuttaa tilinpäätöksen tarkastukseen siten,
että vaikka tase- ja tuloslaskelmakaavat sekä luvut muuttuvat ja liiketapahtumien kirjauskäytännöissä tulee eroja, kohdistuu suuri osa tarkastustyöstä kuitenkin toimintakertomuksen ja liitetietojen tarkastukseen.
Pelto on omassa Pro Gradu –tutkielmassa (2017) saanut samoja tuloksia tilinpäätöseristä joissa merkittävimmät erot FAS-tilinpäätökseen, mitä tämän tutkielman empiirinen aineisto antaa. Vastaavasti hänen tutkimuksensa osoittaa,
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että tilintarkastuskustannukset kasvavat keskimäärin enemmän pienemmillä
yrityksillä.
Mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita voisivat olla esimerkiksi uusien
IFRS-standardien vaikutus yhtiön tunnuslukuihin ja erityisesti mahdollisiin
kovenanttiehtoihin. Näillä voi olla merkittävä vaikutus yhtiön liiketoimintaan
ja myös going concern –konseptiin, sillä jos rahoituslaitos kovenanttiehtojen
rikkoutuessa eräännyttää lainan maksettavaksi aiemmin, voi yhtiön
maksuvalmius ja vaarantua merkittävästi. Tähän liittyen voisi liittää
tutkimusasetelmaan mukaan myös tilintarkastajan näkökulman ja
keskusteluyhteyden rahoituslaitosten kanssa.
Toinen jatkotutkimusaihe tilintarkastukseen liittyen voisi olla, pörssiyhtiöiden tilintarkastajan rotaatiovelvoite 10 vuoden välein ja kuinka se vaikuttaa
tilintarkastustoimeksiantoon ja tilintarkastuskuluihin. Rotaation vaikutusta tilintarkastuksen laatuun on tutkinut muun muassa Syrjä Oulun Yliopiston
Kauppakorkeakoulusta vuonna 2015 ja hän havaitsi tuloksista, että rotaatiolla
voi olla merkittäväkin heikentävä vaikutus tilintarkastuksen laatuun. Tähän
liittyen jatkotutkimus voisi olla, kuinka tilintarkastaja pystyy vastaamaan tilintarkastuksen laatuvaatimuksiin rotaatiotilanteissa?
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LIITE 1
’IFRS-tilinpäätösstandardin käyttöönoton vaikutus tilintarkastuksen suunnitteluun ja
toteuttamiseen’
1. IFRS:n vaikutus tilintarkastusalaan:
ü Merkittävimmät muutokset/vaikutukset ja kuinka onnistuneita/sujuvia käyttöönotot yleensä ovat? (riippuen tilintarkastajan työkokemuksesta)
2. IFRS-tilinpäätösstandardin käyttöönottoprojekti
ü Toimeksiantoon budjetoitu aika ja resurssit (tiimi ja kokemus)
ü Erityisen haasteelliset standardit ja tase/tuloslaskelma-erät
ü Erät joissa merkittävä ero FAS:n ja IFRS:n välillä
ü IFRS:n sallimat helpotukset ja niiden käyttö
3. Johdon kanssa käytyjen keskustelujen vaikutus toimeksiannon suunnitteluun
ü Nouseeko keskusteluista esille tiettyjä kontrolleja/tase-eriä jotka vaativat
tarkempaa huomiota)
ü Arvionvaraisuus tietyissä arvostus- ja jaksotussäännöissä ja tilintarkastajankannanotot näihin
ü Vertailutietojen IFRS-konversioiden tarkastus
ü Laajemmat liitetietovaatimukset ja johdon käyttämät soveltamis- ja laskentaperiaatteet
ü Olennaisen virheellisyyden riski ensimmäisessä IFRS-tilinpäätöksessä tilinpäätös- ja kannanottotasolla (tilintarkastajan näkökulma)
ü Olennaisuus ja olennaisuusrajojen määrittäminen sekä scoping
4. Muuttuuko IFRS-käyttöönoton yhteydessä yleensä käsitys yrityksen toiminnan tuloksen kehittymisestä ja taloudellisesta asemasta ja mihin suuntaan
5. Vapaa sana IFRS-konversiosta

