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Kirjanpidon tulosta pidetään yrityksen tärkeimpänä suorituskyvyn mittarina ja erityisesti tästä syystä 

tuloksen laadun tunnistaminen ja arvioiminen on tärkeää. Tuloksen laadun ja tilintarkastuspalkkioiden 

välisen yhteyden tutkiminen on mielenkiintoinen aihe tilintarkastuksen hinnoittelun näkökulmasta. 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia kuinka tuloksen laatu vaikuttaa tilintarkastuspalkkioihin. 

Tuloksen laadun mittarina tässä pro gradu –tutkielmassa käytetään tuloksen volatiliteettia. Tuloksen 

volatiliteetin ja tuloksen laadun välillä on havaittu olevan negatiivinen riippuvuus. Tutkielman 

tarkoituksena on tarjota lisänäkökulmia tilintarkastuksen hinnoitteluun liittyvään tutkimukseen ja 

erityisesti siihen, mikä on tuloksen volatiliteetin vaikutus tilintarkastuspalkkioihin. Tarkoituksena on 

selvittää, ottavatko tilintarkastajat tilintarkastuspalkkioiden hinnoittelupäätöksissään huomioon 

tuloksen volatiliteetin ja tuloksen laadun. Tutkimushypoteesissa ennustetaan, että tuloksen volatiliteetin 

ja tilintarkastuspalkkioiden välillä on positiivinen riippuvuus.  

 

Tutkimusaineistona käytetään Audit Analytics- ja Compustat –yritystietokantojen dataa vuosilta 1995-

2012. Tutkimusmenetelmänä käytetään regressioanalyysia. Tässä tutkimuksessa tuloksen volatiliteetin 

mittarina käytetään deflatoidun tuloksen keskihajontaa viimeiseltä viideltä vuodelta. Regressioyhtälöitä 

käyttäen tutkitaan, onko tuloksen keskihajonnalla selitysarvoa tilintarkastuspalkkion suuruuteen 

kontrollimuuttujien lisäksi. Tutkimuksessa käytetään niin sanottua poolattua regressiomallia ja 

toimialaregressioita, jotka nimensä mukaisesti ottavat huomioon yrityksen toimialan. 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että tuloksen volatiliteetin ja tilintarkastuspalkkioiden välillä on 

positiivinen riippuvuus. Saadut tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä ja vastaavat asetettua 

tutkimushypoteesia. Myös regressioyhtälöiden selitysasteet osoittavat, että mallit selittävät 

tilintarkastuspalkkioiden vaihtelua melko hyvin. Aikaisemmat tutkimukset tuloksen laadun ja 

tilintarkastuspalkkioiden väliltä ovat ristiriitaisia. Tämän tutkielman tulokset antavat tukea tuloksen 

laadun ja tilintarkastuspalkkioiden väliselle negatiiviselle yhteydelle. Tutkimustulosten perusteella 

voidaan todeta, että tuloksen volatiliteetin kasvaessa tuloksen laatu heikkenee ja tilintarkastuspalkkiot 

kasvavat. Tutkimuksen perusteella vaikuttaakin siltä, että tilintarkastajat huomioivat 

hinnoittelupäätöksissään tuloksen volatiliteetin vaikutuksen tuloksen laatuun ja tilintarkastusriskiin. 

Tilintarkastajat voivat hyödyntää tässä tutkimuksessa saatuja tutkimustuloksia 

hinnoittelupäätöksissään. Tuloksia voidaan pitää merkityksellisenä myös tilintarkastusasiakkaiden ja 

sijoittajien kannalta. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus tutkimusaiheeseen 

Kirjanpidon tulos on yrityksen tärkein suorituskyvyn mittari ja tästä syystä yrityskoh-

taisen tuloksen laadun tunnistaminen ja arvioiminen on tärkeää (Graham ym. 2005). 

Tuloksen laadusta on muodostunut perustavanlaatuinen käsite laskentatoimessa mutta 

sen määritelmästä ja mittaustavoista ei ole päästy vielä yksimielisyyteen. Tuloksen 

laadun määrittelemiseen on käytetty muun muassa seuraavia mittareita: tuloksen ta-

saisuus ja ennustettavuus, epäsymmetrinen tappioiden tunnistaminen, tiettyjen tulos-

tavoitteiden saavuttaminen, tuloksen tasaus ja suoriteperusteisten erien määrää ta-

seessa. (Dichev ym. 2013.) Tuloksen laadun mittaamista vaikeuttaa kuitenkin tilinpää-

tösraportoinnin harkinnanvaraisuus. Dechow, Ge ja Schrand (2010) toteavat, että kor-

kea tuloksen laatu tarjoaa enemmän tietoa yrityksen taloudellisen suorituskyvyn omi-

naisuuksista, jotka ovat olennaisia tietyssä päätöksentekotilanteessa tietylle päätöksen-

tekijälle. Tuloksen laadulle ei ole voitu kuitenkaan antaa yksiselitteisttä määritelmää, 

sillä tuloksen laatu on aina yhteydessä päätöksentekoon liittyvään kontekstiin. 

(Dechow ym. 2010.) 

 

Tässä pro gradu –tutkielmassa tuloksen laadun mittarina käytetään tuloksen volatili-

teettia eli tuloksen heiluntaa. Tuloksen volatiliteetin on todettu olevan hyvä tuloksen 

laadun mittari ja yhteydessä monien tuloksen laatuun vaikuttavien tekijöiden kanssa. 

Tuloksen volatiliteetin kasvun on todettu heikentävän suoriteperusteisten erien laatua 

ja siten myös tuloksen laatua (Dechow & Dichev 2002). Tuloksen volatiliteetin on 

myös havaittu olevan negatiivisesti yhteydessä tuloksen ennustettavuuden kanssa, 

mikä heikentää tuloksen hyödyllisyyttä eri päätöksentekotilanteissa (Dichev & Tang 

2009). Tuloksen volatiliteetin kasvu vaikuttaa myös tulojen ja menojen kohdistamis-

periaatteen onnistumiseen. Heikko kohdistamisperiaatteen toteutuminen ilmenee tu-

loksen volatiliteetin kasvuna, mikä puolestaan heikentää tuloksen pysyvyyttä ja laskee 

tuloksen laatua. (Dichev & Tang 2008.) 

 

Suoriteperusteinen kirjanpito parantaa tuloksen kykyä heijastaa paremmin yrityksen 

suorituskykyä. Suoriteperusteiset erät luovat kuitenkin myös ongelmia. Yritysjohto voi 
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käyttää harkinnanvaraisia suoriteperusteisia eriä opportunistisesti järjestelläkseen tu-

losta. Mikäli johto käyttää harkinnanvaraisuutta tuloksenjärjestelyn tarkoituksiin, tu-

loksen luotettavuus yrityksen suorituskyvyn mittarina laskee. (Dechow 1994.) Tilin-

tarkastuksen rooli on vahvistaa tilinpäätöksen oikeellisuus ja vähentää siihen liittyvää 

riskiä, että tilinpäätös sisältää virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa. (Eilifsen ym. 

2009: 7.) Ulkoinen tilintarkastus on osa tilinpäätösraportointia. Tilintarkastus voidaan-

kin nähdä taloudellisena hyödykkeenä, jolle on olemassa täydentävät ja korvaavat 

tuotteet. Kuten muillakin markkinoilla, tilintarkastuspalkkio määräytyy kysynnän ja 

tarjonnan perusteella. (Simunic 1980.) 

  

Tilintarkastuspalkkioihin liittyviä tutkimuksia on runsaasti ja aihetta on tutkittu mo-

nista eri lähtökohdista. Simunic (1980) on kirjoittanut uraauurtavan artikkelin tilintar-

kastuspalveluiden hinnoittelusta. Hänen tutkimuksellaan on yhä keskeinen rooli tilin-

tarkastuspalkkioihin liittyvissä tutkimuksissa. (Hay ym. 2006.) Simunicin kehittämän 

hinnoittelumallin mukaan tilintarkastuspalkkion määräytymiseen vaikuttaa tilintarkas-

tajan yksikkökustannus (esim. tuntihinta), käytettyjen resurssien määrä, mahdollisten 

tappioiden odotusarvo sekä todennäköisyys, että mahdolliset tappiot realisoituvat (Si-

munic 1980). 

 

Tilintarkastus on aina ollut toimiala, missä tilintarkastajan on arvioitava toimeksian-

toon liittyvän tuotto-odotuksen riski. Tilintarkastuksen hinnoittelun näkökulmasta 

tuottoa pidetään epävarmana, koska tilinpäätös voi sisältää olennaisia havaitsematto-

mia virheitä, jotka voivat tulla esille vasta tilintarkastuskertomuksen julkaisemisen jäl-

keen. Tällaiset jälkikäteiset paljastukset voivat johtaa syytöksiin tilintarkastajan huo-

limattomuudesta ja johtaa kalliisiin oikeudenkäynteihin ja/tai tilintarkastajan maineen 

menetykseen. (Simunic & Stein 1996.) Tästä syystä tilintarkastusriskin määrittäminen 

onkin keskeinen osa tilintarkastuksen hinnoittelua (Simunic 1980). Yrityskohtainen 

tuloksen volatiliteetti mittaa tuloksen laadun lisäksi myös yrityksen liiketoimintaan 

sisältyvää riskiä (Dichev & Tang 2008). 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia kuinka tuloksen laatu tuloksen volatilitee-

tilla mitattuna vaikuttaa tilintarkastuspalkkioihin. Tutkimuksessa oletetaan, että tulok-

sen volatiliteetin ja tilintarkastuspalkkioiden välillä on positiivinen riippuvuus. Tut-



8 

 

kielman tarkoituksena on tarjota lisänäkökulmia tilintarkastuksen hinnoitteluun ja eri-

tyisesti siihen, mikä on tuloksen volatiliteetin vaikutus tilintarkastuspalkkioihin. Tar-

koituksena on selvittää, ottavatko tilintarkastajat tilintarkastuspalkkioiden hinnoittelu-

päätöksissä huomioon tuloksen laadun ja kuinka tilintarkastajat hinnoittelevat heik-

koon tuloksen laatuun liittyvät riskit. Aihe on mielenkiintoinen erityisesti tilintarkas-

tusalan toimijoiden näkökulmasta. 

 

Tuloksen laadun ja tilintarkastuspalkkioiden välistä yhteyttä ei ole toistaiseksi tutkittu 

kovin laajalti. Sen sijaan tuloksenjärjestelyn sekä tuloksenjärjestelyriskin ja tilintar-

kastuspalkkioiden välistä yhteyttä on tutkittu. Tilintarkastuspalkkioiden ja suoritepe-

rusteisten erien laadun välistä yhteyttä on tutkittu paljon mutta saadut tutkimustulokset 

ovat ristiriitaisia. (Dechow ym. 2010.) Kuten aikaisemmin tässä luvussa jo todettiin, 

suoriteperusteisia eriä on käytetty usein tuloksen laadun mittarina. Suoriteperusteisten 

erien laadun ja tuloksen laadun välillä on todettu olevan positiivinen riippuvuus 

(Dechow & Dichev 2002).  

 

Mitra, Deis ja Hossain (2009) tutkivat raportoidun tuloksen laadun ja tilintarkastus-

palkkioiden välistä yhteyttä. Raportoidun tuloksen laadun mittarina he käyttävät yri-

tyksen suorituskyvyllä oikaistuja harkinnanvaraisia suoriteperusteisia eriä. Tutkijat ha-

vaitsevat, että suuremmat tilintarkastuspalkkiot ovat yhteydessä korkeamman tuloksen 

laadun kanssa. Tutkijat eivät löytäneet todisteita siitä, että tilintarkastuspalkkiot olisi-

vat positiivisesti yhteydessä harkinnanvaraisten suoriteperusteisten erien kanssa, mikä 

heidän mukaansa olisi merkki tilintarkastajan riippumattomuuden vaarantumisesta. 

Tutkimustulokset tukevat tilintarkastajan maineen suojelemiseen liittyvää argumenttia 

osoittamalla, että korkeammat tilintarkastuspalkkiot ovat merkki tilintarkastajien suu-

remmasta työpanoksesta ja positiivisesti yhteydessä raportoidun tuloksen laadun 

kanssa. (Mitra ym. 2009.) 

 

Abbot, Parker ja Peters (2006) tutkivat tilintarkastuspalkkioiden ja tuloksenjärjestelyn 

välistä yhteyttä. Tutkimustulosten mukaan matala tuloksenjärjestelyriski on yhtey-

dessä matalampiin tilintarkastuspalkkioihin. Tutkijat havaitsevat myös, että kasvavan 

tuloksenjärjestelyriskin ja korkeampien tilintarkastuspalkkioiden välillä on positiivi-

nen yhteys. Tuloksenjärjestelyriskin mittarina käytetään tulosta kasvattavia ja tulosta 

vähentäviä harkinnanvaraisia suoriteperusteisia eriä. Lisäksi tutkijat havaitsevat, että 
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tilintarkastuspalkkiot ovat suurempia yrityksillä, joilla on korkea P/E-tunnusluku. Tut-

kijoiden mukaan tutkimustulokset ovat yhdenmukaisia tilintarkastajien varovaisuuden 

kanssa. Tilintarkastajien varovaisuus tarkoittaa, että harkinnanvaraisilla suoriteperus-

teisilla erillä on vaikutusta käräjöintiriskiin. Tulosta kasvattavien harkinnanvaraisten 

suoriteperusteisten erien on todettu kasvattavan enemmän mahdollisia oikeudenkäyn-

tikuluja kuin tulosta vähentävien harkinnanvaraisten suoriteperusteisten erien. Tutki-

muksessa on siis osoitettu tulosta parantavan tuloksenjärjestelyn lisäävän tilintarkas-

tajan riskiä ja siten myös tuloksenjärjestelyn olevan yhteydessä korkeampiin tilintar-

kastuspalkkioihin. (Abbot ym. 2006.) 

 

Suoriteperusteisten erien laadun ja tilintarkastuspalkkioiden välinen yhteys vaihtelee 

riippuen palkkiotyypistä, otoksen yrityksistä ja suoriteperusteisten erien laadun mitta-

reista (Dechow ym. 2010). Frankel, Johnson ja Nelson (2002) esittävät tutkimukses-

saan todisteita tilintarkastajille maksettujen palkkioiden ja tuloksenjärjestelyn väli-

sestä yhteydestä. Tutkijat havaitsevat, että konsultointipalkkioiden ja tuloksenjärjeste-

lystä kertovien mittareiden välillä on positiivinen yhteys. Tutkimuksessa havaitaan 

myös, että tilintarkastuspalkkioiden ja tuloksenjärjestelystä kertovien mittareiden vä-

lillä on negatiivinen riippuvuus. Tutkimuksessa ei kuitenkaan löydetä yhteyttä tilintar-

kastajille maksettujen kokonaispalkkioiden ja yhdenkään tuloksenjärjestelystä kerto-

van mittarin välillä. Tämä tarkoittaa, että yhdisteltäessä tilintarkastus- ja konsultointi-

palkkiot yhdeksi mittariksi molempien yksittäinen vaikutus piiloutuu. (Frankel ym. 

2002.) Gul, Chen ja Tsui (2003) tutkivat harkinnanvaraisia suoriteperusteisia eriä, joh-

don kannustimia ja tilintarkastuspalkkioita. Tutkimuksessa löydetään positiivinen yh-

teys harkinnanvaraisten suoriteperusteisten erien ja tilintarkastuspalkkioiden välillä. 

Positiivinen yhteys on kuitenkin heikompi niissä yrityksissä, joissa yritysjohdolla on 

korkea omistusosuus yhtiön osakkeista. (Gul ym. 2003.) 

 

Tämän tutkielman odotetaan tuovan lisäarvoa tilintarkastuksen hinnoitteluun liitty-

vään tutkimukseen. Ei ole tiedossa, että tuloksen laadun vaikutusta tilintarkastuspalk-

kioihin olisi aikaisemmin mitattu tuloksen volatiliteetilla. Sen sijaan tuloksen laadun 

sekä tuloksenjärjestelyn yhteyttä tilitarkastuspalkkioihin on tutkittu. Tutkimustulokset 

ovat olleet kuitenkin ristiriitaisia. Tutkimushypoteesissa ennustetaan, että tuloksen vo-

latiliteetin ja tilintarkastuspalkkioiden välillä on positiivinen riippuvuus. 

 



10 

 

Tutkimusmenetelmänä tässä pro gradu –tutkielmassa käytetään regressioanalyysia. 

Tuloksen volatiliteetin vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin tutkitaan regressioyhtä-

löillä, joissa tilintarkastuspalkkioiden vaihtelua selitetään deflatoidun tuloksen viiden 

vuoden historiallisen keskihajonnan lisäksi kontrollimuuttujilla, joilla odotetaan ole-

van vaikutus tilintarkastuspalkkioihin. Regressioyhtälöitä käyttäen tutkitaan, onko tu-

loksen keskihajonnalla selitysarvoa tilintarkastuspalkkioiden suuruuteen kontrolli-

muuttujien lisäksi. Tutkimuksessa käytetään niin sanottua poolattua regressiomallia, 

mikä tarkoittaa, että poikkileikkausaineistot sulautetaan eli poolataan yhteen. Lisäksi 

muodostetaan toimialaregressiot samaa regressiomallia käyttäen. Toimialaregressiot 

ottavat nimensä mukaisesti huomioon yrityksen toimialan. Molempien regressiomal-

lien tulokset osoittavat, että tuloksen volatiliteetin ja tilintarkastuspalkkioiden välillä 

on positiivinen yhteys. Saadut tutkimustulokset ovat tilastollisesti merkitseviä.  

 

1.2 Tutkielman rakenne 

Tutkielman ensimmäinen luku on johdanto ja toisessa luvussa käsitellään tuloksen laa-

tua. Kolmannessa luvussa käsitellään tuloksen volatiliteettia tuloksen laadun mittarina, 

sekä suoriteperusteisen kirjanpidon ja kohdistamisperiaatteen merkitystä tuloksen laa-

dun näkökulmasta. Neljännessä luvussa käsitellään tilintarkastuspalkkioiden määräy-

tymistä ja tilintarkastuspalkkion vaihtelua selittäviä tekijöitä. Viidennessä luvussa esi-

tetään tutkimushypoteesien muodostaminen, tutkimusaineisto, tutkimuksen toteutta-

minen ja tutkimusotoksen tilastolliset ominaisuudet. Tutkielman kuudennessa luvussa 

käydään läpi empiirisen tutkimusosion tutkimustulokset ja niiden tulkinta. Seitsemäs 

luku sisältää yhteenvedon ja johtopäätökset. 
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2 TULOKSEN LAATU 

2.1 Tuloksen laadun käsite 

Tuloksen laadusta on muodostunut perustavanlaatuinen käsite laskentatoimessa mutta 

sen määritelmästä ja mittaustavoista ei ole vielä päästy yksimielisyyteen (Dichev ym. 

2013). Dechow, Ge ja Schrand (2010) tarkastelevat artikkelissaan tuloksen laatua ja 

siihen liittyvää laajaa kirjallisuutta. Tutkijoiden määritelmän mukaan korkea tuloksen 

laatu tarjoaa enemmän tietoa yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ominaisuuksista, 

jotka ovat olennaisia tietyssä päätöksentekotilanteessa tietylle päätöksentekijälle. Tu-

loksen laadulle ei ole voitu kuitenkaan antaa yksiselitteistä määritelmää, sillä laatu on 

aina yhteydessä päätöksentekoon liittyvään kontekstiin. Tuloksen laadun on todettu 

olevan riippuvainen sekä yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä että yrityksen suo-

rituskykyä mittaavasta kirjanpitomenetelmästä. (Dechow ym. 2010.) 

 

Tuloksen laatua on pyritty määrittelemään käyttämällä tuloksen laadun mittarina muun 

muassa tuloksen pysyvyyttä, suoriteperusteisia eriä, tuloksen tasaisuutta ja oikea-ai-

kaisuutta, tappioiden välttämistä, sijoittajien reagointikykyä ja ulkoisia indikaattoreita. 

Tuloksen laadun mittaamista vaikeuttaa kuitenkin tilinpäätösten sisältämä harkinnan-

varaisuus. Tilinpäätöksen lukijan voi olla vaikeaa erottaa ne toimenpiteet, jotka ovat 

osa olennaista tuloksen muodostumiseen kuuluvaa prosessia ja ne, jotka ovat tulok-

senjärjestelyä. (Dechow ym. 2010.) 

 

Dichev, Graham, Harvey ja Rajgopal (2013) tutkivat tuloksen laatua haastattelemalla 

yhdysvaltalaisten yritysten talousjohtajia. Kyselytutkimuksen mukaan tuloksen laatu 

liitetään useimmiten raportoidun tuloksen pysyvyyteen, toistettavuuteen, yhdenmukai-

suuteen ja pitkän tähtäimen trendin heijastettavuuteen. Tutkimustulokset osoittavat 

myös, että tuloksen laatua pidetään korkeampana, kun tulos ei sisällä satunnaisia tai 

kertaluonteisia eriä. Lisäksi korkeaan tuloksen laatuun yhdistetään johdonmukainen 

raportointitapa, tuloksen taustalla oleva todellinen kassavirta ja epäluotettavien pitkän 

tähtäimen estimaattien välttäminen. (Dichev ym. 2013.) 
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Myöhemmin tässä luvussa tarkastellaan tämän tutkielman kannalta keskeisimpiä tu-

loksen laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tuloksen laatua tarkastellaan tuloksen pysyvyy-

den ja tasaisuuden näkökulmasta. Lisäksi luodaan katsaus laskentatoimen konserva-

tismiin ja tuloksen laatuun yhdistettyihin yrityskohtaisiin ominaisuuksiin. 

 

2.2 Tuloksenjärjestely 

Monia tuloksen laatua kuvaavia ominaisuuksia kuten tuloksen pysyvyyttä, tuloksen 

tasausta, tiettyjen tulostavoitteiden saavuttamista ja tappioiden oikea-aikaista tunnis-

tamista pidetään tuloksenjärjestelyn indikaattoreina. Yleisesti tuloksenjärjestelyn ole-

tetaan heikentävän tuloksen laatua. (Dechow ym. 2010.) Tuloksenjärjestelyn ymmär-

täminen on tärkeää, koska se mahdollistaa nettotuloksen hyödyllisyyden syvemmän 

ymmärtämisen sekä tilinpäätösraportoinnin näkökulmasta että sopimuksellisesta nä-

kökulmasta. Tuloksenjärjestelyn voidaan ajatella tarkoittavan yritysjohdon valitsemia 

kirjanpidon laatimisperiaatteita, joilla saavutetaan tietyt tulostavoitteet.  (Scot 2003: 

368–369.) Healyn ja Wahlenin (1999) määritelmän mukaan tuloksenjärjestelyä on ti-

linpäätöksessä käytettävä harkinnanvaraisuus ja maksutapahtumien järjestely, joka 

muuttaa tilinpäätösraportointia ja johtaa osakkeenomistajia harhaan tai vaikuttaa eri-

laisiin tilinpäätöslukuihin perustuviin sopimuksiin (Healy & Wahlen 1999). Tuloksen-

järjestelyn voidaan nähdä olevan myös keino naamioida yrityksen todellinen suoritus-

kyky (McVay 2006). 

 

Tilinpäätösraportointi sisältää monia osioita, missä yritysjohto voi soveltaa harkinnan-

varaisuutta (Healy & Wahlen 1999). Lähtökohtaisesti johto voi järjestellä tulosta ylös-

päin lainaamalla tulevilta tilikausilta voittoja, aikaistamalla tulojen ja vastaavast hi-

dastamalla kulujen kirjaamista parantaen kyseisen tilikauden tulosta. Tälläisella tulok-

senjärjestelyllä on kuitenkin suoraan tulevien tilikausien tulosta alentava vaikutus siltä 

osin kuin on kasvatettu aiemman tilikauden tulosta. Tuloksenjärjestelyä voidaan to-

teuttaa myös todellisten taloudellisten toimenpiteiden avulla esimerkiksi leikkaamalla 

menoja, siirtämällä investointeja seuraavalle tilikaudelle ja tarjoamalla alennuksia 

myynnin kiihdyttämiseksi. Todellisten toimintojen järjestely ei ole tilinpäätösstandar-

dien vastaista. Näiden toimien tunnistaminen on myös vaikeammin havaittavissa kuin 

suoriteperusteisten erien avulla tehty tuloksenjärjestely. Kolmas mahdollinen keino to-
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teuttaa tuloksenjärjestelyä on kirjanpidon erien harhaanjohtava luokittelu tuloslaskel-

malla. Menettelytavalla ei ole vaikutusta lopulliseen nettotulokseen mutta tuloslaskel-

man erien välisen luokittelun muuttaminen antaa tilinpäätöksen lukijoille erilaista in-

formaatiota yrityksen suorituskyvystä. Yrityksen keskeiset kulut ovat luonteeltaan 

suhteellisen tasaisia, kun taas satunnaiset erät ovat nimensä mukaisesti epätavallisia ja 

satunnaisia. Yritysjohto voi siirtää ydintoimintaansa kuuluvia kuluja satunnaisiin eriin 

ja johtaa harhaan sijoittajia, jotka ottavat tuloslaskelman erien väliset erot huomioon 

arvioidessaaan yrityksen suorituskykyä. (McVay 2006.)  

 

Tuloksenjärjestelyn välineenä käytetään yleensä suoriteperusteisia eriä, todellisia ta-

loudellisia toimenpiteitä ja kirjanpidollisten erien harhaanjohtavaa luokittelua tulos-

laskelmalla (McVay 2006). Tutkimuksissa yleisin tapa mitata tuloksenjärjestelyä on 

tarkastella harkinnanvaraisten suoriteperusteisten erien osuutta tuloksesta (Dechow 

ym. 2012). Tuloksenjärjestelyä on kuitenkin erittäin vaikeaa vakuuttavasti dokumen-

toida ja siten on myös vaikeaa arvioida tuloksenjärjestelyn vaikutuksia raportoituun 

tulokseen. Tätä ongelmaa on lähestytty tunnistamalla olosuhteita, joissa johdolla on 

vahvoja kannustimia altistua tuloksenjärjestelylle. (Healy & Wahlen 1999.) Tuloksen-

järjestelyn kannustimia tarkastellaan kappaleessa 2.2.2. 

 

2.2.1 Tuloksenjärjestelyn vaikutus tuloksen laatuun 

Yleisesti ajatellaan, että tuloksenjärjestely on huono asia, koska sen ajatellaan vähen-

tävän tilinpäätösinformaation luotettavuutta. Tuloksenjärjestelyllä voidaan kuitenkin 

nähdä olevan myös hyviä puolia esimerkiksi sopimuksellisesta sekä taloudellisen ra-

portoinnin näkökulmasta. Sopimuksellisen näkökulman mukaan johtajilla on hyvä olla 

rajoitetut mahdollisuudet järjestellä tulosta epätäydellisten ja jäykkien sopimusten tul-

lessa vastaan. (Scot 2003: 384–385.)  Johto voi käyttää laskentatoimen sisältämää har-

kinnanvaraisuutta myös lisätäkseen tilinpäätöksen informatiivisuutta (Healy & Wah-

len 1999).  Tuloksenjärjestelyä voidaan käyttää keinona välittää sisäpiiritietoa mark-

kinoille ja näin mahdollistaa, että osakkeen markkinahinta heijastaa paremmin yrityk-

sen tulevaisuuden näkymiä (Scot 2003: 385). Johdon luotettavan sisäisen informaation 

välittäminen osakkeenomistajille parantaa myös resurssien tehokasta allokointia. Stan-



14 

 

dardien asettajien näkökulmasta on tärkeää ymmärtää mitkä standardit antavat johta-

jille luvan käyttää harkinnanvaraisuutta lisäten raportoinnin arvoa ja mitkä standardit 

heikentävät tilinpäätöksen välittämän informaation arvoa. (Healy & Wahlen 1999.) 

 

Huolimatta teoriasta ja todisteista, jotka viittaavat tuloksenjärjestelyn vastuulliseen 

käyttöön, on olemassa myös todisteita tuloksenjärjestelyn huonoista puolista. Sopi-

muksellisesta näkökulmasta tämä voi ilmetä johtajan opportunistisena käytöksenä. 

Myös johtajien alttius käyttää tuloksenjärjestelyä bonusten maksimoimiseksi voidaan 

tulkita tuloksenjärjestelyn huonoksi puoleksi. (Scot 2003:389.) Johdon tilinpäätösra-

portoinnissa käyttämästä harkinnanvaraisuudesta voi aiheutua myös kustanuksia. Tu-

loksenjärjestelyn kustannuksena voidaan nähdä esimerkiksi resurssien mahdolliset vir-

heallokoinnit. (Healy & Wahlen 1999.) 

 

Beaverin (2002) mukaan mikä tahansa tuloksenjärjestelyn muoto voi parantaa tai hei-

kentää tilinpäätöksen ja tuloksen laatua. Se kuinka tuloksenjärjestelyä käytetään, vai-

kuttaa siihen nähdäänkö tuloksenjärjestely positiivisena vai negatiivisena tekijänä. 

Laskentatoimen ammattilaiset voivat vähentää huonoa tuloksenjärjestelyä tuomalla 

sen julkisesti esille esimerkiksi tilinpäätöksen liitetietojen kautta. (Scot 2003:392.) 

 

2.2.2 Kannustimia tuloksenjärjestelyyn 

Kirjanpidon tulos on yrityksen tärkein suorituskyvyn mittari. Yritysjohdolla voi olla 

monia eri syitä käyttää laskentatoimen sisältämää harkinnanvaraisuutta saavuttaakseen 

tietyt tulostavoitteet. (Graham ym. 2005.) Standardien puitteissa yritysjohdolla on 

mahdollisuus valita käytettävät kirjanpidolliset laskentamenetelmät. On luonnollista 

odottaa yritysjohdon valitsevan sellaiset menetelmät, joiden avulla maksimoidaan sekä 

johdon oma etu että yrityksen markkina-arvo. (Scott 2003: 368.) Kannustimia tulok-

senjärjestelylle luo muun muassa tulokseen sidotut bonuspalkkiot, rahoituslainojen eh-

dot sekä osakkeenomistajien ja pääomamarkkinoiden odotukset (Graham ym. 2005). 

 

Pääomamarkkinat luovat kannustimia johdon tuloksenjärjestelylle. Sijoittajat ja ana-

lyytikot käyttävät tilinpäätöksiä apunaan määrittäessään yhtiön osakkeen arvoa. Yri-

tysjohdolla voi olla motiivi järjestellä tulosta vaikuttaakseen esimerkiksi osakkeen ly-
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hytaikaiseen hintakehitykseen. Myös johdon tulospalkkioiden perustana olevia sopi-

muksia pidetään usein tuloksenjärjestelyn kannustimena. Yrityksen johto voi käyttää 

tilinpäätösraportoinnin harkinnanvaraisuutta maksimoidakseen tuloksen perusteella 

maksettavien bonusten määrän.  (Healy & Wahlen 1999.) Myös listautumisantia suun-

nittelevan yhtiön johto saattaa haluta järjestellä raportoitavaa tulosta siinä toivossa, 

että osakkeista saataisiin korkeampi hinta.  Ennen listautumisantia yrityksellä ei ole 

vakiintunutta markkinahintaa, joten tilinpäätösinformaatiolla on keskeinen rooli yri-

tyksen arvonmäärityksessä. (Scot 2003:382.) 

 

Lainaehtojen laiminlyönti voi aiheuttaa yritykselle korkeita kustannuksia, joten ole-

tuksena on, että yrityksen johto haluaa välttää nämä kustannukset. Itse asiassa yrityk-

sen johto yrittää jopa välttää tilanteen, jossa oltaisiin lähellä lainaehtojen laiminlyön-

tiä, koska se vaikuttaisi heidän toimiensa vapauteen yrityksessä. Näin ollen, tuloksen-

järjestelyä voidaan käyttää keinona vähentää todennäköisyyttä sille, että yritys laimin-

lyö velkasopimusten mukaiset ehdot. (Scot 2003:377.) Burgstahler ja Dichev (1997) 

havaitsevat, että tappioiden välttämisellä voidaan pienentää vieraan pääoman kustan-

nuksia. Tutkimustulokset osoittavat myös, että yritykset järjestelevät tulostaan vält-

tääkseen pienet tappiot ja tuloksen lievän pienentymisen. Tutkijat ovat löytäneet lä-

hellä nollaa olevien tulosten jakaumassa poikkeavuuden: tilastollisesti on selvästi 

enemmän yrityksiä, jotka raportoivat pieniä positiivisia tuottoja kuin yrityksiä, jotka 

raportoivat pieniä tappioita. Tutkimuksen mukaan yritykset järjestelevät tulostaan 

näyttääkseen lievää tuloskasvua ja vastaavasti välttääkseen tuloksen lievän pienenty-

misen. (Burgstahler & Dichev 1997.)  

 

Tuloverojen minimointia voidaan pitää ehkä ilmeisimpänä syynä tuloksenjärjestelylle. 

Veroviranomaiset säätävät kuitenkin omia verotettavan tuloksen laskusääntöjä vähen-

tääkseen yritysten liikkumavaraa. Tämän seurauksena verotuksellisten syiden ei pitäisi 

yleisesti esittää suurta roolia tuloksenjärjestelyyn liittyvässä päätöksenteossa. (Scot 

2003:377.) Toisaalta esimerkiksi poliittiset syyt voivat luoda julkisesti esillä oleville 

yrityksille kannustimia tuloksenjärjestelylle (Scot 2003:379). 

 

Dichev, Graham, Harvey & Rajgopal (2013) tutkivat yhdysvaltalaisten yritysten ta-

lousjohtajien mielikuvia tuloksen laadusta ja tuloksenjärjestelyyn vaikuttavista teki-

jöistä. Tutkimustulosten mukaan yleisimpiä syitä tuloksenjärjestelylle ovat pyrkimys 
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vaikuttaa osakkeen hintaan sekä ulkoinen ja sisäinen paine saavuttaa tietyt tulostavoit-

teet. Tutkimustulokset osoittavat myös, että pääomamarkkinat ovat suurin motivaattori 

tuloksenjärjestelylle. Tutkimustulosten mukaan myös velkasopimukset sekä johdon 

urakehitykseen ja tulospalkkioihin liittyvät tekijät luovat merkittäviä kannustimia tu-

loksenjärjestelylle. (Dichev ym. 2013.) 

 

2.3 Tuloksen pysyvyys 

Tuloksen pysyvyys lisää kirjanpidon tuloksen hyödyllisyyttä yrityksen arvonmääritys-

tilantessa. Tuloksen pysyvyyden ajatellaan kuvastavan tuloksen laatua, koska tasai-

sempi kirjanpidon tulos antaa paremman lopputuloksen määritettäessä yrityksen ar-

voa. Tuloksen pysyvyyteen vaikuttaa sekä yrityksen suorituskyky että kirjanpitojärjes-

telmän mittaustapa. Näiden kahden roolin erottaminen on kuitenkin ongelmallista. On 

kuitenkin hyvä huomioida, että tuloksen pysyvyys voidaan saavuttaa lyhyellä aikavä-

lillä myös tuloksenjärjestelyn avulla. (Dechow ym. 2010.)  

 

Sloan (1996) tutkii artikkelissaan heijastavatko osakkeiden hinnat täysin suoriteperus-

teisten erien ja kassavirtakomponenttien sisältämää informaatiota yrityksen tulevasta 

suorituskyvystä. Sloanin määritelmän mukaan tulos muodostuu sekä kassavirtaa ku-

vaavasta osasta että suoriteperusteisista eristä.  

 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡+1 =  𝛼 +  𝛽1𝐶𝐹𝑡 +  𝛽2𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑠𝑡 +  𝜀𝑡                    (1)

   

Sloan havaitsee, että β2 < β1. Tämä tarkoittaa, että tuloksen kassavirtaa määrittävä osa 

on pysyvämpi kuin tuloksen suoriteperusteisia eriä vastaava osa. Tutkimustulokset 

osoittavat, että tuloksen pysyvyys riippuu tuloksen kassavirtakomponenttien ja suori-

teperusteisten erien suhteellisesta määrästä. Sloanin mukaan kirjanpidon tuloksen py-

syvyys paranee, mikäli se koostuu suurimmaksi osaksi kassavirroista. Vastaavasti tu-

loksen pysyvyys heikkenee, kun suoriteperusteisten erien osuus tuloksesta kasvaa. 

Sloan havaitsee myös, että osakkeiden hinnat käyttäytyvät ikään kuin sijoittajat eivät 

tunnistaisi oikein näiden kahden tulokseen vaikuttavan komponentin ominaisuuksia. 

(Sloan 1996.) 
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Richardson, Sloan, Soliman ja Tuna (2005) laajentavat Sloanin (1996) tekemää työtä 

linkittämällä suoriteperusteisten erien luotettavuuden tuloksen pysyvyyteen. Tutki-

muksessa tutkitaan suoriteperusteisiä eriä ja havaitaan, että pitkäaikaisten suoritepe-

rusteisten erien osat ovat pysyvämpiä kuin lyhytaikaisten suoriteperusteisten erien 

osat. Lisäksi tutkimuksessa havaitaan, että taloudelliset suoriteperusteiset erät ovat toi-

minnallisia suoriteperusteisia eriä pysyvämpiä. (Richardson ym. 2005.) 

 

Bradshaw, Richardson ja Sloan (2001) tutkivat tunnistavatko analyytikot ja tilintarkas-

tajat tuloksen huonomman laadun ja välittävätkö he tietoa tuloksen laadusta sijoitta-

jille. Tutkijat havaitsevat, että tilinpäätösstandardien rikkomusten todennäköisyys li-

sääntyy ja tulos pienenee yrityksillä, joilla on enemmän suoriteperusteisia eriä. Tutki-

mustulokset osoittavat, että analyytikot eivät huomioi tuloksen pienentymistä tulosen-

nusteissaan. Suoriteperusteisten erien määrä ei vaikuta todennäköisyyteen saada mu-

kautettua tilintarkastuskertomusta. Suoriteperusteisten erien määrällä ei myöskään ole 

vaikutusta tilintarkastajan vaihtumisen todennäköisyyteen. Bradshaw ym. tulkitsevat 

nämä tulokset siten, että analyytikot ja tilintarkastajat eivät ole tietoisia tuloksen laa-

tuun liittyvistä ongelmista yrityksissä, joilla enemmän suoriteperusteisia eriä. 

(Bradshaw ym. 2001.) 

 

Tuloksen pysyvyyteen liittyviä tutkimuksia motivoi ylläpidetty olettamus, että yhä py-

syvämpi kirjanpidon tulos indikoi tuloksen korkeammasta laadusta. Yleisesti kirjanpi-

don tulosta pidetään hyvänä lähtökohtana ennustettaville tuleville kassavirroille, mutta 

tuloksen käyttäminen kassavirtaennusteiden pohjana riippuu myös siitä, minkä tyyp-

pisiä suoriteperusteisia eriä tulos sisältää. Suoriteperusteisia eriä tutkittaessa on yleistä 

erottaa toisistaan epänormaalit ja normaalit suoriteperusteiset erät. Epänormaalien 

suoriteperusteisten erien tarkoituksena on havaita kirjanpitosäännösten vääristymät ja 

tuloksenjärjestelyn merkit.  Yleisen tulkinnan perusteella, mikäli suoriteperusteisten 

erien normaali komponentti on mallinnettu oikein, epänormaali osa suoriteperustei-

sista eristä edustaa tuloksen huonoa laatua. Epänormaalien suoriteperusteisten erien 

on havaittu korreloivan positiivisesti suoriteperusteisten erien määrän kanssa. Mikäli 

yrityksellä on erityisen paljon epänormaaleja suoriteperusteisia eriä, on yrityksellä 

myös paljon suoriteperusteisia eriä. (Dechow ym. 2010.)  

 



18 

 

2.4 Tuloksen tasaisuus 

Suoriteperusteisen kirjanpidon perusperiaate on satunnaisten maksuperusteisten suo-

ritusten tasaaminen, jotta kirjanpidon tulos antaisi enemmän informaatiota yrityksen 

suorituskyvystä eikä pelkästään kassavirroista. Suoriteperusteisen kirjanpidon tavoit-

teena on kuvata tarkemmin yrityksen suorituskykyä ja siten parantaa kassavirtojen en-

nustettavuutta. Tuloksen tasaisuus on suoriteperusteisen kirjanpitojärjestelmän loppu-

tulos, jonka tarkoituksena on parantaa tuloksen hyödyntämiskykyä päätöksentekoti-

lanteissa. Tuloksen tasaisuus ei kuitenkaan ole kirjanpitojärjestelmän ensisijainen ta-

voite. (Dechow ym. 2010.) 

 

Tuloksen tasaisuutta pidetään tuloksen laadun merkkinä ja tuloksen tasausta yhtenä 

tuloksenjärjestelyn muotona.  Tuloksen tasaisuus lisää tuloksen informatiivisuutta ja 

käytettävyyttä päätöksentekotilanteissa. Yritysjohto voi käyttää harkinnanvaraisuutta 

soveltaessaan kirjanpidon säännöksiä tuloksen tasaamiseen. Yritysjohdolla voi olla 

myös motiiveja tuloksen tasaamiseen ja tämän vuoksi tuloksen tasaaminen ei aina vält-

tämättä lisää tuloksen laatua.  (Dechow ym. 2010.) 

 

Yritysjohto voi haluta kasvattaa tulosta tilanteessa, jossa tämänhetkinen tulos näyttää 

suhteellisen alhaiselta ja tulevaisuudessa tuloksen ennustetaan paranevan. Tämän on 

todettu toteutuvan myös käänteisesti – tämänhetkisen tulostason ollessa suhteellisen 

korkealla ja seuraavan tilikauden tuloksen odotettaessa heikentyvän johto tasaa tulosta 

ja ikään kuin säästää tuottoja tulevaisuutta varten. (Defond & Park 1997.) Jälkimmäi-

nen näistä on keskeinen tuloksen tasauksen piirre, koska johto ei aina pyri vain liioit-

telemaan tulosta. Tuloksen tasausta on pyritty mittaamaan vertaamalla tuloksen vaih-

telua liikevaihdon vaihteluun. Tuloksen ja liikevaihdon muutosten vertailu onkin käy-

tetyin tuloksen tasauksen mittari. Tuloksen tasaus voi joko parantaa tai heikentää tu-

loksen laatua. Tuloksen pienempi vaihtelevuus ei takaa korkeampaa tuloksen laatua, 

vaan tuloksen tasaisuutta arvioitaessa on huomioitava myös muut tuloksen laatuun vai-

kuttavat tekijät. (Bao & Bao 2004.) 

  

Tuloksen tasausta on tutkittu jo vuosikymmenien ajan mutta sen vaikutus tuloksen in-

formatiivisuuteen on suurelta osin vielä tuntematon. Tuloksen tasaus parantaa tuloksen 
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informatiivisuutta, mikäli johtajat käyttävät harkinnanvaraisuutta välittääkseen tehok-

kaasti johdon arvioita yrityksen tulevasta suorituskyvystä. Toisaalta tuloksen tasaus 

voi tehdä tuloksen tulkinnasta vaikeampaa, mikäli johto tarkoituksellisesti vääristää 

tuloslukuja. (Tucker & Zarowin 2006.) Vielä ei ole saavutettu selkeää lopputulosta 

siitä, kuinka tuloksen tasaisuus toimii tuloksen laadun mittarina. Jotta tuloksen tasai-

suuden tuomaa lisäarvoa päätöksentekotilanteisiin voitaisiin ymmärtää paremmin, tar-

vitaan tuloksen tasaisuudelle mittareita, jotka paremmin erottavat ”epäaidon” ja olen-

naisen tuloksen tasaamisen toisistaan. (Dechow ym. 2010.) 

 

2.5 Laskentatoimen konservatismi 

Laskentatoimen konservatismin eli varovaisuuden periaatteen vaikutus kirjanpidon 

käytäntöihin on ollut sekä pitkä että merkittävä. Basun (1997) mukaan konservatismi 

on vaikuttanut kirjanpidon käytäntöihin jo yli 500 vuoden ajan. (Watts 2003.) Koser-

vatismi ilmenee kirjanpidossa kahdella yleisellä mutta erilaisella tavalla. Ensinnäkin, 

konservatismi voi olla ehdotonta tarkoittaen, että nettovarojen kirjanpitoarvot ovat ali-

arvostettuja ennalta määrättyjen laskentatoimen käytäntöjen takia. Toiseksi, konserva-

tismi voi olla ehdollista tarkoittaen, että kirjanpitoarvojen alaskirjauksia tehdään riit-

tävän huonoissa taloudellisissa olosuhteissa mutta vastaavasti kirjanpitoarvoja ei kir-

jata ylöspäin olosuhteiden parantuessa. Edellä mainituista tavoista jälkimmäinen edus-

taa varovaista käyttäytymistä. (Beaver & Ryan 2005.)  

 

Basu (1997) on tutkinut ehdollisen konservatismin periaatetta ja sen vaikutusta rapor-

toituihin tilinpäätöstietoihin. Basun tutkimuksella on ollut tärkeä merkitys konserva-

tismin konseptin ymmärtämisen kannalta. (Ball & Shivakumar 2005.) Basun tulkinnan 

mukaan varovaisuuden periaate ilmenee kirjanpitäjän taipumuksena vaatia korkeam-

man asteen todennettavuutta tunnistaa kirjanpidossa hyvät uutiset voitoiksi kuin tun-

nistaa huonot uutiset tappioiksi. Konservatismin määritelmän mukaan tulos heijastaa-

kin nopeammin huonoja uutisia kuin hyviä uutisia. Esimerkiksi realisoitumattomat 

tappiot tyypillisesti tunnistetaan kirjanpidossa nopeammin kuin realisoitumattomat 

voitot. Tutkimustulosten mukaan negatiiviset tulosmuutokset eivät myöskään ole yhtä 

pysyviä ja muuttavat nopeammin suuntaansa kuin positiiviset tuloksen muutokset. 

(Basu 1997.) 
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Konservatismin määritelmän mukaan tuottojen tunnistaminen ja kirjaaminen vaatii 

vahvempaa todennettavuutta kuin tappioiden kirjaaminen. Kirjanpidon konservatis-

min äärimmäinen muoto voidaankin tiivistää ajatukseen: ”älä ennakoi tuottoja mutta 

ennakoi kaikki tappiot”. Varovaisuuden periaatteen mukaisen voittojen ja tappioiden 

epäsymmetrisen kohtelun aiheuttama tärkeä seuraus on pysyvä nettovarojen aliarvos-

tus. Konservatismia on kritisoitu siitä, että kuluvan kauden nettovarojen aliarvostus 

voi johtaa tulevilla kausilla voittojen yliarvostukseen ja menojen aliarvostukseen. Kri-

tiikistä huolimatta konservatismi on säilynyt kirjanpidossa monia vuosikymmeniä ja 

se näyttää jopa vahvistuneen viimeisen 30 vuoden aikana. (Watts 2003.) 

 

Watts (2003) on tutkinut vaihtoehtoisia selittäviä tekijöitä kirjanpidon varovaisuuden 

periaatteelle. Hänen mukaansa konservatismia selittävät sopimukselliset syyt, osak-

keenomistajien käräjöinti, verotus ja kirjanpidon sääntely. Näistä yrityksen ja sen eri 

osapuolten väliset sopimukset sekä käräjöinti ovat tärkeimpiä konservatismin selittä-

jiä. Tuloksenjärjestely voi aiheuttaa osan konservatismiin liittyvistä todisteista, mutta 

se ei voi olla konservatismin ensisijainen selitys. (Watts 2003.) 

 

Laskentatoimen konservatismi vaikuttaa sekä raportoitujen taseen lukujen laatuun että 

tuloslaskelmalla raportoidun tuloksen laatuun. Kun yritys lisää investointeja, lasken-

tatoimen konservatismi johtaa alhaisempaan tulokseen kuin mihin olisi voitu päästä 

johdon vapaammilla kirjanpidollisilla vaihtoehdoilla. Nämä alhaisemmat tuotot luovat 

raportoimattomia voittoja, jotka tarjoavat johdolle lisää joustavuutta tuloksen rapor-

toinnin suhteen tulevaisuudessa. Tuloksen laatu on riippuvainen yrityksen todellisten 

toimintojen ja laskentatoimen käytäntöjen välisestä riippuvuudesta, ei pelkästään las-

kentatoimen tavoista tai arvioista. (Penman & Zhang 2002.) 

 

2.6 Yrityskohtaisten ominaisuuksien vaikutus tuloksen laatuun 

Tämän kappaleen tarkoituksena on käsitellä kirjallisuudessa tunnistettuja yrityskohtai-

sia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat tuloksen laatuun. Aiemmin tässä luvussa on jo 

luotu katsaus keskeisiin tuloksen ominaisuuksiin, jotka ovat yhdistettävissä tuloksen 

laatuun. Tässä kappaleessa tarkasteltavilla yrityskohtaisilla ominaisuuksilla on myös 

yhteys näihin aiemmin määriteltyihin tuloksen ominaisuuksiin.  
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Useat tutkimukset pyrkivät selvittämään antautuvatko yritykset kirjanpidon eri taktii-

koille parantaakseen kehnoa suorituskykyään ja näin madaltavat tuloksensa laatua. 

Erityisesti yrityksen heikon suorituskyvyn on todettu tarjoavan kannustimia tuloksen-

järjestelylle. (Dechow ym. 2010.) Esimerkiksi DeFond ja Park (1997) tutkivat artik-

kelissaan tuloksen tasausta ja löytävät todisteita sille, että yrityksen heikko suoritus-

kyky kuluvalla kaudella lisää johdon kannustimia siirtää tulevia tuottoja kuluvalle kau-

delle. Tutkimustulokset osoittavat myös käänteisiä tuloksia. Mikäli yrityksen suoritus-

kyvyn odotetaan olevan heikko tulevalla kaudella ja hyvä kuluvalla kaudella, yritys-

johto siirtää kuluvan kauden tulosta tulevalle tilikaudelle parantaakseen ennakoitua 

heikkoa suorituskykyä. (Defond & Park 1997.) Francis, Hanna ja Vincent (1996) tut-

kivat syitä harkinnanvaraisten varallisuuserien alaskirjauksille mutta eivät löydä yh-

teyttä heikon suorituskyvyn ja alaskirjausten välillä (Francis ym. 1996). DeAngelon, 

DeAngelon ja Skinnerin (1994) tutkimustulosten mukaan johdon kirjanpidolliset vaih-

toehdot heijastavat ensisijaisesti yritysten taloudellisia vaikeuksia enemmin kuin nii-

den kykyä kasvattaa tulosta.  Tutkijoiden mukaan yrityksen pitkään kestänyt heikko 

suorituskyky voi jopa rajoittaa tuloksenjärjestelyn mahdollisuuksia. (DeAngelo ym. 

1994, Dechow ym. 2010.) 

 

Myös korkean velkaisuusasteen on todettu olevan yhteydessä heikomman tuloksen 

laadun kanssa. On olemassa merkittäviä todisteita siitä, että velkaisuusaste on yhtey-

dessä monien tuloksen laadusta kertovien tekijöiden kanssa. Kuitenkin se, onko huo-

nompi tuloksen laatu seurausta lainaehtojen rikkoutumisen läheisyydestä vai muista 

kannustimista kuten esimerkiksi yrityksen taloudellisesta ahdingosta, rahoituksen tar-

peesta vai konkurssiriskistä, jää vielä kysymykseksi. Tutkimukset, jotka käyttävät yhä 

suorempia tekijöitä mittaamaan lainaehtojen rikkoutumisen läheisyyttä, antavat ym-

märtää, että johto tekee kirjanpidollisia päätöksiä välttääkseen velan ehtojen laimin-

lyönnin. Tämä tulos ei kuitenkaan välttämättä suoraan merkitse tuloksen laadun vaa-

rantumista. (Dechow ym. 2010.) 

 

Yrityksen kasvun ja tuloksen laadun välistä yhteyttä on tutkittu monesta eri näkökul-

masta. Mikäli yrityksen kasvua mitataan myynnin kasvulla tai operatiivisten nettova-

rojen kasvulla, osoittavat tutkimustulokset, että korkean kasvunopeuden ja alhaisem-

man tuloksen laadun välillä on yhteys. Kasvun ja tuloksen laadun väliseen negatiivi-
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seen yhteyteen viittaavat myös muun muassa heikot sisäiset kontrollit, tuloksen mit-

tausvirheet sekä tuloksenjärjestelyn mahdollisuudet. (Dechow ym. 2010.) Lee, Li ja 

Yue (2006) tutkivat tuloksen laadun ja tuloksen kasvun välistä yhteyttä ja ennustavat, 

että laadun ja kasvun välillä on negatiivinen yhteys. Tutkijat saavat kuitenkin ristirii-

taisia tuloksia, sillä tutkimuksen toisen otoksen testit tukevat ennustusta, kun taas oi-

kaistun otoksen tulokset eivät ole merkittäviä eivätkä siten tue kasvun ja tuloksen laa-

dun välistä yhteyttä. (Lee ym. 2006.) Doyle, Ge ja McVay (2007) tutkivat suoritepe-

rusteisten erien laadun ja sisäisten kontrollisen välistä yhteyttä ja havaitsevat, että heik-

kojen sisäisten kontrollien omaavilla yrityksillä suoriteperusteisten erien laatu on al-

haisempi. Pienillä yrityksillä on todennäköisemmin puutteita sisäisissä kontrolleissa ja 

nämä yritykset joutuvat todennäköisemmin korjaamaan aikaisemmin raportoituja tu-

loksiaan. (Doyle ym. 2007.) 

 

Myös yrityksen koon ja tuloksen laadun välistä yhteyttä on tutkittu. Tulokset ovat kui-

tenkin ristiriitaisia ja riippuvat sekä kirjanpitomenetelmän luonteesta että tutkimuk-

sessa käytetystä otoksesta. Kuitenkin viimeaikaiset tutkimukset ovat ennustaneet ja 

löytäneet yrityksen koon ja tuloksen laadun väliltä positiivisen yhteyden. (Dechow 

ym. 2010.) Dechow ja Dichev (2002) havaitsevat, että yrityksen koko vaikuttaa suori-

teperusteisten erien laatuun – mitä pienempi yritys sitä alhaisempi on suoriteperusteis-

ten erien laatu. Tutkijat toteavat myös, että suurilla yrityksillä on vakaammat ja hel-

pommin ennustettavissa olevat toiminnot, minkä vuoksi suoriteperusteiset erät sisältä-

vät vähemmän virheitä ja niiden laatu on parempi. Lisäksi tutkijat havaitsevat, että 

suoriteperusteisten erien arviointivirheitä esiintyy enemmän yrityksillä, jotka toimivat 

epävakailla toimialoilla. (Dechow & Dichev 2002.)  

 

Frankelin ja Litovin (2009) mukaan yrityksen koolla ja kasvuvauhdilla on havaittu 

olevan yhteys tuloksen vaihtelevuuden ja pysyvyyden kanssa. Tutkimuksen mukaan 

yrityksen koko korreloi negatiivisesti tuloksen vaihtelevuuden kanssa. Syitä suurten 

yritysten vakaampiin tuottoihin voi olla useita. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi 

kilpailukyky ja hajautetumpi toiminta. Yrityksen kasvuvauhdin havaitaan lisäävän tu-

loksen heiluntaa ja vähentävän siten tuloksen pysyvyyttä. Lisäksi havaitaan, että tap-

piota tekevien yritysten tuloksissa on enemmän heiluntaa. (Frankel & Litov 2009.)  
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3 YRITYSKOHTAINEN TULOKSEN VOLATILITEETTI TULOKSEN 

LAADUN MITTARINA 

Tässä pro gradu –tutkielmassa tuloksen laadun mittarina käytetään tuloksen volatili-

teettia. Tuloksen volatiliteetin on todettu olevan hyvä tuloksen laadun mittari sekä yh-

teydessä monien tuloksen laatuun vaikuttavien tekijöiden kanssa. Tässä luvussa tar-

kastellaan erityisesti suoriteperusteisen kirjanpidon, tuloksen ennustettavuuden sekä 

kohdistamisperiaatteen yhteyttä tuloksen volatiliteettiin ja laatuun.  

 

3.1 Suoriteperusteinen kirjanpito 

Suoriteperusteinen kirjanpito parantaa tuloksen kykyä heijastaa yrityksen suoritusky-

kyä. Johdon ja muiden sopimusosapuolten välisen tiedon epäsymmetrian vuoksi on 

syntynyt tarve yrityksen sisäiselle suorituskyvyn mittarille, jonka avulla tietoa yrityk-

sen suorituskyvystä voidaan raportoida tietyinä ajanjaksoina. Pitkällä aikavälillä yri-

tyksen menestyminen on riippuvainen sen kyvystä synnyttää enemmän tuloja kuin tu-

lonhankkimismenoja. Yhtenä suorituskyvyn mittarina voidaan pitää realisoitunutta 

kassavirtaa. Suoriteperusteisen kirjanpidon periaatteen mukaan kirjanpidon tulos on 

kuitenkin parempi suorituskyvyn mittari kuin yrityksen kassavirta. Kassavirran käyt-

tämiseen yrityksen suorituskyvyn mittarina liittyy ajoitukseen ja kohdistamiseen liit-

tyviä ongelmia, sillä kassavirta ei heijasta kaikkea yrityksen suorituskykyyn liittyvää 

informaatiota. Lieventääkseen ajoitukseen ja kohdistamiseen liittyviä ongelmia kirjan-

pitostandardit ovat kehittyneet suosimaan suoriteperusteista kirjanpitoa. (Dechow 

1994.) 

 

Suoriteperusteinen kirjanpito ja suoriteperusteisten erien käyttö luo kuitenkin myös 

ongelmia. Yritysjohto voi käyttää harkinnanvaraisia suoriteperusteisia eriä joko vies-

tittääkseen hallussaan olevaa yksityistä informaatiota tai opportunistisesti järjestelläk-

seen tulosta. Mikäli johto käyttää harkinnanvaraisuutta manipuloidakseen suoritepe-

rusteisia eriä, kirjanpidon tuloksen luotettavuus yrityksen suorituskyvyn mittarina las-

kee. Empiiriseksi kysymykseksi jää, parantaako vai heikentääkö suoriteperusteisten 

erien nettovaikutus tuloksen kykyä mitata yrityksen suorituskykyä. (Dechow 1994.) 
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3.1.1 Taloudellisen raportoinnin harkinnanvaraisuus 

Laskentatoimen alalla on käyty pitkään keskustelua kahden vaihtoehtoisen taloudelli-

sen raportointitavan, tasekeskeisen ja tuloslaskelmakeskeisen, välillä. Niin kutsuttu ta-

sekeskeinen näkökulma pitää varojen ja velkojen arvostamista taloudellisen raportoin-

nin tavoitteena. Tämän näkökulman mukaan tuloslaskelman eriin ja erityisesti kirjan-

pidon tulokseen pyritään vaikuttamaan taseen harkinnanvaraisuuden kautta. Tasekes-

keisen lähestymistavan ajatuksena on, että varojen ja velkojen täsmällinen määrä ta-

seessa määrittää myös kirjanpidon tuloksen. Tasekeskeisen näkökulman mukaan kir-

janpidon tulos on yksinkertaisesti nettovarojen muutos tilikaudella. (Dichev 2008.) 

 

Tuloslaskelmakeskeinen lähestymistapa sen sijaan näkee liikevaihdon sekä kulujen ja 

erityisesti kirjanpidon tuloksen määrittämisen taloudellisen raportoinnin ensisijaisena 

tavoitteena. Keskeistä tässä lähestymistavassa on tuottojen sekä kulujen kohdistami-

sen oikea-aikaisuus ja suuruus. Tuloslaskelmakeskeisen näkökulman kaksi keskeisintä 

ja ohjaavaa periaatetta ovat tuottojen kirjaamisen periaate (engl. revenue recognition) 

sekä tulojen ja menojen kohdistamisperiaate (engl. matching principle). Kirjanpito teh-

dään suoriteperusteisesti, jotta tuotot tuloutetaan oikea-aikaisesti ja kohdistamisperi-

aatteen mukaisesti tunnistetaan tuloihin liittyvät menot. Taseen tilien ja erien ajatellaan 

olevan suoriteperusteisen kirjanpitoprosessin seuraus. Näin ollen varat ja velat heijas-

tavat tilikausikohtaisten suoriteperusteisten erien kumulatiivista vaikutusta. Tuloskes-

keisellä näkökulmalla on aina ollut laaja kannatus etenkin sijoittajien keskuudessa, 

sillä sijoittajat ajatelevat osakkeen arvon muodostuvan yrityksen kyvystä tuottaa tu-

losta. Vaikka tuloslaskelma- ja tasekeskeisen lähestymistavan välillä on sisäisiä kon-

septeihin liittyviä jännitteitä, käytännössä taloudellisesta raportoinnista on muodostu-

nut näiden kahden näkökulman välinen kompromissi. (Dichev 2008.) 

 

1970-luvun lopulla Financial Accounting Standard Board (FASB) teki suuren päätök-

sen siirtyessään kohti tasekeskeistä taloudellista raportointia. FASB:n näkemyksen 

mukaan tasekeskeisen näkökulman pitäisi olla standardien asettajien ja ulkoisen las-

kentatoimen kulmakivi. Tuloskeskeinen näkökulma on saanut kritiikkiä siitä, että sen 

soveltaminen nojaa epävakaisiin konsepteihin kuten tulojen ja menojen kohdistami-
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seen. FASB on myös yhä aktiivisemmin ottanut käyttöön selkeämpiä muotoja tasekes-

keisestä näkökulmasta, kuten tehnyt laajan aloitteen kohti käypien arvojen käyttöä. 

(Dichev 2008.) 

 

Tasekeskeinen näkökulma on saanut myös kritiikkiä. Tasekeskeinen näkökulma on 

nähty ongelmallisena, koska se on ristiriidassa tyypillisimpien yritystoimintojen, kuten 

arvon synnyttämisen ja yritystoiminnan johtamisen kanssa. Yrityksen toiminta voi-

daan nähdä prosessina, jossa tulonhankkimismenot synnyttävät liikevaihtoa ja varoilla 

on toissijainen rooli. Varsinaisen kirjanpidon tulee heijastaa tätä realiteettia, joka vai-

kuttaa tuloslaskelman kautta yrityksen taloudelliseen raportointiin. Tuloslaskelmakes-

keistä näkökulmaa tukee myös johtajien budjetointiajattelu. Budjetoinnissa ennuste-

taan ensin odotettu liikevaihto ja liikevaihdon synnyttämiseen liittyvät kulut. Vasta tä-

män jälkeen yritysjohto arvioi toimintaa tukevien varojen ja rahoituksen tarpeen. Ta-

sekeskeisen lähestymistavan suurin ongelma on, että se ei heijasta yritysmallin käsi-

tyksiä siitä, mikä on keskeistä yrityksen menestymiselle ja arvon synnyttämiselle. 

(Dichev 2008.)  

 

3.1.2 Suoriteperusteiset erät 

Yksi suoriteperusteisten erien rooli on siirtää tai sopeuttaa kassavirtojen tunnistamista 

yli ajan siten, että suoriteperusteisen kirjanpidon seurauksena syntyvä tulos heijastaa 

paremmin yrityksen suorituskykyä. Esimerkiksi myyntisaamisten kirjaaminen nopeut-

taa tulevien kassavirtojen tunnistamista ja sovittaa ajallisesti yhteen kirjanpidon suo-

riteperusteisuuden sekä myynnin taloudellisen hyödyn. Kuitenkin suoriteperusteiset 

erät perustuvat oletuksiin ja arvioihin, jotka täytyy oikaista tulevaisuudessa, mikäli ar-

vioiden huomataan olevan virheellisiä. Dechow ja Dichev (2002) väittävät, että suori-

teperusteisten erien arviointivirheet ja niiden korjaukset ovat häiriöitä, jotka heikentä-

vät suoriteperusteisten erien hyödyllistä roolia. Tämän vuoksi suoriteperusteisten erien 

ja tuloksen laatu heikkenee suoriteperusteisten erien arviointivirheiden määrän suh-

teessa. Tutkijat havaitsevat, että tiettyjä yritysominaisuuksia, kuten suoriteperusteisten 

erien määrää ja tuloksen volatiliteettiä, voidaan käyttää suoriteperusteisten erien laa-

dun mittarina. Tutkimustulokset osoittavat, että suoriteperusteisten erien laadulla on 

positiivinen yhteys tuloksen pysyvyyteen ja siten myös tuloksen laatuun. (Dechow & 

Dichev 2002.)  
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Dechowin ja Dichevin (2002) tutkimustulokset osoittavat myös, että suoriteperusteis-

ten erien laatu on negatiivisesti yhteydessä suoriteperusteisten erien absoluuttiseen 

määrän, toimintajakson pituuden ja tappioiden esiintymisen sekä myyntien, kassavir-

tojen, suoriteperusteisten erien ja tuloksen keskihajonnan kanssa. Yrityksen koolla on 

sen sijaan havaittu olevan positiivinen yhteys suoriteperusteisten erien laadun kanssa. 

Tutkijat esittävät, että näitä havaittavissa olevia yrityskohtaisia tekijöitä voidaan käyt-

tää suoriteperusteisten erien laadun mittarina. Tutkijat toteavat vahvan positiivisen yh-

teyden suoriteperusteisten erien laadun ja tuloksen laadun välillä. (Dechow & Dichev 

2002.) 

 

3.2 Tuloksen ennustettavuus 

Tuloksen ennustettavuus voidaan määritellä historiallisen tuloksen kykynä ennustaa 

tulevien tilikausien tuloksia. Mikäli tuloksen vaihtelevuus vähenee, tuloksen ennustet-

tavuus kasvaa. Tuloksen ennustettavuuden kasvu lisää myös tämän hetkisen tuloksen 

hyödyllisyyttä. (Lipe 1990.) Dechow ym. (2010) määritelmän mukaan tuloksen laatua 

pidetään korkeampana, mikäli se lisää tuloksen hyödyllisyyttä tietyssä päätöksenteko-

tilanteessa tietylle päätöksentekijälle. Tuloksen ennustettavuuden parantuminen lisää 

tuloksen hyödyllisyyttä ja on siten myös merkki korkeammasta tuloksen laadusta. 

Minton, Schrand ja Walther (2002) tutkivat volatiliteetin roolin vaikutusta ennustemal-

leihin (engl. forecasting models). Tutkimustulokset osoittavat, että sijoittajat voivat 

parantaa kassavirta- ja tulosennusteitaan merkittävästi ottamalla huomioon sijoituk-

seen liittyvän volatiliteetin vaikutuksen. Kassavirta- ja tulosennusteiden tarkentumi-

sella on merkittävä vaikutus yrityksen arvonmäärityksen näkökulmasta. (Minton ym. 

2002.) 

 

Tuloksen ennustettavuudella on keskeinen merkitys esimerkiksi yrityksen arvonmää-

ritystilanteissa. Erityisesti pitkän aikavälin tuottojen ennustaminen on vaikeaa. 

(Dichev & Tang 2009.) Tutkimustulokset osoittavat tukea liikkeenjohdon uskomuk-

selle, jonka mukaan tuloksen volatiliteetin ja tuloksen ennustettavuuden välinen suhde 

on negatiivinen (Graham ym. 2005). Dichev ja Tang (2009) tutkivat tuloksen volatili-

teetin ja tuloksen ennustettavuuden välistä yhteyttä ja osoittavat, että sekä pitkän että 
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lyhyen aikavälin tuottojen ennustettavuus on helpompaa silloin, kun tuloksen volatili-

teetin vaikutus huomioidaan. 

 

Dichevin ja Tangin (2009) empiirinen tutkimus keskittyy tutkimaan tuloksen volatili-

teetin ja tuottojen ennustettavuuden välistä yhteyttä sekä lyhyellä että pitkällä aikavä-

lillä käyttäen 1–5 vuoden ennustehorisonttia. Tutkimuksessa käytetään alla olevaa reg-

ressiota määrittämään tuloksen pysyvyyttä: 

 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡+1 =  𝛼 + 𝛽𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡 + 𝜀   (2) 

 

jossa, Earningst on tulos ennen satunnaisia eriä ajanhetkellä t ja β mittaa tuloksen py-

syvyyttä. Tutkimuksessa yritykset jaettaan kvintiileihin eli viiteen eri portfolioon tu-

loksen volatiliteetin perusteella. Tutkimalla eri portfolioiden β-kerrointa saadaan sel-

ville tuloksen volatiliteetti. Lyhyen aikavälin tulokset osoittavat, että tuloksen volati-

liteetin ja tuloksen pysyvyyden välillä on vahva negatiivinen yhteys. Myös pitkän ai-

kavälin tutkimustuloksen tarkastelu osoittaa, että tuloksen volatiliteetin ja tuloksen py-

syvyyden välillä on negatiivinen riippuvuus. Pitkän aikavälin tulosten perusteella to-

detaan, että tuloksen volatiliteetilla on merkittävä vaikutus tuloksen ennustettavuuteen 

jopa viiden vuoden ennustehorisontilla. Pitkän aikavälin ennustehorisontin tulokset 

paljastavat merkittäviä eroja korkeimman ja matalimman volatiliteetin portfolioiden 

välillä. Tuottojen pysyvyyttä mittaavat kertoimet ja selitysasteet osoittavat, että on hel-

pompaa ennustaa tulos viiden vuoden päähän alhaisen volatiliteetin yrityksille kuin 

ennustaa tulos vuoden päähän korkean volatiliteetin yrityksille. Tulokset osoittavat, 

että volatiliteetilla on merkittävä vaikutus tuloksen pitkän aikavälin ennustettavuuteen. 

(Dichev & Tang 2009.) 

 

Frankel & Litov (2009) jatkavat siitä mihin Dichev ja Tang (2009) jäivät käymällä 

uudelleen läpi heidän havaintonsa ja vahvistamalla yleisesti tuloksen pysyvyyden ja 

ennustettavuuden välisen riippuvuuden. Tutkimuksessa tutkitaan myös tuloksen histo-

riallisen volatiliteetin ennustettavuuden vaikutusta osakkeiden tuottoihin. Tutkimustu-

lokset osoittavat, että tuloksen historiallisen volatiliteetin ja tuloksen pysyvyyden vä-

lillä on vahva yhteys, mutta tuloksen volatiliteettiä ei voida hyödyntää osaketuottojen 

ennustamisessa. (Frankel & Litov 2009.) 
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Dichevin ja Tangin (2008) mukaan tuloksen volatiliteetin käyttö tuloksen laadun mit-

tarina riippuu tutkimuksen asettelusta ja tavoitteista. Leuzin, Nandan ja Wysockin 

(2003) mukaan alhainen tuloksen volatiliteetti on merkki tuloksen tasaamisesta ja siten 

myös merkki tuloksen laadun heikkenemisestä. Vastaavasti Dichev ja Tang havaitse-

vat, että tuloksen volatiliteetti kasvaa tasaisesti ajan kuluessa ja siten myös tuloksen 

laatu heikkenee ajan myötä. Dichevin ja Tangin havainnot ovat ristiriidassa Leuzin ym. 

(2003) tutkimuksen kanssa. (Dichev & Tang 2008.) 

 

3.3 Menojen ja tulojen kohdistamisperiaate 

Kirjanpidon kohdistamisperiaatteen tavoitteena on yksinkertaisesti tunnistaa synnyte-

tyt menot ja kohdistaa ne saaduille tuloille.  Kohdistamisperiaate toteutuu heikosti, 

mikäli kuluja ei onnistuta kohdistamaan niiden seurauksena syntyneille tuotoille. 

Dichev ja Tang (2008) tutkivat heikon kohdistamisen vaikutuksia kirjanpidon tuloksen 

ominaisuuksiin. Tutkijat kehittävät yksinkertaisen mallin, joka ilmentää heikon koh-

distamisen ja kirjanpidon tuloksen välistä yhteyttä. Tutkimuksessa yritys nähdään yk-

sikkönä, joka synnyttää aina ensin menoja synnyttääkseen tulevaisuudessa tuloja ja 

saavuttaakseen voittoja. Tähän perustuen yrityksen menestystä mitataan luonnollisesti 

tulojen ja menojen erotuksen eli tuloksen avulla. (Dichev & Tang 2008.) 

 

Dichev ja Tang (2008) havaitsevat tutkimuksessaan, että heikko kohdistaminen hei-

kentää samanaikaisten tulojen ja menojen välistä korrelaatiota. Kohdistamisperiaat-

teen heikko toteutuminen lisää myös tuloksen volatiliteettia eli vaihtelevuutta, heiken-

tää tuloksen pysyvyyttä ja lisää tulosmuutosten negatiivista autokorrelaatiota. Nämä 

yhdistetyt tutkimustulokset ovat merkkejä siitä, että kirjanpidon kohdistamisperiaat-

teen toteutuminen on heikentynyt merkittävästi ajan mittaan viimeisen 40 vuoden ai-

kana. Tällä trendillä on ollut merkittävä vaikutus kirjanpidon tuloksen ominaisuuksiin. 

Tutkijoiden mukaan kohdistamisperiaatteen toteutumiseen liittyviä tuloksia voidaan 

hyödyntää myös tuloksen laatuun liittyvissä tutkimuksissa. (Dichev & Tang 2008.) 

 

Kohdistamisperiaatteen mukaisesti kassasta maksetut menot kirjataan kuluksi sillä ti-

likaudella, jonka aikana yritys tulouttaa menoon liittyvät tuotot. Dechowin (1994) mu-

kaan yrityksillä, joilla on vakaat kassavirrat, on vähemmän ajoitukseen ja kohdistami-
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seen liittyvä ongelmia.  Kassavirtojen kohdistaminen on yhä vaikeampaa niillä yrityk-

sillä, jotka toimivat epävarmoissa toimintaympäristöissä ja joilla on investointeihin 

liittyviä toimintoja sekä suuria muutoksia käyttöpääomassa. (Dechow 1994.) 

 

Suoriteperusteisten erien rooli suorituskyvyn mittaamisen näkökulmasta on erityisen 

tärkeä yrityksille, joilla on suuria kassavirtaan vaikuttamattomia taseen muutoksia. 

Esimerkki tästä on laivanrakennusyhtiö, jolla on tuottoisa pitkäaikaishanke. Rakenta-

minen voi kestää useiden tilikausien ajan, mutta asiakas maksaa työstä vasta, kun 

kaikki sopimusehdot on täytetty. Yleisten kirjanpitostandardien mukaan pitkäaikais-

hankkeen tuloutus perustuu arvioon hankkeen valmiusasteesta. Mikäli hankkeeseen 

liittyvät kassavirrat ovat todennäköisiä, todellinen maksuajankohta ei ole olennainen 

raportoinnin kannalta. Yrityksen realisoituneet kassavirrat ovat todennäköisesti nega-

tiivisia hankkeen ensimmäisillä laskentajaksoilla. Mikäli yritys soveltaa kohdistamis-

periaatetta, tuotot kuvastavat paremmin hankkeen todellista arvoa ja yrityksen suori-

tuskykyä. Suoriteperusteiset erät vähentävät kassavirtoihin liittyviä ajoitus- ja kohdis-

tamisongelmia varsinkin silloin, kun tuottojen ja realisoituneiden kassavirtojen ero on 

suuri. (Dechow 1994.) 

 

Donelson, Jennigs ja McInnis (2011) jatkavat Dichevin ja Tangin (2008) tutkimusta ja 

yrittävät identifioida, mitkä kustannuserät ovat vastuussa tuotto-kulu-suhteen muutok-

sista. Donelson ym. tutkivat vaikuttaako tuotto-kulu-suhteen muutoksiin tietyt talou-

delliset tapahtumat vai muutokset tietyissä tilinpäätösstandardeissa. Tuotto-kulu-suh-

teeseen vaikuttaneiden tekijöiden ymmärtäminen on tärkeää tutkijoille, tilinpäätöksen 

käyttäjille ja standardien asettajille, sillä näillä muutoksilla on suuri vaikutus tuloksen 

laatuun. Muutoksen lähteen tunnistaminen on tärkeää myös erilaisten menettelytapo-

jen vaikutusten tutkimisen kannalta. Esimerkiksi on tärkeää ymmärtää, mitkä standar-

dien muutokset ovat vastuussa vaikutuksista, ja miettiä korjaavia toimenpiteitä. Vaih-

toehtoisesti, mikäli muutokset johtuvat taloudellisista tekijöistä, standardien asettajien 

pitäisi ottaa tämä vaihtoehto huomioon arvioidessaan tämän hetken ja tulevaisuuden 

standardeja ja asetuksia. (Donelson ym. 2011.) 

 

Määrittääkseen mitkä kuluerät ovat vastuussa tuotto-kulu-suhteen muutoksista Donel-

son ym. erottelevat kokonaiskulut kuuteen osaan ja osoittavat, että tuottojen ja kulujen 
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välisen suhteen ja kohdistumisen heikentyminen johtuu pääosin yhdestä tuloslaskel-

man erästä – kertaluontoisista eristä (engl. special items). Nämä kertaluonteiset erät 

koostuvat muun muassa käyttöomaisuuden arvonalentumisista, yritystoiminnan uu-

delleenjärjestelykuluista ja varallisuuden myyntitappioista. Kertaluonteiset erät ovat 

selvästi heikommin yhteydessä saman perioodin tuottoihin kuin muut tuloslaskelman 

kuluerät. Tutkijat löytävät myös positiivisen yhteyden reaalitalouden tapahtumien ja 

kertaluontoisten erien välillä. Tutkimustulokset osoittavat myös, että tietyillä tilinpää-

tösstandardeilla on kertaluonteisia eriä lisääviä vaikutuksia. Tietyt tilinpäätösstandar-

dit vaativat tai vähintäänkin rohkaisevat yrityksiä raportoimaan kertaluontoisia eriä. 

Standardien asettajien tulisikin olla tietoisia sekä taloudellisen ympäristön muutosten 

että kertaluonteisten erien määrän kasvun vaikutuksista. (Donelson ym. 2011.) 

 

3.3.1 Kohdistumisen onnistuminen 

Tulojen ja menojen täydellinen kohdistaminen voidaan määritellä tilanteena, jossa 

kaikki menot voidaan kohdistaa menojen synnyttämiin tuottoihin. Käytännössä täy-

dellinen kohdistaminen voidaan nähdä tapauksena, jossa kaikki kustannukset ovat suo-

ria ja erityisesti yhteydessä tiettyihin tuottoihin. Kohdistamisperiaatteen heikko toteu-

tuminen saattaa johtua useista välttämättömistä liiketoiminnan tekijöistä, kuten esi-

merkiksi kiinteistä kustannuksista ja kustannusten vaikeasta jäljitettävyydestä. Myös 

johdon harkinnanvaraiset kirjaukset ja kirjanpidon säännökset voivat johtaa siihen, 

että kohdistamisperiaate totetutuu heikosti. (Dichev & Tang 2008.) 

 

Dichev ja Tang (2008) havaitsevat tutkimuksessaan, että tulojen ja menojen heikolla 

kohdistamisella on seuraavat vaikutukset: 

 

1) heikko kohdistaminen vähentää korrelaatiota tuottojen ja kulujen välillä, 

2) heikko kohdistaminen lisää tuottojen vaihtelevuutta, 

3) heikko kohdistaminen vähentää tuloksen pysyvyyttä ja  

4) heikon kohdistamisen vaikutukset lieventyvät pitkällä aikavälillä. 

 

Tutkijoiden löytämät todisteet antavat viitteitä siitä, että kirjanpidon kohdistamisperi-

aate on heikentynyt ajan mittaan ja tällä trendillä on myös vaikutuksia esitettävään 

tulokseen. Tutkimuksessa havaitaan, että tuloksen volatiliteetti on kaksinkertaistunut 
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tarkasteluajanjakson aikana ja tuloksen pysyvyys on merkittävästi heikentynyt.  Tut-

kimuksessa havaintaan myös, että korrelaatio saman periodin tuottojen ja kulujen vä-

lillä on pienentynyt ja vastaavasti kasvanut nykyisen periodin tuottojen ja edeltävän 

periodin kulujen välillä. Tutkijat epäilevät johtuvatko nämä muutokset taloudellisista 

tekijöistä vai tilinpäätösstandardeissa tapahtuneista muutoksista. Tutkimuksessa esite-

tään myös epäsuoria todisteita siitä, että tilinpäätösstandardien muutoksilla olisi ollut 

merkittävin vaikutus tulojen ja menojen välisen kohdistumisen heikentymiseen.  Stan-

dardien asettajien tavoite siirtyä kauemmas kohdistamisperiaatteen soveltamisesta ja 

siirtyä kohti käypien arvojen käyttöä laskentatoimessa tulee kuitenkin yhä todennäköi-

semmin jatkumaan. (Dichev & Tang 2008.) 
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4 TILINTARKASTUSPALKKION MÄÄRÄYTYMINEN 

4.1 Tilintarkastuspalveluiden kysyntä 

Tilintarkastuksen lakisääteisyys selittää osittain tilintarkastuksen kysyntää, mutta tämä 

selitys on usein liian yksinkertainen. Tilintarkastusta hyödynnetään myös tilanteissa, 

joissa sitä ei lakisääteisesti edes vaadita. Tarve tilintarkastukselle voi syntyä esimer-

kiksi päämies-agentti-ongelmasta johtuvien syiden vuoksi. Yrityksen omistaja eli pää-

mies palkkaa johtajan eli agentin vastaamaan yrityksen varoista ja toiminnasta. Johta-

jalla on yleensä enemmän tietoa yrityksen todellisesta taloudellisesta tilanteesta ja toi-

minnoista kuin poissaolevalla omistajalla. Johtajan ja omistajan välillä vallitsee etu-

ristiriita, sillä molemmat osapuolet haluavat maksimoida omaa etuaa, eikä johtaja siten 

toimi aina omistajan edun mukaisesti. Esimerkiksi riskinä on, että johtaja kuluttaa yh-

tiön varoja omiin henkilökohtaisiin tarpeisiinsa tai manipuloi yrityksen suorituskykyä 

nostaakseen osakkeen arvoa ja ansaitakseen siten suurempia bonuksia. Tilintarkastajan 

rooli on varmistaa tilinpäätöksen oikeellisuus ja vähentää riskiä sille, että tilinpäätös 

sisältää virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa. Myös muut keinot valvoa johtajan toi-

mia ovat mahdollisia, mutta tällaisissa tilanteissa tilintarkastuksen on todettu olevan 

kustannustehokkain tapa. (Eilifsen ym. 2009: 5–7.) 

 

Nikkinen ja Sahlström (2004) tutkivat antaako agenttiteoria yleisen kehyksen tilintar-

kastuksen hinnoittelulle. Testatakseen hypoteesia Nikkinen ja Sahlström tutkivat tilin-

tarkastuksen hinnoittelua seitsemässä eri maassa. Tulokset osoittavat, että useissa 

maissa tilintarkastuspalkkioiden ja johdon omistuksen välillä on negatiivinen suhde. 

Vastaavasti havaitaan, että tilintarkastuspalkkioiden ja vapaan kassavirran välillä on 

positiivinen suhde. Agenttiteoria selittää tilintarkastuspalkkioita samalla tavalla eri 

maiden välillä, kun taas kontrollimuuttujilla on erilainen vaikutus tilintarkastuspalkki-

oihin. Yleisesti tulokset siis osoittavat, että agenttiteoriaa voidaan käyttää ainakin jos-

sain määrin selittämään tilintarkastuspalkkioita kansainvälisesti. (Nikkinen & Sahl-

ström 2004.) 

 

Tilintarkastuksella on kysyntää myös muistakin syistä kuin pelkästään päämies-

agentti-ongelman takia. Tilintarkastuspalvelujen kuluttajia ovat nykyisten ja mahdol-

listen potentiaalisten omistajien lisäksi myös yrityksen velkojat, asiakkaat, työntekijät 
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sekä valtion virastot (DeAngelo 1981). Yritys on tilivelvollinen monille eri osapuolille 

ja tämän vuoksi on vaikeaa määritellä tilintarkastuksen kysynnälle pelkästään yhtä se-

littävää tekijää. Agenttiteorian rinnalla sopimuksellisia syitä pidetään yhtä suosittuna 

selittävänä tekijänä ulkoisen tilintarkastuksen kysynnälle. (Carey ym. 2000.) Chow 

(1982) tutkii yrityksen koon, omistusrakenteen ja velan vaikutusta tilintarkastuksen 

kysyntään ja havaitsee, että yrityksen velkaisuusaste ja kirjanpidon numeroihin perus-

tuvat lainaehdot lisäävät todennäköisyyttä sille, että yritys haluaa palkata vapaaehtoi-

sesti ulkopuolisen tilintarkastajan. Sopimuksellisia syitä yrityksen ja luotonantajien 

välillä pidetään siis merkittävänä tekijänä tilintarkastuksen kysynnälle. (Chow 1982.)  

 

4.2 Tilintarkastuksen hinnoittelun teoriaa 

Simunic (1980) on kirjoittanut uraauurtavan artikkelin tilintarkastuksen hinnoittelusta. 

Hänen tutkimuksellaan on yhä keskeinen rooli tilintarkastuspalkkioihin liittyvissä tut-

kimuksissa. (Hay ym. 2006.) Simunic (1980) tutkii tilintarkastusmarkkinoilla vallitse-

vaa hintakilpailua tutkimalla maksettuja tilintarkastuspalkkioita. Testatakseen tilintar-

kastusalan kilpailukykyä käyttäen tilintarkastuspalkkioihin liittyvää dataa, Simunic 

kehittää mallin, joka kuvaa tilintarkastuspalkkion muodostumista. Tilintarkastuspalk-

kiomalli voidaan määritellä seuraavalla tavalla: 

 

𝐸(𝐶) = 𝑐𝑞 + 𝐸(𝑑)𝐸(𝑝)      (3) 

 

missä E(C)= tilintarkastajan odotetut kokonaiskustannukset, c= yksikkökohtainen kus-

tannus (esim. tuntihinta), q= käytettyjen resurssien määrä, E(d)= mahdollisten tappi-

oiden odotusarvo (esim. oikeudenkäyntikulut tai mahdolliset muut tappiot johtuen 

maineen menetyksestä) ja E(p)= todennäköisyys, että tilintarkastaja joutuu maksa-

maan tappiot E(d). (Kallunki ym. 2007, Simunic 1980.) 

 

Tilintarkastuspalkkiomalliin liittyy muutamia oletuksia. Mallissa oletetaan, että sekä 

tilintarkastaja että tilintarkastettava yhtiö ovat riskineutraaleja ja yrittävät maksimoida 

odotetut voittonsa jokaisella tilikaudella. Malli olettaa myös, että resursseja käytetään 

tehokkaasti niin sisäisten kuin ulkoistenkin tilintarkastuskontrollien näkökulmasta. Li-

säksi oletetaan, että tilintarkastettava yritys ja tilintarkastaja ovat yhdessä ja erikseen 
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vastuussa tilintarkastetussa tilinpäätöksessä olleista mahdollisista olennaisista vir-

heistä, jos niistä aiheutuu haittaa tilinpäätöksen käyttäjille. (Simunic 1980.) 

 

Ulkoinen tilintarkastus on osa yrityksen tilinpäätösraportointia. Tästä johtuen, tilintar-

kastuspalvelu voidaan nähdä taloudellisena hyödykkeenä, jolle löytyy myös täydentä-

vät ja korvaavat tuotteet. Yrityksen sisäiset kontrollit toimivat substituuttina tilintar-

kastukselle ja toisinpäin. Voittoa tavoittelevan yrityksen tavoitteena on minimoida ti-

lintarkastuksen kokonaiskustannusta koskeva funktio. (Simunic 1980.) 

 

Hay, Knechel & Wong (2006) tarkastelevat artikkelissaan tilintarkastuspalkkioiden 

määrääviin tekijöihin liittyvää kirjallisuutta viimeisen 25 vuoden ajalta. Tutkimuk-

sessa tutkitaan tilintarkastuspalkkion selittäviä muuttujia jakamalla muuttujat katego-

rioihin ja jakamalla muodostetut kategoriat kolmeen ryhmään: asiakasyrityksen omi-

naisuudet, tilintarkastajan ominaisuudet ja sopimussuhteen ominaisuudet (engl. enga-

gement attributes). Tutkimustulokset osoittavat, että monet tilintarkastuspalkkion aju-

rit osoittavat samansuuntaisia tuloksia eri tutkimusten, otosten ja maiden välillä. Tut-

kijat havaitsevat, että tulokset ovat joillain alueilla myös odottamattomia ja epäjoh-

donmukaisia. (Hay ym. 2006.) 

 

4.3 Tilintarkastusriski 

Tilintarkastusriskillä tarkoitetaan sitä, että tilintarkastaja antaa puhtaan tilintarkastus-

kertomuksen, vaikka tilinpäätös on olennaisesti virheellinen. Tilintarkastuskertomuk-

sessa lausutaan, että tilintarkastus antaa vain riittävän varmuuden sille, että tilinpäätös 

ei sisällä olennaisia virheitä. Termi riittävä varmuus ilmentää sitä riskiä, jonka mukaan 

tilinpäätös saattaa olla olennaisesti virheellinen, mutta tilintarkastaja ei havaitse vir-

hettä, vaikka tilintarkastus on tehty tilinpäätösstandardeja noudattaen. (Eilifsen ym. 

2009:12.) 

 

Tilintarkastuksen riskimalli toimii apuna määritettäessä tilintarkastukseen liittyvää ko-

konaisriskiä. Tilintarkastaja seuraa arviointiprosessia tunnistaakseen mahdolliset olen-

naiset virheet tilinpäätöksessä. Olennaisten virheiden riski tilintarkastuksen riskimal-

lissa koostuu kahdesta komponentista: yrityksen liiketoimintariskistä (engl. inherent 

risk) ja kontrolliriskistä (engl. control risk). Olennaisten virheiden riskiä käytetään 
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määrittämään hyväksyttävä taso havaitsemisriskille (engl. detection risk) sekä suori-

tettavien tilintarkastustoimenpiteiden suunnittelemiseen. Tilintarkastaja asettaa tilin-

tarkastusriskille sellaisen tason, että toimeksiannon lopussa voidaan antaa lausunto ti-

linpäätöksestä. (Eilifsen ym. 2009:76.) Bell, Landsman ja Shackelford (2001) tutkivat 

tilintarkastajien havaitseman liiketoimintariskin vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin ja 

havaitsevat, että korkea liiketoimintariski lisää tilintarkastukseen käytettyjen työtun-

tien määrää, mutta ei kuitenkaan vaikuta tilintarkastuksen tuntihintaan. Tutkimustu-

lokset osoittavat kuitenkin, että yrityksen liiketoimintariskin ja tilintarkastuspalkkioi-

den välillä on positiivinen riippuvuus. (Bell ym. 2001.) 

 

Tilintarkastusriskin määrittäminen on keskeinen osa tilintarkastuksen hinnoittelua. 

Tutkimuksessaan Simunic (1980) identifioi tekijöitä, jotka lisäävät tilintarkastajan ris-

kiä. Tilintarkastusriskiä lisääviä tekijöitä ovat muun muassa tilintarkastettavan yhtiön 

koko ja toimintojen monimutkaisuus, tiettyihin tilinpäätöksen komponentteihin liitty-

vät tilintarkastusongelmat ja yhtiön toimiala. Toimintojen monimutkaisuutta mitataan 

tutkimuksessa muun muassa tytäryhtiöiden määrällä. Tutkimuksessa havaitaan, että 

tilintarkastusriski kasvaa sitä mukaa mitä hajautetumpaa toiminta on. Saamisten ja 

vaihto-omaisuuden on todettu olevan tilintarkastusriskiä kasvattavia tase-eriä. Tilin-

tarkastajan riski vaihtelee myös tilintarkastettavan yhtiön toimialan mukaan, mutta Si-

munic ei kuitenkaan havaitse mitään tiettyjä toimialaan liittyviä vaikutuksia. (Simunic 

1980.) 

 

4.4 Tilintarkastuksen laatu ja tilintarkastajan koko 

Tilintarkastuksen laadun voidaan ajatella heijastavan sitä todennäköisyyttä, jonka mu-

kaan tilintarkastaja havaitsee ja raportoi olennaisen virheen tilinpäätöstiedoissa. To-

dennäköisyys, että tilintarkastaja havaitsee virheen, riippuu muun muassa teknisistä 

valmiuksista, menettelytavoista ja otoksen laajuudesta. Ehdollinen todennäköisyys, 

että tilintarkastaja raportoi havaitsemastaan virheestä, mittaa tilintarkastajan riippu-

mattomuutta kyseiseen asiakkaaseen. (DeAngelo 1981.)  

 

Tilintarkastuksen laatua on vaikea arvioida, koska ainoa havaittavissa oleva tilintar-

kastuksen lopputulos on tilintarkastuskertomus. Ylivoimaisesti suurin osa tilintarkas-
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tuskertomuksista on niin sanotusti puhtaita eli vakiomuotoisia. (Francis 2004.) Sijoit-

tajien ja muiden ulkoisten tilinpäätösinformaation käyttäjien on vaikeaa havaita tär-

keitä tilintarkastustoimeksiantoon liittyviä näkökulmia kuten tilintarkastajan ammatti-

taitoa, teknistä kyvykkyyttä, tunnollisuutta ja objektiivisuutta. Näiden ja muiden sa-

mankaltaisten ominaisuuksien odotetaan vaihtelevan merkittävästi tilintarkastustoi-

meksiantojen välillä. Tilintarkastajan ominaisuuksilla on myös havaittu olevan vaiku-

tus tilintarkastuksen laatuun. Sijoittajille tarjotaan rutiininomaisesti tietoa tilintarkas-

tuksesta liitetietojen avulla. Liitetiedoissa annetaan tietoa muun muassa tilintarkastus-

palkkion suuruudesta. Lisäksi sijoittajat saavat informaatiota suoritetusta tilintarkas-

tuksesta tilintarkastuskertomuksen kautta. Tilintarkastuskertomuksen tarjoama infor-

maatio on kuitenkin varsin rajattua, sillä tilintarkastuskertomus noudattaa vakiomuo-

toa ja eroaa siten harvoin yritysten välillä. Sijoittajilla tulisi olla jonkinlaista tietoa yh-

tiön tilintarkastuksen laadusta heidän tehdessään sijoituspäätöksiä eri yritysten välillä. 

(Beck ym. 2013.) 

 

Tilintarkastuspalvelujen kuluttajia ovat nykyiset ja myös mahdolliset potentiaaliset 

omistajat, velkojat, yrityksen johtajat, yrityksen asiakkaat, työntekijät sekä valtion vi-

rastot. Kuluttajilla on hyvin vähän tietoa tilintarkastaja-asiakas suhteen muodostumi-

sesta, mikä vaikuttaa todennäköisyyteen raportoida mahdollisista virheistä. Tilintar-

kastuksen laadun arvioiminen on näistä syistä todennäköisesti kallista. Kuluttajat ovat 

halunneet määrittää tilintarkastuksen laadulle halvemman ja helpommin havaittavissa 

olevan mittarin. Tästä syystä tilintarkastajan kokoa on ryhdytty pitämään tilintarkas-

tuksen laadun mittarina. Asiakkaat suosivat tilintarkastajia, jotka pystyvät ylläpitä-

mään suhteellisen tasaista tilintarkastuksen laatua. Tilintarkastajilla on motiivi ylläpi-

tää tasaista laatua, koska se mahdollistaa suurempien palkkioiden pyytämisen. Kulut-

tajien mielipiteellä on myös vaikutusta muihin toimijoihin. Kuluttajien lisäksi myös 

esimerkiksi pankit luottavat suurten tilintarkastusyritysten tilintarkastuksen laatuun. 

(DeAngelo 1981.) 

 

DeAngelo (1981) havaitsee tutkimuksessaan, että tilintarkastajan koko vaikuttaa tilin-

tarkastuksen laatuun ja tilintarkastajan riippumattomuuteen. Suurelle tilintarkastusyri-

tykselle, jolla on laaja asiakaskunta, yksittäinen asiakas ei ole niin tärkeä kuin pienem-

män asiakaskunnan omaavalle tilintarkastusyritykselle. Pienellä tilintarkastusyrityk-
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sellä on suuremmat kannustimet antaa virheellinen tilintarkastuskertomus säilyttääk-

seen yksittäisen asiakkaan. Suurella tilintarkastusyrityksellä on puolestaan kannustin 

säilyttää korkea tilintarkastuksen laatu, koska suuremmilla tilintarkastusyrityksillä on 

niin sanotusti enemmän menetettävää, mikäli he eivät pysty takaamaan tilintarkastuk-

sen laatua ja antavat virheellisen tilintarkastuskertomuksen. Pienellä tilintarkastusyri-

tyksellä on tämän logiikan perusteella suurempi todennäköisyys antaa virheellinen ti-

lintarkastuskertomus. (DeAngelo 1981.) 

 

Korkeita tilintarkastuspalkkioita käytetään korkean tilintarkastuksen laadun mittarina. 

Korkeat tilintarkastuspalkkiot yhdistetään tilintarkastuksen tuomaan korkeampaan 

varmuuteen tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Tämä perustuu ajatukseen, että tilintar-

kastajat ottavat hinnoittelussaan huomioon lisääntyneet tarkastustoimenpiteet. Tilin-

tarkastus ei ole standardoitu hyödyke, jonka lainsäädäntö yksinomaan määrittelee. Ti-

lintarkastus on tuote, joka antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita tilintarkastajan ja 

tilintarkastuksen laatuun liittyvät monet ominaisuudet. Tilintarkastuspalkkioon vaikut-

taa muun muassa tilintarkastusyrityksen valinta (tilintarkastusyhteisön koko), vastuul-

lisen tilintarkastajan työkokemus, toimeksiantoon kuuluvien tilintarkastajien määrä, 

keskimääräinen tarkastustuntihinta, sisäisten kontrollien tuoma varmuus, asiakasyri-

tyksen vaatimukset sekä muut muuttujat. (Ball ym. 2012.) Korkeiden tilintarkastus-

palkkioiden voidaan tulkita johtuvan joko suuremmasta työpanoksesta (enemmän työ-

tunteja) tai korkeammasta ammattitaidosta (suuremmat tuntihinnat) (Francis 2004). 

 

Tilintarkastuspalkkioiden voidaan olettaa olevan suurempia, mikäli tilintarkastajan 

laadun on osoitettu olevan korkeampi. Tilintarkastuksen laatua on usein mitattu tilin-

tarkastajan koolla (Big-X-yhtiö vai ei) ja erityisellä toimialatuntemuksella. Tilintar-

kastuksen laatua koskevat tutkimustulokset tukevat vahvasti havaintoa, että suuret ti-

lintarkastusyhtiöt veloittavat suhteessa suurempia tilintarkastuspalkkioita. Tilintarkas-

tuspalkkioiden on todettu olevan myös pienempiä, mikäli tilintarkastaja on suhteelli-

sen tuore eli tilintarkastajan toimeksiantosuhteen keston ja tilintarkastuspalkkion vä-

lillä on havaittu positiivinen yhteys. (Hay ym. 2006.) 
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4.5 Asiakasyrityksen ominaisuudet 

Tärkein tilintarkastuspalkkion vaihtelua selittävä muuttuja on asiakasyrityksen koko. 

Asiakasyrityksen koon ja tilintarkastuspalkkion välillä odotetaan olevan positiivinen 

yhteys (Simunic 1980). Kokoa mitataan tyypillisesti yritysten kokonaisvarojen mää-

rällä, mutta koon mittarina voidaan käyttää myös liikevaihtoa. Koon mittarista käyte-

tään yleensä logaritmoitua muotoa, jotta tilintarkastuspalkkion ja koon välinen lineaa-

rinen suhde paranee. Yrityksen koko selittää yleisesti yli 70 prosenttia tilintarkastus-

palkkion vaihtelusta. Tutkimukset osoittavat, että asiakasyrityksen koon ja tilintarkas-

tuspalkkion välillä on merkittävä positiivinen yhteys. (Hay ym. 2006.) Asiakasyrityk-

sen koon rooli tilintarkastuspalkkion määrittäjänä on selkeä, koska suuremmissa yri-

tyksissä on enemmän tarkastettavaa ja siten on myös selvää, että vaadittava työpanos 

on suurempi (Nikkinen & Sahlström 2004). 

 

Tilintarkastuspalkkioihin liittyvä yleinen havainto on, että tietyt toimialat ovat vaike-

ampia tilintarkastaa kuin toiset (Simunic 1980). Esimerkiksi rahalaitoksilla on suhteel-

lisen suuret varat, mutta yleisesti ne ovat helpompia kohteita tarkastaa kuin yhtiöt, 

joilla on paljon vaihto-omaisuutta ja myyntisaamisia tai tietopohjaan perustuvaa va-

rallisuutta. Tutkimuksessa käytetään dummy-muuttujaa edustamaan rahoitustoimialaa 

ja todetaan, että rahalaitoksilla on huomattavasti pienemmät tilintarkastuspalkkiot kuin 

muilla toimialoilla. Tuotantoyhtiöillä on suuri vaihto-omaisuus ja suuret saamiset, jo-

ten tilintarkastuspalkkioiden odotetaan olevan suurempia kuin muilla toimialoilla. 

(Hay ym. 2006.) Tietyt taseen erät, kuten vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset, sisältä-

vät enemmän riskiä ja vaativat erityisiä tilintarkastustoimenpiteitä. Vaihto-omaisuuden 

sekä myyntisaamisten ja tilintarkastuspalkkioiden välillä on havaittu positiivinen yh-

teys. (Simunic 1980.) Varaston ja myyntisaamisten tarkastelu yhdessä mittaa parem-

min yrityksen liiketoimintaan sisältyvää riskiä kuin se, että näitä tilejä tarkasteltaisiin 

toisistaan erillään (Hay ym. 2006). 

 

Empiiriset tulokset antavat vahvaa näyttöä yritystoimintojen monimutkaisuuden ja ti-

lintarkastuspalkkioiden välisestä positiivisesta suhteesta. Yrityksen monimutkaisuutta 

on mitattu monin eri tavoin. Tyypillisimmät mittarit toimintojen monimutkaisuudelle 

ovat tytäryhtiöiden lukumäärä, ulkomaisten tytäryhtiöiden lukumäärä, ulkomaisten va-
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rojen osuus taseessa, toimialaluokitus, liiketoimintasegmenttien lukumäärä ja tilintar-

kastustiimin arvio toimintojen monimutkaisuudesta. Voimakkain positiivinen yhteys 

löydetään tytäryhtiöiden lukumäärän ja tilintarkastuspalkkioiden välillä kun taas hei-

koin yhteys näyttää olevan liiketoimintasegmenttien lukumäärän ja tilintarkastuspalk-

kioiden välillä. (Hay ym. 2006, Simunic 1980.) 

 

Yrityksen suorituskyvyn ja tilintarkastuspalkkioiden välillä oletetaan olevan negatii-

vinen yhteys. Mitä heikompi yrityksen suorituskyky on, sitä suurempi on tilintarkas-

tajan riski ja tilintarkastuspalkkion odotetaan kasvavan. Yrityksen suorituskykyä mi-

tataan käyttämällä kannattavuuden tunnuslukua ja dummy-muuttujaa tappion olemas-

saololle. Tulokset kannattavuuden tunnuslukumittarille ovat ristiriitaisia, mutta Hayn 

ym. (2006) meta-analyysin tulokset osoittavat merkittävän negatiivisen yhteyden. Ris-

tiriitaiset tulokset osoittavat, että tilintarkastajat eivät painota kannattavuuden välisiä 

eroja yhtä tarkasti kuin tilintarkastuspalkkion hinnoittelumalli ehdottaa. Viimeaikaiset 

tutkimukset osoittavat myös, että asiakasyrityksen tappiollisuus on yhä tärkeämpi ti-

lintarkastuspalkkioiden ajuri. (Hay ym. 2006.)  

 

Yrityksen velkaisuus mittaa myös asiakkaan riskiä joutua konkurssiin, mikä altistaa 

tilintarkastajan mahdolliselle tappiolle. (Simunic 1980) Yhteys tilintarkastuspalkkioi-

den ja velkaisuusasteen välillä on positiivinen. (Hay ym. 2006) Yhtiön velkaisuusas-

teen rooli on sinällään merkittävä tilintarkastuspalkkion näkökulmasta, koska suuri 

velkaisuusaste lisää yhtiön konkurssiriskiä (Simunic & Stein 1996). Toisaalta Jensen 

ja Meckling (1976) ehdottavat, että yhtiön velkaisuusastetta voidaan käyttää pienetä-

mään agenttikustannuksia.  

 

Yrityksen omistusmuoto voidaan lukea yhdeksi potentiaaliseksi tilintarkastuspalkki-

oiden määrittäväksi tekijäksi, koska omistusmuoto vaikuttaa agenttikustannuksiin 

(Hay ym. 2006). Agenttiteorian raameihin perustuen tilintarkastuspalkkioiden ja joh-

don osakeomistuksen välillä on negatiivinen yhteys (Nikkinen & Sahlström 2004). 

Myös yritysten sisäisten kontrollien ja hallintotavan yhteyttä tilintarkastuspalkkioihin 

on tutkittu. Hogan ja Wilkings (2008) havaitsevat, että yhtä vuotta ennen sisäisten 

kontrollien heikkouksien paljastumista, tilintarkastuspalkkiot ovat korkeampia yrityk-

sillä, joilla on puutteita sisäisissä kontrolleissa. Tilanne on päinvastainen sellaisilla yri-
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tyksillä, joilla näitä puutteita ei ole. Yksi syy havainnolle on, että tilintarkastajat ve-

loittavat suurempia palkkioita, koska työpanos on suurempi havaittujen heikkojen si-

säisten kontrollien vuoksi. Tutkimustulosten mukaan tilintarkastuspalkkioiden ja heik-

kojen kontrollien välillä on positiivinen riippuvuus, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita, 

että sisäisten kontrollien ja tuloksen laadun välillä olisi positiivinen yhteys. Jos tilin-

tarkastuksen työmäärän kasvu lisää virheiden löytämistä ja raportoimista, ei tilintar-

kastuspalkkioita pitäisi yhdistää havaittuun tuloksen laatuun. Toinen selitys näille suu-

remmille tilintarkastuspalkkioille on suurempi tilintarkastusriski, sillä heikot kontrollit 

korreloivat tilintarkastusriskin kanssa.  (Hogan & Wilkins 2008.) 
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5 TUTKIMUSHYPOTEESIT, -AINEISTO JA TUTKIMUKSEN 

TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimusaiheen motivointi ja hypoteesien muodostaminen 

Kirjanpidon tulos on yrityksen tärkein suorituskyvyn mittari ja tästä syystä yrityskoh-

taisen tuloksen laadun tunnistaminen on tärkeää (Graham ym. 2005). Tuloksen laa-

dusta on muodostunut perustavanlaatuinen käsite laskentatoimessa, mutta sen määri-

telmästä ja mittaustavoista ei ole vielä päästy yksimielisyyteen (Dichev ym. 2013). 

 

Tässä pro gradu –tutkielmassa tuloksen laadun mittarina käytetään tuloksen volatili-

teettia. Tuloksen volatiliteetin on todettu olevan hyvä tuloksen laadun mittari sekä yh-

teydessä monien tuloksen laatuun vaikuttavien tekijöiden kanssa. Tuloksen volatilitee-

tin kasvun on todettu heikentävän suoriteperusteisten erien laatua ja siten myös tulok-

sen laatua (Dechow & Dichev 2002). Tuloksen volatiliteetin on havaittu myös olevan 

negatiivisesti yhteydessä tuloksen ennustettavuuden kanssa, mikä heikentää tuloksen 

hyödyllisyyttä eri päätöksentekotilanteissa (Dichev & Tang 2009). Tuloksen volatili-

teetin kasvu vaikuttaa myös tulojen ja menojen kohdistamisperiaatteen onnistumiseen. 

Heikko kohdistamisperiaatteen toteutuminen ilmenee tuloksen volatiliteetin kasvuna, 

heikentää tuloksen pysyvyyttä ja laskee tuloksen laatua. (Dichev & Tang 2008.) 

 

Tuloksen laadun ja tilintarkastuspalkkioiden välisen yhteyden tutkiminen on mielen-

kiintoinen aihe tilintarkastuksen hinnoittelun näkökulmasta. Tilintarkastus on aina ol-

lut toimiala, jossa tilintarkastajan täytyy arvioida toimeksiantoon liittyvän tuotto-odo-

tuksen riski. Tilintarkastuksen tuottoa pidetään epävarmana, koska tilinpäätös voi si-

sältää olennaisia havaitsemattomia virheitä, jotka voivat tulla esille vasta tilintarkas-

tuskertomuksen julkaisemisen jälkeen. Tällaiset jälkikäteiset paljastukset voivat johtaa 

syytöksiin tilintarkastajan huolimattomuudesta ja johtaa kalliisiin oikeudenkäynteihin 

ja/tai tilintarkastajan maineen menetykseen. (Simunic & Stein 1996.) Tilintarkastus-

riskin määrittäminen onkin keskeinen osa tilintarkastuksen hinnoittelua (Simunic 

1980). Yrityksen liiketoimintariskin ja tilintarkastuspalkkioiden välillä on todettu ole-

van positiivinen yhteys (Hay ym. 2006). Yrityskohtainen tuloksen volatiliteetti mittaa 

tuloksen laadun lisäksi myös yrityksen liiketoimintaan sisältyvää riskiä (Dichev & 

Tang 2008). 
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Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia kuinka tuloksen laatu tuloksen volatilitee-

tilla mitattuna vaikuttaa tilintarkastuspalkkioihin. Tutkimuksessa odotetaan, että tulok-

sen volatiliteetin ja tilintarkastuspalkkioiden välillä on positiivinen riippuvuus. Tut-

kielman tarkoituksena on tarjota lisänäkökulmia tilintarkastuksen hinnoitteluun ja eri-

tyisesti selvittää, mikä on tuloksen volatiliteetin vaikutus tilintarkastuspalkkioihin. 

Tarkoituksena on myös selvittää, ottavatko tilintarkastajat tilintarkastuspalkkioiden 

hinnoittelupäätöksissään huomioon tuloksen laadun ja kuinka tilintarkastajat hinnoit-

televat heikkoon tuloksen laatuun liittyvät riskit. Tutkimusaihe on mielenkiintoinen 

erityisesti tilintarkastusalan toimijoiden näkökulmasta. Tämän tutkielman tutkimushy-

poteesissa ennustetaan, että tuloksen volatiliteetin ja tilintarkastuspalkkioiden välinen 

riippuvuus on positiivinen. 

 

H1:Tuloksen volatiliteetin ja tilintarkastuspalkkioiden välillä on positiivinen riippu-

vuus. 

 

5.2 Tutkimusaineisto 

Tämän tutkielman empiirisen osion tutkimusaineistona käytetään Audit Analytics- ja 

Compustat –yritystietokantojen dataa Pohjois-Amerikkalaisista yrityksistä vuosilta 

1995-2012. Tutkimuksen kohdealueeksi valitaan Pohjois-Amerikka, koska kohdealu-

een koko takaa riittävän suuren otoskoon empiiristä analyysia varten. Audit Analytics–

tietokannasta tilintarkastuspalkkiotietoja on saatavilla vuodesta 2000 alkaen. Compus-

tat  -tietokannan havaintoja sisällytetään aineistoon vuodesta 1995 lähtien, jotta on 

mahdollista laskea yrityskohtainen tuloksen keskihajonta viimeiseltä viideltä vuodelta 

vuodelle 2000. Yrityskohtaisen tuloksen keskihajonnan laskennassa tulos on jaettu vii-

västetyllä taseen loppusummalla eli edellisen tilikauden tasearvolla. Tästä syystä ha-

vaintoja sisällytetään aineistoon jo vuodesta 1995 lähtien. 

 

Tutkimuksessa käytettävät muuttujat ovat taseen loppusumma eli yrityksen kokonais-

varallisuus (total assets, AT), vieraan pääoman kokonaismäärä taseessa (total liabili-

ties, LT), liikevaihto (SALE), tulos ennen satunnaisia eriä (income before extraordi-

nary items, IB), tilintarkastuspalkkio (fees), yrityksen ikä (CAGE), yrityksen yksilöivä 

tunnus (CIK2), vuosi (year) ja toimiala (SIC). Näiden muuttujien avulla luodaan myös 
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uusia tutkimuksessa käytettäviä muuttujia. Yrityksen velkaisuusaste (leverage) saa-

daan jakamalla vieras pääoma (LT) taseen loppusummalla (AT). Yrityksen toimi-

alamuuttuja (industry) saadaan jakamalla toimialat kahden ensimmäisen toimialakoo-

din numeron perusteella toimialaluokkiin. Toimialakoodin kaksi ensimmäistä nume-

roa edustavat päätoimialojen sektoreita. Tutkimuksessa käytettävä toimialaluokittelu 

on yksinkertaisempi kuin Faman ja Frenchin (1997) luokittelu 48 toimialaluokkaan. 

Kahden ensimmäisen toimialakoodin numeron mukaista toimialaluokittelua on kui-

tenkin käytetty tutkimuksissa yleisesti. 

 

Tässä tutkimuksessa tuloksen volatiliteetin mittari on deflatoidun tuloksen keskiha-

jonta viimeiseltä viideltä vuodelta, jota kuvataan muuttujalla stdINCOME. Tuloksen 

volatiliteetin määritelmä on lähes vastaava kuin Dichevin ja Tangin (2008) tutkimuk-

sessa käytetty tuloksen volatiliteetin muuttuja. Deflatoitu tulos on saatu jakamalla tu-

los ennen satunnaisia eriä viivästetyllä taseen loppusummalla. Deflatoinnin tarkoituk-

sena on poistaa yrityksen koon vaikutus ja normalisoida yritysten kokoerot vertailu-

kelpoisiksi.  Dichev ja Tang (2008) jakavat tuloksen ennen satunnaisia eriä taseen lop-

pusumman keskiarvolla, joten tässä tutkimuksessa käytetty muuttuja eroaa hieman 

heidän käyttämästään muuttujasta. 

 

Mallin toimivuuden parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi tutkimuksessa käytetään 

muuttujien logaritmoituja arvoja. Logaritmoidut muuttujat muodostetaan seuraavista 

muuttujista: taseen loppusumma (AT), liikevaihto (SALE), tuloksen keskihajonta 

(stdINCOME), tilintarkastuspalkkio (fees), velkaisuusaste (leverage) ja yrityksen ikä 

(CAGE). Muuttujien logaritmointi parantaa mallin toimivuutta tekemällä muuttujien 

jakaumasta ”normaalimman” eli logaritmoinnin jälkeen muuttujan jakauma on lähem-

pänä normaalijakaumaa. Lisäksi selitettävän muuttujan ja selittävien muuttujien loga-

ritmointi tekee muuttujien kerrointen tulkinnasta mielekkäämpää.  

 

Tutkimuksessa tarvittavien muuttujien muodostamisen jälkeen Audit Analytics- ja 

Compustat –tietokannoista saadut aineistot yhdistetään yhdeksi aineistoksi yrityskoh-

taisen tunnuksen  ja vuoden perusteella. Aineistojen yhdistämisessä käytetään ehtoa, 

jonka mukaan molemmista aineistoista on löydyttävä yrityskohtainen tunnus ja vuosi. 

Tämän ehdon perusteella osa havainnoista jää yhdistetyn aineiston ulkopuolelle. Yh-
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distetty alkuperäinen aineisto, josta on saatavilla yrityskohtaiset vuosittaiset tilintar-

kastuspalkkiotiedot, sisältää 56 638 yritysvuosihavaintoa vuosilta 2000–2012. Aineis-

tojen yhdistämisen jälkeen aineiston ulkopuolelle jätetään ne yhtiöt, joiden osalta tie-

tokannasta puuttui keskeisiin muuttujiin liittyviä havaintoja. Seuraavien muuttujien 

osalta poistetaan puuttuvat havainnot: logaritmi taseen loppusummasta (logAT), loga-

ritmi liikevaihdosta (logSALE), toimiala (industry), logaritmi tuloksen keskihajon-

nasta (logstdINCOME), logaritmi tilintarkastuspalkkiosta (logfees), logaritmi velkai-

suusasteesta (logleverage) ja logaritmi yrityksen iästä (logCAGE). Aineiston tarkaste-

lussa havaitaan osalla yhtiöistä samojen vuosihavaintojen esiintyvän useammin kuin 

kerran, joten nämä samaa yritystä ja vuotta koskevat ylimääräiset vuosihavainnot pois-

tetaan. Lisäksi aineistosta poistetaan ne toimialat, joissa on alle 30 havaintoa. Tehtyjen 

rajausten sekä puuttuvien ja virheellisten havaintojen poistamisen jälkeen tutkimusai-

neisto sisältää 49 822 yritysvuosihavaintoa. Kappaleessa 6.3 tarkastellaan muuttujien 

tilastollisia ominaisuuksia. 

 

5.3 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimusmenetelmänä tässä pro gradu-tutkielmassa käytetään regressioanalyysia. 

Tutkielmaan sisältyy myös kuvailevaa analyysia tutkimusotosta havainnollistavan ku-

vaajan ja taulukoiden muodossa. 

 

Tuloksen volatiliteetin vaikutusta tilintarkastuspalkkion suuruuteen tutkitaan regres-

sioyhtälöillä, joissa tilintarkastuspalkkion vaihtelua on selitetty deflatoidun tuloksen 

viiden vuoden historiallisen keskihajonnan lisäksi kontrollimuuttujilla, joiden olete-

taan vaikuttavan tilintarkastuspalkkion suuruuteen. Regressioyhtälöitä käyttäen tutki-

taan onko tuloksen keskihajonnalla selitysarvoa tilintarkastuspalkkion suuruuteen 

kontrollimuuttujien lisäksi. Tutkimuksessa käytetään niin sanottua poolattua regres-

siomallia mikä tarkoittaa, että poikkileikkausaineistot sulautetaan eli poolataan yhteen. 

Poolattu regressio ei ota huomioon yrityskohtaisia tai vuosien välisiä eroja.  

 

log(fees) =  β0 + β1 log(stdINCOME) + β2 log(AT) + β3 log(SALE) +

β4 log(leverage) + β5 log(CAGE) + ε    (4)  
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missä log(fees) = logaritmi tilintarkastuspalkkiosta, 

 

log(stdINCOME) = logaritmi deflatoidun tuloksen viiden vuoden histo-

riallisesta keskihajonnasta, jossa deflatoitu tulos on 

saatu jakamalla tulos ennen satunnaisia eriä (Com-

pustat # 18) viivästetyllä taseen loppusummalla, 

 log(AT) = logaritmi taseen loppusummasta (Compustat # 6), 

 log(SALE) = logaritmi liikevaihdosta (Compustat # 12), 

 

log(leverage) = logaritmi velkaisuusasteesta, jossa vieras pääoma 

(Compustat # 181) on jaettu taseen loppusummalla 

(Compustat # 6) ja 

 log(CAGE) = logaritmi yrityksen iästä. 

 

Tuloksen volatiliteettia kuvaavan deflatoidun tuloksen viiden vuoden historiallisen 

keskihajonnan lisäksi malliin on lisätty yllä mainitut kontrollimuuttujat, joiden olete-

taan vaikuttavan tilintarkastuspalkkion suuruuteen. Yrityksen kokoa kontrolloidaan 

kahdella eri muuttujalla: yrityksen kokonaisvarallisuudella eli taseen loppusummalla 

(AT) ja liikevaihdolla (SALE). Asiakasyrityksen koko on tärkein tilintarkastuspalk-

kion vaihtelua selittävä muuttuja, sillä se selittää yli 70 prosenttia tilintarkastuspalk-

kion vaihtelusta (Hay ym. 2006). 

 

Yrityksen velkaisuusaste valitaan kontrollimuuttujaksi, koska velkaisuusaste mittaa 

asiakkaan riskiä joutua konkurssiin. Suuri velkaisuusaste kasvattaa myös tilintarkas-

tusriskiä ja siten myös tilintarkastuspalkkioita. (Simunic 1980.) Tilintarkastuspalkki-

oiden ja velkaisuusasteen välillä on todettu olevan positiivinen yhteys, joten velkai-

suusaste on looginen valinta kontrollimuuttujaksi (Hay ym. 2006). Lisäksi neljänneksi 

kontrollimuuttujaksi tutkimuksessa valitaan yrityksen ikä. Yrityksen ikä on positiivi-

sesti yhteydessä yrityksen koon kanssa eli vanhemmat yritykset ovat todennäköisem-

min kooltaan ja liikevaihdoltaan suurempia. Vanhemmilla yrityksillä on myös mata-

lampi konkurssiriski ja paremmat luottoluokitukset kuin nuoremmilla yrityksillä (Li 

ym. 2010).  

 

Samaa poolattua regressiomallia käytetään myös toimialaregressioiden muodostami-

seen. Aineisto jaetaan yrityksen toimialakoodin kahden ensimmäisen numeron perus-
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teella toimialaluokkiin. Tämän toimialaluokituksen perusteella muodostetaan jokai-

selle toimialalle oma regressio. Yhteensä toimialoja on 62, joten toimialaregressioita 

muodostuu myös 62.  Toimialaregressioiden keskiarvoista muodostuu parametriesti-

maattien kerrointen keskiarvot ja selitysasteet. Toimialaregressiot ottavat nimensä mu-

kaisesti huomioon yrityksen toimialan toisin kuin pelkkä poolattu regressio, joten toi-

mialaregressioiden tulosten arvioidaan mallintavan paremmin tuloksen volatiliteetin 

vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin. Luvussa 7.1 tarkastellaan poolatun regression tu-

loksia ja luvussa 7.2 toimialaregressioiden tuloksia. 

 

5.4 Tutkimusotoksen kuvaileva statistiikka 

Tutkimusaineisto-osiossa kuvattujen rajausten sekä puuttuvien ja virheellisten havain-

tojen poistamisen jälkeen lopulliseksi aineiston kooksi saadaan 49 822 yritysvuosiha-

vaintoa. Muuttujien tilastollisia ominaisuuksia esitellään taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Tutkimusmuuttujien tilastolliset ominaisuudet.     

Muuttuja n Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Minimi 75 % fraktiili Maksimi 

log(fees) 49 822 -0,592 -0,641 1,368 -6,365 0,319 5,315 

log(stdINCOME) 49 822 -3,219 -3,125 1,679 -9,077 -2,153 8,942 

log(AT) 49 822 6,165 6,171 2,174 -2,551 7,576 14,674 

log(SALE) 49 822 5,542 5,545 2,290 -6,908 7,071 13,055 

log(leverage) 49 822 -0,751 -0,607 0,674 -5,612 -0,248 5,510 

log(CAGE) 49 822 2,801 2,768 0,661 0,980 3,291 4,152 
n = havaintojen lukumäärä, log(fees) = logaritmi tilintarkastuspalkkiosta, log(stdINCOME) = logaritmi defla-

toidun tuloksen viiden vuoden historiallisesta keskihajonnasta, jossa deflatoitu tulos on saatu jakamalla tulos 

ennen satunnaisia eriä viivästetyllä taseen loppusummalla, log(AT) = logaritmi yrityksen taseen loppusum-

masta, log(SALE) = logaritmi yrityksen liikevaihdosta, log(leverage) = logaritmi yrityksen velkaisuusasteesta, 

joka on saatu jakamalla yrityksen vieras pääoma taseen loppusummalla ja log(CAGE) = logaritmi yrityksen 

iästä. 

 

Taulukossa 1 on kuvattu tutkimuksessa käytettyjen yleisten tutkimusmuuttujien kuvai-

levaa statistiikkaa keskiarvon, mediaanin, keskihajonnan sekä minimin, yläkvartiilin 

ja maksimin avulla.  Taulukosta nähdään, että kaikkien tutkimusmuuttujien keskiarvon 

ja mediaanin arvoissa ei ole suuria eroja, vaan arvot ovat hyvin lähellä toisiaan. Medi-

aani kuvaa aineiston keskilukua ja se kuvaa aineistoa erityisen hyvin silloin, kun mu-

kana on huomattavan pieniä tai suuria arvoja, jotka vaikuttavat keskiarvoon. Muuttu-

jien mediaaniarvot eivät poikkea juurikaan keskiarvoista, joten poikkeavien arvojen 

vaikutus muuttujien keskiarvoihin on vähäinen. Tätä selittää muuttujien logaritmointi, 

sillä logaritmointi normalisoi jakaumaa ja poistaa poikkeavien havaintojen vaikutusta. 
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Logaritmoitujen muuttujien arvojen tulkinta on kuitenkin vaikeampaa kuin absoluut-

tisten dollarimääräisten arvojen. Muuttujien tilastollisten ominaisuuksien tulkittavuu-

den vuoksi logaritmoidut arvot voidaan muuttaa dollarimääräisiksi niin sanotuiksi 

raaka-arvoiksi korottamalla luku Neperin luvun potenssiin (ex). Huomioitavaa on, että 

logaritmoidut arvot muutettuna takaisin raaka-arvoiksi ovat jossain määrin harhaisia. 

Logaritmoidun tilintarkastuspalkkion mediaaniarvo on -0,641. Kun tämä luku korote-

taan Neperin luvun potenssiin, saadaan arvoksi 0,526. Tämän raaka-arvon perusteella 

tilintarkastuspalkkioiden mediaaniarvo on noin 526 000 dollaria. Muuttujan log(fees) 

minimi- ja maksimiarvojen tarkastelu paljastaa, että otoksessa on mukana yrityksiä, 

jotka maksavat merkittävän suuria tilintarkastuspalkkiota mutta myös yrityksiä, jotka 

maksavat suhteellisen pieniä tilintarkastuspalkkioita. Tilintarkastuspalkkion raaka-ar-

von minimiarvo ja maksimiarvo vaihtelee 1 700 - 203 000 000 dollarin välillä. 

 

Deflatoidun tuloksen keskihajonnan logaritmin keskiarvo on -3,219. Kun luku -3,219 

sijoitetaan Neperin luvun potenssiin, saadaan 0,040 mikä on deflatoidun tuloksen kes-

kihajonta. Tämän raaka-arvon perusteella voidaan sanoa, että deflatoidun tuloksen 

keskihajonnan keskiarvo otoksessa on noin neljä prosenttia. Deflatoidun tuloksen kes-

kihajonnan raaka-arvo on yläkvartiilin kohdalla noin 11,61 prosenttia. Kun tarkastel-

laan muuttujan minimi- ja maksimiarvoja, voidaan todeta otoksessa olevan mukana 

yrityksiä, joilla deflatoidun tuloksen viiden vuoden keskihajonta on erittäin pieni ja 

erittäin suuri. 

 

Logaritmi taseen loppusummasta kuvaa yrityksen kokoa. Muuttujan mediaani on 

6,171 ja tämä muutettuna dollarimääräiseksi raaka-arvoksi on noin 478,7 miljoonaa 

dollaria. Toinen yrityksen kokoa kuvaava muuttuja on logaritmi yrityksen liikevaih-

dosta. Liikevaihdon logaritmiarvon mediaani on 5,545 ja dollareissa tämä on noin 

256,0 miljoonaa. Taseen loppusumman sekä liikevaihdon muuttujien minimi- ja mak-

simiarvojen tarkastelu paljastaa, että otos sisältää kokoluokaltaan myös hyvin suuria 

ja pieniä yrityksiä. Esimerkiksi taulukosta nähdään, että liikevaihdon logaritmin mi-

nimi on -6,908 ja maksimi 13,055. Dollarimääriksi muutettuna tämä tarkoittaa, että 

otoksessa jollain yrityksellä on minimissään vain noin tuhannen dollarin liikevaihto, 

kun taas jollain yrityksellä voi olla maksimissaan jopa 467 miljardin dollarin liike-

vaihto. 
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Yrityksen velkaisuusastetta kuvaa log(leverage) -muuttuja, jonka keskiarvo on -0,751. 

Tämä logaritmiarvo muutettuna absoluuttiseksi luvuksi on noin 0,472 mikä tarkoittaa, 

että otoksen velkaisuusasteen keskiarvo on 47,2 %. Yläkvartiilin kohdalla velkaisuus-

asteen logaritmiarvo on -0,248 ja raaka-arvoksi muutettuna tämä vastaa noin 78 %:n 

velkaisuusastetta. Maksimi- ja minimiarvon perusteella otoksessa on mukana sekä 

erittäin korkean velkaisuusasteen omaavia yrityksiä että myös yrityksiä, joilla ei ole 

juuri lainkaan vierasta pääomaa. Mikäli velkaisuusaste saa suuremman arvon kuin 1 

tarkoittaa se, että oma pääoma on negatiivinen ja yritys on rahoittanut toimintansa ko-

konaan velalla.  Voidaan kuitenkin todeta, että näiden poikkeavan korkeiden velkai-

suusasteiden vaikutus on vähäinen, sillä keskiarvo ja mediaani ovat suhteellisen lähellä 

toisiaan. Velkaisuusasteen mediaanin raaka-arvon tarkastelu paljastaa velkaisuusas-

teen keskiluvun olevan 54,5 % mikä on 7,3 % suurempi kuin velkaisuusasteen raaka-

arvon keskiarvo. Mediaanin ollessa suurempi kuin keskiarvo tarkoittaa tämä, että ha-

vainnot ovat kasautuneet oikealle ja jakauma on vasemmalle vino. Yrityksen iän kes-

kimääräinen logaritmiarvo on 2,801 ja tämä luku muutettuna raaka-arvoksi on noin 

16,5 mikä tarkoittaa, että otoksen yritykset ovat keskimäärin 16,5 vuotta vanhoja. 

 

Taulukko 2. Tutkimusmuuttujien väliset Pearsonin (yläpuolella) ja Spearmanin (alapuolella) 

korrelaatiokertoimet. 

  log(fees) log(stdINCOME) log(AT) log(SALE) log(leverage) log(CAGE) 

log(fees)  -0,116 0,746 0,788 0,186 0,358 

log(stdINCOME) -0,150  -0,515 -0,315 -0,366 -0,223 

log(AT) 0,716 -0,549  0,839 0,354 0,327 

log(SALE) 0,805 -0,339 0,836  0,263 0,393 

log(leverage) 0,125 -0,411 0,402 0,194  0,091 

log(CAGE) 0,324 -0,257 0,302 0,377 0,053   

Havaintojen lukumäärä on 49 822. 

log(fees) = logaritmi tilintarkastuspalkkiosta, log(stdINCOME) = logaritmi deflatoidun tuloksen vii-

den vuoden historiallisesta keskihajonnasta, jossa deflatoitu tulos on saatu jakamalla tulos ennen sa-

tunnaisia eriä viivästetyllä taseen loppusummalla, log(AT) = logaritmi yrityksen taseen loppusum-

masta, log(SALE) = logaritmi yrityksen liikevaihdosta, log(leverage) = logaritmi yrityksen velkai-

suusasteesta, joka on saatu jakamalla yrityksen vieras pääoma taseen loppusummalla ja log(CAGE) 

= logaritmi yrityksen iästä. 

Taulukon kaikki korrelaatiokertoimet ovat tilastollisesti merkitseviä 0,01 %:n merkitsevyystasolla. 

 

Taulukossa 2 on esitetty tutkimuksessa käytettävien muuttujien väliset Pearsonin ja 

Spearmanin korrelaatiokertoimet. Taulukon yläosassa on esitetty Pearsonin korrelaa-

tiokertoimet ja alaosassa Spearmanin korrelaatiokertoimet. Taulukon kerrointen tar-

kastelu osoittaa, että Pearsonin ja Spearmanin korrelaatiokertoimet ovat samansuun-

taiset kaikkien tutkimusmuuttujien osalta. 
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Taulukosta 2 nähdään, että tilintarkastuspalkkioita kuvaavan muuttujan log(fees) ja 

yrityksen kokoa kuvaavien muuttujien, log(AT) ja log(SALE), välillä on todella vahva 

positiivinen korrelaatio. Tutkimushypoteesissa ennustetaan, että tuloksen keskihajon-

nan ja tilintarkastuspalkkion välillä on positiivinen riippuvuus. Taulukon 2 korrelaa-

tiokertoimet kuitenkin osoittavat, että tuloksen keskihajonnan ja tilintarkastuspalkkion 

välillä on negatiivinen riippuvuus. Taulukko 2 osoittaa myös, että yrityksen koon ja 

tuloksen keskihajonnan välillä on negatiivinen korrelaatio.  Tilintarkastuspalkkion ja 

yrityksen koon välillä on todella vahva positiivinen korrelaatio, joka dominoi tuloksen 

keskihajonnan ja tilintarkastuspalkkion välistä korrelaatiota. Tästä syystä tuloksen 

keskihajonnan ja tilintarkastuspalkkion välillä havaitaan positiivisen korrelaation si-

jaan negatiivinen riippuvuus. Tutkimuksessa muodostetaan juuri tästä syystä regres-

siot, jotta voidaan kontrolloida yrityksen koon vaikutus ja selvittää, onko tuloksen kes-

kihajonnalla selitysarvoa tilintarkastuspalkkioiden suuruuteen. 

 

Kuvaajan 1 tarkoituksena on kuvata tutkimuksessa käytettävää otosta sekä tuloksen 

volatiliteetin ja tilintarkastuspalkkion välistä yhteyttä eri toimialoilla. Kuvaajassa on 

62 pistettä ja jokainen piste kuvaa yhtä päätoimialaa. Toimialat on jaettu 62 toimiala-

luokkaan toimialakoodin kahden ensimmäisen numeron perusteella. Jokaiselle toimi-

alalle on laskettu keskiarvot logaritmoidulle tuloksen volatiliteetille ja logaritmoidulle 

tilintarkastuspalkkioille. Kuvaajassa x-akselilla on keskiarvo logaritmoidusta tuloksen 

volatiliteettia kuvaavasta muuttujasta eli muuttujan log(stdINCOME) keskiarvo.  Y-

akselilla on muuttuja log(auditfee) eli logaritmoidun deflatoidun tilintarkastuspalkkion 

keskiarvo. Deflatoitu tilintarkastuspalkkio on saatu jakamalla tilintarkastuspalkkio vii-

västetyllä taseen loppusummalla.  Deflatoinnin tarkoituksena on lieventää yritysten 

kokoerojen vaikutuksia. 

 

Kuvaajasta nähdään, että tuloksen volatiliteetin ja tilintarkastuspalkkion välillä on po-

sitiivinen riippuvuus, kuten hypoteesissakin on ennustettu. Muuttujien välinen positii-

vinen riippuvuus voidaan tulkita siten, että tuloksen keskihajonnan kasvaessa myös 

tilintarkastuspalkkio kasvaa. Kappaleessa 7 käsitellään lisää tutkimustuloksia. Kuvaa-

jasta nähdään myös, että tuloksen vaihtelevuudessa ja tilintarkastuspalkkioissa on 

eroja toimialojen välillä. Regressiosuoran alapuolella olevat pisteet ovat toimialoja, 
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joilla on pienemmät tilintarkastuspalkkiot suhteessa tuloksen keskihajontaan. Regres-

siosuoran yläpuolella olevat pisteet ovat taas toimialoja, joilla on suuremmat tilintar-

kastuspalkkiot suhteessa tuloksen keskihajontaan. 

 

 

 

Regressiosuoran alapuolella olevilla toimialoilla on keskimäärin matalammat tilintar-

kastuspalkkiot suhteessa tuloksen keskihajontaan. Näiden toimialojen keskiarvojen 

perusteella tilintarkastajat veloittavat toimialojen yhtiöiltä matalampia palkkioita suh-

teessa tuloksen heiluntaan. Kuten aiemmin on jo todettu, tuloksen volatiliteettia voi-

daan pitää tuloksen laadun mittarina. Tuloksen volatiliteetti kuvaa myös yrityksen ris-

kisyyttä, mitä suurempi tuloksen keskihajonta sitä suurempi on myös yritykseen liit-

tyvä riski. Tilintarkastuksen hinnoittelun näkökulmasta tilintarkastajien olisi hyvä tun-

nistaa erityisesti regressiosuoran alapuolella olevat toimialat. Näillä toimialoilla tulok-

sen volatiliteetti on korkeampi, tuloksen laatu on alhaisempi ja siten myös tilintarkas-

tusriski on korkeampi suhteessa veloitettuun tilintarkastuspalkkioon. Näiden toimialo-

jen tunnistaminen voi auttaa tilintarkastajia tilintarkastuspalkkioiden määrittämisessä 

ja riskien tunnistamisessa.  

 

Regressiosuoran yläpuolella olevilla toimialoilla on keskimäärin korkeammat tilintar-

kastuspalkkiot suhteessa tuloksen keskihajontaan. Tilintarkastajien voidaan olettaa 
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olevan kiinnostuneita regressiosuoran yläpuolella olevista toimialoista, sillä näillä toi-

mialoilla veloitetaan korkeampia tilintarkastuspalkkiota suhteessa tuloksen volatili-

teettiin.  Mitattuna tuloksen volatiliteetilla, regressiosuoran yläpuolella olevilla toi-

mialoilla voidaan nähdä tuloksen laadun olevan korkeampi ja myös yrityskohtaisen 

riskin olevan alhaisempi suhteessa veloitettuihin tilintarkastuspalkkioihin. Regres-

siosuoran yläpuolella olevilta toimialoilta tilintarkastajat voivat veloittaa keskimäärin 

korkeampia tilintarkastuspalkkioita matalammalla riskillä.   
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Poolatun regression tulokset 

Poolatun regression tulokset on esitetty taulukossa 3. Regressiossa logaritmoitua tilin-

tarkastuspalkkiota selitetään logaritmoidulla deflatoidulla tuloksen viiden vuoden his-

toriallisella keskihajonnalla sekä kontrollimuuttujilla, joiden oletetaan vaikuttavan ti-

lintarkastuspalkkion suuruuteen. Regressioyhtälössä sekä selitettävä että selittävät 

muuttujat ovat logaritmoituja eli kyseessä on niin sanottu log-log regressio. Tälläisen 

logaritmimuotoisen regression parametriestimaattien kerrointen tulkintaan sovelletaan 

taloustieteen termein joustoa. Tulkinnan mukaan, mikäli selittävän muuttujan arvo 

muuttuu yhden prosentin verran, muuttuu selitettävän muuttujan arvo yhden prosentin 

kertaa parametriestimaatin kertoimen verran.  Logaritmoitujen muuttujien tulkintaan 

sovelletaan alla olevaa kaavaa. 

 

%∆(𝑦𝑖) = %∆(𝑥𝑖) ∗  𝛽𝑖    (5) 

 

Taulukosta 3 nähdään, että tuloksen volatiliteettia kuvaavan logaritmoidun deflatoidun 

tuloksen keskihajonnan muuttujan kerroin on positiivinen sekä tilastollisesti erittäin 

merkitsevä. Tuloksen volatiliteettia kuvaavan muuttujan tilastollisesti merkittävä po-

sitiivinen kerroin tukee asetettua hypoteesia. Logaritmoidun tuloksen keskihajonnan 

positiivinen kerroin kertoo, että tuloksen keskihajonnan ja tilintarkastuspalkkion vä-

lillä on positiivinen riippuvuus. Tämä merkitsee, että tuloksen keskihajonnan kasva-

essa myös tilintarkastuspalkkio kasvaa. Taulukosta 3 nähdään myös, että muuttujan 

log(stdINCOME) kerroin on 0,251. Kertoimen tulkinnan mukaan mikäli tuloksen kes-

kihajonta kasvaa 10 prosenttia kasvaa tilintarkastuspalkkio 2,5 prosenttia.  

 

Taulukon 3 tuloksista havaitaan, että kolmella mallin kontrollimuuttujista on myös po-

sitiivinen tilintarkastuspalkkioita kasvattava vaikutus.  Kontrollimuuttujat logaritmi 

taseen loppusummasta, logaritmi liikevaihdosta ja logaritmi yrityksen iästä ovat tilas-

tollisesti merkitseviä 0,1 prosentin merkitsevyystasolla. Yrityksen kokoa kuvaavilla 

kontrollimuuttujilla eli logaritmoidulla taseen loppusummalla ja logaritmoidulla liike-

vaihdolla on suurimmat kertoimet. Näiden muuttujien positiiviset kertoimet vastaavat 
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aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan yrityksen koko on suurin tilintarkastuspalk-

kion vaihtelua selittävä tekijä. Mikäli toinen yrityksen kokoa kuvaavista muuttujista 

jätettäisiin mallin ulkopuolelle, kasvaisi toisen kokoa kuvaavan kontrollimuuttujan 

kerroin entisestään. Muuttujan logaritmi taseen loppusummasta kerroin on 0,346. Tul-

kinnan mukaan mikäli taseen loppusumma kasvaa 10 prosenttia, kasvaa tilintarkastus-

palkkio 3,5 prosenttia. 

 

Taulukko 3. Poolatun regressiomallin tulokset.          

Parametri Kerroin Keskivirhe t-arvo p-arvo VIF-kerroin     

Vakio -3,764*** 0,017 -220,04 <,0001 0,000   

log(stdINCOME) 0,251*** 0,002 102,87 <,0001 1,554   

log(AT) 0,346*** 0,003 108,26 <,0001 4,492   

log(SALE) 0,232*** 0,003 82,57 <,0001 3,843   

log(leverage) -0,015** 0,005 -2,71 0,0068 1,209   

log(CAGE) 0,196*** 0,005 35,90 <,0001 1,206   

        

Havaintojen lukumäärä 49 822       

Selitysaste 71,33 %       

Korjattu selitysaste 71,33 %             
* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** =1 %:n merkitsevyystaso, *** = 0,1%:n merkitsevyystaso. 

Malli on estimoitu käyttäen seuraavaa lineaarista regressiota: 

log(fees) = β0 + β1log(stdINCOME) + β2log(AT) + β3log(SALE) + β4log(leverage) + β5log(CAGE) +ε. 

missä 

log(fees) = logaritmi tilintarkastuspalkkiosta,  

log(stdINCOME) = logaritmi deflatoidun tuloksen viiden vuoden historiallisesta keskihajonnasta, jossa defla-

toitu tulos on saatu jakamalla tulos ennen satunnaisia eriä (Compustat # 18) viivästetyllä taseen loppu-sum-

malla, 

log(AT) = logaritmi taseen loppusummasta (Compustat # 6), 

log(SALE) = logaritmi liikevaihdosta (Compustat # 12), 

log(leverage) = logaritmi velkaisuusasteesta, jossa vieras pääoma (Compustat # 181) on jaettu taseen loppusum-

malla (Compustat # 6) ja 

log(CAGE) = logaritmi yrityksen iästä. 

 

Yrityksen velkaisuusastetta kuvaavan kontrollimuuttujan log(leverage) kerroin on ne-

gatiivinen (-0,015). Velkaisuusaste mittaa asiakasyrityksen riskiä joutua konkurssiin, 

mikä altistaa tilintarkastajan mahdolliselle tappiolle (Simunic 1980). Tähän perustuen 

tilintarkastuspalkkion ja velkaisuusasteen välillä odotetaan olevan positiivinen yhteys 

(Hay ym. 2006). Kuitenkin regressioyhtälön tulosten perusteella velkaisuusasteen ker-

roin on negatiivinen. Negatiivinen kerroin tarkoittaa, että velkaisuusasteen kasvaessa 

tilintarkastuspalkkio pienenee. Velkaisuusasteen negatiivinen kerroin voi olla merkki 

agenttiongelman pienuudesta. Jensen ja Meckling (1976) ehdottavat, että yhtiön vel-

kaisuusastetta voidaan käyttää pienentämään agenttikustannuksia. Agenttiongelma on 
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ikään kuin ratkaistu niissä yrityksissä, joilla on ulkopuolista rahoitusta eli velkaa. Tau-

lukosta 3 nähdään, että muuttujan kerroin on myös tilastollisesti merkitsevä yhden pro-

sentin merkitsevyystasolla. 

 

Regression selitysaste ja korjattu selitysaste ovat molemmat suhteellisen korkeita, 

71,33 prosenttia, joten regressiomallin voidaan sanoa kuvaavan suhteellisen hyvin ti-

lintarkastuspalkkioiden vaihtelua. Selitysasteista nähdään, että regressiomallin avulla 

voidaan selittää 71,33 prosenttia tilintarkastuspalkkion vaihtelusta. VIF-kerroin (engl. 

variance inflation factor) mittaa selittävien muuttujien multikolineaarisuutta. Mitä suu-

rempi VIF-kerroin on, sitä voimakkaammin selittäjä riippuu lineaarisesti muista selit-

täjistä. Kerrointen tarkastelu osoittaa, että multikolineaarisuus ei ole ongelma, koska 

VIF-arvot ovat alle 10. 

 

6.2 Toimialaregressioiden tulokset 

Taulukossa 4 on esitetty 62 toimialaregression tulokset vuosilta 2000−2012. Taulu-

kosta nähdään toimialaregressioiden parametriestimaattien kerrointen ja selitysastei-

den keskiarvot, keskihajonnat, mediaanit, minimit, maksimit sekä t- ja p-arvot. 

 

Taulukko 4. Toimialaregressioiden tulokset.         

  Vakio log(stdINCOME) log(AT) log(SALE) log(leverage) log(CAGE) R2 

N 62 62 62 62 62 62 62 

Keskiarvo -4,039 0,122 0,446 0,150 0,095 0,128 0,7357 

Keskihajonta 0,640 0,089 0,225 0,239 0,239 0,162 0,0785 

Mediaani -3,924 0,125 0,466 0,102 0,11 0,126 0,7364 

Minimi -5,686 -0,171 -0,318 -0,425 -0,956 -0,212 0,4406 

Maksimi -2,739 0,334 1,194 0,886 0,626 0,612 0,9051 

t-arvo -49,7 10,77 15,57 4,94 3,15 6,24 73,77 

p-arvo <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 0,0026 <,0001 <.0001 

Taulukko esittää 62 toimialaregression tulokset vuosilta 2000−2012, toimialat on jaettu luokkiin toimialakoodin 

kahden ensimmäisen numeron perusteella. N = havaintojen lukumäärä. 

Toimialaregressiot on estimoitu käyttäen seuraavaa lineaarista regressiota: 

log(fees) = β0 + β1log(stdINCOME) + β2log(AT) + β3log(SALE) + β4log(leverage) + β5log(CAGE) +ε. 

missä 

log(fees) = logaritmi tilintarkastuspalkkiosta,  

log(stdINCOME) = logaritmi deflatoidun tuloksen viiden vuoden historiallisesta keskihajonnasta, jossa deflatoitu 

tulos on saatu jakamalla tulos ennen satunnaisia eriä (Compustat # 18) viivästetyllä taseen loppu-summalla, 

log(AT) = logaritmi taseen loppusummasta (Compustat # 6), 

log(SALE) = logaritmi liikevaihdosta (Compustat # 12), 

log(leverage) = logaritmi velkaisuusasteesta, jossa vieras pääoma (Compustat # 181) on jaettu taseen loppusum-

malla (Compustat # 6) ja 

log(CAGE) = logaritmi yrityksen iästä. 
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Toimialaregressioiden tulokset osoittavat, että logaritmoidun deflatoidun tuloksen kes-

kihajonnan muuttujan keskiarvo on 0,122. Positiivinen kerroin osoittaa, että tuloksen 

volatiliteetin ja tilintarkastuspalkkioiden välillä on positiivinen riippuvuus. Kertoimen 

tulkinnan mukaan mikäli tuloksen volatiliteetti kasvaa 10 prosenttia, kasvaa tilintar-

kastuspalkkio 1,2 prosenttia.  Tuloksen keskihajonnan kerroin on myös tilastollisesti 

erittäin merkitsevä (p<0,0001). Tuloksen volatiliteettia kuvaavan muuttujan tilastolli-

sesti merkitsevä positiivinen kerroin tukee asetettua hypoteesia. Tulosten perusteella 

voidaan todeta, että tuloksen keskihajonnan kasvaessa tuloksen laatu heikkenee ja ti-

lintarkastuspalkkio kasvaa. 

 

Taulukosta 4 nähdään, että mallin kontrollimuuttujien kerrointen keskiarvot ovat po-

sitiivisia. Kontrollimuuttujilla on odotetusti tilintarkastuspalkkioita kasvattava vaiku-

tus. Kaikki kontrollimuuttujat ovat tilastollisesti merkitseviä. Kontrollimuuttujista yri-

tyksen kokoa kuvaavan logaritmoidun taseen loppusumman kertoimen keskiarvo on 

selvästi suurin 0,446. Kertoimen tulkinnan mukaan mikäli taseen loppusumma kasvaa 

10 prosenttia, kasvaa tilintarkastuspalkkio 4,45 prosenttia.  

 

Toimialaregressioiden korjatun selitysasteen keskiarvo on 73,36 prosenttia. Regres-

sion korjattu selitysaste on suhteellisen korkea. Toimialaregressioiden avulla voidaan 

selittää 73,36 prosenttia tilintarkastuspalkkion vaihtelusta.  

 

6.3 Herkkyystesti 

Poolatun regression ja toimialaregressioiden tulosten pysyvyyttä tutkitaan lisäksi herk-

kyystestin avulla. Herkkyystestin tarkoituksena on tutkia, muuttuvatko saadut tutki-

mustulokset, kun tutkimusaineistosta rajataan pois yritykset, joiden liikevaihto on alle 

10 miljoonaa dollaria. Herkkyystestissä aineistosta rajataan siis pois liikevaihdoltaan 

pienet yritykset. Tutkimusaineisto-osiossa kuvattujen rajausten sekä puuttuvien ja vir-

heellisten havaintojen poistamisen jälkeen lopulliseksi aineiston kooksi saadaan 

49 822 yritysvuosihavaintoa. Kun aineistosta poistetaan liikevaihdoltaan alle 10 mil-

joonan dollarin yritykset, havaintojen lukumäärä putoaa herkkyystestissä 1 805 ha-

vainnolla eli 46 653 yritysvuosihavaintoon. Havaintojen lukumäärän putoaminen vai-

kuttaa myös toimialaregressioiden määrään. Herkkyystestissä toimialaregressioita 

muodostuu 61.  
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Herkkyystestissä poolatun regression tulokset osoittavat, että logaritmoidun defla-

toidun tuloksen keskihajonnan muuttujan kerroin on positiivinen sekä tilastollisesti 

erittäin merkitsevä. Logaritmoidun tuloksen keskihajonnan kerroin on 0,213. Kertoi-

men tulkinnan mukaan, mikäli tuloksen keskihajonta kasvaa 10 prosenttia kasvaa ti-

lintarkastuspalkkio 2,1 prosenttia. Herkkyystestin ja alkuperäisen poolatun regression 

tulokset ovat hyvin samankaltaisia. Myös saatujen kontrollimuuttujien kertoimet osoit-

tavat herkkyystestissä samansuuntaisia tuloksia kuin alkuperäisen poolatun regression 

tutkimustulokset. Yrityksen kokoa kuvaavilla kontrollimuuttujilla eli logaritmoidulla 

taseen loppusummalla (0,280) ja logaritmoidulla liikevaihdolla (0,327) on suurimmat 

kertoimet. Liikevaihdoltaan pienten yritysten poistaminen aineistosta on kasvattanut 

logaritmoidun liikevaihdon kerrointa ja hieman madaltanut logaritmoidun taseen lop-

pusumman kerrointa verrattuna alkuperäisen poolatun regressiomallin tuloksiin. Nämä 

tulokset vastaavat aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan yrityksen koko on suurin 

tilintarkastuspalkkion vaihtelua selittävä tekijä. Samoin kuin poolatun regressiomallin 

tulokset osoittivat, myös herkkyystestin mukaan yrityksen velkaisuusastetta kuvaavan 

kontrollimuuttujan log(leverage) kerroin on negatiivinen. Kontrollimuuttujien kertoi-

met ovat tilastollisesti merkitseviä samoin kuin alkuperäinen poolattu regressiomalli 

osoitti. Herkkyystestissä poolatun regression selitysaste sekä korjattu selitysaste ovat 

suhteellisen korkeat, 71,18 prosenttia. Myöskään herkkyystestissä multikolineaarisuus 

ei ole ongelma. 

 

Myös herkkyystestin toimialaregressioiden tulokset osoittavat, että logaritmoidun de-

flatoidun tuloksen keskihajonnan muuttujan keskiarvo on positiivinen ja tilastollisesti 

erittäin merkitsevä. Herkkyystestin logaritmoidun deflatoidun tuloksen keskihajonnan 

muuttujan keskiarvo on 0,122, mikä vastaa täysin toimialaregressioiden mukaista tu-

losta. Kertoimen tulkinnan mukaan, mikäli tuloksen keskihajonta kasvaa 10 prosenttia 

kasvaa tilintarkastuspalkkio 1,2 prosenttia. Herkkyystestin tulokset osoittavat, että 

myös kaikkien kontrollimuuttujien kertoimet ovat positiivisia ja tilastollisesti merkit-

seviä. Herkkyystestin tulokset osoittavat samaa kuin toimialaregressioiden tulokset: 

kontrollimuuttujilla on odotetusti tilintarkastuspalkkioita kasvattava vaikutus. Herk-

kyystestin toimialaregressioiden korjatun selitysasteen keskiarvo on 71,99 prosenttia, 

mikä on vain reilun prosentin alhaisempi kuin alkuperäisten toimialaregressioiden se-

litysaste 73,36 prosetttia.  
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Herkkyystestin perusteella voidaan todeta, että liikevaihdoltaan pienten yritysten pois-

taminen tutkimusaineistosta ei muuttanut tutkimustuloksia. Herkkyystestin tutkimus-

tulokset osoittavat myös, että tuloksen volatiliteetin ja tilintarkastuspalkkioiden välillä 

on positiivinen riippuvuus. Poolatun regression, toimialaregressioiden ja herkkyystes-

tin perusteella voidaan todeta, että tuloksen volatiliteetin kasvaessa tuloksen laatu 

heikkenee ja tilintarkastuspalkkiot kasvavat.  

 

6.4 Tutkimustulosten analysointi 

Sekä poolatun regression että toimialaregressioiden tulokset osoittavat, että tuloksen 

volatiliteetin ja tilintarkastuspalkkioiden välillä on positiivinen riippuvuus. Poolatun 

regression tulokset osoittavat, että logaritmoidun deflatoidun tuloksen keskihajonnan 

kerroin on 0,251 ja toimialaregressioiden tulokset osoittavat, että tuloksen volatilitee-

tin muuttujan kerroin on 0,122. Poolatun regression tulokset osoittavat, että tuloksen 

volatiliteetin ja tilintarkastuspalkkioiden välillä on hieman vahvempi positiivisen riip-

puvuus verrattuna toimialaregression tutkimustuloksiin. Toimialaregression 

log(stdINCOME)-muuttujan kertoimen tulkinnan mukaan mikäli tuloksen volatili-

teetti kasvaa 10 prosenttia, kasvaa tilintarkastuspalkkio 1,2 prosenttia.  Esitetyt tulok-

set ovat myös tilastollisesti erittäin merkitseviä.  Regressioiden tulokset tukevat ase-

tettua hypoteesia, joten hypoteesi hyväksytään. Tuloksen volatiliteetin kasvaessa tu-

loksen laatu heikkenee ja tilintarkastuspalkkiot kasvavat. Myös herkkyystestin tulok-

set osoittavat tukea saaduille tutkimustuloksille. 

 

Saadut tutkimustulokset ovat myös kontrollimuuttujien osalta tilastollisesti merkitse-

viä. Poolattu regressiomalli ja toimialaregressioiden tulokset osoittavat, että logarit-

moidun taseen loppusumman kerroin on korkein verrattuna muiden muuttujien kertoi-

miin. Tulokset osoittavat yrityksen koon olevan merkittävin tilintarkastuspalkkion 

vaihtelua selittävä tekijä. Tulokset osoittavat myös, että liikevaihto ja yrityksen ikä 

korreloivat positiivisesti tilintarkastuspalkkioiden kanssa. Regressioiden tulokset 

poikkeavat toisistaan kuitenkin yrityksen velkaisuusasteen kohdalla. Poolatun regres-

sion tulokset osoittavat, että yrityksen velkaisuusasteen ja tilintarkastuspalkkion välillä 

on negatiivinen riippuvuus. Aiemmat tutkimustulokset ovat osoittaneet velkaisuusas-

teen ja tilintarkastuspalkkion välillä olevan positiivisen riippuvuuden (Hay ym. 2006). 
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Velkaisuusasteen negatiivinen kerroin voi olla myös merkki agenttiongelman pienuu-

desta. Toimialaregressioiden tulokset osoittavat, että velkaisuusasteen muuttujan ker-

toimen keskiarvo on 0,095, joten toimialaregressioiden tulokset ovat myös velkaisuus-

asteen osalta yhteneviä aiempien tutkimusten kanssa.  

 

Regressioiden selitysasteet osoittavat, että mallit selittävät suhteellisen hyvin tilintar-

kastuspalkkioiden vaihtelua. Toimialaregressioiden selitysaste 73,57 prosenttia on hie-

man korkeampi kuin poolatun regression selitysaste 71,33 prosenttia. Toimialaregres-

siot ottavat nimensä mukaisesti huomioon yrityksen toimialan toisin kuin pelkkä poo-

lattu regressio, joten toimialaregressioiden arvioidaan mallintavan paremmin tuloksen 

volatiliteetin vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin. Toimialaregressioiden korkeampi 

selitysaste kertoo mallin selittävän tilintarkastuspalkkioiden vaihtelua hieman parem-

min kuin poolattu regressiomalli. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kirjanpidon tulosta pidetään tärkeimpänä yrityksen suorituskyvyn mittarina ja erityi-

sesti tästä syystä yrityskohtaisen tuloksen laadun tunnistaminen on tärkeää. Tuloksen 

laadun ja tilintarkastuspalkkioiden välisen yhteyden tutkiminen on mielenkiintoinen 

aihe erityisesti tilintarkastuksen hinnoittelun näkökulmasta. Tilintarkastus on aina ol-

lut toimiala, jossa tilintarkastajan täytyy arvioida toimeksiantoon liittyvän tuotto-odo-

tuksen riski. Tilintarkastuksen tuottoa pidetään epävarmana, koska tilinpäätös voi si-

sältää olennaisia havaitsemattomia virheitä, jotka voivat tulla esille vasta tilintarkas-

tuskertomuksen julkaisemisen jälkeen. Tällaiset jälkikäteiset havaitsemattomat virheet 

voivat johtaa kalliisiin oikeudenkäynteihin ja tilintarkastajan maineen menetykseen. 

Tilintarkastuksen hinnoittelumallin mukaisesti tilintarkastajien oletetaan ottavan huo-

mioon tuotto-odotukseen sisältyvä riski hinnoittelupäätöksissään.  

 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia kuinka tuloksen laatu vaikuttaa tilintarkas-

tuspalkkioihin. Tässä pro gradu –tutkielmassa tuloksen laadun mittarina käytettiin tu-

loksen volatiliteettia. Tutkielman tarkoituksena oli tuoda lisänäkökulmia tilintarkas-

tuksen hinnoitteluun ja erityisesti siihen, mikä on tuloksen volatiliteetin vaikutus tilin-

tarkastuspalkkioihin. Tarkoituksena oli selvittää, ottavatko tilintarkastajat hinnoittelu-

päätöksissään huomioon tuloksen laadun ja tuloksen volatiliteetin. Tämän tutkielman 

tutkimushypoteesissa ennustettiin, että tuloksen volatiliteetin ja tilintarkastuspalkkioi-

den välillä on positiivinen riippuvuus.  

 

Tutkimusmenetelmänä tässä tutkielmassa käytettiin regressioanalyysia. Tutkielmaan 

sisältyy myös kuvailevaa analyysia tutkimusotosta havainnollistavan kuvaajan ja tau-

lukoiden muodossa. Tuloksen volatiliteetin vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin tutkit-

tiin regressioyhtälöillä, joissa tilintarkastuspalkkion vaihtelua on selitetty tuloksen vo-

latiliteettia kuvaavan muuttujan lisäksi kontrollimuuttujilla, joiden oletetaan vaikutta-

van tilintarkastuspalkkion suuruuteen. Regressioyhtälöitä käyttäen tarkoituksena oli 

tutkia, onko tuloksen volatiliteetilla selitysarvoa tilintarkastuspalkkioiden vaihteluun 

kontrollimuuttujien lisäksi. 
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Saadut tutkimustulokset osoittavat, että tuloksen volatiliteetin ja tilintarkastuspalkki-

oiden välillä on positiivinen riippuvuus. Tulokset ovat tilastollisesti erittäin merkitse-

viä ja vastaavat asetettua tutkimushypoteesia. Myös regressioyhtälöiden selitysasteet 

osoittavat, että mallit selittävät tilitarkastuspalkkioiden vaihtelua melko hyvin. Tutki-

mustulokset osoittavat, että tuloksen volatiliteetin kasvaessa tuloksen laatu heikkenee 

ja tilintarkastuspalkkiot kasvavat. Myös herkkyystestin tulokset osoittavat tukea saa-

duille tutkimustuloksille. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että tilintarkastajat 

huomioivat hinnoittelupäätöksissään tuloksen volatiliteetin vaikutuksen tuloksen laa-

tuun.  

 

Tämä tutkielma tuo lisäarvoa tilintarkastuksen hinnoitteluun liittyvään tutkimukseen. 

Tuloksen laadun ja tilintarkastuspalkkioiden välistä yhteyttä ei ole toistaiseksi tutkittu 

kovin laajalti, joten tutkimusaihe on myös tästä syystä hyvin mielenkiintoinen. Mitra 

ym. (2009) ovat havainneet korkeampien tilintarkastuspalkkioiden olevan yhteydessä 

korkeamman tuloksen laadun kanssa. Tämän pro gradu –tutkielman tulokset ovat juuri 

päinvastaisia. Tässä tutkielmassa tuloksen laadun mittarina käytettiin tuloksen volati-

liteettia, kun taas Mitran ym. tutkimuksessa käytettiin yrityksen suorituskyvyllä oi-

kaistuja harkinnanvaraisia suoriteperusteisia eriä. Tulosten poikkeavuutta selittänee ai-

nakin osittain tuloksen laadun mittaamisessa käytetyt erilaiset mittarit. 

 

Suoriteperusteisia eriä käytetään useimmiten tuloksen laadun mittarina. Tästä syystä 

tilintarkastuspalkkioiden ja suoriteperusteisten erien laadun välistä yhteyttä on tutkittu 

enemmän. Aikaisemmat tutkimukset suoriteperusteisen erien ja tilintarkastuspalkki-

den yhteydestä ovat kuitenkin ristiriitaisia. Suoriteperusteisten erien laadun ja tilintar-

kastuspalkkioiden välinen yhteys vaihtelee riippuen palkkiotyypistä, otoksen yrityk-

sistä ja suoriteperusteisten erien laadun mittareista. Frankel, Johnson ja Nelson (2002) 

ovat havainneet negatiivisen riippuvuuden tilintarkastuspalkkioiden ja suoriteperus-

teisten erien välillä. Gul, Chen ja Tsui (2003) sen sijaan ovat löytäneet positiivisen 

yhteyden harkinnanvaraisten suoriteperusteisten erien ja tilintarkastuspalkkioiden vä-

liltä. Tämä tutkielma tuo lisää todisteita tuloksen laadun ja tuloksen volatiliteetin vai-

kutuksesta tilintarkastuspalkkioihin. Saadut tutkimustulokset osoittavat tukea sille, 

että tuloksen laadun ja tilintarkastuspalkkioiden välillä on negatiivinen riippuvuus. 
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Tämän tutkielman tutkimustuloksiin liittyy kuitenkin myös rajoituksia. Tutkimuksessa 

tuloksen laadun mittarina käytetään tuloksen volatiliteettia. Tuloksen laadun määritel-

mästä ja mittaustavasta ei kuitenkaan ole vielä selvää yksimielisyyttä. Tuloksen vola-

tiliteetin toimivuudesta tuloksen laadun mittarina ei ole täyttä varmuutta, koska tulok-

sen laadulle on myös paljon muita hyväksi havaittuja mittareita kuten esimerkiksi suo-

riteperusteiset erät.  Lisäksi regressiomalleja voitaisiin myös parantaa lisäämällä mal-

leihin kontrollimuuttujia. Regressioissa voitaisiin ottaa vielä huomioon esimerkiksi ti-

lintarkastajan koko sekä asiakasyrityksen kompeksisuus, suorituskyky, omistusmuoto 

ja hallintotapa. Kontrollimuuttujien lisääminen parantaisi entisestään mallien seli-

tysasteita.  

 

Tutkielman aihetta ja tutkimustuloksia voidaan pitää erityisen mielenkiintoisena tilin-

tarkastajien näkökulmasta. Tutkimustulokset osoittavat, että tuloksen volatiliteetin ja 

tilintarkastuspalkkioiden välillä on positiivinen yhteys. Tutkimustulosten tulkinnan 

mukaan tilintarkastajat tunnistavat tuloksen volatiliteetin vaikutuksen tuloksen laa-

tuun. Tuloksen volatiliteetin kasvaessa tuloksen laatu heikkenee ja myös tuloksenjär-

jestelyn riski kasvaa. Tähän havaintoon perustuen tilintarkastajat arvioivat tilintarkas-

tusriskin korkeammaksi ja lisäävät tarkastustoimenpiteitä tai veloittavat korkeampia 

tuntihintoja. Tilintarkastajat voivat hyödyntää tässä tutkimuksessa saatuja tutkimustu-

loksia tehdessään hinnoittelupäätöksiä. Tutkimustuloksia voidaan pitää merkitykselli-

senä myös tilintarkastusasiakkaiden ja sijoittajien kannalta. Ulkopuolisten toimijoiden 

on vaikeaa tunnistaa tuloksen ja tilintarkastuksen laatua sekä tilintarkastuspalkkion 

määräytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tuloksen volatiliteetin vaikutuksen tunnistami-

nen tilintarkastuspalkkioita tarkasteltaessa voi auttaa asiakasyrityksiä ymmärtämään 

paremmin tilintarkastuspalkkion hinnoittelun perusteita. Myös sijoittajat voivat hyö-

dyntää tutkimustuloksia arvioidessaan yrityksen suorituskykyä. Saadut tutkimustulok-

set voivat auttaa myös sijoittajia ymmärtämään kuinka tuloksen volatiliteetti vaikuttaa 

tilintarkastuspalkkioihin. 

 

Aikaisemmat tutkimukset tuloksen laadun ja tilintarkastuspalkkioiden yhteydestä ovat 

ristiriitaisia. Tämän tutkielman tulokset osoittavat tukea tuloksen laadun ja tilintarkas-

tuspalkkioiden väliselle negatiiviselle yhteydelle. Ristiriitaisten tutkimustulosten 

vuoksi jatkotutkimuksen olisi hyödyllistä jatkaa tuloksen laadun ja tilintarkastuspalk-
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kioiden välisen riippuvuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkimista. Lisäksi jat-

kotutkimuksessa olisi tärkeää tarkastella tuloksen volatiliteetin toimivuutta tuloksen 

laadun mittarina. Tässä tutkielmassa tarkasteltiin lyhyesti myös tuloksen volatiliteetin 

ja tilintarkastuspalkkioiden välistä yhteyttä toimialoittain. Mielenkiintoinen jatkotut-

kimusaihe olisi myös tutkia tietyn toimialan sisäistä tuloksen laadun vaihtelua ja vai-

kutusta tilintarkastuspalkkioihin tai vertailla kahden erilaisen toimialan tuloksen vola-

tiliteetin ja tilintarkastuspalkkioiden välisiä eroja.  
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