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Tilintarkastus on arvokas osa yrityksen taloudellista raportointia. Tilintarkastuksella pyritään lisäämään 

todennäköisyyttä, että tilinpäätöstiedot eivät sisältäisi olennaisia virheitä. Luotettavan tilinpäätösinfor-

maation avulla yrityksen intressiryhmät, tärkeimpänä oman pääoman sijoittajat, pystyvät tekemään pe-

rusteltuja päätöksiä yrityksen talouden tilasta. Tilintarkastuksen laadun arvioimisessa ulkoapäin haas-

teellista on, että tilintarkastuskertomus on ainoa julkisesti havaittava tulos tarkastuksen suorittamisesta. 

Siksi onkin kehitetty erilaisia mittareita, joiden avulla pyritään kuvaamaan tilintarkastuksen laatua.  

 

Tilintarkastuksen laadulla on todettu olevan yhteys tuloksen laatuun. Korkeaa laatua noudattava tilin-

tarkastaja pystyy todennäköisemmin havaitsemaan kyseenalaiset tilinpäätöskäytännöt ja rajoittamaan 

negatiivista tuloksen järjestelyä. Tilintarkastuspalkkioiden tason uskotaan myös kertovan laadusta. Kor-

kealaatuisesta tilintarkastuksesta joudutaan lähtökohtaisesti maksamaan enemmän. Tämän tutkielman 

tarkoitus on tutkia, vaikuttaako päävastuullisen tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön vaihtaminen ti-

lintarkastuksen laatuun. Laadun mittareina käytetään kokonaismuuntoeroja ja tilintarkastuspalkkioita. 

Tarkoituksena on selvittää, muuttuvatko laadun mittarit rotaatiota ympäröivänä aikana. Rotaation sään-

tely on kiristynyt 2000-luvulla, mutta tutkimuksissa ei ole pystytty yksiselitteisesti osoittamaan, että 

rotaatio parantaisi laatua. Aihe on erittäin ajankohtainen kiristyvän sääntelyn vuoksi. Uudet säännökset 

tulevat määräämään myös pakollisesta rotaatiosta koskien tilintarkastusyhteisön vaihtamista. 

 

Tutkielmassa käytetään regressioanalyysiä tutkimusmenetelmänä, ja käytetään kolmea eri regressioyh-

tälöä, joista ensimmäisen laadun mittari on kokonaismuuntoerojen taso, toisessa laatua mitataan koko-

naismuuntoerojen muutoksella edelliseen vuoteen verrattuna. Kolmannessa regressioyhtälössä laatua 

arvioidaan tilintarkastuspalkkioiden avulla. Kaikissa yhtälöissä laatua selitetään rotaatiota kuvaavalla 

muuttujalla, joka on tutkimuksen ensisijainen kiinnostuksen kohde. Sen lisäksi mallit sisältävät useita 

kontrollimuuttujia, joilla huomioidaan muun muassa yrityksen koko, ikä, riskisyys ja toimiala. Aineis-

tona käytetään suomalaisia pörssiyhtiöitä aikavälillä 2001–2013. Alkuperäinen aineisto on kerätty Ou-

lun yliopiston kauppakorkeakoulun käytössä olevista Thomson Reuters Knowledge Direct ja 

Worldscope -tietokannoista, ja sitä on täydennetty keräämällä tietoja yritysten vuosikertomuksista. 

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että rotaation ja kokonaismuuntoerojen tason välillä on positiivinen 

yhteys rotaatiota ympäröivänä aikana. Tulosten perusteella voidaan todeta, että tilintarkastajan ja tilin-

tarkastusyhteisön vaihtaminen kasvattaa kokonaismuuntoerojen tasoa, ja vaihtamatta jättäminen pie-

nentää kokonaismuuntoerojen tasoa. Tulos osoittaa siten, että rotaatiolla on tilintarkastuksen laatua hei-

kentävä vaikutus, kun laatua mitataan tuloksen järjestelyä kuvaavan kokonaismuuntoerojen tason 

avulla. Tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä. Tutkimuksessa ei löydetty tilastollisesti merkitseviä tu-

loksia, että vaihtamisella olisi vaikutusta kokonaismuuntoerojen muutokseen eikä tilintarkastuspalkki-

oihin. Tutkielmassa käytetty aineisto on ainutlaatuinen tutkimuskohde rotaation osalta eikä tutkimuksia 

vaihtamisen vaikutuksesta laatuun ole suomalaisella aineistolla tehty kovinkaan paljon. Tutkimus antaa 

lisänäkökulmia julkiseen keskusteluun suomalaisessa elinkeinoelämässä rotaatiosääntelyn vaikutuk-

sista tilintarkastuksen laatuun. 

Asiasanat      
Tilintarkastajan vaihtaminen. muuntoerot, tilintarkastuspalkkiot 
Muita tietoja     
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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus tutkimusaiheeseen 

Tilintarkastus on osa yrityksen taloudellisen raportoinnin kokonaisuutta (Simunic 

1980). Tilintarkastus on systemaattinen prosessi, jossa arvioidaan tilinpäätöksen tieto-

jen oikeellisuutta ja yrityksen taloudellisia toimia mahdollisimman objektiivisesti, ul-

kopuolisen ja lähtökohtaisesti riippumattoman tilintarkastajan toimesta. Tarkastuksen 

tuloksena syntyy tilintarkastuskertomus, jota yrityksen sidosryhmät voivat käyttää 

apunaan päätöksentekoprosesseissaan. (Eilifsen, Messier, Glover & Prawitt 2009: 10–

11, 114.)  

 

Tilintarkastus on valvontamekanismi, jonka tarkoituksena on vähentää agenttiongel-

masta aiheutuvaa tiedon epäsuhtaa yrityksen osakkeenomistajien ja velkojien sekä toi-

mivan johdon välillä. Tilinpäätösinformaation raportoinnin oikeellisuutta voidaan pa-

rantaa tilintarkastuksen avulla, ja siksi tilintarkastuspalvelu on arvokas osa talouden 

raportointia. (Becker, DeFond, Jiambalvo & Subramayanam 1998.) Tilintarkastusta 

on tehty jo ennen lain vaatimia velvoitteita, joskin lain säätämät tilintarkastusvelvoit-

teet ovat yksi tilintarkastuksen kysynnän muodostavia tekijöitä. Tässä pro gradu -tut-

kielmassa tilintarkastusta pohditaan ensisijaisesti osana yrityksen talouden raportoin-

tia, ei niinkään oikeustieteen näkökulmasta.  

 

Kirjallisuudessa esitetään monta määritelmää tilintarkastuksen laadusta. DeAngelo 

(1981b) määrittelee tilintarkastuksen laadun olevan yhteistodennäköisyys, että tilin-

päätöstiedot sisältävät olennaisen virheen, jonka tilintarkastaja havaitsee ja myös ra-

portoi virheestä. Tilintarkastuksen laadun arvioinnissa ulkoapäin ongelmallista on, että 

tilintarkastuskertomus on ainoa julkisesti havaittava tulos tarkastuksen suorittami-

sesta. Itse tarkastusprosessia on mahdotonta arvioida ulkopäin. Siksi onkin kehitetty 

erilaisia mittareita, joiden avulla pyritään kuvaamaan tilintarkastuksen laatua. Tilintar-

kastuksen laadusta tiedetään melko paljon. Muutamista skandaaleista koskien tilintar-

kastuksen täydellistä epäonnistumista huolimatta, tutkimukset osoittavat, että tilintar-

kastuksen laatu on yleisesti tyydyttävällä tasolla. Tutkimukset osoittavat myös jonkin 
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verran, että tilintarkastuksen laatu, kuten myös tuloksen laatu ovat mahdollisesti hei-

kentyneet 1990-luvulla. Tosin on mahdotonta arvioida mikä on tilintarkastuksen laa-

dun optimaalinen taso, ja se vaikeuttaakin laadun yleisen tason määrittelemistä. (Fran-

cis 2004.) Todennäköisesti talouden syklien eri vaiheissa ja yrityksen kehityksen eri 

vaiheissa tilintarkastuksen optimaalinen laatu vaihtelee, koska tarve tilintarkastukselle 

on eri vaiheissa suurempi. 

 

Tilintarkastuksen laadulla on todettu olevan yhteys tuloksen laatuun. Korkealaatuisella 

tilintarkastuksella oletetaan olevan kyky rajoittaa negatiivista tuloksen järjestelyä, 

koska korkeaa laatua vaaliva tilintarkastaja todennäköisemmin havaitsee kyseenalaiset 

kirjauskäytännöt, jotka voivat johtaa muokatun tilintarkastuskertomuksen antamiseen. 

Laadukas tilintarkastus nähdään myös ennaltaehkäisevänä keinona, koska yrityksen 

arvolle ja johdon maineelle muokatut kertomukset voivat olla haitallisia. Tilintarkas-

tuksen alhainen laatu on puolestaan yhteydessä kirjanpidollisiin valintoihin, jotka joh-

tavat ”joustavampiin” kirjauskäytäntöihin ja negatiiviseen tuloksen järjestelyyn. 

(Becker ym. 1998.) Kuitenkin on muistettava, että korkeatakaan laatua vaaliva tilin-

tarkastaja ei pysty havaitsemaan kaikkia tarkastuskohdeyrityksen alhaisia raportointi-

valintoja. Siten korkeallakaan tilintarkastuksen laadulla ei voida taata tuloksen kor-

keaa laatua, ja toisaalta tulos voi olla laadultaan hyvä, vaikka tilintarkastuksen laatu 

olisi heikompaa tasoa. (Bamber & Bamber 2009.) 

 

Tilintarkastuksen laadusta puhuttaessa tilintarkastajan riippumattomuus on olennainen 

asia. Tarkastuksen suorittavan tilintarkastajan riippumattomuus on koko tilintarkas-

tuksen prosessin keskiössä, koska riippumattomuus on tarkastuskohteen objektiivisen 

ja sopivan kriittisen arvioinnin edellytys. Kansainvälisten skandaalien, kuten Enronin 

myötä tilintarkastukseen ja sen tehokkuuteen on alettu suhtautua paljon epäilevämmin. 

(Chi & Huang 2005). Laatua tarkastellessa on hyvä muistaa, että tilintarkastuksen laatu 

koostuu sekä todellisesta laadusta että havaitusta laadusta (engl. perceived quality). 

Havaitulla laadulla tarkoitetaan tilinpäätösinformaation käyttäjäryhmien mieltämää 

laatua, sitä kuinka tehokkaana he kokevat tilintarkastuksen roolin raportoidun tiedon 

oikeellisuuden varmistamisessa. Todellinen laatu puolestaan on se todennäköisyys, 

että tilintarkastus pienentää virheen esiintymistodennäköisyyttä tilinpäätösraporteissa. 

(Jackson, Moldrich & Roebuck 2008.) Tämän tutkielman näkökulma tarkastelee laatua 



   8 

 

 

todellisen laadun kautta, ja tutkimustulokset kertovat tilintarkastajan ja tilintarkastus-

yhteisön vaihtamisen mahdollisista vaikutuksista todelliseen tilintarkastuksen laatuun. 

 

Rotaation sääntely on kiristynyt 2000-luvulla taloudellisten kriisien ja muutamien 

suurten skandaalien myötävaikutuksesta. Lainsäätäjät uskovat rotaation sääntelyn 

oleva olennainen asia riippumattomuuden säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Tutki-

muksissa ei ole kuitenkaan pystytty osoittamaan onko todella näin, tulokset ovat risti-

riitaisia. Suomen Tilintarkastuslaissa (TilintarkL) 5 luvun 27 §:n 1 momentissa on ra-

jattu julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön päävastuullisen tilintarkastajan 

toimikausien enimmäisaika seitsemään vuoteen. Suomessa ei ole vielä voimassa tilin-

tarkastusyhteisön vaihtamista koskevaa pakkoa, mutta se on tulossa voimaan vuonna 

2016 kun Euroopan unionissa keväällä 2014 aloitettu lainsäädäntötyö saadaan kansal-

lisella tasolla valmiiksi.   

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia kuinka päävastuullisen tilintar-

kastajan ja tilintarkastusyhteisön rotaatio vaikuttavat tilintarkastuksen laatuun. Tilin-

tarkastuksen laadun mittarina tässä tutkielmassa käytetään muuntoeroja ja tilintarkas-

tuspalkkioita. Tutkielmassa käytetty aineisto, suomalaiset pörssiyhtiöt, on ainutlaatui-

nen tutkimuskohde rotaation osalta eikä tutkimuksia vaihtamisen vaikutuksesta laa-

tuun ole suomalaisella aineistolla tehty kovinkaan paljon. Tutkimuksessa käytetään 

tutkimusmenetelmänä regressioanalyysiä, ja tutkimusongelma pyritään ratkaisemaan 

kolmen eri regressioyhtälön avulla. Kahdessa ensimmäisessä regressiomallissa selitet-

tävänä muuttujana käytetään kokonaismuuntoeroja ja kolmannessa mallissa laadun 

mittarina ovat tilintarkastuspalkkiot. Laatua selittävänä muuttujana kaikissa malleissa 

on rotaatiota kuvaava muuttuja, joka on tutkimuksen ensisijainen kiinnostuksen kohde. 

Sen lisäksi mallit sisältävät useita kontrollimuuttujia, joilla huomioidaan muun muassa 

yrityksen koko, ikä, riskisyys, kompleksisuus, kannattavuus ja toimiala.  

 

Aihe on mielenkiintoinen ja ajankohtainen tilintarkastusjärjestelmän uudistuksen 

vuoksi. Tutkimuksissa ei ole päästy yhteisymmärrykseen siitä onko rotaatiolla laatua 

parantava vaikutus, myös julkisessa keskustelussa eri tahojen edustajat ovat sekä ro-

taation puolesta että vastaan. Mielenkiintoista onkin, että mikäli sääntelyn ohjaama 

rotaatiopakko ei paranna tilintarkastuksen laatua, miksi kiristyvän sääntelyn oletetaan 

tuovan muutosta tilanteeseen.  
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Rotaatio eli tilintarkastajan vaihtaminen voi olla joko vapaaehtoista tai pakollista. Pa-

kollisella rotaatiolla tarkoitetaan sääntelyyn perustuvaa vaihtamisvaatimusta tietyin 

väliajoin. Pakolliseen rotaatioon voidaan lukea myös suomalaisissa yhteisöissä listau-

tumistilanteet, joissa yhteisöllä ei ole jo valmiiksi KHT-tilintarkastajaa tai -yhteisöä, 

kuten Tilintarkastuslain 5 § velvoittaa. Muut vaihtamiseen johtavat syyt ovat niin sa-

notusti vapaaehtoisia, ja ne voivat johtua tarkastuskohteena olevasta yrityksestä tai ti-

lintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön ominaisuuksista, jotka liittyvät toimeksianto-

suhteeseen. Tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden suuruuden on todettu olevan 

olennainen syy miksi yritys ensinnäkin harkitsee tilintarkastajan vaihtamista (Beattie 

& Fearnley 1995). Kallunki, Sahlström ja Zerni (2007) osoittavat tilintarkastajan vaih-

tamisen yhdeksi syyksi ylihinnoittelun. Yritys voi tarvita enemmän teknistä osaamista, 

toimialatuntemusta ja monipuolisempia palveluja, mikä voi johtaa vaihtamiseen. Li-

säksi taustalla voivat olla toimeksiantosuhteen osapuolten henkilökemiat ja muutokset 

tilintarkastuksen suorittavassa tiimissä. (Beattie & Fearnley 1995.) Tässä tutkielmassa 

käytetty suomalainen aineisto ajoittuu vuosiin 2001–2013, jolloin ei näy vielä vuonna 

2007 voimaan tulleet pakkorotaatiosäännökset päävastuullisen tilintarkastajan osalta. 

Tutkielmassa havaitut vaihdokset ovat siten vapaaehtoisia.  

1.2 Aiempia tutkimuksia aiheesta 

Tilintarkastuksen laatua ja vaihtamisen mahdollisia vaikutuksia laatuun on tutkittu 

melko paljon. Tutkimuskohteena on ollut sekä päävastuullisen tilintarkastajan vaihtu-

minen että tilintarkastusyhteisön vaihtuminen eli ns. firmarotaatio. Laadun arvioi-

miseksi on käytetty monia mittareita, koska laadun suora havainnointi on vaikeaa. Tut-

kimustulokset vaihtelevatkin muun muassa riippuen siitä, mitä laadun mittareita on 

käytetty ja minkämaalaista aineistoa tutkimuksessa on käytetty. Suomalaisella aineis-

tolla tehtyjä tutkimuksia on niukasti tarjolla.   

 

Päävastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tutkimuskenttä on rajoittunut maantieteel-

lisesti, koska vaikka rotaatiosta olisi maassa säännelty, kaikissa näissä maissa ei ole 

velvollisuutta tuoda julki päävastuullisen tilintarkastajan nimeä. Aiempien tutkimus-

ten kohteena ovatkin olleet lähinnä Australia ja Taiwan. Suomi ja Ruotsi kuuluvat 
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myös niihin maihin, joissa päävastuullisen tilintarkastajan nimitieto on julkista. (Len-

nox, Wu & Zhang 2014.) Tutkimuksia, joiden kohteena on pelkkä tilintarkastusyhtei-

sön vaihtuminen eli ns. firmarotaatio on tehty enemmän.  

 

Chi ja Huang tutkivat päävastuullisen tilintarkastajan vapaaehtoista vaihtamista ja fir-

marotaatiota. Laadun mittarina käytetään tuloksen järjestelyä, jota kuvaa harkinnan-

varaisten muuntoerojen taso (engl. discretionary accruals). Taiwanilaisen aineiston tu-

lokset osoittavat, että tilintarkastustoimeksiantosuhteen osapuolten tuttavallisuus on 

hyödyllistä tilintarkastusprosessissa ja se parantaa tuloksen laatua, mutta liika tutta-

vallisuus näkyy heikentyneenä tuloksen laatuna. He osoittavat myös, että Big N -tilin-

tarkastajien laatutaso on non-Big N -tilintarkastajia parempi. Hyödyllisen ja haitallisen 

tuttavallisuuden rajan uskotaan kulkevan noin viiden vuoden kohdalla, eli tilintarkas-

tussuhteen kestäessä yli viisi vuotta, liian tuttavallisuuden negatiiviset vaikutukset tu-

levat näkyviin. (Chi & Huang 2005.) Chi, Huang, Liao ja Xie uusivat tutkimuksen kun 

päävastuullisen tilintarkastajan pakkorotaatiosta oli säädetty Taiwanissa. Laatua tutki-

muksessa mitataan tulosmuokatuilla poikkeavilla muuntoeroilla (engl. performance-

adjusted abnormal accruals). Tutkimustulokset eivät anna tukea, että laatu paranisi 

päävastuullisen pakkorotaation myötä. (Chi ym. 2009.) 

 

Chen, Lin ja Lin tutkivat myös vapaaehtoista päävastuullisen rotaatiota ja firmarotaa-

tiota. Heidän mukaansa tutkimukset, jotka kohdistuvat maihin, joissa on jo voimassa 

pakolliset päävastuullisen rotaatiovaatimukset, eivät voi antaa tuloksia mitkä ovat pit-

kän tilintarkastussuhteen vaikutukset tuloksen ja tilintarkastuksen laatuun, koska toi-

meksiantosuhteen pituus on rajattu. Heidän taiwanilainen aineisto, jossa laadun mitta-

rina on käytetty absoluuttisia harkinnanvaraisia muuntoeroja kuvaamaan tuloksen laa-

tua, osoittaa että harkinnanvaraiset muuntoerot pienenevät pitemmässä tilintarkastajan 

ja -yhteisön toimeksiantosuhteessa. Tulokset eivät siten anna tukea tuloksen laadun, ja 

siten tilintarkastuksen laadun paranemisesta rotaation myötä. (Chen ym. 2008.)  

 

Australialaisella aineistolla tehdyssä tutkimuksessa tutkitaan vapaaehtoisen päävas-

tuullisen tilintarkastajan rotaatiota. Tutkimuksessa käytetään kolmea tilintarkastuksen 

laadun mittaria, jotka ovat muokatun kertomuksen antaminen talousvaikeuksissa ole-

valle yritykselle, poikkeavien käyttöpääomamuuntoerojen (engl. abnormal working 
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capital accruals) suunta ja määrä, sekä tulostavoitteiden saavuttaminen. Tulokset osoit-

tavat, että pitemmässä tilintarkastussuhteessa on alhaisempi todennäköisyys antaa 

muokattu kertomus vaikeuksissa olevalla yritykselle, mikä kuvaa tilintarkastuksen laa-

dun heikentymistä pitkässä suhteessa. Tulokset osoittavat jonkin verran, että tulosta-

voitteiden saavuttaminen tai saavuttamatta jättäminen on yhteydessä tilintarkastussuh-

teen pituuteen, joka ilmenee enenevänä tuloksen järjestelynä tarkoittaen heikkenevää 

tilintarkastuksen laatua. (Carey & Simnet 2006.) 

 

Carey ja Simnet eivät kuitenkaan anna tukea, että pitkällä tilintarkastussuhteella olisi 

yhteyttä käyttöpääomamuuntoeroihin suuntaan eikä toiseen, joten tulos poikkeaa Chi 

ja Huang (2005) tuloksista, jotka osoittavat laadun heikentymistä pitkässä tilintarkas-

tussuhteessa. Tulos poikkeaa myös Chen ym. (2008) esitetyistä tuloksista, jotka osoit-

tavat tuloksen laadun puolestaan paranevan pitkässä tilintarkastussuhteessa. Australia-

laistutkimuksessa pitkällä tarkoitetaan yli seitsemän vuotta kestävää toimeksiantosuh-

detta. Tutkimuksen aika-asetelman perusteella voidaan tilintarkastuksen laadun olettaa 

olevan huipussaan toimeksiantosuhteen kolmannen ja seitsemännen vuoden välillä. 

(Carey & Simnet 2006.) 

 

Useat tutkimukset tutkivat yhdysvaltalaisella aineistolla tilintarkastusyhteisön tilintar-

kastussuhteen pituuden vaikutusta tilintarkastuksen laatuun tuloksen järjestelyn avulla 

mitattuna, koska päävastuullisen tarkastajan tiedot eivät ole siellä julkisesti saatavilla. 

Myers ja Myers käyttävät mittareina harkinnanvaraisia muuntoeroja ja lyhytaikaisia 

muuntoeroja (engl. current accruals), ja osoittavat pitemmän tilintarkastussuhteen ra-

joittavan johdon äärimmäisiä tuloksen järjestelytoimintoja. Johnson, Khurana & Rey-

nolds mittaavat laatua absoluuttisilla harkinnanvaraisilla muuntoeroilla eri pituuskate-

gorioissa, ja osoittavat lyhyen (3–4 vuotta) toimeksiantosuhteen olevan yhteydessä 

suurempiin muuntoeroihin kun taas pitkällä (yli 9 vuotta) suhteella yhteyttä ei ole. Tu-

lokset eivät siten anna tukea, että pitkä tilintarkastussuhde heikentäisi tuloksen laatua 

vaan päinvastoin. (Johnson ym. 2002, Myers & Myers 2003.) 

 

Tuloksen järjestelyn mittareita on myös kritisoitu heikkoina tilintarkastuksen laadun 

mittareina. Bamber ja Bamber uskovat näiden yleisesti käytettyjen mittareiden olevan 

heikkoja tilintarkastuksen laadun mittaamisessa. He uskovat korkea laatuisiin tulok-

siin, vaikka tilintarkastuksen laatu olisi heikko, ja päinvastoin korkea laatuinenkaan 
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tilintarkastus ei voi havaita asiakasyrityksen huonoja tuloksen raportointivalintoja. Ti-

lintarkastuksen laatua on vaikea tarkkailla ulkopuolelta, joten uusia mittareita toivo-

taan kehitettävän laadun tason tarkkailemiseksi. (Bamber & Bamber 2009.) 

 

Lennox ym. käyttävät laadun mittarina tilintarkastuskertomusta ja tilinpäätöksen oi-

kaisuja. Tutkimuksessa löydetään merkitseviä tuloksia koskien pakollista päävastuul-

lisen tilintarkastajan rotaatiota. Tulokset osoittavat että tilintarkastuksen laatu on kor-

keampi välittömästi pakollista rotaatiota ympäröivinä vuosina. Korkeampi laatu ilme-

nee tutkimuksen mukaan siten, että tilintarkastaja havaitsee tarkastuskohteen tilinpää-

töksessä virheen, ja vaatii sen oikaistavaksi. Mikäli tarvittuja oikaisuja ei tehdä, niin 

tilintarkastaja ei voi antaa puhdasta tilintarkastuskertomusta. (Lennox ym. 2014.) 

 

Rotaatiotutkimuksissa on käytetty myös muita laadun mittareita, kuten voittojen vaste-

kerrointa ERC:tä, joka kuvastaa sijoittajien käsitystä tuloksen laadusta ja tilintarkas-

tuksen laadusta. Sen on todettu olevan positiivisesti riippuvainen tilintarkastussuhteen 

pituudesta. Sijoittajat uskovat siten pitemmän tarkastussuhteen parantavan tilintarkas-

tuksen laatua. (Ghosh & Moon 2005.) Vilpillisen tilinpäätösraportoinnin yhteyttä ti-

lintarkastussuhteen pituuteen on myös tutkittu. Sen on todettu ilmentyvän todennäköi-

semmin tarkastussuhteen kolmen ensimmäisen vuoden aikana, mutta yhteyttä pitkään 

toimeksiantosuhteeseen ei todeta olevan. (Carcello & Nagy 2004.) Tilintarkastuspalk-

kion uskotaan kertovan tilintarkastuksen laadusta, ja korkean palkkion uskotaan ku-

vastavan korkeaa laatua (Hay ym. 2006). Lukuisista tutkimuksista huolimatta, laadun 

ja rotaation yhteyden suunnasta ei ole päästy yksimielisyyteen, mikä motivoi tutki-

maan aihetta lisää. 

1.3 Tutkielman tarkoitus 

Tässä pro gradu -tutkielmassa pyritään selvittämään vaikuttaako tilintarkastuksen ro-

taatio tilintarkastuksen laatuun, ja onko mahdollinen vaikutus laatua parantava vai hei-

kentävä. Tilintarkastuksen rotaation vaikutusta tilintarkastuksen laatuun on tutkittu 

paljon. Tutkimuskentässä ei ole kuitenkaan päästy yksimielisyyteen paraneeko laatu 

todella rotaation myötä, vai onko vaikutus päinvastainen. Yksi syy siihen on, että ti-

lintarkastuksen laatuun vaikuttavia tekijöitä on paljon. Siksi niiden tutkiminen on 
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haasteellista, eikä ole olemassa yhtä yksiselitteistä mittaria kuvaamaan tilintarkastuk-

sen laatua. 

 

Rotaation sääntely on kiristynyt 2000-luvulla. Suomessa on ollut voimassa päävas-

tuullisen rotaatiopakko vuodesta 2007 alkaen, ja firmarotaatiota koskevat vaatimukset 

ovat tulossa voimaan EU-sääntelyn myötä vuonna 2016. Lainsäätäjät uskovat rotaa-

tiosääntelyn olevan olennainen asia riippumattomuuden säilyttämiseksi, vaikka aiem-

missa tutkimuksissa ei olekaan yksimielisesti pystytty osoittamaan että rotaatio paran-

taisi laatua vaan tulokset ovat ristiriitaisia. 

 

Rotaatiosääntelyä kannattavat puolustavat näkemystään sillä, että rajoitettu aika yri-

tyksen tilintarkastajana edesauttaa säilyttämään riippumattoman näkökulman. Tällöin 

liian läheistä suhdetta asiakasyritykseen ei pääse syntymään, mikä olisi omiaan vaa-

rantamaan riippumattomuutta. Rotaation vastustajat puolustavat kantansa tietotaidon 

kehittymisellä tarkastussuhteen pituuden edetessä. Pitemmän asiakassuhteen aikana ti-

lintarkastaja pystyy omaksumaan paremman tietotaidon tarkastuskohteena olevan yri-

tyksen taloudesta ja hallinnosta. Näin ollen hän pystyy tekemään parempia päätöksiä 

tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta. Tässä tutkielmassa pyritään löytämään suomalai-

sella aineistolla lisänäkökulmia siihen, onko laadun ja rotaation välillä yhteyttä. Ja mi-

käli yhteys on olemassa, onko rotaatiolla mahdollisesti laatua parantava vai heikentävä 

vaikutus.  

1.4 Tutkielman rakenne 

Tämä tutkielma sisältää kuusi lukua. Luvussa kaksi käsitellään tilintarkastuksen roolia 

osana yrityksen talouden raportointia. Kolmas luku sisältää tilintarkastuksen laadun 

käsitteet ja laadun arvioimisen erilaisilla mittareilla sekä tutkimusaiheen motivoinnin. 

Luvussa neljä esitellään tutkimusaineisto ja tutkimuksessa käytettävät menetelmät 

sekä tutkimusotoksen kuvailevaa statistiikkaa. Viides luku esittelee regressioanalyysin 

tutkimustulokset. Lopulta tehdään yhteenveto luvussa kuusi.  
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2 TILINTARKASTUS OSANA YRITYKSEN TALOUDEN RAPORTOIN-

TIA 

2.1 Tilintarkastuksen käsite 

Tilintarkastuksella tarkoitetaan systemaattista prosessia, jossa objektiivisesti hanki-

taan ja arvioidaan evidenssiä väitetyistä taloudellisista toimista ja tapahtumista. Näin 

toimimalla varmistetaan väittämien ja perusteltujen kriteerien välillä oleva riittävä yh-

tenevyys. Lopulta prosessin tulokset ilmaistaan niistä kiinnostuneille intressiryhmille. 

(Eilifsen ym. 2009: 10.) 

 

Systemaattisella prosessilla tarkoitetaan tilintarkastuksen suorittamista perusteellisesti 

ja hyvin suunnitellulla toimintatavalla. Tilintarkastajan tulee objektiivisesti etsiä ja ar-

vioida evidenssin asiaankuuluvuutta ja oikeellisuutta. Tilintarkastusevidenssillä tar-

koitetaan todistusaineistoa, joka tukee tilintarkastajan näkemystä tilinpäätöksen tieto-

jen oikeellisuudesta (Eilifsen ym. 2009: 114). Evidenssiä kerätään koskien väitettyjä 

taloudellisia toimia ja tapahtumia. Tilintarkastajan tehtävä on arvioida näiden toimien 

riittävä yhtenevyyden määrä suhteessa tiettyihin kriteereihin, kuten taloudellisen ra-

portoinnin osalta esimerkiksi Kansainväliseen tilinpäätössääntelyyn eli IFRS-standar-

deihin. Prosessin tulosten ilmaisemisella kiinnostuneille intressiryhmille tarkoitetaan 

raportointia, jonka tilintarkastaja tuottaa tarkastuksen päätteeksi tilintarkastuskerto-

muksen muodossa. Kertomuksella tilintarkastaja kertoo tarkastuksen tulokset. (Eilif-

sen ym. 2009: 10–11.) 

 

Simunicin mukaan tilintarkastus on alijärjestelmä, joka on osa yrityksen taloudellisen 

raportoinnin kokonaisuutta. Tilintarkastuspalvelu voidaan nähdä taloudellisena hyö-

dykkeenä yritykselle, ja sille voidaan löytää korvaavia ja vastaavia tuotteita. (Simunic 

1980.) Tilintarkastus on osa yrityksen hyvää hallinnointitapaa. Se on valvontameka-

nismi, jonka avulla pyritään varmistamaan tilinpäätösinformaation oikeellisuus, ja että 

yrityksessä on noudatettu hyvää hallinnointitapaa. Yrityksen taloudellinen raportointi 

on suuremmalla todennäköisyydellä laadukkaampaa ja virheetöntä, kun yrityksen hal-

linnointitavat ovat kunnossa, ja laadukkaalla tilintarkastuksella on tärkeä rooli osana 

hyvää hallintotapaa parantaen raportoinnin laatua (Dechow, Sloan & Sweeney 1996). 
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Lainsäädäntö pitää myös sisällään tilintarkastuksen määritelmän. Tilintarkastuslaissa 

tilintarkastuksella tarkoitetaan yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätök-

sen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastamista (TilintarkL 3:11.1 §). Suomea 

koskee Euroopan unionin jäsenmaana myös EU-tason lainsäädäntö, jonka osalta tässä 

tutkielmassa mainitaan uudistuva rotaatiosääntely luvussa 2.4.2. 

2.2 Tilintarkastuspalveluiden kysyntä 

Tilintarkastuspalveluille on kysyntää jo yksistään laissa säädetyn tilintarkastusvelvol-

lisuuden vuoksi, jota käsitellään tämän tutkielman luvussa 2.3. Se ei kuitenkaan ole 

ainoa kysyntää aiheuttava tekijä, koska tilintarkastuksia suoritetaan myös muutoin 

kuin yksistään lain vaatimissa tilanteissa. Historiakin osoittaa että tilintarkastuksia on 

tehty jo ennen siihen kohdistuneita lain velvoitteita (Eilifsen ym. 2009: 6). Tilintarkas-

tuspalvelu on arvokas osa talouden raportoinnin kokonaisuudessa, ja palvelua halutaan 

ostaa parantaakseen tilinpäätösinformaation raportoinnin oikeellisuuden todennäköi-

syyttä. (Becker ym. 1998.) 

 

Isoilla yrityksillä, kuten pörssiyhtiöt, on iso joukko omistajia, jotka eivät ole mukana 

jokapäiväisessä päätöksen teossa. Palkatut johtajat hoitavat yrityksen toimintoja ja 

omaisuutta päivittäisellä tasolla, eli toimivat omistajia palvelevina agentteina. Tästä 

syntyy päämies-agentti -suhde, jossa omistajilla ei ole mahdollista valvoa johtajan toi-

mia. Tämän vuoksi johtajilla on enemmän tietoa yrityksen päivittäisistä toiminnoista 

ja varojen käytöstä. Päämies-agentti -suhde aiheuttaa mahdollisia eturistiriitoja, koska 

molemmat tahot haluavat maksimoida oman taloudellisen hyödyn. Tilintarkastuspal-

veluita tarvitaankin valvontamekanismina eturistiriitaongelmien ratkaisemiseksi. (Ei-

lifsen ym. 2009: 6–7.)  

 

Johtajat vastaavat, muiden toimintojen lisäksi, myös taloudellisen informaation tuot-

tamisesta. Tällöin syntyy tilanne, jossa johtajalla on mahdollisuus manipuloida talou-

dellista raportointia oman etunsa mukaisesti. Omistajat palkkaavat tilintarkastajan val-

vomaan tilintarkastuksen muodossa, että tilinpäätöstiedot ovat oikeat ja virheettömät, 

ja että hallinto on oikein järjestetty. Tilintarkastuspalveluilla on kysyntää päämies-

agentti -ongelman lisäksi myös muiden sidosryhmien puolelta, joilla on jokin talou-



   16 

 

 

dellinen intressi yrityksen suhteen. Hekin haluavat varmistua taloudellisen raportoin-

nin todenmukaisuudesta ja virheettömyydestä tehdessään päätöksiä yrityksen talou-

dellisesta tilanteesta. Niitä ovat muun muassa velkojat, yrityksen tuotteiden kuluttajat, 

mahdolliset tulevat omistajat, työntekijät sekä valtion tahot kuten verottaja (DeAngelo 

1981b). Tilintarkastus objektiivisena valvontamekanismina luo yrityksen tuottamalle 

informaatiolle lisäarvoa näidenkin kuluttajien osalta. (Eilifsen ym. 2009: 6–7). 

 

Yrityksen velkaantuneisuus ja lainaehdot perustuen kirjanpidon lukuihin kasvattavat 

yrityksen todennäköisyyttä suorittaa vapaaehtoisesti ulkopuolinen tilintarkastus, mikä 

luo kysyntää tilintarkastukselle. Luotonantajien ja yrityksen välisissä sopimussuh-

teissa tilintarkastuksella on näin ollen merkitystä, koska sopimusehtoja laadittaessa 

luotonantaja haluaa luonnollisesti varmistua taloudellisten lukujen oikeellisuudesta 

joihin ehdot perustuvat. Myös yrityksen koolla on jonkin verran vaikutusta tilintarkas-

tuksen vapaaehtoiseen suorittamiseen, eli mitä suurempi yritys, sitä todennäköisempää 

on tilintarkastuksen suorittaminen. (Chow 1982, Carey, Simnett & Tanewski 2000.)  

 

Yrityksen riskisyydellä, aikomuksilla kasvattaa pääomaa ja konsultointipalvelujen os-

tamisella tilintarkastusyhteisöltä on myös todettu olevan tilintarkastuksen vapaaeh-

toista kysyntää kasvattava vaikutus. Riskisyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä heik-

koa kirjanpidollista suorituskykyä ja taseessa olevia riskiä sisältäviä eriä kuten vaihto-

omaisuus ja saamiset. Yritykset, jotka ostavat konsultointipalveluja tilintarkastusyh-

teisöiltä, haluavat todennäköisemmin myös ostaa vapaaehtoisesti tilintarkastuspalve-

luja, mikä myös lisää niiden kysyntää. (Dedman, Kausar & Lennox 2014.) Yrityksen 

tilivelvollisuus monille osapuolille on näiden lisäksi kysyntää selittävä tekijä, kuten 

myös sopimussuhteet eri osapuolten kanssa (Carey ym. 2000). 

 

Tilintarkastuspalveluille on selkeästi tarvetta liikkeenjohdollisesta näkökulmasta, 

vaikka tilintarkastus mielletäänkin usein lain velvoittamana toimenpiteenä. Tilintar-

kastuspalveluiden kysynnän tutkimuskenttä on rajoittunut, koska listatuilla yhtiöillä 

on laissa säädetty velvollisuus suorittaa tilintarkastus, joten vapaaehtoista kysyntää 

voidaan tutkia vain niiden listaamattomien yritysten osalta jotka eivät kuulu lain vel-

voittaman tilintarkastuksen piiriin eli pienet yhtiöt (Dedman ym. 2014). Kuitenkin 

myös pienissä yhtiöissä jokapäiväiseen toimintaan osallistumattomat omistajat ovat 
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luonnollisesti kiinnostuneita pääomapanoksensa tai oman pääoman sijoituksensa asi-

allisesta hoitamisesta, mikä näkyy yritysten halukkuutena ostaa tilintarkastuspalve-

luita huolimatta lainsäädännön sallimista vapautuksista. 

 

Tilintarkastuspalveluiden kysyntä on epäyhtenäistä johtuen vaihtelevista agenttikus-

tannuksista. Ne vaihtelevat saman yrityksen osalta yrityksen elinkaaren aikana ja myös 

eri yritysten välillä. Siksi on kysyntää myös eritasoisille tilintarkastuksille (DeAngelo 

1981b). Tilintarkastusyrityksiä on myös monenlaisia, joiden tarjoamat palvelut poik-

keavat jonkin verran toisistaan. Tämä kehitys johtuu todennäköisesti erilaisten asia-

kasyritysten kysynnästä toisistaan eroaville tilintarkastuksille, mikä vaikuttaa osaltaan 

siihen, että myös toimialaosaaminen on kehittynyt eri tilintarkastusyhteisöille. (Fran-

cis 2004.) 

2.3 Tilintarkastusvelvollisuus ja tilintarkastajaa koskevat vaatimukset 

Tilintarkastusvelvollisuudesta eli velvollisuudesta valita tilintarkastaja, säädetään Ti-

lintarkastuslain 4 §:ssä. Laki määrittelee tilanteet, jolloin tilintarkastaja voidaan jättää 

valitsematta, muulloin tilintarkastaja on valittava eli yritys on tilintarkastusvelvolli-

nen. Yhteisö voi jättää tilintarkastajan valitsematta jos kaksi seuraavista ehdoista alit-

tuu: taseen loppusumma on 100 000 euroa, liikevaihto on 200 000 euroa tai yhteisön 

palveluksessa työskentelee keskimäärin kolme henkilöä. Pienet yhteisöt eivät siis ole 

lain puitteissa tilintarkastusvelvollisia. Ehtojen toteutumisessa otetaan huomioon juuri 

päättynyt tilikausi ja sitä edeltänyt tilikausi. (TilintarkL 2:4.2 §.)  

 

Valitsematta jättäminen on myös mahdollista tilanteessa, jossa aloittavalla yhteisöllä 

ei ole toimintaa takana kahden tilikauden verran. Mikäli aloittavassa yhteisössä on ole-

tettavaa, että valitsematta jättämisen edellytykset eivät toteudu, on tilintarkastaja va-

littava heti toiminnan alettaessa. (TilintarkL 2:4.3 §.) Yhteisön koosta riippumatta sen 

on poikkeuksetta valittava tilintarkastaja jos sen toimialana on arvopapereiden omis-

taminen ja hallinta, ja se on osakkuusyritys, jolla on huomattava vaikutusvalta toisen 

kirjanpitovelvollisen rahoituksen ja liiketoiminnan johtamisessa (TilintarkL 2:4.4 §, 

Kirjanpitolaki 1:8.1 §). Vaikka lain mukaista velvoitetta tilintarkastuksen suorittami-

seen ei olisikaan, voi yhteisössä olla yhtiösopimuksessa, yhtiöjärjestyksessä tai muissa 
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säännöissä määräys tilintarkastajan valinnasta (TilintarkL 2:4.5 §). Monet avustusta-

hot, esimerkiksi Innovaatiorahoituskeskus TEKES, vaativat tilintarkastajan lausuntoa 

vaikka lain velvoitetta ei olisi (KHT-yhdistys 2013: 32).  

 

Tilintarkastusvelvollisuuden lisäksi itse tarkastuksen suorittavaa tilintarkastajaa kos-

kevia vaatimuksia on sekä ammattieettisellä että lainsäädännöllisellä tasolla. Yleisellä 

tasolla tilintarkastajalta odotetaan ammatillista harkintakykyä tehdä asiantuntevia pää-

töksiä, joka saavutetaan asiaankuuluvan harjoittelun, tietotaidon ja kokemuksen 

kautta. Sen lisäksi häneltä odotetaan ammatillista skeptisyyttä, joka tarkoittaa kysele-

vää ajattelutapaa ja tarkastusevidenssin kriittistä arviointia. On muistettava, että tilin-

tarkastaja ei ole vastuussa talousraportoinnin laatimisesta ja sen oikeellisuudesta, tämä 

vastuu on yrityksellä itsellään. Tilintarkastajalla ei ole myöskään mahdollisuutta tutkia 

kaikkia mahdollisia virheitä. Tarkastustoimenpiteillä voidaan saavuttaa vain kohtuul-

linen varmuus siitä että tiedot eivät sisällä olennaisia virheitä. (Eilifsen ym. 2009: 51–

54.) 

 

Tilintarkastajan odotetaan tekevän työtään ammattieettisten periaatteiden nojalla mo-

raalisesti oikein. Riippumattomuus on tilintarkastajan tärkeimpiä ominaisuuksia pys-

tyäkseen hoitamaan työnsä objektiivisesti ja luotettavasti. Riippumattomuuden tulee 

olla sekä tosiasiallista että myös ulkopuolisen silmin katsottuna näyttävän riippumat-

tomalta vaikka muodollisia riippumattomuuden esteitä ei olisikaan. (Eilifsen ym. 

2009: 51–54.) Tilintarkastajan toimiessa vilpillisesti aiheuttaen taloudellista vahinkoa 

toisille osapuolille, häntä vastaan voidaan nostaa kanne, mikä omalta osaltaan toimii 

kannusteena vaalia ammattieettisiä periaatteita ja laadukasta toimintatapaa. Maakoh-

taisia eroja oikeudellisissa vastuissa ja kanteissa on hyvin paljon. (Eilifsen ym. 2009: 

43.) 

 

Tilintarkastuslain 2 luvun 3 §:ssä määritellään tilintarkastajan yleistä kelpoisuutta kos-

kevat vaatimukset. Niiden mukaan henkilöä, joka on vajaavaltainen, konkurssissa, lii-

ketoimintakiellossa tai rajoitetusti toimintakelpoinen, ei voida valita tilintarkastajaksi 

(TilintarkL 2:3.1 §). Tilintarkastuslain vaatiessa tilintarkastajan valintaa, tilintarkasta-

jalla tarkoitetaan Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymää KHT-

tilintarkastajaa tai Keskuskauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymää 
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HTM-tilintarkastajaa (TilintarkL 6: 30–31 §). Niin sanottuja ”maallikkotilintarkasta-

jia” ei voida siis enää valita. Tässä tutkimuksessa tilintarkastajalla tarkoitetaan päävas-

tuullista tilintarkastajaa, joka allekirjoittaa tilintarkastuskertomuksen. Listayhtiöiden 

kertomuksissa päävastuullisia on usein kaksi, jotka johtavat tilintarkastuksen suoritta-

vaa isompaa tiimiä. 

 

Tilintarkastuslain 4 luvussa määritellään tilintarkastajaa koskevista säännöksistä, jotka 

tulee huomioida muodollisten yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi. Niitä ovat am-

mattieettisten periaatteiden noudattaminen, ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittämi-

nen, hyvän tilitarkastustavan velvoittavuus, laadunvarmistuksesta huolehtiminen, riip-

pumattomuuden vaaliminen, mahdollisen esteellisyyden huomioiminen riippumatto-

muuden esteenä ja salassapitovelvollisuuden ylläpitäminen. (TilintarkL 4: 20–26§.) 

 

Tilintarkastuksen suoritettuaan, antaa tilintarkastaja kultakin tilikaudelta allekirjoite-

tun ja päivätyn tilintarkastuskertomuksen. Kertomuksessa yksilöidään kohteena oleva 

tilinpäätös, ja ilmoitetaan tilinpäätöksen laatimisessa noudatettu tilinpäätössäännöstö. 

Lisäksi kertomuksessa on ilmoitettava, mikäli on noudatettu kansainvälisiä tilintarkas-

tusstandardeja. (TilintarkL 3:15.1 §.) Tilintarkastajan lausunto voi olla vakiomuotoi-

nen, ehdollinen (engl. qualified opinion) tai kielteinen (engl. adverse opinion). Lau-

sunto voidaan jättää myös antamatta (engl. disclaimer of opinion), jolloin siitä on il-

moitettava tilintarkastuskertomuksessa. (KHT-yhdistys 2013: 147.) 

 

Tilintarkastuslain 15 § määrittelee, että kertomuksessa on oltava lausunto ensinnäkin 

siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot tarkastuskoh-

teen toiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta peilattuna noudatettuun tilin-

päätössäännöstöön. Toiseksi, lausunnon on otettava kantaa siihen, ovatko tilikauden 

toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia (TilintarkL 3:15.2 §). Ti-

lintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastaja voi tuoda esille huomautuksia seikoista 

tilintarkastuspöytäkirjan muodossa. Se osoitetaan hallitukselle, toimitusjohtajalle tai 

muulle vastuuvelvolliselle, ja annetaan hallinnosta ja toiminnasta vastaavalle toimie-

limelle, joka käsittelee asian. (TilintarkL 3:16.1 §.) 
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Tilintarkastuskertomuksen poiketessa ylipäätään vakiomuotoisesta, puhutaan mukau-

tetusta (engl. modified) tilintarkastuskertomuksesta. Mikäli tilintarkastuskertomus si-

sältää vakiomuodosta poikkeavan tilintarkastuslain tai erityislain edellyttämän lausun-

non, puhutaan mukautetusta lausunnosta. Mikäli tilintarkastuskertomus sisältää tilin-

tarkastuslaissa (3:15.3–4 §) tarkoitetun huomautuksen tai lisätiedon, on kyseessä mu-

kautettu tilintarkastuskertomus, vaikka varsinaiset lausunnot olisivat vakiomuotoisia. 

Mukautettu lausunto ja mukautettu tilintarkastuskertomus ovat käsitteellisesti toisis-

taan eroavia. (KHT-yhdistys 2013: 146.) 

2.4 Rotaation merkitys tilintarkastuksessa 

Lainsäätäjät ovat huolissaan tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön liian läheisestä 

suhteesta tarkastuskohteena olevaan yritykseen, mikä on omiaan vaarantamaan tilin-

tarkastuksen riippumattomuutta, joka on rotaatiosääntelykeskustelun ytimessä. Riip-

pumattomuus on tilintarkastuksen perustavanlaatuinen periaate, ja koko tarkastuspro-

sessin olennaisimpia asioita (Millichamp & Taylor 2012: 487). Tilintarkastussuhteen 

pidentyessä tarkastajan uskotaan tekevän enemmän kompromisseja asiakkaan talou-

den ja tilinpäätöstietojen suhteen, johtuen liiallisesta tuttavallisuudesta ja halusta säi-

lyttää asiakkuus. Rotaation sääntelyn kannattajat perustelevat, että tilintarkastuksen 

laatu ja tarkastajan riippumattomuus paranevat rajoittamalla tilintarkastussuhteen pi-

tuutta. Sääntelyn vastustajat puolestaan perustelevat, että pidemmän asiakassuhteen 

aikana tilintarkastaja pystyy omaamaan paremman tietotaidon asiakkaan taloudesta ja 

tilinpäätöstiedoista. Siten tilintarkastaja pystyy tekemään parempia päätöksiä tietojen 

oikeellisuudesta, ja laatu paranee asiakassuhteen pituuden kasvaessa. (Chen ym. 

2008.)  

 

Pakollisen rotaation vastustajat uskovat, että rotaatio kasvattaa tilintarkastuksen epä-

onnistumisen riskiä koska uusi tilintarkastaja luottaa enemmän johdon arvioihin tar-

kastussuhteen alussa entä sen edetessä pitemmälle (Myers ym. 2003). Päävastuullisen 

tilintarkastajan rotaatio onkin tärkeimpiä aloitteita tilintarkastuksen sääntelyssä ym-

päri maailmaa, koska lähtökohtaisesti sillä uskotaan olevan vaikutusta tilintarkastuk-

sen laatuun (Carey & Simnett 2006). Vielä ei kuitenkaan ole päästy yksimielisyyteen 

parantaako rotaatio todella laatua vai ei. Akateemisilla tutkimuksilla aiheesta on to-
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dettu olevan hyvin vähän vaikutusta pakollisen rotaation sääntelyyn etenkin Yhdys-

valloissa, muualla maailmassa mahdollisesti tutkimuksista saavutetuilla tuloksilla on 

voinut olla hieman enemmän vaikutusta sääntelyyn (Francis 2004).  

 

Tilintarkastajan vaihtamiseen liittyy sekä kustannuksia että hyötyjä, ja rotaatiosäänte-

lyn puolustajat ja vastustajat ovat luonnollisesti eri mieltä siitä, kumpaan suuntaan 

vaakakuppi kallistuu. Vaihtamisesta aiheutuu suoria kustannuksia sekä tarkastuskoh-

teena olevalle yritykselle että tilintarkastusyritykselle kun uudet tarkastajat perehtyvät 

tarkastuskohteeseen. Epäsuoria kustannuksia voi aiheutua johtuen suuremmasta to-

dennäköisyydestä tilintarkastuksen epäonnistumiseen, koska uudet tilintarkastajat ei-

vät välttämättä tunne asiakasyritykselle ominaisia riskejä, yrityksen toimintaa ja talou-

den raportoinnin käytäntöjä tarkastussuhteen alussa. Vaihtamisen hyötyinä voidaan 

ajatella uusien tilintarkastajien tuore näkökulma asiakasyrityksestä ja parantunut riip-

pumattomuuden taso. (Chi ym. 2009.) 

 

Rotaatio eli tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön vaihtaminen voi olla joko vapaa-

ehtoista tai pakollista. Pakkorotaatiota koskeva sääntely on kiristynyt 2000-luvulla ta-

loudellisten kriisien ja muutamien skandaalien myötä. Lainsäätäjät uskovat rotaation 

sääntelyn oleva olennainen asia riippumattomuuden säilyttämiseksi ja parantamiseksi, 

vaikka tutkimuksissa ei ole pystytty osoittamaan onko todella näin.  

 

Pakkorotaatio tarkoittaa lain säätämää velvollisuutta vaihtaa tilintarkastaja. Vaihtumi-

nen voi tapahtua pelkästään päävastuullisen tilintarkastajan osalta, tai vaihdon koh-

teena voi olla koko tilintarkastusyhteisö. Monissa maissa on pakollista vaihtaa päävas-

tuullinen tilintarkastaja, mutta usein koko tilintarkastusyhteisön vaihtaminen ei ole pa-

kollista. (Chen ym. 2008.) Kiristyvä sääntely on tuomassa firmarotaatiovelvollisuuden 

EU:n alueelle. Päävastuullista tilintarkastajaa koskeva vaihtamispakko on voimassa 

useissa maissa. Näitä maita ovat ainakin Alankomaat, Argentiina, Australia, Belgia, 

Kiina, Hong Kong, Iso-Britannia, Meksiko, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tai-

wan, Tanska, Uusi-Seelanti, Venäjä ja Yhdysvallat. Kaikissa näissä maissa ei ole kui-

tenkaan velvollisuutta ilmoittaa julkisesti päävastuullisen tilintarkastajan nimeä. Tällä 

hetkellä ilmoitusvelvollisuus on ainakin Australiassa, Iso-Britanniassa, Japanissa, Kii-

nassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa ja Taiwanissa. Aiemmat tutkimukset päävas-

tuullisen tilintarkastajan osalta ovatkin keskittyneet lähinnä Australiaan ja Taiwaniin. 
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Vapaaehtoista firmarotaatiota on tutkittu laajalti ympäri maailmaa. (Lennox ym. 

2014.)  

2.4.1 Rotaation sääntely Suomessa 

Suomen Tilintarkastuslaissa (TilintarkL) määritellään julkisen kaupankäynnin koh-

teena olevan yhteisön tilintarkastajan toimikausien enimmäisaika. Tilintarkastajalla 

voi olla peräkkäisiä toimikausia yhteensä enintään seitsemän vuotta. Kauden päätty-

misen jälkeen hän voi osallistua yhteisön tarkastukseen aikaisimmillaan vasta kahden 

vuoden kuluttua, niin sanotun cooling period -ajan jälkeen. (TilintarkL 5:27.1 §.)  

 

Tilintarkastuslaki on tullut voimaan 1.7.2007, joten seitsemän vuoden enimmäisaika 

alkaa lain voimaantulosta seuraavan tilikauden alusta, eli aikaisintaan 1.7.2007 alka-

neilla tilikausilla (TilintarkL 11:56.1 §). Lain määräämä rotaatiopakko näkyy siten 

suomalaisten pörssiyhtiöiden päävastuullisen tilintarkastajan vaihdoksissa aikaisin-

taan vuonna 2014 päättyneillä tilikausilla. Tämän vuoksi tässä tutkielmassa tutkimus-

aineistossa havaitut muutokset eivät ole sääntelyn vaatimia vaan vapaaehtoisia. 

2.4.2 Tilintarkastusta koskeva uudistus Euroopan unionissa 

Huhtikuussa 2014 uudistettiin Euroopan unionin tilintarkastusdirektiivi ja -asetus. 

Uusi lainsäädäntö tähtää sijoittajien luottamuksen palauttamiseen koskien taloudellis-

ten tietojen luotettavuutta. Lainsäädäntöä sovelletaan vuoden 2016 puolivälistä alkaen. 

Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut työn syksyllä 2014 saadakseen kan-

sallisen lainsäädännön vastaamaan EU-säädösten vaatimuksia. Direktiivin sisällöllä 

halutaan vahvistaa tilintarkastuksen valvontaa, tehdä tilintarkastuskertomuksesta in-

formatiivisempi ja vahvistaa tilintarkastajan riippumattomuutta. Asetuksessa tiuken-

netaan vaatimuksia koskien yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä, ns. PIE-yh-

teisöt (engl. Public Interest Entities), joita ovat muun muassa listayhtiöt, vakuutusyh-

tiöt ja luottolaitokset. Asetuksella halutaan vähentää uhkia koskien liian läheistä tilin-

tarkastaja-asiakas -suhdetta ja rajoittaa eturistiriitoja. (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2014.) Asetukset ovat kaikkia jäsenmaita velvoittavia, ja ne tulevat voimaan ilman 
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kansallisen lainsäädännön muuttamista (Euroopan komissio 2012a). Direktiivit vaati-

vat kansallisen lainsäädännön mukauttamista vastaamaan direktiivin tavoitteita. Di-

rektiivi voi koskea osaa tai kaikkia jäsenmaita. (Euroopan komissio 2012b.) 

 

Uudistuksessa säädetään tilintarkastusyhteisöjen pakollisesta rotaatiosta eli ns. firma-

rotaatiosta koskien yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä. Näiden PIE-yhteisöjen 

on vaihdettava tilintarkastusyhteisöä tulevaisuudessa vähintään kymmenen vuoden vä-

lein. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus säätää maksimikesto lyhyemmäksi. Maat voivat 

säätää kestoa pitemmäksi, säätämällä kymmenen vuoden jatkoajasta, mikäli tilintar-

kastus on kilpailutettu julkisesti. Vaihtamisen jälkeen täytyy kulua neljä vuotta (ns. 

cooling period) ennen kuin sama yhteisö voidaan valita uudelleen. (Euroopan parla-

mentti ja neuvosto 2014.) 

2.5 Syitä tilintarkastajan vaihtamiseen 

Tilintarkastajan vaihtaminen voi siis tapahtua vapaaehtoisesti tai se voi olla lain sää-

dännön vuoksi pakollista. Suomessa tilintarkastus kilpailutetaan pörssiyhtiöissä sään-

nöllisesti, esim. 5–7 vuoden välein. Tilintarkastusyhteisön vaihtaminen vie paljon re-

sursseja etenkin suuressa kansainvälisessä konsernissa, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, 

että vaihtamisvelvoitteisiin suhtaudutaan jonkin verran kriittisesti. (Karttunen & Tor-

niainen 2014.)  

 

Tilintarkastajan vapaaehtoiseen vaihtamiseen voivat johtaa monet asiat. Tilintarkasta-

jalle maksettujen palkkioiden suuruus on olennainen syy, miksi yritys ensinnäkin har-

kitsee tilintarkastajan vaihtamista ja suorittaa palveluiden kilpailuttamista (Beattie & 

Fearnley 1995). Yrityksen listautuessa se vaihtaa todennäköisesti paikallisen tilintar-

kastajan Big N -tilintarkastajaan johtuen maineseikoista ja lisääntyneestä teknisen tie-

totaidon vaatimuksesta. Yrityksen johto haluaa listautumisen saavan mahdollisimman 

hyvän vastaanoton markkinoilla, ja Big N -tarkastajan avulla uskotaan saavutettavan 

paras mahdollinen yleisön luottamus yrityksen talouden raportointiin, koska yleisö pi-

tää näitä suuria tilintarkastusyhteisöjä laadukkaampina. (Carpenter & Strawser 1971.)  

 

Yrityksen johdon vaihtumisella on myös vaikutusta tilintarkastajan vaihtamisen alulle 

panemiseen, lisäksi tilintarkastusyhteisössä ja tilintarkastuksen suorittavassa tiimissä 
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tapahtuvat rakenne- ja henkilöstömuutokset voivat saada vaihtamisen aikaan. Yrityk-

set voivat vaihtaa tilintarkastajaa saavuttaakseen paremman teknisen osaamisen ja toi-

miala-asiantuntijuuden. Yrityksillä voi olla tarve ostaa tilintarkastusyhteisöltä muita 

sellaisia palveluja, joita toinen yhteisö ei pysty tarjoamaan, tai vaihtamisen taustalla 

voivat olla myös toimeksiantosuhteen osapuolien huonot henkilökemiat, jotka vaikeut-

tavat yhteistyötä. (Beattie & Fearnley 1995.) 

 

Kallunki ym. osoittavat, että tilintarkastajan vaihtamisen syynä voi olla ylihinnoittelu. 

Suhteellisesti suurempia tilintarkastuspalkkioita maksavat yritykset vaihtavat toden-

näköisemmin tilintarkastajaa verrattuna suhteessa pienempiä palkkioita maksaviin yri-

tyksiin. Tilintarkastuksen kilpailuttamisesta aiheutuu kustannuksia, mutta mikäli ne 

ovat pienempiä kuin palkkioiden pienentymisestä johtuva kustannushyöty, vaihdon ta-

pahtuminen on mahdollista. (Kallunki ym. 2007.) Yrityksen johto voi olla halukas 

vaihtamaan tilintarkastajaa myös välttääkseen muokatun kertomuksen vastaanottami-

sen (Craswell 1988). Yrityksen taloudelliset ongelmat ovat muiden tekijöiden ohella 

myös omiaan lisäämään tilintarkastajan vaihtamisen todennäköisyyttä (Schwartz & 

Menon 1985).   
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3 TILINTARKASTUKSEN LAATU 

3.1 Tilintarkastuksen laadun käsite 

Tilintarkastuksen laatu voidaan määritellä monella tavalla. DeAngelo (1981b) määrit-

telee tilintarkastuksen laadun olevan yhteistodennäköisyys että tilinpäätöstiedot sisäl-

tävät olennaisen virheen, jonka tilintarkastaja ensinnäkin havaitsee ja toiseksi myös 

raportoi virheestä. Virheen löytämisen todennäköisyyteen vaikuttaa tilintarkastajan 

riittävä tekninen osaaminen muun muassa riittävän evidenssin hankkimisen osalta. 

Virheen raportoinnin ehdollisen todennäköisyyden katsotaan olevan mittari, joka ku-

vaa tilintarkastajan riippumattomuutta asiakkaasta. Itse tilintarkastusta toimenpiteenä 

on yleisesti mahdotonta arvioida ulkoapäin, koska tilintarkastuskertomus on ainoa jul-

kisesi havaittava tulos suoritetusta tarkastuksesta. (DeAngelo 1981b, Francis 2004.)  

 

Tilintarkastuslaissa käsitellään myös laatunäkökulmia. Tilintarkastuslain 7 luvun 40 

§:ssä määrätään tilintarkastajien laadunvarmistuksesta. Valvonnalla varmistetaan, että 

tilintarkastaja toimii tilintarkastuslain mukaisesti riittävällä laatutasolla sekä säilyttää 

riittävän ammattitaidon ja muut tilintarkastajana olemisen edellytykset. Valvonnasta 

vastaa Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta. (TilintarkL 7:40.1 §.) Tilintar-

kastuslautakunnan laadunvalvontatyö koskee lakisääteisiä tilintarkastuksia, ja sillä py-

ritään ennaltaehkäisevästi tilintarkastuksen laadun parantamiseen. Tilintarkastajille 

velvoitetaan laaduntarkastus enintään kolmen vuoden välein jos he tarkastavat yleisen 

edun kannalta merkittävää yhteisöä, muutoin enintään kuuden vuoden välein. Laadun-

varmistuksen tavoitteena on lisätä yrityksen raportoiman taloudellisen tiedon uskotta-

vuutta, jotta se palvelisi paremmin sijoittajia, omistajia, velkojia ja muita sidosryhmiä. 

(Tilintarkastuslautakunta 2014.) 

 

Francis lähestyy tilintarkastuksen laatua ensinnäkin siten, että täyttääkö tilintarkastus 

lainsäädännölliset vähimmäisvaatimukset ja ammatilliset standardit. Tilintarkastuksen 

laatua voidaan ajatella jatkumona erittäin alhaisesta erittäin korkeaan, ja suorat epäon-

nistumiset tarkastuksissa ilmenevät vain äärimmäisen alhaisella laatutasolla. Laadulla 

on käänteinen suhde tilintarkastusten epäonnistumiseen. Mitä heikompi on tilintarkas-

tuksen laatu, sitä korkeampi on epäonnistumisen aste. Francis arvioi epäonnistumisen 
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astetta tilintarkastajaa kohtaan Yhdysvalloissa nostettujen oikeuskanteiden perus-

teella, liikeyritysten konkurssien kautta, Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvo-

van SEC:n tutkimusten kautta ja tuloksen oikaisujen kautta. Kaikki nämä mittarit 

osoittavat kuitenkin erittäin alhaista epäonnistumisen astetta, reilusti alle 1 %, joten 

näiden perusteella laatu on hyvällä tasolla. Alhainen epäonnistumisen aste ei huomioi 

tutkimattomia tapauksia. Se kuitenkin kertoo, että mikäli epäonnistunut tilintarkastus 

olisi jäänyt tutkimatta, siitä ei ole aiheutunut yrityksen sidosryhmille merkittävää ta-

loudellista haittaa. Mikäli haittaa olisi aiheutunut merkittävästi, näkyisi epäonnistumi-

nen esimerkiksi yrityksen vararikon kautta. (Francis 2004.) 

 

Tilintarkastajan oletetaan olevan toimeksiantosuhteen alkuvuosina kaikista riippumat-

tomin ja tuovan tuoreen näkökulman tarkastukseen. Samalla kun uusi tilintarkastaja 

kerryttää pari ensimmäistä vuotta tarvittavaa tietotaitoa yrityksestä, hänellä on suu-

rempi riski epäonnistua havaitsemaan olennaista virhettä aineistossa (engl. material 

misstatements). Näiden alkuvuosien jälkeen kun tarvittava tietotaito on hallussa, ole-

tetaan tilintarkastuksen laadun olevan huipussaan. Tällöin tilintarkastajan riippumat-

tomuus ei ole vielä muuttunut ja hän omaa edelleen kriittisen arviointikyvyn. Tarkkoja 

vuosirajoja ei tiedetä. Tilintarkastusta koskevien säännösten perusteella ajan uskotaan 

olevan noin viidestä seitsemään vuoteen, tutkimukset antavat viitteitä, että laatu olisi 

huipussaan kolmannen ja seitsemännen vuoden välillä. Tuon ajanjakson jälkeen laa-

dun uskotaan alenevan, koska tilintarkastaja menettää pikkuhiljaa kriittisen arviointi-

kyvyn ja tuoreen näkökulman, sekä hänelle kehittyy väistämättä henkilökohtainen 

suhde toimeksiantoyrityksen kanssa, mikä heikentää riippumattomuutta. (Carey & 

Simnett 2006.) 

 

Tilintarkastuksen laadun uskotaan olevan korkea, kun tilintarkastaja rajoittaa johdon 

äärimmäisiä tilinpäätösvalintoja, jotka mitä luultavimmin ovat omaa etua tavoittelevaa 

tuloksenjärjestelyä. Mikäli tilintarkastaja ei rajoita johdon päätöksiä tilinpäätösvalin-

noissa vaan hän voi ääritapauksissa jopa edesauttaa löytämään ”joustoja” tilinpäätös-

säännöstöstä, on tilintarkastuksen laatu alhainen. (Myers ym. 2003.) 

 

Käsitykseen tilintarkastuksen laadusta vaikuttaa suuresti myös se mihin sidosryhmään 

tilintarkastusta arvioiva käyttäjä kuuluu. Lainsäätäjän mukaan korkea laatu tarkoitta-
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nee säännöstöjen noudattamista. Yhteiskunnan kannalta laadukkaalla tilintarkastuk-

sella voidaan estää markkinahäiriöt ja kansataloudelliset vaikeudet. Tilinpäätöksen 

käyttäjälle, kuten sijoittajalle, olennaista lienee ettei tilinpäätös sisällä merkittäviä vir-

heitä. Tilintarkastajalle korkea laatu voi tarkoittaa tilintarkastusyhteisönsä määrittele-

mien menetelmien noudattamista, ja tilintarkastusyhteisölle korkea laatu voi olla suoja 

mahdollisia oikeuskanteita vastaan. Näiden eroavien näkökulmien vuoksi myös laadun 

mittaamiseen tarvitaan erilaisia mittareita. (Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik & 

Velury 2013.) 

 

Tilintarkastuksen laatu koostuu siten sekä todellisesta laadusta että havaitusta laadusta. 

Havaitulla laadulla tarkoitetaan tilinpäätösinformaation käyttäjäryhmien mieltämää 

laatua, kuinka tehokkaana he kokevat tilintarkastuksen roolin raportoidun tiedon oi-

keellisuuden varmistamisessa. Todellinen laatu puolestaan on se todennäköisyys, että 

tilintarkastus pienentää virheen esiintymistodennäköisyyttä tilinpäätösraporteissa. 

(Jackson ym. 2008.)  

 

Tilinpäätöstietojen ensisijainen tarkoitus on palvella sijoittajia. Ajatellaan että heidän 

tiedontarpeensa tyydyttäminen tarkoittaa myös muiden tahojen riittävän tiedonsaannin 

varmistumista. (Scott 2015: 72–74.) Siksi voidaan ajatella, että myös tilintarkastus ja 

sen laatu lähtee oman pääoman sijoittajien palvelemisen näkökulmasta. Mikäli rotaa-

tiolla uskotaan olevan laatua parantava vaikutus, sijoittajien ja muiden intressiryhmien 

olisi hyvä uskoa, että rotaation myötä tilintarkastuspalvelu on entistä enemmän lisäar-

voa tuottava osa yrityksen taloudellisessa raportoinnissa. Osaltaan on kuitenkin ky-

seenalaista, että missä määrin lähtökohtaisesti rationaaliset sijoittajat pystyvät havait-

semaan laatueroja tilintarkastusten välillä ainoastaan tilintarkastusraportointiin ja jul-

kiseen tietoon perustuen. 

3.2 Laadun arviointi 

Laadun määrittelemisen lisäksi ongelmallista on laadun arvioiminen eli mittaaminen 

käytännössä. Tilintarkastuksen laatua on vaikea arvioida etukäteen koska tarkastuksen 

ainoa havaittava tulos on tilintarkastuskertomus, joka on yleispätevä muodoltaan ja 

suurin osa raporteista on puhtaita eli vakiomuotoisia muokkaamattomia kertomuksia. 

Franciksen mukaan tilintarkastuksesta voidaan tehdä empiirisiä havaintoja kahden 
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asian osalta: tarkastelemalla 1) tilintarkastaja-asiakas -suhteita, ja 2) tarkastuksen lop-

putulosta sisältäen tilitarkastusraportoinnin ja tilintarkastetut tilinpäätösraportit. Tilin-

tarkastetut tilinpäätösraportit ovat tilintarkastaja-asiakas -neuvottelun yhteistulos. 

Suorat epäonnistumiset tilintarkastuksissa ovat harvinaisia, mutta niiden avulla voi-

daan arvioida laatua jälkikäteen, kuten Enronin tapauksessa. Tutkimus on kehittynyt 

laadun osalta ja nyt tiedetään että laatueroja on olemassa ja niitä voidaan päätellä ti-

lintarkastajaryhmien tai -luokkien avulla. (Francis 2004.) Tässä pro gradu -tutkiel-

massa laatua mitataan sekä tuloksen järjestelyä kuvaavilla kokonaismuuntoeroilla että 

tilintarkastuspalkkioilla. Tässä kappaleessa käsitellään laadun arviointia eri mittareilla. 

3.2.1 Tuloksen järjestely 

Yrityksen johdolla on oikeus käyttää harkintakykyään taloudellisen informaation tuot-

tamisessa, että julkaistu informaatio heijastaisi parhaiten yrityksen liiketoimintaa ja 

taloudellista suorituskykyä. Tämä asetelma luo johdolle mahdollisuuden tuloksen jär-

jestelyyn, jolloin johto valitsee raportointimenetelmiä, jotka eivät enää heijasta yrityk-

sen taloudellista tilannetta asianmukaisella tavalla, vaan palvelee ensisijaisesti johdon 

omia tavoitteita. Tuloksen järjestely tarkoittaa sitä johdon harkintaa tilinpäätösrapor-

toinnissa ja kirjanpidon tapahtumien jäsentelyssä, joka on omiaan johtamaan harhaan 

osakkeenomistajien tietoa yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä tai vaikuttaa sopi-

muksellisiin seikkoihin, jotka on sidottu kirjanpidon tunnuslukuihin, esimerkiksi lai-

nan vakuudet. (Healy & Wahlen 1999.) 

 

Negatiivisella tuloksen järjestelyllä on selkeä yhteys siihen, kuinka heikkoa on johdon 

toiminnan valvonta, ja tilintarkastuksella on tässä valvonnassa merkittävä rooli 

(Dechow ym. 1996). Tilintarkastuksessa ulkopuolinen ja lähtökohtaisesti objektiivi-

nen tilintarkastaja varmistaa taloudellisen informaation oikeellisuuden, jonka laatimi-

sesta yrityksen johto vastaa. Näin ollen tilintarkastuksella pyritään vähentämään pää-

mies-agentti -ongelmasta syntyvää tiedon epäsuhtaa (engl. information asymmetry) 

johdon ja muiden tahojen välillä, ks. kappale 2.2. Oletuksena on, että tilintarkastuksen 

tehokkuus ja sen kyky rajoittaa tuloksen järjestelyä vaihtelee sen mukaan kuinka kor-

kea on tilintarkastajan tarkastustyössään vaalima laatu. Korkea laatuinen tilintarkastaja 

havaitsee todennäköisemmin kyseenalaiset tilinpäätöskäytännöt ja raportoi niistä muo-



   29 

 

 

katulla tilintarkastuskertomuksella. Tällöin yrityksen arvon oletetaan laskevan ja joh-

don maineen alentuvan jos tilintarkastaja antaa muokatun kertomuksen, koska on ha-

vainnut sopimattoman menettelyn. Siksi voidaan olettaa, että yrityksissä, joiden tilin-

tarkastuksen laatu on alhainen, tulosta järjestellään enemmän verrattuna yrityksiin, joi-

den tilintarkastuksen laatu on korkea. Alhaisempi muuntoerojen taso, joka kertoo tu-

loksen laadusta, kuvastaa siten korkealaatuista tilintarkastusta ja päinvastoin, korke-

ampi muuntoerojen määrä kertoo heikommasta tilintarkastuksen laadusta. (Becker ym. 

1998.) Joskin on muistettava, että korkeatakaan laatua vaaliva tilintarkastaja ei pysty 

havaitsemaan kaikkia tarkastuskohdeyrityksen alhaisia raportointivalintoja. Siksi kor-

keallakaan tilintarkastuksen laadulla ei voida taata tuloksen korkeaa laatua, ja toisaalta 

tulos voi olla laadultaan hyvä, vaikka tilintarkastuksen laatu olisi heikompaa tasoa. 

(Bamber & Bamber 2009.) 

 

Myers ym. tutkivat tilintarkastussuhteen pituutta ja tuloksen järjestelyä. Tutkimus 

osoittaa, että pitemmässä tilintarkastussuhteessa tuloksen laatu on parempi, koska ti-

lintarkastaja rajoittaa johdon äärimmäisiä valintoja tilinpäätösraportoinnissa. Tulok-

sen järjestely ja heikko laatuinen tulos ovat ongelmallisia juuri sijoittajan näkökul-

masta, koska ne voivat johtaa sijoittajia harhaan heidän investointipäätöksissään, jotka 

pohjautuvat tilinpäätöstietoihin. Tutkimustulokset puolustavat toisaalta pakkorotaa-

tion hyötynäkökulmaa, koska tulokset osoittavat että harkinnanvaraiset muuntoerot 

kasvavat kun tilintarkastussuhteen pituus kasvaa. Lyhytaikaisilla muuntoeroilla ei kat-

sota olevan yhteyttä tarkastussuhteen pituuteen. Heidän mukaansa tilinpäätöstietojen 

käyttäjien ei tulisi kuitenkaan olla huolissaan muuntoerojen tasosta vaan ainoastaan 

äärimmäisistä esiintymisistä ja suuntavaikutuksista, joilla mitattuna tuloksen laatu on 

parempi pitkässä tilintarkastussuhteessa. (Myers ym. 2003.)  

 

Myers ym. (2003) määrittelevät tilintarkastussuhteen pituuden sen mukaan, kuinka 

monta vuotta yrityksellä on ollut sama tilintarkastusyhteisö eikä päävastuullinen tilin-

tarkastaja. Chi ja Huang kritisoivat, että tämä määritelmä ei ole validi, koska tilintar-

kastussuhteen pituus määriteltynä tilintarkastusyhteisösuhteen pituuden kautta eikä 

päävastuullinen tilintarkastaja -suhteen pituuden kautta, sisältää mittausvirheen, ellei-

vät nämä kaksi pituusmääritelmää täysin korreloi toisiaan. Näin ollen tilintarkastusyh-
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teisösuhteen pituudesta löydettyjä tutkimustuloksia ei voida käyttää varsinaisesti näyt-

tönä kun otetaan kantaa yksinomaan päävastuullisen tilintarkastajan pakkorotaatioon 

(Chi & Huang 2005).  

 

Poikkeavia muuntoeroja käytetään usein arvioina tuloksen järjestelystä, jolla mitataan 

tilintarkastuksen laatua. Tämän on katsottu olevan hyvä mittari, koska iso joukko tut-

kimuksia ovat pystyneet osoittamaan että poikkeavilla muuntoeroilla on yhteys tilin-

tarkastuksen laatuun. Chi ym. tulokset eivät anna tukea, että laatu, poikkeavilla muun-

toeroilla mitattuna, paranisi päävastuullisen pakkorotaation myötä. (Chi ym. 2009.) 

Chi ja Huang tutkivat aiemmin samalla aineistolla vapaaehtoista rotaatiota, käyttäen 

harkinnanvaraisten muuntoerojen tasoa laadun mittarina. He löytävät, että tilintarkas-

tustoimeksiantosuhteen osapuolten tuttavallisuus on hyödyllistä tilintarkastusproses-

sissa ja parantaa tuloksen laatua, mutta liika tuttavallisuus näkyy heikentyneenä tulok-

sen laatuna eli kasvavalla harkinnanvaraisten muuntoerojen määrällä. He toteavat hyö-

dyllisen ja haitallisen tuttavallisuuden rajan kulkevan noin viiden vuoden kohdalla, eli 

tilintarkastussuhteen kestäessä yli viisi vuotta, liian tuttavallisuuden negatiiviset vai-

kutukset tulevat näkyviin. (Chi & Huang 2005.)  

 

Chen ym. käyttävät absoluuttisia harkinnanvaraisia muuntoeroja kuvaamaan tuloksen 

laatua. Tulokset osoittavat, että harkinnanvaraiset muuntoerot pienenevät pitemmässä 

tilintarkastajan ja -yhteisön toimeksiantosuhteessa. Tuloksen laatu ja siten myös tilin-

tarkastuksen laatu eivät tutkimuksen mukaan parane rotaation myötä vaan päinvastoin. 

(Chen ym. 2008.) Carey ja Simnet käyttävät yhtenä kolmesta laadun mittarista poik-

keavien käyttöpääoma muuntoerojen suuntaa ja määrää tilintarkastuksen laadun mit-

taamiseen. Tulokset eivät anna tukea, että pitkällä tilintarkastussuhteella olisi yhteyttä 

käyttöpääomamuuntoeroihin suuntaan eikä toiseen. (Carey & Simnet 2006.) 

 

Tilintarkastajan ei uskota haluavan vaarantaa riippumattomuutta, koska silloin hän 

asettaa itsensä alttiiksi oikeuskanteen uhalle. Siksi tilintarkastaja on motivoitunut yl-

läpitämään korkeaa laatua tarkastustyössään. (Eilifsen ym. 2010: 43.) Heninger tutkii-

kin tuloksen järjestelyn, poikkeavilla muuntoeroilla mitattuna, ja tilitarkastajien oi-

keuskanteiden suhdetta. Tutkimus osoittaa, että näiden välillä vallitsee positiivinen 

suhde. Tilintarkastajan todennäköisyys tulla haastetuksi oikeuteen kasvaa mitä enem-

män asiakas raportoi positiivisia poikkeavia muuntoeroja. (Heninger 2001.) 
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Tilintarkastetut tilinpäätösraportit ovat yrityksen johdon ja tilintarkastajan yhteistyön 

tulos. Säilyttääkseen korkean laadun, tilintarkastajan on vaadittava oikaisuja tilinpää-

töstietoihin, jos ne sisältävät kyseenalaisia eriä. Mikäli johto ei ole halukas muutoksiin, 

on tilintarkastajan annettava muokattu kertomus vaaliakseen laadukasta tilintarkastus-

tapaa. (Antle & Nalebuff 1991.) Siksi myös tuloksen laadusta, jota poikkeavien muun-

toerojen taso kuvastaa, heijastuu myös tilintarkastajan työpanos ja tarkastuksen laatu, 

mikä puolustaa tuloksen laadun olevan validi mittari tilintarkastuksen laadun mittaa-

misessa (Chi ym. 2009). 

 

Balsam, Krishnan ja Yang tutkivat tuloksen järjestelyn ja tilintarkastajan toimialaosaa-

misen yhteyttä. Tutkimus osoittaa, että yritykset, joilla on toimialansa johtava tilintar-

kastaja, raportoivat alhaisempia harkinnanvaraisia muuntoeroja verrattuna yrityksiin, 

joiden tilintarkastaja ei ole toimialaosaajaa. (Balsam ym. 2003.) Tuloksen järjestely ja 

sitä kuvaavat muuntoerot ovat tässäkin tapauksessa yhteydessä tilintarkastuksen laa-

tuun. 

 

Tuloksen järjestelyn mittareita on myös kritisoitu heikkoina tilintarkastuksen laadun 

mittareina. Bamber & Bamber uskovat näiden yleisesti käytettyjen mittareiden olevan 

heikkoja tilintarkastuksen laadun mittaamisessa, ja he peräänkuuluttavat uusien mitta-

reiden kehittämistä (Bamber & Bamber 2009.) Kritiikistä huolimatta, tuloksen järjes-

telyllä on lukuisissa tutkimuksissa todettu olevan yhteys tilintarkastuksen laatuun, ja 

siksi sitä voidaan pitää validina mittarina myös tässä tutkielmassa.  

3.2.2 Tilintarkastuspalkkiot 

Korkean tilintarkastuspalkkion uskotaan kertovan tilintarkastuksen korkeasta laadusta 

(Hay ym. 2006). Yrityksen maksama tilintarkastuspalkkio muodostuu kahdesta asi-

asta, tilintarkastukseen käytettyjen resurssien määrästä sekä niiden laadusta. Tilintar-

kastus on tuotteena erilainen, ja tarkastettavilla yrityksillä on jonkin verran valinnan 

vapautta minkä tasoisesta tilintarkastuksesta he ovat valmiita maksamaan. Näin ollen 

tilintarkastusta ei voida ajatella standardoituna hyödykkeenä, joka määräytyisi yksin 

sääntelyyn perustuen. (Ball ym. 2012.)  
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Tilintarkastuksen laatua voidaan tarkastella myös arvioimalla tarkastuksen hyötyjä ja 

kustannuksia. Lähtökohtaisesti tilintarkastuspalkkiot suhteutettuna liikevaihtoon pie-

nenevät yrityksen koon kasvaessa, ja niitä pidetään melko pieninä kaikissa kokoluo-

kissa. Yhdysvaltalaisista listayhtiöistä lasketun arvion mukaan palkkiot ovat keski-

määrin 0,04 % liikevaihdosta ja 0,03 % markkina-arvosta. Palkkioiden arvioidaan ole-

van pienimmällä kymmenesosalla keskimäärin noin 2 % liikevaihdosta ja suurimmalla 

kymmenyksellä vain 0,01 % liikevaihdosta. Vaikka epäonnistumisaste on pieni, yritys 

voi sijoittaa liikaa tilintarkastuksen laatuun, mikäli siitä saavutetut hyödyt eivät ole 

suhteessa yhtä suuret. Suurella osalla yrityksistä tilitarkastus on lainmukaisesti tyydyt-

tävällä tasolla, joten kustannus-hyöty -analyysi ei kerro juurikaan tarkastuksen laa-

dusta, vaikka alhainen epäonnistumisaste saavutetaankin kohtuullisilla kustannuksilla. 

(Francis 2004.)  

 

Tilintarkastuspalkkioihin vaikuttavat asiakkaan ominaisuudet, tilintarkastajan ja tilin-

tarkastusyhteisön ominaisuudet, sekä toimeksiantosuhteen ominaisuudet. Asiakkaan 

eli tarkastettavan yrityksen ominaisuuksista palkkioihin vaikuttaa muun muassa yri-

tyksen koko, riskisyys, kannattavuus, velkaisuus, omistuksen muoto, sisäisen kontrol-

lin taso, hallinnointi ja toimiala. Tilintarkastajan ja -yhteisön osalta vaikuttavat muun 

muassa tilintarkastajan laatu, tilintarkastussuhteen pituus ja tilintarkastajan sijainti. 

Toimeksiantosuhteessa vaikuttavia tekijöitä ovat kuinka suuri viive on tilinpäätöksen 

valmistumisesta tilintarkastuksen raportointiin, tilintarkastuksen kausiluonteinen kiire 

(ns. kevätkiire), ongelmat tarkastusprosessissa, konsultointipalvelut (NAS) ja rapor-

tointi. (Hay ym. 2006.)  

 

Tilintarkastuspalkkioilla on todettu olevan positiivinen yhteys maassa vallitsevaan oi-

keusvastuullisuuden ympäristöön, eli palkkiot kasvavat kun vastuuympäristö tiukke-

nee. Tiukemmassa vastuuympäristössä tilintarkastuspalvelu monimutkaistuu ja siitä 

tulee vähemmän standardoitu palvelu. (Kallunki ym. 2007) 

 

Simunicin uraauurtava artikkeli käsittelee tilintarkastuspalveluiden hinnoittelua ja ti-

lintarkastusalan kilpailukykyä. Tilintarkastuspalveluiden hinnoittelu on monimut-

kaista. Lähtökohtaisesti tilintarkastuspalkkio on yksikköhinta kerrottuna tarkastuksen 

(tunti)määrällä. Tilintarkastaja on kuitenkin lain edessä vastuussa tarkastamastaan ti-

linpäätösaineistosta sen käyttäjäryhmille. Siksi hinnoittelussa on myös huomioitava 
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mahdolliset menetykset vastuusta johtuen, kuten oikeudenkäyntikulut ja muut tulevat 

tappiot. (Simunic 1980.)  

 

Riskitekijä huomioiden saadaan tilintarkastuksessa laajalti käytetty hinnoittelumalli 

johdettuna Simunicin mallista. Kallunki ym. esittävät sen seuraavassa muodossa:  

 

E(C) = cq + E(d)E(l),        (1) 

 

missä E(C) on tilintarkastajan odotetut kokonaiskustannukset, c on kustannus yksik-

köä kohden, q on tilintarkastajan tarkastukseen käyttämien resurssien määrä ja 

E(d)E(l) on vastuusta mahdollisesti aiheutuvat menetykset. E(d) on mahdollisten tap-

pioiden odotettu nykyarvo, tappiota voi aiheutua esimerkiksi oikeudenkäyntikuluista 

ja maineen menetyksestä. E(l) on todennäköisyys sille, että tappiot toteutuvat. (Simu-

nic 1980, Kallunki ym. 2007.) 

 

Eturistiriidoista aiheutuvia kustannuksia kutsutaan agenttikustannuksiksi, jollaisena 

voidaan ajatella myös tilintarkastuksesta aiheutuvaa kustannusta eli tilintarkastuspalk-

kiota (DeAngelo 1981b). Tilintarkastajalta menee enemmän resursseja tarkastuksen 

suorittamiseen, mitä suurempi agenttiongelma tarkastettavassa yrityksessä on. Siitä ai-

heutuu siten myös suurempi tilintarkastuspalkkio. Tilintarkastuspalkkioiden ja johdon 

omistusosuuden välillä on todettu olevan negatiivinen yhteys, eli mitä suurempi joh-

don omistusosuus, sitä pienempi palkkio, johtuen pienemmistä agenttikustannuksista. 

Vapaalla kassavirralla on puolestaan todettu olevan positiivinen suhde tilintarkastus-

palkkioihin, eli mitä suurempi kassavirta sitä suurempi palkkio. Tämä johtuu siitä, että 

laajat kassavarannot antavat johdolle enemmän valinnan mahdollisuutta varojen käy-

tössä, mikä kasvattaa agenttiongelmaa, jota valvomaan tilintarkastusta tarvitaan ene-

nevässä määrin. (Nikkinen & Sahlström 2004.) 

 

Agenttiteoria selittää siis jossain määrin tilintarkastuspalkkioita kansainvälisellä ta-

solla, kun taas kontrollimuuttujat vaihtelevat maiden välillä johtuen kansantaloudelli-

sesta ja kirjanpidollisesta ympäristöstä. Agenttiteorian avulla voidaan kuitenkin luoda 

yleinen kehys hinnoittelulle, jolle on tarvetta tilintarkastajien keskuudessa. (Nikkinen 

& Sahlström 2004.) 
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Pitemmällä tilintarkastussuhteella on todettu olevan yhteys palkkioon, kun taas tilin-

tarkastajan vaihtamisen on todettu liittyvän alempaan palkkioon. Tilintarkastajan toi-

mialaerikoistumisesta on myös maksettava hieman lisää. Preemio on arvioiden mu-

kaan noin 10 % – 30 %. Lisäksi konsultointipalkkioiden ja tilintarkastuspalkkioiden 

välillä on todettu olevan positiivinen riippuvuus. (Hay 2013, Francis 2004.)  

 

Tilintarkastuspalkkioita tarkasteltaessa on hyvä muistaa ’low ball’ -ilmiö. Se tarkoit-

taa, että tilintarkastussuhteen alussa palkkiot asetetaan todellisia kustannuksia alhai-

simmiksi. (DeAngelo 1981a.) Lainsäätäjien ja median taholta ilmiöllä on pelätty ole-

van tilintarkastuksen laatua heikentävä vaikutus, vaikka DeAngelon sekä Sankaragu-

ruswamyn ja Whisenantin mukaan sillä ei ole vaikutusta tilintarkastajan riippumatto-

muuteen.  Vuonna 2002 säädetyn Sarbanes-Oxley Act:a (SOX) edeltävänä aikana en-

simmäisen vuoden palkkioissa on todettu olevan alennusta. Huang ym. mukaan 

vuonna 2001 alennuksen määrä oli noin 24 % Big N -yhteisöjen osalta. Empiiriset 

havainnot osoittavat, että SOX-sääntelyn jälkeisenä aikana ei ole havaittu toimeksian-

tosuhteen alkuun liittyneitä alennuksia. Päinvastoin, Huang ym. osoittavat, että vuonna 

2006 ensimmäisen vuoden palkkioissa oli 16 %:n lisä verrattuna jatkuviin toimeksian-

toihin. Heidän mukaansa Big N -yhteisöt ovat varovaisempia uusasiakashankinnan ja 

hinnoittelun suhteen SOX-sääntelyn jälkeisenä aikana. (Huang, Raghunandan & Rama 

2009.) Sankaraguruswamy ja Whisenant (2009) puolestaan osoittavat, että ensimmäi-

sen vuoden palkkiot ovat alennettuja vaikka tilintarkastuspalkkioiden määrä julkais-

taan tilinpäätöksen liitetietona. 

 

Tilintarkastuspalkkioihin vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon. Tutkimusten yhtei-

sinä tuloksina voidaan todeta, että yrityksen koko, monimutkaisuus ja riski kontrolli-

muuttujina ovat suhteessa tilintarkastuspalkkioihin. (Hay, Knechel & Wong 2006.) 

3.2.3 Tilintarkastajan koko 

Tilintarkastuksen kuluttajille aiheutuu kustannuksia tilintarkastuksen laadun arvioin-

nista, ja kustannukset ovat yleensä merkittäviä. Tämä siksi, että ensinnäkin kuluttaja 

ei voi suoraan arvioida varsinaista tilintarkastusprosessia. Toiseksi, kuluttaja ei tiedä 

yrityksen ja tilintarkastajan sopimuksen aiheuttamista kannustimista, jotka vaikuttavat 
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löydetyn virheen raportointiin. Näistä kustannuksista johtuen kuluttajille potentiaali-

nen laatua korreloiva ”edullisempi” mittari on tilintarkastajan koko. (DeAngelo 

1981b.) 

 

DeAngelo toteaa tilintarkastuksen laadun olevan riippuvainen tilintarkastajan koosta. 

Koolla tarkoitetaan tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön kokoa asiakkaiden mää-

rällä mitattuna. Ison asiakaskunnan omaava tilintarkastaja on vähemmän riippuvainen 

yksittäisestä tarkastettavasta asiakkaasta. Pienemmän asiakaskunnan omaavalla tilin-

tarkastajalla on enemmän kannustimia säilyttää asiakkuus ja käyttäytyä opportunisti-

sesti tilintarkastuksen korkean laadun kustannuksella. Pienen asiakaskunnan omaava 

tilintarkastaja on siis enemmän riippuvainen yhdestä asiakkuudesta. DeAngelon mu-

kaan ison asiakaskunnan omaavalla tilintarkastajalla on enemmän menetettävää, mi-

käli hän luopuu korkeasta laadusta antaen virheellisen tilintarkastuskertomuksen. 

Siksi, muiden asioiden ollessa yhtäläisiä, isolla tilintarkastajalla on vähemmän kan-

nustimia käyttäytyä opportunistisesti vaikka saattaisikin menettää asiakkuuden, ja 

siksi tilintarkastuksen laatu on korkeampi. (DeAngelo 1981b.) 

 

Tilintarkastajan koon yksinkertaisessa ”iso vs. pieni” kahtiajakoajattelusta on Francik-

sen mukaan siirrytty vuosien saatossa eteenpäin. Isoilla tarkoitetaan Big N (tai Big 4) 

tilintarkastusyhteisöjä, joita ovat tällä hetkellä Deloitte, EY (Ernest & Young), KPMG 

ja PwC (PricewaterhouseCoopers). Näitä Big N -tilintarkastusyhteisöjä ei voida enää 

ajatella yhtenäisenä ryhmänä vaan näiden sisällä on kolme erottavaa tekijää. Niitä ovat 

toimialan asiantuntijuus, institutionaaliset erot maiden välillä ja erot paikallistoimisto-

jen välillä. Toimialan asiantuntijuudella tarkoitetaan, että toimialan sisällä jollakin 

isolla tilintarkastusyhteisöllä on toisia yhteisöjä suurempi markkinaosuus. (Francis 

2004.) 

 

Toimialaosaamisen on todettu johtavan korkeampiin palkkioihin, korkeampaan tilin-

tarkastuksen laatuun ja korkeampaan tuloksen laatuun, silloin kun yritys on palkannut 

oman toimialansa johtavan tilintarkastusosaajan. Tilintarkastuksen laadun tarkkailun 

on todettu olevan hyödyllisempää paikallistoimistojen tasolla, koska toimeksiantosuh-

teita johdetaan toimistotasolta ja tilintarkastusyrityksen tarkkailu kokonaisuudessaan 

ei välttämättä anna juurikaan tietoa varsinaisesta tarkastusta suorittavan tahon eli pai-
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kallistoimiston toiminnasta. (Francis 2004.) Paikallistoimistotasolla on löydetty tulok-

sia muun muassa siitä, että asiakkaan koolla ja tilintarkastuksen käyttäytymisellä on 

yhteys. Tätä yhteyttä ei ole pystytty toteamaan koko tilintarkastusyhteisötasolla. Toi-

mistojen isoilla asiakkailla on vähemmän tuloksen järjestelyä ja ne saavat todennäköi-

semmin muokatun kertomuksen. (Reynold & Francis 2000.) 

3.2.4 Tilintarkastusraportointi 

Tilintarkastuskertomuksen ollessa ainoa julkisesti havaittava tulos suoritetusta tilintar-

kastuksesta, aiheuttaa asetelma haastetta laadun arviointiin. Kertomus on yleispätevä 

muodoltaan ja suuri osa raporteista on puhtaita eli vakiomuotoisia tilintarkastuskerto-

muksia. Tilintarkastusraportoinnin informaatioarvoa on vaikea arvioida ensinnäkin 

siksi, että kertomus julkaistaan yhtä aikaa muun tilinpäätösinformaation kanssa, joten 

sen irrallisia vaikutuksia on lähes mahdotonta arvioida. Toiseksi, kertomus ei yleensä 

tuota yllätyksellistä informaatiota vaan toistaa jo aiemmin ilmi tulleita ei-puhtaita ker-

tomuksia. Suurin osa tutkimuksista koskevatkin ensimmäistä kertaa raportoiduista 

muokatuista kertomuksista, koska niillä on yllätysarvoa. Informaatioarvoa voidaan ar-

vioida myös tutkimalla onko muokatulla kertomuksella ennustusarvo. (Francis 2004.) 

 

Mikäli sijoittajat reagoivat muokattuun tilintarkastuskertomukseen kuten muihinkin 

huonoihin uutisiin, voidaan tilintarkastuksen laadun olettaa olevan korkea, koska ker-

tomus tuo julki hyödyllistä tietoa. Mikäli muokatulla kertomuksella on vähän tai ei 

lainkaan tietoa välittävää vaikutusta, voidaan tilintarkastuksen laadun katsoa olevan 

heikko, koska sijoittajille olisi ikään kuin yhdentekevää julkaistaanko kertomusta vai 

ei. (Francis 2004.) Taloudellisen tiedon julkistamisella, kuten tilintarkastuskertomuk-

sella, katsotaan olevan arvoa sijoittajien päätöksentekoprosessissa mikäli osakekurssit 

reagoivat jollakin tavalla julkistettuun tietoon (Scott 2015: 153). 

 

Tilintarkastusraportoinnin informaatioarvoa vähentävät myös väärinraportoinnit. 

Näillä tarkoitetaan vääriä negatiivisia kertomuksia, eli annetaan puhdas kertomus, 

vaikka pitäisi antaa muokattu kertomus tarkastuskohteen toimintaedellytysten ollessa 

heikentyneet. Toinen väärinraportoinnin muoto on väärä positiivinen eli annetaan 

muokattu kertomus vaikka yritys ei joudu myöhemmin talousvaikeuksiin. On kuiten-
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kin muistettava, että tilintarkastajan tehtävä ei ole arvioida konkurssin todennäköi-

syyttä. Yleisempi tilanne on, että tilintarkastaja ei raportoi ongelmista vaikka syytä 

olisi eli hän antaa niin sanotun väärä negatiivisen kertomuksen. (Francis 2004.) 

 

Lennox ym. tutkivat päävastuullisen tilintarkastajan pakollisen rotaation vaikutusta ti-

lintarkastuksen laatuun. He määrittävät tilintarkastuksen laadun olevan tilintarkastus-

oikaisujen esiintyvyyden yleisyys. Se tarkoittaa, että tilintarkastamattomat raportit si-

sältävät olennaisen virheen, jonka tilintarkastaja havaitsee ja virhe oikaistaan. Tämän 

tuloksena syntyy muokattu tilintarkastuskertomus. Tutkimuksessa löydetään merkit-

seviä tuloksia, että tilintarkastuksen laatu on korkeampi välittömästi pakollista rotaa-

tiota ympäröivinä vuosina, eli lopettavan tilintarkastajan viimeisenä vuotena ja uuden 

aloittavan tilintarkastajan ensimmäisen vuoden aikana. (Lennox ym. 2014.) 

 

Carey ja Simnett käyttävät kolmea mittaria tilintarkastuksen laadun arvioinnissa, ja 

yksi niistä on tilintarkastajan taipumus antaa muokattu tilintarkastuskertomus talou-

dellisissa vaikeuksissa olevasta yrityksestä koskien yrityksen toimintaedellytyksiä. 

Tutkimus osoittaa, että pitemmässä tilitarkastussuhteessa on alhaisempi taipumus an-

taa muokattu tilintarkastuskertomus vaikeuksissa olevalle yritykselle. Tulokset osoit-

tavat siten, että tilintarkastuksen laatu heikkenee pitkissä toimeksiantosuhteissa. (Ca-

rey & Simnett 2006.) 

3.3 Tutkimusaiheen motivointi 

Tässä pro gradu -tutkielmassa pyritään selvittämään onko tilintarkastuksen rotaatiolla 

vaikutusta tilintarkastuksen laatuun. Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että rotaatiolla 

on vaikutusta laatuun. Mielenkiintoista kuitenkin on, että parantaako vai heikentääkö 

tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön vaihtaminen tilintarkastuksen laatua, koska 

tutkimustulokset ovat ristiriitaisia sen suhteen. Yksi syy ristiriitaisiin tuloksiin on, että 

laatuun vaikuttavat monet tekijät, ja laadun mittareita on monia, mikä tekee laadun 

arvioimisesta yksiselitteisesti haastavaa. Tämä asetelma motivoi tutkimaan aihetta li-

sää.  

 

Suomalaisella aineistolla tehdyt tutkimukset ovat harvassa, vaikka aihetta on tutkittu 

laajasti kansainvälisellä tasolla. Tällä tutkimuksella pyritään tuomaan lisänäkemystä 
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erityisesti Suomessa käytävään keskusteluun rotaation vaikutuksista, koska aineistona 

käytetään suomalaisia pörssiyhtiöitä. Rotaatio on jo pitkään ollut merkittävä asia tilin-

tarkastuksen kiristyvässä sääntelyssä, ja uudet vaatimukset ovat tulossa EU:n alueella 

voimaan vuonna 2016 koskien firmarotaatiota. Rotaation uskotaan lainsäätäjien puo-

lelta olevan olennainen asia riippumattomuuden säilyttämiseksi, huolimatta ristiriitai-

sista tutkimustuloksista, ja riippumattomuus on laadukkaan tilintarkastuksen asetel-

man keskiössä. Aihe on siksi myös erittäin ajankohtainen. 

 

Tilintarkastajan toimiessa rajoitetun ajan uskotaan hänen säilyttävän riippumaton nä-

kökulma eikä liian läheistä suhdetta asiakasyritykseen pääse syntymään. Toisaalta ro-

taatiosääntelyä vastustavat puolustavat näkemystään sillä, että tilintarkastajan tieto-

taito kehittyy vasta tarkastussuhteen edetessä ja siten pitemmän asiakassuhteen aikana 

tilintarkastaja pystyy omaksumaan paremman tietotaidon tarkastuskohteena olevan 

yrityksen taloudesta ja hallinnosta. Tämän tietotaidon ansiosta hän pystyy tekemään 

parempia päätöksiä tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta.  
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4 TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimusaineisto 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käytetään tutkimusaineistona Helsingin pörssiin listau-

tuneita yrityksiä aikavälillä 2001–2013. Alkuperäinen aineisto on kerätty Oulun yli-

opiston kauppakorkeakoulun käytössä olevista Thomson Reuters Knowledge Direct ja 

Worldscope -tietokannoista. Aineistoa on täydennetty keräämällä tietoja tilintarkasta-

jista, tilintarkastusyhteisöistä ja tilintarkastuspalkkioista yritysten vuosikertomuksista. 

 

Tietokannasta saadun tilintarkastajakoodin avulla on lähtökohtaisesti tunnistettu yhti-

össä tapahtuneet tilintarkastusyhtiön vaihtumiset. Yrityksen vuosikertomuksista on 

vahvistettu vaihtuminen, sekä kerätty tieto siitä, onko yhtiössä vaihtunut pelkkä pää-

vastuullinen tilintarkastaja vai sekä tilintarkastaja että tilintarkastusyhteisö. Vaihtoja 

tunnistettiin vuosina 2001–2013 kuusikymmentäkuusi (66) kappaletta, joista seitse-

mässä (7) vaihtui pelkkä päävastuullinen tilintarkastaja ja viidessäkymmenessä yhdek-

sässä (59) vaihtui sekä tilintarkastusyhteisö että päävastuullinen tilintarkastaja. Tieto-

kanta-aineistosta saatu tilintarkastajakoodi on tilintarkastusyhteisömuotoinen, joten 

tutkimuksessa ei ole voitu huomioida kaikkia päävastuullisen tilintarkastajan vaihtu-

misia kyseisellä ajanjaksolla. Tutkimuksessa ei siksi voida kunnolla tutkia erikseen 

päävastuullisen rotaatioita ja firmarotaatiota. Tietokannan tietoja on täydennetty myös 

tilintarkastuspalkkioiden osalta. Vuosikertomuksista on poimittu tieto tilintarkastajalle 

maksetuista varsinaisen tarkastuksen palkkioista ja muista palkkioista.  

 

Vaikka suomalaiset listayhtiöt sanovat kilpailuttavansa tilintarkastuksen säännölli-

sesti, esim. 5–7 vuoden välein (Karttunen & Torniainen 2014), kilpailutus ei välttä-

mättä johda tilintarkastajan ja -yhteisön vaihtamiseen, vaan lopputuloksena voi olla 

myös sopimuksen päivittäminen nykyisen palveluntarjoajan kanssa. Tutkimuksen 

kohteena olleiden yritysten vuosikertomuksista oli nähtävissä jonkin verran mainin-

toja, että tilintarkastus oli kilpailutettu, mutta yritys oli päätynyt jatkamaan yhteistyötä 

nykyisen tilintarkastusyhteisön kanssa. 
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4.2 Tutkimusmenetelmät 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa käytetään tutkimusmenetelmänä usean muuttujan reg-

ressioanalyysia. Tällä menetelmällä pyritään usean selittävän muuttujan avulla selittä-

mään yhtä selitettävää muuttujaa (Metsämuuronen 2008: 87). Tässä tutkielmassa py-

ritään selvittämään onko tilintarkastajan rotaatiolla vaikutusta tilintarkastuksen laa-

tuun, jonka mittareina käytetään kokonaismuuntoeroja ja tilintarkastuspalkkioita. Tut-

kimuksessa käytetään kolmea erilaista regressioyhtälöä, joista kaksi koskevat muun-

toeroja, ja kolmas tilintarkastuspalkkioita.  

 

Tutkimuksessa käytetty aineisto on niin sanottu paneeliaineisto, jossa havaintoaineisto 

koostuu samoista yrityksistä, joista tehdään havaintoja eri vuosina. (Balnaves & Ca-

puti 2001: 25–26.) Tässä tutkielmassa aikasarjat ovat kahden vuoden ja viiden vuoden 

mittaisia, ja ne ympäröivät rotaatiota. Regressioanalyysissä poikkeavat havainnot eli 

outlierit voivat aiheuttaa ongelmaa tulosten tulkinnassa. (Metsämuuronen 2008: 101). 

Tässä tutkielmassa poikkeavat havainnot on korvattu jakauman 1 % ja 99 % kohtien 

arvoilla.  

 

Tutkimustuloksien yhteydessä esitetään regressiomallin kertoimien p-arvot, jotka ku-

vaavat tulosten tilastollista merkitsevyyttä. Sen avulla voidaan tehdä päätelmiä siitä 

todennäköisyydestä, että tutkitun otoksen tulokset olisivat voimassa myös perusjou-

kossa. Tulosten tulkinnassa noudatetaan ohjeistusta, jonka mukaan tulos on tilastolli-

sesti erittäin merkitsevä, jos p ≤ 0,001, merkitsevä jos 0,001 < p ≤ 0,01, melkein mer-

kitsevä jos 0,01 < p ≤ 0,05 ja suuntaa antava jos 0,05 < p ≤ 0,1. Tässä tapauksessa 

perusjoukolla tarkoitetaan kaikkia suomalaisia pörssiyhtiöitä. Tilastollinen merkit-

sevyys ei kuitenkaan itsessään kerro onko tulos käytännössä tärkeä, eli ovatko tulokset 

sisällöllisesti merkitseviä. (Heikkilä 2008: 194–195.) 

 

Käytettävän tutkimusmenetelmän heikkoutena on aikasarja-analyysissä usein tapah-

tuva monistaminen, joka voi aiheuttaa pientä vääristymää aineistoon. Peräkkäisinä 

vuosina tapahtuvat tilintarkastajan tai -yhteisön vaihtamiset edellyttävät yritysvuosiha-

vaintojen monistamista. Tutkimuksen tekemiseen voi aina sisältyä satunnaisia ja sys-
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temaattisia virheitä. Aineiston käsittelyssä on pyritty huolellisuudella välttämään vir-

heet sekä tietojen keruu että käsittelyvaiheessa. Tutkimuksen tulosten kannalta mah-

dollisilla satunnaisilla virheillä ei uskota olevan olennaista merkitystä. 

4.2.1 Muuntoerot laadun mittarina 

Yrityksen kirjanpidon tulos muodostuu kahdesta elementistä: liiketoiminnan kassavir-

rasta ja suoriteperusteisista eristä eli muuntoeroista. Näistä viimeksi mainitut ovat las-

kennallisia eriä, ja niiden muodostamisessa käytetään johdon päätäntävaltaa. Mikäli 

johdon valinnat eivät perustu siihen, että kirjanpidon luvut kuvaisivat parhaalla mah-

dollisella tavalla yrityksen taloudellista tilannetta, vaan esimerkiksi johdon omia ta-

voitteita, on se negatiivista tuloksen järjestelyä. (Scott 2015: 445–449.) Tilintarkasta-

jan tulisi korkeaa laatua vaaliessaan rajoittaa tuloksenjärjestelyä, ja havaita kyseen-

alaiset tilinpäätöskäytännöt sekä raportoida niistä. Tässä tutkielmassa muuntoerot ovat 

siis kirjanpidon tuloksen ja liiketoiminnan kassavirran erotus ennen satunnaiseriä ja 

jatkumattomia toimintoja. (Phillips, Pincus & Reco 2003.) 

 

TACit = EBEIit – (CFOit – EIDOit),       (2) 

 

missä TACit = yrityksen i kokonaismuuntoerot vuonna t, 

EBEIit = yrityksen i tulos ennen satunnaiseriä ja jatkumattomia toimintoja 

vuonna t, 

CFOit = yrityksen i liiketoiminnan kassavirta vuonna t, 

EIDOit = yrityksen i satunnaiserät ja jatkumattomat toiminnot vuonna t. 

 

Ensimmäinen tutkimuksessa käytetty regressiomalli kuvaa vaihtumisen vaikutusta ko-

konaismuuntoerojen tasoon. 

 

TACit = α + β1ROTit + β2logSIZEit + β3logAGEit + β4LEVit + β5GROWTHit + 

β6FEERATIOit + β7LOSSit + β8INDit + β2009-2010YEAR + ε it,   (3) 

 

missä TACit = yrityksen i kokonaismuuntoerot vuonna t jaettuna keskimääräisellä 

taseen loppusummalla, 

ROTit = vaihtumista kuvaava dummymuuttuja: 



   42 

 

 

ROTit (0.1.2) = saa arvon 1 jos päävastuullinen tilintarkastaja vaihtunut, 

arvon 2 jos vaihtunut sekä päävastuullinen että tilintarkastusyhteisö, 

muutoin arvon 0, 

ROTit (0.1) = saa arvon1 jos päävastuullinen tilintarkastaja tai yhteisö 

vaihtunut tai molemmat vaihtuneet, muutoin arvon 0 

logSIZEit = yrityksen i koko, luonnollinen logaritmi taseen loppusummasta 

vuoden t lopussa, 

logAGEit = luonnollinen logaritmi yrityksen i iästä vuonna t, mitattuna lis-

tautumisesta, 

LEVit = yrityksen i velkaisuus vuonna t, vieras pääoma jaettuna taseen lop-

pusummalla, 

GROWTHit = yrityksen i kasvu vuonna t, liikevaihdon muutoksella mitat-

tuna, 

FEERATIOit = yrityksen i tilintarkastajalle maksettujen muiden palkkioi-

den suhde kaikkiin palkkioihin vuonna t, 

LLOSit = dummymuuttuja: saa arvon 1 jos edellisen vuoden tulos tappiol-

linen, muutoin arvon 0, 

INDit = toimialan dummymuuttuja: saa arvon 0 jos yrityksen toimiala teol-

lisuus, muutoin arvon 1, 

YEAR2009–2010 = dummymuuttuja tapahtumavuodesta, 

εit = virhetermi. 

 

Muuttuja ROT kuvaa tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön vaihtumisen vaikutusta 

kokonaismuuntoerojen tasoon, ja se on tutkimuksen ensisijainen kiinnostuksen kohde. 

Rotaatiomuuttujasta esitetään kaksi variaatiota, toinen on kolmiportainen ja toinen 

kaksiportainen. Kolmiportaisessa rotaatiomuuttujassa arvo 2 tarkoittaa että päävas-

tuullinen tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö ovat molemmat vaihtuneet, arvo 1 tar-

koittaa että vain päävastuullinen tilintarkastaja on vaihtunut, ja yritysvuosihavainnot 

jolloin muutoksia ei ole ollut saavat arvon 0. Mikäli yhtiön vuosikertomuksessa ja ti-

lintarkastuskertomuksessa on mainittu kaksi päävastuullista tilintarkastajaa, vaihto on 

tunnistettu vain tilanteissa kun molemmat tarkastajat ovat vaihtuneet. Kaksiportaisessa 

rotaatiomuuttujassa arvo 1 tarkoittaa että yhtiössä on vaihtunut päävastuullinen tilin-

tarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tai molemmat, ja vuodet jolloin muutoksia ei ole 

ollut saavat arvon 0. 
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Rotaatiomuuttujan kertoimen ollessa positiivinen, vaihtumisella olisi muuntoerojen ta-

soa kasvattava vaikutus, mikä tulkitaan laatua heikentäväksi. Jos kerroin osoittautuu 

puolestaan negatiiviseksi, vaihtuminen vähentäisi muuntoerojen tasoa, mikä tarkoit-

taisi rotaation parantavan tilintarkastuksen laatua.  

 

Mallissa on useita kontrollimuuttujia perustuen aiempiin tutkimuksiin, koska niillä 

odotetaan olevan vaikutusta muuntoeroihin. Yrityksen koko vaikuttaa muuntoerojen 

tasoon, joten muuttuja logSIZE, kokonaisvarallisuutena mitattuna, kontrolloi yrityksen 

koon vaikutusta mallissa, koska suuret yritykset raportoivat yleensä suurempia muun-

toeroja (Dechow & Dichev 2002). Yrityksen ikä, muuttuja logAGE, kontrolloi yrityk-

sen iän vaikutusta muuntoeroihin, koska muuntoerojen määrä vaihtelee yrityksen elin-

kaaren aikana (Anthony & Ramesh 1992). Yrityksen riskiä kontrolloidaan velkaisuutta 

kuvaavalla muuttujalla LEV. Kontrollimuuttuja LLOS kuvaa tappiollisten vuosien vai-

kutusta. (Carey & Simnet 2006.) Muuntoerojen odotetaan liittyvän yrityksen kasvuun, 

joten kasvua kontrolloidaan muuttujalla GROWTH, joka mittaa liikevaihdon kasvua 

(Johnson ym. 2002). Konsultointipalveluiden osuudella kaikista tilintarkastajalta oste-

tuista palveluista on todettu olevan laatuun vaikuttava rooli, sitä kontrolloi muuttuja 

FEERATIO (DeFond, Raghunandan & Subramanyam 2002). Toimialan vaikutus, 

muuttuja IND, on myös kontrolloituna, koska muuntoerot vaihtelevat toimialoittain 

(Barth ym. 2001). Vuosimuuttujat YEAR2009–2010 kontrolloivat finanssikriisin vaikutusta 

muuntoeroihin.  

 

Toinen tutkimuksessa käytetty regressiomalli on muutoin sama kuin ensimmäinen 

malli, mutta siinä käytetään selitettävänä muuttujana kokonaismuuntoerojen muutosta 

muuntoerojen tason sijaan. 

 

∆TACit = α + β₁ROTit + β₂logSIZEit + β₃logAGEit + β₄LEVit + β₅GROWTHit + 

β6FEERATIOit + β7LLOSit + β8INDit + β2009-2010YEAR + εit,   (4) 

 

missä   ∆TACit = muuntoerojen muutos aiempaan vuoteen verrattuna. 
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4.2.2 Tilintarkastuspalkkiot laadun mittarina 

Kolmas tutkimuksessa käytetty regressiomalli kuvaa vaihtumisen ja muiden muuttu-

jien vaikutusta laadun mittarina olevaan tilintarkastuspalkkioon.  

 

logFEEit = α + β₁ROTit + β₂logSIZEit + β₃logAGEit + β₄LEVit + β5FOREIGNit 

+ β6QRit + β7ROAit + β8LLOSit + β9INDit + β2009-2010YEAR + εit,   (5) 

 

Missä  logFEEit = yrityksen i luonnollinen logaritmi maksetuista tilintarkastus-

palkkioista vuonna t, 

FOREIGNit = yrityksen i ulkomaanmyyntien osuus liikevaihdosta  

vuonna t, 

QRit = yrityksen i Quick ratio vuonna t, maksuvalmiuden tunnusluku, 

ROAit = yrityksen i kokonaispääoman tuotto vuonna t. 

 

Mallissa käytettyjen jo aiemmin määriteltyjen muuttujien määritelmä on aiempia mää-

ritelmiä vastaava. Kolmannessa mallissa ollaan myös erityisen kiinnostuneita tilintar-

kastajan ja tilintarkastusyhteisön vaihtumisen, muuttuja ROT, vaikutuksesta tilintar-

kastuspalkkioihin, jotka toimivat laadun mittarina. Mikäli vaihtumisen kerroin saa po-

sitiivisen etumerkin, vaihtumisella olisi palkkioita korottava vaikutus, mikä tarkoittaisi 

rotaation parantavan laatua. Jos taas kerroin on negatiivinen, vaihtumisella voitaisiin 

todeta olevan palkkioita pienentävä vaikutus, mikä kuvastaisi laadun heikentymistä 

vaihtumisen seurauksena. 

 

Mallissa kontrolloidaan yrityksen koko, ikä, riski, maksuvalmius, kannattavuus, 

kompleksisuus ja toimiala. Näillä on lukuisissa tutkimuksissa todettu olevan vaiku-

tusta palkkioihin (Hay ym. 2006). Riskiä kontrolloidaan velkaisuudella (LEV), mak-

suvalmiutta Quick ratio -tunnusluvulla (QR), kannattavuutta kokonaispääoman tuotto-

asteella (ROA) ja kompleksisuutta ulkomaanmyyntien osuudella liikevaihdosta (FO-

REIGN). Finanssikriisin vaikutus kontrolloidaan vuosimuuttujilla (YEAR2009–2010).  

 

Palkkiomallista tutkitaan kaksi eri variaatioita, joista toisessa tilintarkastuspalkkoihin 

lasketaan vain varsinaisesta tilintarkastuksesta maksetut palkkiot, ja toisessa huomioi-
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daan kaikki tilintarkastajalle maksetut palkkiot sisältäen konsultointipalkkiot, vero-

neuvonnan ja muut palkkiot. Kallunki ym. (2007) mukaan tilintarkastajan kokonais-

palkitseminen koostuu sekä varsinaisen tilintarkastuksen palkkiosta että konsultointi-

palkkioista, ja nämä yhdessä kuvastavat tilintarkastuksen ja sen myötä tilinpää-

tösinformaation laadukasta tasoa. Useissa tutkimuksissa onkin käytetty kaikkien palk-

kioiden kokonaismäärää muuttujana, osin johtuen aineiston saatavuuteen liittyvistä 

seikoista. Varsinaisesta tarkastuksesta maksettujen palkkioiden ja konsultointipalkki-

oiden välillä on todettu olevan positiivisesti yhteys (Iyer, Iyer & Mishra 2003).  

 

Tutkimuksessa käytetystä palkkiomallista on jätetty pois useissa tutkimuksissa käy-

tetty dummymuuttuja Big N, joka kuvaa onko yrityksellä suuriin tilintarkastusyhtei-

söihin kuuluva tarkastaja. Aineisto osoittaa, että suomalaisilla pörssiyhtiöillä on lähes 

kaikilla Big N -yhteisöihin kuuluvat tilintarkastajat.  

 

Kaikissa kolmessa mallissa lasketaan yrityksen koosta (taseen loppusumma) ja iästä 

luonnolliset logaritmit. Lisäksi kolmannessa mallissa lasketaan myös tilintarkastus-

palkkioista luonnolliset logaritmit. Tutkimuksessa tutkittujen yritysten koot ja tilintar-

kastuspalkkiot vaihtelevat suuresti, joten logaritmointi normalisoi jakaumaa ja poistaa 

poikkeavien havaintojen merkitystä.  

 

Tutkimuksessa käytetään kahta eri tarkasteluajanjaksoa rotaation ympärillä. Toisessa 

tutkitaan välittömästi rotaatiota ympäröivät kaksi vuotta, eli vanhan tilintarkastajan/-

yhteisön viimeinen vuosi ja uuden tilintarkastajan/-yhteisön ensimmäinen toiminta-

vuosi. Toinen tarkasteluajanjakso sisältää viisi vuotta, joista kaksi on vanhan tilintar-

kastajan/-yhteisön viimeiset vuodet ja kolme uuden tilintarkastajan/-yhteisön kolme 

ensimmäistä toimintavuotta. Kuvio 1 havainnollistaa tarkasteluajanjaksoja. 

 

 

    - 2          -1           0          + 1         + 2 

Kuvio 1. Tutkimuksen tarkasteluajanjaksot  
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4.3 Tutkimusotoksen kuvaileva statistiikka 

Alkuperäisestä aineistosta tunnistettujen vaihtumisten jälkeen yrityksistä selvitetään 

vaihtoja ympäröivät [-2,+2] vuodet, yhteensä viiden vuoden tarkasteluajanjakso. Kaik-

kiaan aineisto sisältää enimmillään 287 yritysvuosihavaintoa. Puuttuvien havaintojen 

vuoksi tilintarkastuspalkkion (FEERATIO), maksuvalmiuden (QR) ja kokonaispää-

oman tuoton (ROA) havaintojen määrät ovat hieman alhaisemmat. Taulukko 1 ja 2 

esittelevät muuttujien tilastollisia ominaisuuksia. Taulukko 1 esittelee regressiomal-

leissa 1 ja 2 käytettyjen muuttujien ominaisuudet, taulukko 2 esittelee regressiomal-

lissa 3 käytetyt muuttujat, joita ei vielä ole listattu taulukossa 1. Taulukoissa kuvataan 

muuttujien havaintojen lukumäärä (n) keskiarvo, mediaani, keskihajonta, minimi, 75 

% fraktiili (Q3) ja maksimi. 

 

Taulukko 1. Muuttujien tilastolliset ominaisuudet regressiomallit 1 ja 2  

Muuttuja n Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Minimi Q3 Maksimi 

TAC 287 -0,056  -0,048  0,089 -0,571 -0,007 0,275 

∆TAC 287 -0,269  -0,277  4,713 -20,957 0,683 27,098 

ROT 0.1.2 287 0,436  0  0,812 0  0  2  

ROT 0.1 287 0,230  0  0,422 0  0  1  

SIZE 1 000 € 287 1 457 290  189 765  3 265 025  4 589  1 215 000  20 276 000  

AGE 287 11,1  10,0  6,2  0,0  16,0  28,0  

LEV 287 0,555  0,553  0,149 0,119 0,645 0,956 

GROWTH 287 0,124  0,046  0,575 -0,668 0,178 4,330 

LLOS 287 0,265  0  0,442 0  1  1  

IND 287 0,477  0  0,500 0  1  1  

YEAR 2009 287 0,118  0  0,324 0  0  1  

YEAR 2010 287 0,111  0  0,315 0  0  1  

FEERATIO 246 0,356  0,334 0,190 0  0,481 0,862 

TAC = kokonaismuuntoerot suhteutettuna taseen loppusummaan (keskimäärin), ∆TAC = kokonaismuuntoerojen 

muutos edellisvuoteen verrattuna, SIZE = yrityksen koko, taseen loppusumma vuoden lopussa, AGE = yrityksen 

ikä, vuosia listautumisesta, LEV = velkaisuus, vieras pääoma jaettuna taseen loppusummalla, GROWTH = liike-

vaihdon kasvu, FEERATIO = muut palkkiot / kaikki tilintarkastajalle maksetut palkkiot. 

 

Taulukosta 1 nähdään, että kokonaismuuntoerojen taso vaihtelee -57 % ja 28 % välillä, 

keskiarvon ollessa -5,6 %. Keskiarvo ja mediaani ovat lähellä tosiaan, joten poik-

keavien arvojen vaikutus keskiarvoon on vähäinen. Muuntoerojen korkea taso kertoo 

tuloksen heikosta laadusta ja päinvastoin (Becker ym. 1998). Tutkimusotoksessa suu-

rimmalla osalla yritysvuosihavainnoista (Q3 = -0,007) kokonaismuuntoerot ovat ne-

gatiivisia, mikä tarkoittaa että liiketoiminnan kassavirta on suurempi kuin kirjanpidon 
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tulos ennen satunnaiseriä. Mikäli kirjanpidon tulos olisi liiketoiminnan kassavirtaa 

suurempi, saattaisi kirjanpidon tulos sisältää kyseenalaisia muuntoeroja, joilla tulosta 

olisi mahdollisesti keinotekoisesti yritetty parantaa.  

 

Muuntoerojen muutos on keskimäärin -26,9 % eli muuntoerot ovat pienentyneet. Tut-

kittujen yritysten koko vaihtelee suuresti tutkitulla ajanjaksolla, taseen loppusumman 

minimi on 4,589,000 € ja maksimi on 20,276 m€, mediaanin ollessa 189,765,000 €. 

Aineiston yritykset ovat olleet keskimäärin 11 vuotta listautuneena Helsingin pörssiin 

tarkasteluajanjaksolla. Velkaisuus vaihtelee 11,9 % ja 95,6 % välillä, keskiarvon ol-

lessa 55,5 %. Liikevaihdon kasvu on positiivinen ja keskimäärin 12,4 %, mediaanin 

ollessa 4,6 %. Yritysten maksama konsultointipalkkioiden osuus kaikista tilintarkas-

tajille maksetuista palkkioista (FEERATIO) on 0 % – 86,2 %, keskiarvon ollessa 35,6 

%. Tutkimusmuuttujista kahdessa, liikevaihdon kasvu (GROWTH) ja muuntoerojen 

muutos (∆TAC), havaittiin muutamia poikkeavia havaintoja. Poikkeavat havainnot on 

korvattu jakauman 1 % ja 99 % kohtien arvoilla. Aineiston pienuuden vuoksi havain-

toja ei ole poistettu. 

 

Taulukko 2. Muuttujien tilastolliset ominaisuudet regressiomalli 3 

Muuttuja n Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Minimi Q3 Maksimi 

FEE (TT) € 246 524 220 203 500 792 155 12 000 689 394 6 300 000 

FEE (kaikki) € 246 798 474 370 000 1 095 624 13 000 1 052 500 7 600 000 

FOREIGN 287 0,427 0,473 0,342 0 0,731 1 

QR 268 1,012 0,890 0,625 0,190 1,150 6,510 

ROA 285 0,045 0,050 0,129 -0,426 0,101 1,250 

FEE (TT) = varsinaisesta tarkastuksesta maksetut palkkiot euroina, FEE (kaikki) = tilintarkastajalle maksetut palk-

kiot varsinaisesta tarkastuksesta ja konsultoinnista yhteensä euroina, FOREIGN = ulkomaanmyyntien osuus liike-

vaihdosta, QR = Quick ratio, maksuvalmiuden tunnusluku ja ROA = kokonaispääoman tuotto, kannattavuuden 

tunnusluku.  

 

Taulukko 2 osoittaa, että tutkimuksen yritysten maksamien varsinaisten tilintarkastus-

palkkioiden mediaani on 203 500 € (keskiarvo 524 220 €) tarkasteluajanjakson aikana, 

ja kaikkien tilintarkastajan palveluiden palkkioiden mediaani on 370 000 € (keskiarvo 

798 474 €). Palkkioiden välillä on suurta vaihtelua, joten mediaani kuvaa paremmin 

aineiston keskikohtaa kuin keskiarvo. Havaintoaineiston suurimmat suomalaiset pörs-

siyritykset maksavat varsinaisesta tilintarkastuksesta useita miljoonia euroja. 
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Yritysten kompleksisuuden mittarina tutkimuksessa käytetty ulkomaan myyntien 

osuus liikevaihdosta on keskimäärin 42,7 %. Maksuvalmiuden tunnusluku Quick ratio 

mittaa yrityksen lyhytaikaisten varojen suhdetta lyhytaikaisiin velkoihin. Luvun ol-

lessa suositusarvon mukainen 1, yrityksen rahoitusomaisuudella voitaisiin maksaa 

kaikki yrityksen lyhytaikaiset velat. Aineistossa Quick ratio on keskimäärin 1,012 

mikä on hyvää tasoa. Kannattavuutta mittaava kokonaispääoman tuotto (ROA) on kes-

kimäärin 4,5 % (mediaani 5 %), mikä on viitteellisten ohjearvojen mukaan heikon ja 

tyydyttävän rajalla. ROA kuvastaa minkä verran tilikaudella kertyy tuottoa yritystoi-

mintaan sitoutuneelle kokonaispääomalle.  

 

Regressiomallin selittävien muuttujien ei ole hyvä korreloida liian voimakkaasti kes-

kenään, koska silloin mallissa esiintyisi multikollineaarisuutta (Holopainen & Pulkki-

nen 2002: 275). Taulukoista 3 ja 4 nähdään, että malleissa käytettyjen selittävien muut-

tujien välillä ei ole voimakkaita korrelaatioita, joten multikollineaarisuuden ei pitäisi 

olla ongelma malleissa. 

 

Taulukko 3. Korrelaatiomatriisi regressiomallit 1 ja 2  

  
ROT  

(0.1.2) 

log 

SIZE 

log 

AGE 
LEV GROWTH 

FEE- 

RATIO 
LLOS IND 2009 2010 

ROT 0.1.2 1          

logSIZE 0,00 1         

logAGE 0,02 0,00 1        

LEV -0,02 0,25 -0,14 1       

GROWTH 0,09 -0,06 -0,01 -0,01 1      

FEERATIO -0,12 -0,09 -0,12 0,04 0,03 1     

LLOS 0,04 -0,17 0,17 0,17 -0,05 -0,02 1    

IND 0,00 0,02 -0,39 -0,04 -0,02 0,20 -0,21 1   

2009 -0,06 -0,08 0,00 -0,02 -0,28 -0,03 0,01 -0,02 1  

2010 0,06 -0,03 0,07 -0,02 0,06 0,04 0,29 -0,04 -0,15 1 
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Taulukko 4. Korrelaatiomatriisi regressiomalli 3 

  
ROT  

0.1.2 

log 

SIZE 

log 

AGE 
LEV FOREIGN QR ROA LLOS IND 2009 2010 

ROT 0.1.2 1           

logSIZE 0,01 1          

logAGE 0,02 0,11 1         

LEV -0,01 0,18 -0,03 1        

FOREIGN -0,07 0,32 0,28 0,29 1       

QR -0,05 -0,37 -0,01 -0,55 -0,13 1      

ROA 0,01 0,15 -0,24 -0,30 -0,17 0,17 1     

LLOS 0,04 -0,16 0,14 0,21 0,15 -0,03 -0,34 1    

IND 0,00 -0,05 -0,37 -0,14 -0,41 0,07 0,14 -0,20 1   

2009 -0,08 -0,09 0,02 -0,02 0,00 -0,03 -0,22 -0,01 -0,02 1  

2010 0,08 -0,04 0,10 -0,04 0,06 -0,01 -0,08 0,29 -0,04 -0,15 1 

 

Korrelaatiokertoimien ohella multikollineaarisuutta voidaan mitata VIF-arvoilla (va-

riance inflation factors), jotka esitetään taulukossa 5. Multikollineaarisuus ei näyttäisi 

olevan ongelma myöskään VIF-arvoilla mitattuna, arvot ovat alle 5. (Holopainen & 

Pulkkinen 2002: 279.)  

 

Taulukko 5. Selittävien muuttujien VIF-arvot 

  Paneeli A: Mallien 1 ja 2 selittävät muuttujat 

Muuttuja 
ROT  

(0.1.2) 

log 

SIZE 

log 

AGE 
LEV GROWTH FEERATIO LLOS IND 

YEAR 

2009 

YEAR 

2010 

VIF 1,02 1,21 1,48 1,15 1,33 1,11 1,39 1,28 0,97 0,96 

 Paneeli B: Mallin 3 selittävät muuttujat 

Muuttuja 
ROT  

(0.1.2) 

log 

SIZE 

log 

AGE 
LEV FOREIGN QR ROA LLOS IND 

YEAR  

2009 

YEAR 

2010 

VIF 1,01 1,53 1,63 1,92 1,77 2,89 1,56 1,42 1,45 0,95 0,95 

 

Kuviosta 2 nähdään kokonaismuuntoerojen tason kehitys keskimäärin aineistossa ro-

taatiota ympäröivänä viiden vuoden ajanjaksona. Kokonaismuuntoerot ovat olleet uu-

den tilintarkastajan ensimmäisenä tarkastusvuonna korkeammalla tasolla kuin vanhan 

tilintarkastajan viimeisenä toimintavuonna. 
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Kuvio 2. Kokonaismuuntoerojen tason kehitys 

 

Tilintarkastuksesta maksetut palkkiot ovat olleet pienemmät uuden tilintarkastajan en-

simmäisenä vuonna verrattuna vanhan tilintarkastajan viimeiseen toimintavuoteen. Ti-

lintarkastuspalkkioiden keskimääräistä vuosikehitystä aineistossa esitellään kuviossa 

3. Kuviosta nähdään, että kaikki tilintarkastajalle maksetut palkkiot ovat nousseet hie-

man uuden tilintarkastajan ensimmäisten vuosien aikana, kun taas varsinaisesta tar-

kastuksesta maksetut palkkiot ovat pysyneet lähes samana. 

 

 

Kuvio 3. Tilintarkastuspalkkioiden kehitys 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

5.1 Regressioiden tulokset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vaikuttaako tilintarkastajan ja tilintarkastusyhtei-

sön rotaatio tilintarkastuksen laatuun. Tutkimuksessa käytetään kolmea eri regressio-

mallia, joissa laadun mittareina kahdessa ensimmäisessä mallissa on kokonaismuun-

toerot, ja kolmannessa mallissa tilintarkastuspalkkiot. Käytettyjä malleja ja niiden 

muuttujia kuvataan tarkemmin luvussa 4.2. Tutkimuksen aineisto on suomalaisista 

pörssiyhtiöistä vuosilta 2001–2013. Tässä luvussa esitetään regressiomallien tulokset. 

5.1.1 Muuntoerot 

Ensimmäisessä regressiomallissa selitettävänä muuttujana on kokonaismuuntoerojen 

taso. Taulukossa 6 esitetään regressiomallin tulokset rotaatiota ympäröivältä viiden 

vuoden ajanjaksolta kahdessa eri rotaatiovariaatiossa, toinen on kolmiportainen ja toi-

nen kaksiportainen rotaatio. Rotaatiomuuttujan kertoimet saavat kummassakin variaa-

tiossa positiiviset etumerkit (0,016 ja 0,027) eli rotaation kasvaessa muuntoerojen taso 

kasvaa, ja päinvastoin. Tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä (p = 0,007) ja melkein 

merkitseviä (p = 0,018).  
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Taulukko 6. Regressioanalyysin tulokset malli 1: 5 vuoden tarkasteluajanjakso 

Selittävä muuttuja Kerroin Keskivirhe t-arvo p-arvo 

 Paneeli A: Kolmiportainen rotaatiomuuttuja 

Vakio -0,010 0,044 -0,221 0,826 

ROT (0.1.2) 0,016** 0,006 2,706 0,007 

logSIZE 0,006* 0,003 2,263 0,024 

logAGE -0,024** 0,008 -3,047 0,003 

LEV -0,121*** 0,035 -3,433 <,001 

GROWTH -0,064*** 0,010 -6,524 <,001 

FEERATIO 0,008 0,027 0,311 0,756 

LLOS 0,007 0,013 0,554 0,580 

IND -0,002 0,011 -0,171 0,865 

YEAR 2009 -0,096*** 0,015 -6,406 <,001 

YEAR 2010 0,009 0,015 0,624 0,533 

Havaintojen lukumäärä 275    

Selitysaste 27,74 %    

Korjattu selitysaste 25,00 %    

 Paneeli B: Kaksiportainen rotaatiomuuttuja 

Vakio -0,009 0,044 -0,199 0,842 

ROT (0.1) 0,027* 0,011 2,390 0,018 

logSIZE 0,006* 0,003 2,275 0,024 

logAGE -0,024** 0,008 -3,055 0,002 

LEV -0,121*** 0,035 -3,441 <,001 

GROWTH -0,064*** 0,010 -6,460 <,001 

FEERATIO 0,008 0,027 0,285 0,776 

LLOS 0,008 0,013 0,631 0,529 

IND -0,001 0,011 -0,131 0,896 

YEAR 2009 -0,098*** 0,015 -6,564 <,001 

YEAR 2010 0,008 0,015 0,548 0,584 

Havaintojen lukumäärä 275    

Selitysaste 27,31 %    

Korjattu selitysaste 24,56 %       
* = 5 % merkitsevyystaso, ** = 1 % merkitsevyystaso, *** = 0,1 % merkitsevyystaso 

Regressiomalli: TAC it = α + β1ROT it + β2logSIZE it + β3logAGE it + β4LEV it + β5GROWTH it + β6FEERATIO it + 

β7LOSS it + β8IND it + β2009-2010YEAR + ε, missä TACit = kokonaismuuntoerot jaettuna keskimääräisellä taseen lop-

pusummalla, ROTit (0.1.2) = vaihtumista kuvaava dummymuuttuja, joka saa arvon 1 jos päävastuullinen tilintar-

kastaja vaihtunut, arvon 2 jos vaihtunut sekä päävastuullinen että tilintarkastusyhteisö, muutoin arvon 0, ROTit (0.1) 

= vaihtumista kuvaava dummymuuttuja, joka saa arvon 1 jos päävastuullinen tilintarkastaja tai yhteisö vaihtunut 

tai molemmat vaihtuneet, muutoin arvon 0, logSIZEit = yrityksen koko, luonnollinen logaritmi taseen loppusum-

masta vuoden lopussa, logAGE it = luonnollinen logaritmi yrityksen iästä, mitattuna listautumisesta, LEVit = yrityk-

sen velkaisuus, vieras pääoma jaettuna taseen loppusummalla, GROWTHit = kasvu, liikevaihdon muutoksella mi-

tattuna, FEERATIOit = tilintarkastajalle maksettujen muiden palkkioiden suhde kaikkiin palkkioihin, LLOSit = dum-

mymuuttuja: saa arvon 1 jos edellisen vuoden tulos tappiollinen, muutoin arvon 0, INDit = toimialan dummymuut-

tuja: saa arvon 0 jos yrityksen toimiala teollisuus, muutoin arvon 1, YEAR2009 = dummymuuttuja tapahtumavuo-

desta, saa arvon 1 ko.vuosi on 2009, muutoin 0, YEAR2010 = dummymuuttuja tapahtumavuodesta, saa arvon 1 jos 

ko.vuosi 2010, muutoin 0, ε it = virhetermi. 

 

Taulukossa 7 esitetään ensimmäisen regressiomallin tulokset rotaatiota välittömästi 

ympäröivän kahden vuoden ajanjaksolta, kahdessa eri rotaatiovariaatiossa kun selitet-

tävänä muuttujana on kokonaismuuntoerojen taso. Rotaatiomuuttujan kertoimet saavat 

näissäkin variaatioissa positiiviset etumerkit (0,022 ja 0,037) eli rotaation kasvaessa 

muuntoerojen taso kasvaa, ja päinvastoin. Verrattuna edellä esitettyyn viiden vuoden 

tarkasteluajanjaksoon, kertoimet ovat hieman suurempia kahden vuoden ajanjakson 

tuloksissa. Tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä (p = 0,010 ja p = 0,026). 
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Taulukko 7. Regressioanalyysin tulokset malli 1: 2 vuoden tarkasteluajanjakso 

Selittävä muuttuja Kerroin Keskivirhe t-arvo p-arvo 

 Paneeli A: Kolmiportainen rotaatiomuuttuja   

Vakio -0,015 0,071 -0,211 0,833 

ROT (0.1.2) 0,022** 0,009 2,610 0,010 

logSIZE 0,006 0,005 1,331 0,186 

logAGE -0,024* 0,012 -2,036 0,044 

LEV -0,180** 0,059 -3,031 0,003 

GROWTH -0,002 0,017 -0,121 0,904 

FEERATIO 0,039 0,045 0,876 0,383 

LLOS 0,025 0,021 1,167 0,246 

IND 0,001 0,018 0,060 0,952 

YEAR 2009 -0,062* 0,024 -2,595 0,011 

YEAR 2010 0,019 0,024 0,788 0,433 

Havaintojen lukumäärä 108    

Selitysaste 28,06 %    

Korjattu selitysaste 20,65 %    

 Paneeli B: Kaksiportainen rotaatiomuuttuja   

Vakio -0,016 0,071 -0,228 0,820 

ROT (0.1) 0,037* 0,016 2,256 0,026 

logSIZE 0,006 0,005 1,360 0,177 

logAGE -0,024 0,012 -1,973 0,051 

LEV -0,179** 0,060 -2,984 0,004 

GROWTH -0,001 0,017 -0,051 0,959 

FEERATIO 0,039 0,045 0,857 0,393 

LLOS 0,028 0,022 1,313 0,192 

IND 0,002 0,018 0,114 0,910 

YEAR 2009 -0,070** 0,024 -2,886 0,005 

YEAR 2010 0,014 0,024 0,580 0,563 

Havaintojen lukumäärä 108    

Selitysaste 26,85 %    

Korjattu selitysaste 19,31 %       

* = 5 % merkitsevyystaso, ** = 1 % merkitsevyystaso, *** = 0,1 % merkitsevyystaso 

Regressiomalli: TAC it = α + β1ROT it + β2logSIZE it + β3logAGE it + β4LEV it + β5GROWTH it + β6FEERATIO it + 

β7LOSS it + β8IND it + β2009-2010YEAR + ε it, missä TACit = kokonaismuuntoerot jaettuna keskimääräisellä taseen 

loppusummalla, ROTit (0.1.2) = vaihtumista kuvaava dummymuuttuja, joka saa arvon 1 jos päävastuullinen tilin-

tarkastaja vaihtunut, arvon 2 jos vaihtunut sekä päävastuullinen että tilintarkastusyhteisö, muutoin arvon 0, ROTit 

(0.1) = vaihtumista kuvaava dummymuuttuja, joka saa arvon 1 jos päävastuullinen tilintarkastaja tai yhteisö vaih-

tunut tai molemmat vaihtuneet, muutoin arvon 0, logSIZEit = yrityksen koko, luonnollinen logaritmi taseen loppu-

summasta vuoden lopussa, logAGEit = luonnollinen logaritmi yrityksen iästä, mitattuna listautumisesta, LEVit = 

yrityksen velkaisuus, vieras pääoma jaettuna taseen loppusummalla, GROWTHit = kasvu, liikevaihdon muutoksella 

mitattuna, FEERATIOit = tilintarkastajalle maksettujen muiden palkkioiden suhde kaikkiin palkkioihin, LLOSit = 

dummymuuttuja: saa arvon 1 jos edellisen vuoden tulos tappiollinen, muutoin arvon 0, INDit = toimialan dummy-

muuttuja: saa arvon 0 jos yrityksen toimiala teollisuus, muutoin arvon 1, YEAR2009 = dummymuuttuja tapahtuma-

vuodesta, saa arvon 1 ko.vuosi on 2009, muutoin 0, YEAR2010 = dummymuuttuja tapahtumavuodesta, saa arvon 1 

jos ko.vuosi 2010, muutoin 0, ε it = virhetermi. 

 

Regressiomallin 1 eri variaatioiden tulokset osoittavat, että rotaation ja kokonaismuun-

toerojen tason välillä on positiivinen yhteys, rotaatiomuuttujan kertoimet vaihtelevat 
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0,016 ja 0,037 välillä. Rotaation kasvaessa kokonaismuuntoerojen taso kasvaa ja päin-

vastoin. Tulokset osoittavat siten, että tilintarkastajan ja/tai -yhteisön vaihtaminen hei-

kentää tilintarkastuksen laatua, kun laadun mittarina on käytetty tuloksen järjestelyä 

kuvaavaa kokonaismuuntoerojen tasoa. Tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä. 

Koska aineistosta havaitaan vain muutamia pelkkiä päävastuullisen tarkastajan vaih-

doksia, on vaikea tehdä johtopäätöksiä päävastuullisen rotaation ja firmarotaation vai-

kutusten välillä. 

 

Kontrollimuuttujista ikä (logAGE), velkaisuus (LEV) ja kasvu (GROWTH) ovat ne-

gatiivisesti yhteydessä muuntoerojen tasoon, eli iän, velkaisuuden ja kasvun kasvaessa 

kokonaismuuntoerot pienenevät, ja päinvastoin. Näiden muuttujien tulokset ovat tilas-

tollisesti merkitseviä, lukuun ottamatta kasvun kerrointa kahden vuoden tarkastelu-

ajanjaksolla. Velkaisuuden kertoimet vaihtelevat -0,180 ja -0,121 välillä, tulos on 

päinvastainen kuin Carey ja Simnetin (2006) mukaan. Iän kerroin on -0,024, ja kasvun 

-0,064 tilastollisesti merkitsevissä tapauksissa. Vuosimuuttujan YEAR2009 kertoimet 

ovat myös negatiivisia ja tilastollisesti melkein merkitseviä mallissa 1. Finanssikriisin 

vaikutusten oletettaisiin näkyvän vuoden 2009 kokonaismuuntoerojen tasossa muun-

toeroja kasvattavasti, mutta regressiomallin tulokset osoittavat, että vuonna 2009 

muuntoerot ovat pienentyneet.   

 

Ensimmäisen regressiomallin selitysasteet vaihtelevat 26,85 %:n ja 28,06 %:n välillä, 

korjatut selitysasteet 19,31 %:n ja 25 %:n välillä, eli kyseinen malli selittää noin 20 % 

– 28 % kokonaismuuntoerojen vaihtelusta. Yritysvuosihavainnot ovat 2 vuoden mal-

lissa 108 kpl ja 5 vuoden mallissa 275 kpl. Regressiomallista 1 tutkittiin esitettyjen 

variaatioiden lisäksi variaatiot, jossa ei ollut mukana FEERATIO-muuttujaa, jolloin 

saatiin hieman enemmän yritysvuosihavaintoja (133 kpl ja 316 kpl). Variaatioiden tu-

lokset eivät poikkea juurikaan esitettyjen variaatioiden tuloksista suuntaan eivätkä toi-

seen, joten niitä ei esitetä erikseen.  

 

Regressiomallissa 2 tutkitaan rotaation vaikutusta kokonaismuuntoerojen muutok-

seen. Alla olevassa taulukossa 8 esitetään mallin tulokset rotaatiota ympäröivän viiden 

vuoden tarkasteluajanjakson aikana molemmissa rotaatiovariaatioissa. Rotaatiomuut-

tujan kertoimet saavat negatiivisen etumerkin (-0,0158 ja -0,3149), mikä tarkoittaisi 
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kasvavan rotaation pienentävän muuntoerojen muutosta ja päinvastoin, mutta tulokset 

eivät ole tilastollisesti merkitseviä.  

 

Taulukko 8. Regressioanalyysin tulokset malli 2: 5 vuoden tarkasteluajanjakso 

Selittävä muuttuja Kerroin Keskivirhe t-arvo p-arvo 

 Paneeli A: Kolmiportainen rotaatiomuuttuja 

Vakio 1,4749 2,6560 0,5553 0,5791 

ROT 0.1.2 -0,0158 0,3692 -0,0429 0,9658 

logSIZE -0,3088 0,1690 -1,8273 0,0688 

logAGE 0,8089 0,4785 1,6906 0,0921 

LEV 0,8843 2,1375 0,4137 0,6794 

GROWTH 2,4817*** 0,5976 4,1527 <,001 

FEERATIO -1,5519 1,6529 -0,9388 0,3487 

LLOS -0,4957 0,7942 -0,6242 0,5330 

IND 0,5946 0,6727 0,8839 0,3775 

YEAR 2009 -0,0850 0,9065 -0,0938 0,9254 

YEAR 2010 -0,2167 0,9222 -0,2350 0,8144 

Havaintojen lukumäärä 275    

Selitysaste 9,15 %    

Korjattu selitysaste 5,71 %    

 Paneeli B: Kaksiportainen rotaatiomuuttuja 

Vakio 1,5820 2,6558 0,5957 0,5519 

ROT 0.1 -0,3149 0,6878 -0,4578 0,6475 

logSIZE -0,3090 0,1689 -1,8293 0,0685 

logAGE 0,8115 0,4783 1,6966 0,0910 

LEV 0,8448 2,1365 0,3954 0,6928 

GROWTH 2,4903*** 0,5970 4,1712 <,001 

FEERATIO -1,6247 1,6528 -0,9830 0,3265 

LLOS -0,4949 0,7934 -0,6237 0,5334 

IND 0,5984 0,6722 0,8902 0,3742 

YEAR 2009 -0,0660 0,9066 -0,0728 0,9420 

YEAR 2010 -0,1761 0,9248 -0,1904 0,8492 

Havaintojen lukumäärä 275    

Selitysaste 9,22 %    

Korjattu selitysaste 5,78 %       

* = 5 % merkitsevyystaso, ** = 1 % merkitsevyystaso, *** = 0,1 % merkitsevyystaso 

Regressiomalli: ∆TAC it = α + β1ROT it + β2logSIZE it + β3logAGE it + β4LEV it + β5GROWTH it + β6FEERATIO it + 

β7LOSS it + β8IND it + β2009-2010YEAR + ε it, missä ∆TAC it = kokonaismuuntoerojen muutos edelliseen vuoteen 

verrattuna, ROT it (0.1.2) = vaihtumista kuvaava dummymuuttuja, joka saa arvon 1 jos päävastuullinen tilintarkas-

taja vaihtunut, arvon 2 jos vaihtunut sekä päävastuullinen että tilintarkastusyhteisö, muutoin arvon 0, ROT it (0.1) 

= vaihtumista kuvaava dummymuuttuja, joka saa arvon 1 jos päävastuullinen tilintarkastaja tai yhteisö vaihtunut 

tai molemmat vaihtuneet, muutoin arvon 0, logSIZE it = yrityksen koko, luonnollinen logaritmi taseen loppusum-

masta vuoden lopussa, logAGE it = luonnollinen logaritmi yrityksen iästä, mitattuna listautumisesta, LEV it = yrityk-

sen velkaisuus, vieras pääoma jaettuna taseen loppusummalla, GROWTH it = kasvu, liikevaihdon muutoksella mi-

tattuna, FEERATIO it = tilintarkastajalle maksettujen muiden palkkioiden suhde kaikkiin palkkioihin, LLOS it = 

dummymuuttuja: saa arvon 1 jos edellisen vuoden tulos tappiollinen, muutoin arvon 0, IND it = toimialan dummy-

muuttuja: saa arvon 0 jos yrityksen toimiala teollisuus, muutoin arvon 1, YEAR2009 = dummymuuttuja tapahtuma-

vuodesta, saa arvon 1 ko.vuosi on 2009, muutoin 0, YEAR2010 = dummymuuttuja tapahtumavuodesta, saa arvon 1 

jos ko.vuosi 2010, muutoin 0, ε it = virhetermi. 

 

Viiden vuoden tarkasteluajanjaksolla kasvu (GROWTH) on positiivisesti yhteydessä 

kokonaismuuntoerojen muutokseen. Taulukko 8 osoittaa, että kasvun kertoimet ovat 
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2,5, eli yrityksen liikevaihdon kasvu vaikuttaa merkittävästi muuntoerojen kasvuun. 

Liikevaihdon kasvaessa 1 %, kokonaismuuntoerot kasvavat 2,5 %, muiden tekijöiden 

pysyessä muuttumattomana. Tulokset ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Muuttuja 

ikä (logAGE) on negatiivisesti yhteydessä (-0,3) muuntoerojen muutokseen ja koko 

(logSIZE) on positiivisesti yhteydessä (0,8) muuntoerojen muutokseen. Näiden osalta 

tulokset ovat tilastollisesti suuntaa antavia (0,05 < p ≤ 0,1).  

 

Taulukossa 9 esitetään regressiomallin 2 tulokset kun selitettävänä muuttujana on ko-

konaismuuntoerojen muutos, ja tarkasteluajanjakso on rotaatiota välittömästi ympä-

röivät kaksi vuotta. Rotaatiomuuttujan kerroin on kummassakin variaatiossa positiivi-

nen, 0,7694 ja 1,2522, eli tilintarkastajan ja/tai tilintarkastusyhteisön vaihtaminen kas-

vattaa kokonaismuuntoerojen muutosta. Rotaatiomuuttujan p-arvot eivät ole tilastolli-

sesti merkitseviä, mutta kolmiportaisen rotaatiomuuttujan voidaan sanoa oleva tilas-

tollisesti suuntaa antava (p-arvo = 0,1). Tulos antaa siten jonkin verran tukea ensim-

mäisen mallin tuloksille, että vaihtamisella on yhteys laatuun myös kokonaismuun-

toerojen muutoksella mitattuna. Mallin tuloksista vain toimialamuuttuja on tilastolli-

sesti merkitsevä 5 %:n merkitsevyystasolla, kertoimen ollessa etumerkiltään positiivi-

nen, 2,38–2,39, eli teollisuuden toimialan yrityksillä muuntoerojen muutokset ovat 

pienempiä ja muiden toimialan edustajilla muuntoerojen muutokset ovat suurempia. 

 

Taulukko 9. Regressioanalyysin tulokset malli 2: 2 vuoden tarkasteluajanjakso 

Selittävä muuttuja Kerroin Keskivirhe t-arvo p-arvo 

 Paneeli A: Kolmiportainen rotaatiomuuttuja 

Vakio -0,6454 3,9242 -0,1645 0,8697 

ROT 0.1.2 0,7694 0,4722 1,6295 0,1065 

logSIZE -0,4173 0,2586 -1,6139 0,1098 

logAGE 0,5549 0,6665 0,8327 0,4071 

LEV 6,2368 3,2837 1,8993 0,0605 

GROWTH 0,0583 0,9165 0,0636 0,9494 

FEERATIO -1,0635 2,4832 -0,4283 0,6694 

LLOS -0,9688 1,1903 -0,8139 0,4177 

IND 2,3842* 0,9808 2,4308 0,0169 

YEAR 2009 -1,9609 1,3292 -1,4752 0,1434 

YEAR 2010 -0,9052 1,3224 -0,6845 0,4953 

Havaintojen lukumäärä 108    

Selitysaste 14,41 %    

Korjattu selitysaste 5,59 %    

 Paneeli B: Kaksiportainen rotaatiomuuttuja 

Vakio -1,3671 4,0724 -0,3357 0,7378 

ROT 0.1 1,2522 0,9064 1,3815 0,1703 
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logSIZE -0,3919 0,2557 -1,5322 0,1287 

logAGE 0,5699 0,6790 0,8393 0,4033 

LEV 6,2014 3,3094 1,8739 0,0640 

GROWTH 0,1000 0,9220 0,1085 0,9138 

FEERATIO 0,2516 2,1958 0,1146 0,9090 

LLOS -0,8472 1,1911 -0,7113 0,4786 

IND 2,3896* 0,9870 2,4210 0,0173 

YEAR 2009 -2,2199 1,3370 -1,6604 0,1001 

YEAR 2010 -1,0827 1,3458 -0,8045 0,4231 

Havaintojen lukumäärä 108    

Selitysaste 13,58 %    

Korjattu selitysaste 4,68 %       

* = 5 % merkitsevyystaso, ** = 1 % merkitsevyystaso, *** = 0,1 % merkitsevyystaso 

Regressiomalli: ∆TAC it = α + β1ROT it + β2logSIZE it + β3logAGE it + β4LEV it + β5GROWTH it + β6FEERATIO it + 

β7LOSS it + β8IND it + β2009-2010YEAR + ε it, missä ∆TAC it = kokonaismuuntoerojen muutos edelliseen vuoteen 

verrattuna, ROT it (0.1.2) = vaihtumista kuvaava dummymuuttuja, joka saa arvon 1 jos päävastuullinen tilintarkas-

taja vaihtunut, arvon 2 jos vaihtunut sekä päävastuullinen että tilintarkastusyhteisö, muutoin arvon 0, ROT it (0.1) 

= vaihtumista kuvaava dummymuuttuja, joka saa arvon 1 jos päävastuullinen tilintarkastaja tai yhteisö vaihtunut 

tai molemmat vaihtuneet, muutoin arvon 0, logSIZE it = yrityksen koko, luonnollinen logaritmi taseen loppusum-

masta vuoden lopussa, logAGE it = luonnollinen logaritmi yrityksen iästä, mitattuna listautumisesta, LEV it = yrityk-

sen velkaisuus, vieras pääoma jaettuna taseen loppusummalla, GROWTH it = kasvu, liikevaihdon muutoksella mi-

tattuna, FEERATIO it = tilintarkastajalle maksettujen muiden palkkioiden suhde kaikkiin palkkioihin, LLOS it = 

dummymuuttuja: saa arvon 1 jos edellisen vuoden tulos tappiollinen, muutoin arvon 0, IND it = toimialan dummy-

muuttuja: saa arvon 0 jos yrityksen toimiala teollisuus, muutoin arvon 1, YEAR2009 = dummymuuttuja tapahtuma-

vuodesta, saa arvon 1 ko.vuosi on 2009, muutoin 0, YEAR2010 = dummymuuttuja tapahtumavuodesta, saa arvon 1 

jos ko.vuosi 2010, muutoin 0, ε it = virhetermi. 

 

Mallin 2 selitysasteet vaihtelevat eri tarkasteluajanjaksoilla ja rotaatiomuuttujilla noin 

9 % – 4 % välillä, ja korjatut selitysaste ovat vain noin 5 % – 6 %. Kyseinen malli 

selittää siis vain pienen osan kokonaismuuntoerojen muutoksesta havaintoaineistossa. 

Mallin 2 tulokset rotaatiomuuttujan osalta eivät ole pääasiassa tilastollisesti merkitse-

viä. Ainoastaan kahden vuoden tarkasteluajanjakson kolmiportaisen rotaatiomuuttujan 

kerroin (0,7694) on tilastollisesti suuntaa antava, mikä tarkoittaa että rotaatiolla on 

muuntoerojen muutoksen kanssa positiivinen yhteys eli mitä suurempi rotaatio sitä 

suurempi on muuntoerojen muutos. Tämä tulos antaa pientä tukea, että tilintarkastajan 

ja/tai tilintarkastusyhteisön vaihtamisella on vaikutusta kokonaismuuntoeroihin, ja si-

ten vaihtaminen vaikuttaa myös tilintarkastuksen laatuun kokonaismuuntoerojen muu-

toksella mitattuna. 

5.1.2 Tilintarkastuspalkkiot 

Tilintarkastuspalkkioita käytetään selitettävänä muuttujana tutkimuksen kolmannessa 

regressiomallissa. Mallia ja muuttujien valintaa kuvataan tarkemmin luvussa 4.2. Mal-

lista on tutkittu useita variaatioita, joissa käytetään kahta eri rotaatiomuuttujaa, kahta 
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eri tarkasteluajanjaksoa ja kahta eri selitettävää muuttujaa. Mallin tulokset esitetään 

tässä luvussa.  

 

Taulukko 10 esittää regressiomallin 3 tulokset 5 vuoden tarkasteluajanjakson aikana, 

kun vaihtumista kuvaava rotaatio-muuttuja on kolmiportainen. Tulokset osoittavat, 

että rotaatiokerroin on negatiivinen (-0,013 ja -0,037), joten rotaation kasvaessa palk-

kiot pienenevät ja päinvastoin, mutta tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä. 

 

Taulukko 10. Regressioanalyysin tulokset malli 3: 5 vuoden tarkasteluajanjakso, ROT (0.1.2) 

Selittävä muuttuja Kerroin Keskivirhe t-arvo p-arvo 

Vakio 5,262*** 0,395 13,325 <,0001 

 (4,671***) (0,411) (11,371) (<,0001) 

ROT (0.1.2) -0,037 0,041 -0,902 0,368 

 (-0,013) (0,043) (-0,312) (0,755) 

logSIZE 0,555*** 0,021 26,029 <,0001 

 (0,586***) (0,022) (26,422) (<,0001) 

logAGE 0,049 0,056 0,875 0,382 

 (0,073) (0,059) (1,253) (0,211) 

LEV 0,532 0,309 1,720 0,087 

 (0,369) (0,321) (1,149) (0,252) 

FOREIGN 0,337** 0,129 2,606 0,0097 

 (0,185) (0,135) (1,373) (0,171) 

QR 0,135 0,091 1,492 0,137 

 (0,007) (0,094) (0,079) (0,937) 

ROA 0,033 0,323 0,102 0,919 

 (-0,061) (0,336) (-0,181) (0,857) 

LLOS 0,270** 0,090 3,014 0,003 

 (0,284**) (0,093) (3,049) (0,003) 

IND -0,176* 0,080 -2,193 0,029 

 (-0,289***) (0,083) (-3,468) (<0,001) 

YEAR 2009 -0,114 0,100 -1,135 0,258 

 (-0,080) (0,104) (-0,767) (0,444) 

YEAR 2010 0,036 0,103 0,347 0,729 

 (-0,057) (0,107) (-0,533) (0,594) 

Havaintojen lukumäärä 255    

Selitysaste 81,88 %    

 (82,41 %)    

Korjattu selitysaste 81,06 %    

  (81,61 %)       

* = 5 % merkitsevyystaso, ** = 1 % merkitsevyystaso, *** = 0,1 % merkitsevyystaso 

Selitettävänä muuttujana kaikki tilintarkastajalle maksetut palkkiot, suluissa tulokset kun selitettävänä muuttujana 

varsinaisesta tilintarkastuksesta maksetut palkkiot. 

Regressiomalli: logFEE it = α + β₁ROT it + β₂logSIZE it + β₃logAGE it + β₄LEV it + β5FOREIGN it + β6QR it + β7ROA 

it + β8LLOS it + β9IND it + β2009-2010YEAR + ε, missä logFEE it = Luonnollinen logaritmi maksetuista tilintarkastus-

palkkioista, ROT it = vaihtumista kuvaava dummymuuttuja, joka saa arvon 1 jos päävastuullinen tilintarkastaja 

vaihtunut, arvon 2 jos vaihtunut sekä päävastuullinen että tilintarkastusyhteisö, muutoin arvon 0, logSIZE it = yri-

tyksen koko, luonnollinen logaritmi taseen loppusummasta vuoden lopussa, logAGE it = luonnollinen logaritmi yri-

tyksen iästä, mitattuna listautumisesta, LEV it = yrityksen velkaisuus, vieras pääoma jaettuna taseen loppusummalla, 

FOREIGN it = ulkomaan myyntien osuus liikevaihdosta, QR it = Quick ratio, maksuvalmiuden tunnusluku, ROA it = 

Kokonaispääoman tuotto, LLOS it = dummymuuttuja: saa arvon 1 jos edellisen vuoden tulos tappiollinen, muutoin 

arvon 0, IND it = toimialan dummymuuttuja: saa arvon 0 jos yrityksen toimiala teollisuus, muutoin arvon 1, 
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YEAR2009 = dummymuuttuja tapahtumavuodesta, saa arvon 1 ko.vuosi on 2009, muutoin 0, YEAR2010 = dummy-

muuttuja tapahtumavuodesta, saa arvon 1 jos ko.vuosi 2010, muutoin 0,  ε it = virhetermi. 

 

Taulukosta 11 nähdään regressiomallin 3 tulokset, joissa selitettävänä muuttujana on 

kaikki tilintarkastajalle maksetut palkkiot ja varsinaisesta tilintarkastuksesta maksetut 

palkkiot rotaatiota ympäröivän 5 vuoden ajanjakson aikana. Tulokset osoittavat, että 

kun selitettävänä muuttujana ovat kaikki palkkiot, rotaation kerroin on negatiivinen (-

0,041), ja kun selitettävänä muuttujana on pelkät varsinaisesta tarkastuksesta maksetut 

palkkiot, rotaation kerroin on positiivinen (0,012), mutta tulokset eivät ole tilastolli-

sesti merkitseviä.  

 

Taulukko 11. Regressioanalyysin tulokset malli 3: 5 vuoden tarkasteluajanjakso, ROT (0.1) 

Selittävä muuttuja Kerroin Keskivirhe t-arvo p-arvo 

Vakio 5,249*** 0,395 13,273 <,0001 

 (4,652***) (0,411) (11,321) (<,0001) 

ROT (0.1) -0,041 0,077 -0,530 0,596 

 (0,012) (0,080) (0,156) (0,876) 

logSIZE 0,555*** 0,021 25,997 <,0001 

 (0,586***) (0,022) (26,420) (<,0001) 

logAGE 0,049 0,056 0,866 0,387 

 (0,073) (0,059) (1,241) (0,216) 

LEV 0,538 0,309 1,738 0,084 

 (0,378) (0,321) (1,174) (0,241) 

FOREIGN 0,341** 0,129 2,632 0,009 

 (0,188) (0,135) (1,399) (0,163) 

QR 0,138 0,091 1,516 0,131 

 (0,011) (0,094) (0,114) (0,910) 

ROA 0,031 0,324 0,096 0,923 

 (-0,063) (0,336) (-0,188) (0,851) 

LLOS 0,268** 0,090 2,988 0,003 

 (0,284**) (0,093) (3,042) (0,003) 

IND -0,176* 0,080 -2,189 0,030 

 (-0,288***) (0,083) (-3,457) (<,001) 

YEAR 2009 -0,108 0,100 -1,071 0,285 

 (-0,079) (0,104) (-0,754) (0,452) 

YEAR 2010 0,035 0,103 0,338 0,735 

 (-0,061) (0,108) (-0,571) (0,568) 

Havaintojen lukumäärä 255    

Selitysaste 81,84 %    

 (82,40 %)    

Korjattu selitysaste 81,02 %    

  (81,60 %)       
* = 5 % merkitsevyystaso, ** = 1 % merkitsevyystaso, *** = 0,1 % merkitsevyystaso 

Selitettävänä muuttujana kaikki tilintarkastajalle maksetut palkkiot, suluissa tulokset kun selitettävänä muuttujana 

varsinaisesta tilintarkastuksesta maksetut palkkiot. 

Regressiomalli: logFEE it = α + β₁ROT it + β₂logSIZE it + β₃logAGE it + β₄LEV it + β5FOREIGN it + β6QR it + β7ROA 

it + β8LLOS it + β9IND it + β2009-2010YEAR + ε it, missä logFEE it = Luonnollinen logaritmi maksetuista tilintarkas-

tuspalkkioista, ROT it = vaihtumista kuvaava dummymuuttuja, joka saa arvon 1 jos päävastuullinen tilintarkastaja 

tai yhteisö vaihtunut tai molemmat vaihtuneet, muutoin arvon 0, logSIZE it = yrityksen koko, luonnollinen logaritmi 

taseen loppusummasta vuoden lopussa, logAGE it = luonnollinen logaritmi yrityksen iästä, mitattuna listautumi-

sesta, LEV it = yrityksen velkaisuus, vieras pääoma jaettuna taseen loppusummalla, FOREIGN it = ulkomaan myyn-

tien osuus liikevaihdosta, QR it = Quick ratio, maksuvalmiuden tunnusluku, ROA it = Kokonaispääoman tuotto, 

LLOS it = dummymuuttuja: saa arvon 1 jos edellisen vuoden tulos tappiollinen, muutoin arvon 0, IND it = toimialan 
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dummymuuttuja: saa arvon 0 jos yrityksen toimiala teollisuus, muutoin arvon 1, YEAR2009 = dummymuuttuja ta-

pahtumavuodesta, saa arvon 1 ko.vuosi on 2009, muutoin 0, YEAR2010 = dummymuuttuja tapahtumavuodesta, saa 

arvon 1 jos ko.vuosi 2010, muutoin 0, ε it = virhetermi. 

 

Rotaation ja muiden selittävien muuttujien vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin kahden 

vuoden tarkasteluajanjaksolla, eli välittömästi rotaatiota ympäröivänä ajanjaksona, tar-

kastellaan taulukossa 12. Taulukossa esitetään tulokset kun selitettävänä muuttujana 

on kaikki tilintarkastajalle maksetut palkkiot, suluissa esitetään tulokset kun selitettä-

vänä muuttujana on varsinaisesta tilintarkastuksesta maksetut palkkiot. Tulokset osoit-

tavat, että rotaation ja tilintarkastuspalkkioiden välinen riippuvuus on negatiivista, ro-

taatiokerroin on -0,069 (-0,081), mutta tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä. 

Taulukosta 12 nähdään, että selitettävän palkkiomuuttujan vaihtamisella ei ole juuri-

kaan vaikutusta tuloksiin. 

 
Taulukko 12. Regressioanalyysin tulokset malli 3: 2 vuoden tarkasteluajanjakso, ROT (0.1.2) 

Selittävä muuttuja Kerroin Keskivirhe t-arvo p-arvo 

Vakio 5,512*** 0,661 8,342 <,0001 

 (5,245***) (0,679) (7,720) (<,0001) 

ROT (0.1.2) -0,069 0,057 -1,198 0,234 

 (-0,081) (0,059) (-1,377) (0,172) 

logSIZE 0,547*** 0,035 15,762 <,0001 

 (0,570***) (0,036) (15,966) (<,0001) 

logAGE 0,074 0,080 0,921 0,360 

 (0,076) (0,083) (0,924) (0,358) 

LEV 0,443 0,533 0,831 0,408 

 (0,232) (0,548) (0,424) (0,673) 

FOREIGN 0,159 0,211 0,753 0,453 

 (-0,011) (0,217) (-0,050) (0,960) 

QR 0,272 0,165 1,648 0,103 

 (-0,008) (0,170) (-0,045) (0,964) 

ROA -1,133 0,732 -1,548 0,125 

 -0,362 0,752 -0,481 0,632 

LLOS 0,188 0,145 1,295 0,199 

 (0,208) (0,149) (1,392) (0,167) 

IND -0,312** 0,129 -2,423 0,017 

 (-0,371**) (0,133) (-2,801) (0,006) 

YEAR 2009 -0,225 0,168 -1,344 0,182 

 (-0,155) (0,172) (-0,901) (0,370) 

YEAR 2010 -0,057 0,161 -0,352 0,726 

 (-0,070) (0,166) (-0,423) (0,674) 

Havaintojen lukumäärä 99    

Selitysaste 82,75%    

 (83,79%)    

Korjattu selitysaste 80,56%    

  (81,74%)    

* = 5 % merkitsevyystaso, ** = 1 % merkitsevyystaso, *** = 0,1 % merkitsevyystaso 

Selitettävänä muuttujana kaikki tilintarkastajalle maksetut palkkiot, suluissa tulokset kun selitettävänä muuttujana 

varsinaisesta tilintarkastuksesta maksetut palkkiot. 
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Regressiomalli: logFEE it = α + β₁ROT it + β₂logSIZE it + β₃logAGE it + β₄LEV it + β5FOREIGN it + β6QR it + 

β7ROA it + β8LLOS it + β9IND it + β2009-2010YEAR + ε, missä logFEE it = Luonnollinen logaritmi maksetuista tilin-

tarkastuspalkkioista, ROT it = vaihtumista kuvaava dummymuuttuja, joka saa arvon 1 jos päävastuullinen tilintar-

kastaja vaihtunut, arvon 2 jos vaihtunut sekä päävastuullinen että tilintarkastusyhteisö, muutoin arvon 0, logSIZE it 

= yrityksen koko, luonnollinen logaritmi taseen loppusummasta vuoden lopussa, logAGE it = luonnollinen logaritmi 

yrityksen iästä, mitattuna listautumisesta, LEV it = yrityksen velkaisuus, vieras pääoma jaettuna taseen loppusum-

malla, FOREIGN it = ulkomaan myyntien osuus liikevaihdosta, QR it = Quick ratio, maksuvalmiuden tunnusluku, 

ROA it = Kokonaispääoman tuotto, LLOS it = dummy-muuttuja: saa arvon 1 jos edellisen vuoden tulos tappiollinen, 

muutoin arvon 0, IND it = toimialan dummymuuttuja: saa arvon 0 jos yrityksen toimiala teollisuus, muutoin arvon 

1, YEAR2009 = dummymuuttuja tapahtumavuodesta, saa arvon 1 ko.vuosi on 2009, muutoin 0, YEAR2010 = dummy-

muuttuja tapahtumavuodesta, saa arvon 1 jos ko.vuosi 2010, muutoin 0,  ε it = virhetermi. 

 

Kaksiportaisen rotaation ja muiden selittävien muuttujien vaikutusta tilintarkastus-

palkkioihin kahden vuoden tarkasteluajanjaksolla, eli välittömästi rotaatiota ympä-

röivänä ajanjaksona, tarkastellaan taulukossa 13. Taulukossa esitetään tulokset kun se-

litettävänä muuttujana on kaikki tilintarkastajalle maksetut palkkiot, suluissa esitetään 

tulokset kun selitettävänä muuttujana on varsinaisesta tilintarkastuksesta maksetut 

palkkiot. Tulokset osoittavat, että rotaation ja tilintarkastuspalkkioiden välinen riippu-

vuus on negatiivista, rotaatiokerroin on -0,090 (-0,104). Tulokset eivät kuitenkaan ole 

tilastollisesti merkitseviä. Taulukosta 13 nähdään, että selitettävän palkkiomuuttujan 

vaihtamisella ei ole juurikaan vaikutusta tuloksiin. 

 

Taulukko 13. Regressioanalyysin tulokset malli 3: 2 vuoden tarkasteluajanjakso, ROT (0.1) 

Selittävä muuttuja Kerroin Keskivirhe t-arvo p-arvo 

Vakio 5,484*** 0,666 8,239 <,0001 

 (5,210***) (0,685) (7,601) (<,0001) 

ROT (0.1) -0,090 0,110 -0,815 0,417 

 (-0,104) (0,113) (-0,920) (0,360) 

logSIZE 0,547*** 0,035 15,684 <,0001 

 (0,570***) (0,036) (15,863) (<,0001) 

logAGE 0,069 0,081 0,861 0,391 

 (0,071) (0,083) (0,853) (0,396) 

LEV 0,460 0,536 0,858 0,393 

 (0,254) (0,552) (0,459) (0,647) 

FOREIGN 0,163 0,212 0,770 0,444 

 (-0,006) (0,219) (-0,027) (0,978) 

QR 0,279 0,166 1,681 0,096 

 (0,001) (0,171) (0,007) (0,994) 

ROA -1,131 0,736 -1,537 0,128 

 (-0,360) (0,758) (-0,475) (0,636) 

LLOS 0,179 0,145 1,228 0,223 

 (0,197) (0,150) (1,312) (0,193) 

IND -0,315* 0,130 -2,434 0,017 

 (-0,375**) (0,133) (-2,809) (0,006) 

YEAR 2009 -0,198 0,167 -1,188 0,238 

 (-0,123) (0,172) (-0,717) (0,475) 

YEAR 2010 -0,050 0,164 -0,305 0,761 

 (-0,063) (0,169) (-0,371) (0,712) 

Havaintojen lukumäärä 99    
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Selitysaste 82,59 %    

 (83,59 %)    

Korjattu selitysaste 80,39 %    

  (81,52 %)       
* = 5 % merkitsevyystaso, ** = 1 % merkitsevyystaso, *** = 0,1 % merkitsevyystaso 

Selitettävänä muuttujana kaikki tilintarkastajalle maksetut palkkiot, suluissa tulokset kun selitettävänä muuttujana 

varsinaisesta tilintarkastuksesta maksetut palkkiot. 

Regressiomalli: logFEE it = α + β₁ROT it + β₂logSIZE it + β₃logAGE it + β₄LEV it + β5FOREIGN it + β6QR it + β7ROA 

it + β8LLOS it + β9IND it + β2009-2010YEAR + ε it, missä logFEE it = Luonnollinen logaritmi maksetuista tilintarkas-

tuspalkkioista, ROT it = vaihtumista kuvaava dummymuuttuja, joka saa arvon 1 jos päävastuullinen tilintarkastaja 

tai yhteisö vaihtunut tai molemmat vaihtuneet, muutoin arvon 0, logSIZE it = yrityksen koko, luonnollinen logaritmi 

taseen loppusummasta vuoden lopussa, logAGE it = luonnollinen logaritmi yrityksen iästä, mitattuna listautumi-

sesta, LEV it = yrityksen velkaisuus, vieras pääoma jaettuna taseen loppusummalla, FOREIGN it = ulkomaan myyn-

tien osuus liikevaihdosta, QR it = Quick ratio, maksuvalmiuden tunnusluku, ROA it = Kokonaispääoman tuotto, 

LLOS it = dummymuuttuja: saa arvon 1 jos edellisen vuoden tulos tappiollinen, muutoin arvon 0, IND it = toimiala 

dummy: saa arvon 0 jos yrityksen toimiala teollisuus, muutoin arvon 1, YEAR2009 = dummymuuttuja tapahtuma-

vuodesta, saa arvon 1 ko.vuosi on 2009, muutoin 0, YEAR2010 = dummymuuttuja tapahtumavuodesta, saa arvon 1 

jos ko.vuosi 2010, muutoin 0, ε it = virhetermi. 

 

Regressiomallin 3, selitettävänä muuttujana tilintarkastuspalkkiot, eri variaatioiden tu-

lokset ovat samankaltaisia. Rotaatiota välittömästi ympäröivän tarkasteluajanjakson (2 

vuotta) havaintojen lukumäärä on 99, ja rotaatiota ympäröivän viiden vuoden tarkas-

teluajanjakson havaintojen lukumäärä on 255. Kaikissa variaatioissa regressiomallin 

selitysasteet ovat suhteellisen korkeat, ne vaihtelevat välillä 81,84 % – 83,79 %, kor-

jattu selitysaste vaihtelee välillä 80,39 % – 81,74 %. Kyseisen regressiomallin avulla 

voidaan siis selittää yli 80 % tilintarkastuspalkkioiden vaihtelusta.  

 

Rotaatiokerroin saa mallissa 3 yhtä poikkeusta lukuun ottamatta negatiivisen etumer-

kin, negatiiviset kertoimet vaihtelevat -0,104 ja -0,013 välillä. Ainoa positiivinen ro-

taatio kerroin (0,012) on 5 vuoden tarkasteluajankohdan variaatiossa kaksiportaisella 

rotaatiomuuttujalla pelkkien varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden ollessa selitettä-

vänä muuttujana. Tulokset eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä. Mikäli ne 

olisivat, voitaisiin negatiivisen rotaatiokertoimen todeta osoittavan rotaation heikentä-

vän tilintarkastuksen laatua palkkioilla mitattuna.   

 

Mallin 3 tulokset osoittavat, että tilintarkastuspalkkioiden suurin selittävä tekijä mal-

lissa on yrityksen koko. Eri variaatioiden logSIZE-kertoimet vaihtelevat välillä 0,547–

0,586. Sekä selitettävä muuttuja että selittävä muuttuja ovat logaritmoituja, joten yri-

tyksen koon kasvaessa 10 %, tilintarkastuspalkkiot kasvat noin 5,5 % – 5,9 %. Tulok-

set ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä, p-arvo <0,0001. Viiden vuoden tarkastelu-

ajanjaksolla, kun selitettävänä muuttujana ovat kaikki palkkiot, ulkomaan myyntien 

osuus liikevaihdosta (FOREIGN) saa kertoimet 0,34. Se tarkoittaa, että yrityksen 
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kompleksisuudella on positiivinen yhteys tilintarkastuspalkkioihin. Tulokset ovat ti-

lastollisesti merkitseviä. Tarkastuskohteen riskisyydellä näyttää olevan myös palkki-

oita korottava vaikutus. Viiden vuoden tulokset osoittavat LLOS-kertoimien olevan 

positiivisia (0,27–0,28) ja tilastollisesti merkitseviä. Toimialamuuttuja (IND) saa kai-

kissa aika- ja rotaatiovariaatioissa negatiiviset arvot, ne vaihtelevat -0,176 ja -0,375 

välillä, tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä. Teollisuuden alan yritykset näyttävät 

maksavan korkeampia palkkioita muihin toimialoihin verrattuna. 

 

Regressiomallien 1, 2 ja 3 havaintomäärät vaihtelevat johtuen malleissa käytetyistä eri 

muuttujista, ja niiden puuttuvista arvoista. Lisäksi eri ajanjaksotarkasteluissa on suo-

ritettu eri määrä vuosien monistamista, koska vaihtoja on tapahtunut peräkkäisinä vuo-

sina, mikä vaikuttaa yritysvuosihavaintojen määrään.  
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6 YHTEENVETO 

Tilintarkastuksella pyritään lisäämään todennäköisyyttä, että tilinpäätöstiedot eivät si-

sältäisi olennaisia virheitä. Luotettavan tilinpäätösinformaation avulla yrityksen in-

tressiryhmät, tärkeimpänä oman pääoman sijoittajat, pystyvät tekemään perusteltuja 

päätöksiä yrityksen talouden tilasta. Yrityksen tilinpäätösinformaatiosta ovat kiinnos-

tuneita omistajien lisäksi muun muassa luotonantajat, tavarantoimittajat, asiakkaat ja 

verottaja, koska heillä on taloudellisia intressejä yritystä kohtaan ja he haluavat myös 

perustaa päätöksensä mahdollisimman totuudenmukaiseen taloudelliseen informaati-

oon. Tilintarkastuksesta ollaan valmiita maksamaan, koska sen uskotaan tuovan lisä-

arvoa yrityksen taloudellisen raportoinnin kokonaisuuteen.  

 

Tilintarkastuksen laadun havainnointi on ulkoapäin haasteellista, koska ainoa havait-

tava tulos on tilintarkastuskertomus, ja kertomukset ovat suurimmaksi osaksi vakio-

muotoisia eli niin sanottuja puhtaita kertomuksia. Siksi onkin kehitetty erilaisia mitta-

reita kuvaamaan tilintarkastuksen laatua. Kirjanpidon tuloksen laadun ja tilintarkas-

tuksen laadun välillä on todettu olevan yhteys. Korkeaa laatua noudattava tilintarkas-

taja pystyy todennäköisemmin havaitsemaan kyseenalaiset tilinpäätöskäytännöt ja ra-

joittamaan negatiivista tuloksen järjestelyä. Yhteydestä huolimatta tutkimuksissa ei 

ole kuitenkaan pystytty osoittamaan, onko tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön 

vaihtamisella tuloksen laatua parantava vai heikentävä vaikutus. Tilintarkastuspalkki-

oiden tason uskotaan myös kertovan laadusta. Korkealaatuisesta tilintarkastuksesta 

joudutaan lähtökohtaisesti maksamaan enemmän.  

 

Tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön vaihtaminen voi olla sekä pakollista eli laissa 

säädettyä että vapaaehtoista joka voi johtua toimeksiantosuhteen molemmista osapuo-

lista. Niin sanottuun vapaaehtoiseen vaihtamiseen johtavia syitä on monia, joista tilin-

tarkastajalle maksettujen palkkioiden suuruus on yleisin syy vaihtamisen harkitsemi-

selle ja kilpailuttamiselle tarkastuskohteen puolelta. Lainsäätäjien mielestä rotaatio on 

avainasemassa riippumattomuuden säilyttämiseksi ja laadukkaan tilintarkastuksen 

vaalimiseksi, ja siksi se onkin uudistuvan sääntelyn intressialueita. Päävastuullisen ti-

lintarkastajan vaihtamista koskeva sääntely on kiristynyt 2000-luvun skandaalien 

myötä, ja se on jo suuressa osassa maailmaa voimassa. Uudet säännökset, jotka mää-

räävät myös tilintarkastusyhteisön rotaatiosta, ovat tulossa Suomessa voimaan vuonna 
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2016 Euroopan unionin sääntelyn myötä. Mielenkiintoista olikin tutkia, vaikuttaako 

rotaatio todella laatuun.  

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia, vaikuttaako päävastuullisen ti-

lintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön vaihtaminen tilintarkastuksen laatuun, ja onko 

vaihtamisella mahdollisesti laatua parantava vai heikentävä vaikutus. Laadun mitta-

reina käytettiin kokonaismuuntoeroja ja tilintarkastuspalkkioita. Tarkoituksena oli sel-

vittää, muuttuvatko valitut laadun mittarit rotaatiota ympäröivänä aikana.  

 

Tutkielmassa käytettiin regressioanalyysiä tutkimusmenetelmänä. Aineistosta esitet-

tiin myös tutkimusotosta kuvailevaa statistiikkaa taulukoiden ja kuvioiden muodossa. 

Tutkimuksessa käytettiin kolmea eri regressioyhtälöä, joista ensimmäisessä käytettiin 

laadun mittarina kokonaismuuntoeroja suhteutettuna taseen loppusummaan, toisessa 

laatua mitattiin kokonaismuuntoerojen muutoksella edelliseen vuoteen verrattuna. 

Kolmannessa regressioyhtälössä laatua arvioitiin tilintarkastuspalkkioiden avulla. 

Kaikissa yhtälöissä laatua selitettiin rotaatiota kuvaavalla muuttujalla, joka oli tutki-

muksen ensisijainen kiinnostuksen kohde. Sen lisäksi mallit sisälsivät useita kontrol-

limuuttujia, joilla huomioitiin muun muassa yrityksen koko, ikä, riskisyys, komplek-

sisuus, kannattavuus ja toimiala. Aineistona käytettiin suomalaisia pörssiyhtiöitä aika-

välillä 2001–2013. 

 

Regressioyhtälöistä tutkittiin useita eri variaatioita. Rotaatiomuuttujana käytettiin 

kaksi- ja kolmiportaista muuttujaa, joista jälkimmäinen tunnisti erikseen vaihdot kos-

kien pelkkää päävastuullista tilintarkastajaa ja vaihdot, joissa vaihtuivat sekä tilintar-

kastaja että tilintarkastusyhteisö. Kaksiportaisen muuttujan tapauksessa vaihto saattoi 

tapahtua joko tilintarkastaja- tai tilintarkastusyhteisötasolla. Tarkasteluajanjaksona 

käytettiin sekä rotaatiota välittömästi ympäröivää kahden vuoden ajanjaksoa että ro-

taatiota ympäröivää viiden vuoden ajanjaksoa. Kolmannesta yhtälöstä tutkittiin myös, 

onko tilintarkastuspalkkioiden määritelmällä vaikutusta tuloksiin, huomioiden erik-

seen selitettävänä muuttujana varsinaisesta tilintarkastuksesta maksetut palkkiot sekä 

kaikki tilintarkastajalle maksetut palkkiot sisältäen muut palkkiot kuten konsultointi-

palkkiot. 
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Tutkimustulokset osoittavat, että rotaation ja kokonaismuuntoerojen tason välillä on 

positiivinen yhteys rotaatiota ympäröivänä aikana. Tulosten perusteella voidaan to-

deta, että tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön vaihtaminen kasvattaa kokonais-

muuntoerojen tasoa, ja vaihtamatta jättäminen puolestaan pienentää kokonaismuun-

toerojen tasoa. Tulos osoittaa siten, että rotaatiolla on tilintarkastuksen laatua heiken-

tävä vaikutus, kun laatua mitataan tuloksen järjestelyä kuvaavan kokonaismuuntoero-

jen tason avulla. Tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä.  

 

Tutkimuksessa ei löydetty tilastollisesti merkitseviä tuloksia, että vaihtamisella olisi 

vaikutusta kokonaismuuntoerojen muutokseen eikä tilintarkastuspalkkioihin. Kun laa-

tua mitattiin kokonaismuuntoerojen muutoksella, tulokset olivat yhden variaation 

osalta tilastollisesti suuntaa antavia, mikä osoittaa heikkoa tukea, että vaihtamisella on 

yhteyttä kokonaismuuntoerojen muutokseen ja siten tilintarkastuksen laatuun. Tilas-

tollisesti merkitsevät tulokset osoittavat, että yrityksen koko oli suurin tilintarkastus-

palkkioita selittävä tekijä regressioyhtälössä. Tutkimustulokset olivat yhtäläisiä tilin-

tarkastuspalkkioiden eri määritelmistä huolimatta. Koska aineistosta havaitaan vain 

muutamia pelkkiä päävastuullisen tilintarkastajan vaihdoksia, on vaikea tehdä erillisiä 

johtopäätöksiä päävastuullisen tilintarkastajan rotaation ja firmarotaation vaikutusten 

välillä. 

 

Tutkielman aineisto, suomalaiset pörssiyhtiöt, on ainutlaatuinen tutkimuskohde rotaa-

tion osalta, eikä kyseisellä aineistolla ole tehty kovin monia tutkimuksia. Aihe on erit-

täin ajankohtainen ja mielenkiintoinen tilintarkastusjärjestelmän uudistuksen vuoksi, 

joka tulee laajentamaan rotaatiosääntelyn koskemaan myös tilintarkastusyhteisön 

vaihtamista. Tutkimustulokset tuovat lisänäkökulmia keskusteluun kiristyvästä rotaa-

tiosääntelystä etenkin kansallisella tasolla. Mielenkiintoista onkin, että mikäli rotaatio 

ei paranna tilintarkastuksen todellista laatua, kuinka kiristyvän rotaation myötä tilin-

tarkastuksen laatu jatkossa paranisi, ja kuinka tilintarkastus voisi siten palvella sijoit-

tajia paremmin.  

 

Vaikka tulokset osoittavat rotaation heikentävän tilintarkastuksen todellista laatua, voi 

rotaatiolla olla positiivista vaikutusta tilintarkastuksen miellettyyn laatuun. Mikäli yri-

tyksen intressiryhmät, tärkeimpänä sijoittajat, kokevat riippumattomuuden kasvavan 



   67 

 

 

ja sen vuoksi laadun parantuvan rotaation myötä, voi yrityksen olla hyvä harkita tilin-

tarkastajan ja tilintarkastusyhteisön vaihtamista mielletyn laadun ylläpitämiseksi. To-

sin nykyiset ja tulevat rotaatiosäännökset velvoittavat useat yritykset jatkossa myös 

firmarotaatioon säännöllisin väliajoin päävastuullisen tilintarkastajan rotaation lisäksi.  

 

Tutkimuksen toteuttaminen herätti ajatuksen jatkotutkimuksesta, joka tutkisi pakolli-

sen rotaation vaikutuksia suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Tämän pro gradu -tutkielman 

toteuttamisen ajankohdan aikaan ei ollut vielä nähtävissä pakollisen rotaation vaiku-

tuksesta tehtyjä vaihtamisia. Päävastuullisen tilintarkastajan osalta pakolliset rotaatiot 

näkyisivät aikaisintaan vuonna 2014 päättyneillä tilikausilla, ja firmarotaatiota koske-

van sääntelyn vaikutukset vasta huomattavasti myöhemmin kansallisen lainsäädäntö-

työn ollessa vielä kesken. Mielenkiintoista olisi myös tutkia suomalaisella aineistolla 

toimeksiantosuhteen pituuden vaikutusta tilintarkastuksen laadun mittareihin.  

 

Kansainvälisten tutkimusten ristiriitaiset tulokset rotaation vaikutuksesta motivoivat 

tutkimaan asiaa monella tavalla, ja kehittämään erilaisia mittareita paremmin kuvaa-

maan tilintarkastuksen laatua. Mielenkiintoista olisi myös yhdistää todellisen laadun 

mittareita ja mielletyn laadun mittareita samaan tutkimukseen, joka voisi antaa näkö-

kulmia millaisena yrityksen tilinpäätöstietojen käyttäjäryhmät kokevat tilintarkastuk-

sen laadun ja rotaation vaikutuksen siihen. Suomessa on pörssiyhtiöiden ohella erittäin 

laaja pk-yrityskenttä, jota olisi mielenkiintoista käyttää aineistona enenevässä määrin 

myös tilintarkastuksen laadun mittaamisen osalta, mikäli aineiston saatavuusasiat sen 

mahdollistaisivat.  
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