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1 JOHDANTO 

1.1 Johdanto tutkimusaiheeseen 

Yhtiöiden julkaisemaa tilinpäätösinformaatiota käytetään monen päätöksentekotilan-

teen osana. Tämän johdosta tilinpäätösinformaation laadukkuus, luotettavuus ja se, 

että se antaa oikean kuvan yhtiön taloudellisesta tilanteesta, on tärkeää yhtiön sidos-

ryhmille. Koska arvopaperikaupan toiminta perustuu luottamukselle, sijoittajien ja 

muiden arvopaperimarkkinoilla toimivien on voitava luottaa pörssiyhtiöiden julkai-

semaan informaatioon, jotta taloudellinen toiminta ei vaikeutuisi luottamuksen puut-

teen vuoksi. (Riistama 2005: 84, Korkeamäki 2008: 9-10.)  

Suomen kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen tehtävänä on antaa oikea ja riittävä 

kuva yhtiön tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (KPL 3:2 §). Kansainvä-

linen tilinpäätösstandardi IAS 1 mukaan tilinpäätöksen on annettava oikea kuva yh-

teisön taloudellisesta asemasta, taloudellisesta tuloksesta ja rahavirroista, jotta tilin-

päätös auttaa sen käyttäjiä ennakoimaan yhtiön rahavirtoja ja erityisesti niiden ajoit-

tumista ja varmuutta. Vaikka lait, asetukset ja standardit luovat kehykset taloudelli-

selle raportoinnille, teoreettisesti oikeaa konseptia yhtiön tuloksen esityksestä ei kui-

tenkaan ole olemassa. Toisin sanoen, ei ole olemassa oikeaa nettotulosta ja tämän 

vuoksi tilinpäätöstä tehdessä tarvitaan kompromissia olennaisen (relevance1) tietoa 

lisäävän ja luotettavuuden (reliability) varmistetun tiedon välillä. Olennaisella tiedol-

la tarkoitetaan tietoa, joka voi vaikuttaa ainakin jonkun sidosryhmän liiketoiminnalli-

seen päätöksentekoon. Epäsymmetrisestä informaatiosta johtuen, toimivalla johdolla 

on yleensä paras käsitys yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Tämän vuoksi lait, asetuk-

set ja käytännöt mahdollistavat yrityksen johdolle paljon liikkumavaraa käyttää omaa 

käsitystään liiketoiminnan haasteista ja riskeistä valitessaan informaatiota parhaiten 

välittäviä laskentamenetelmiä ja viestimään omia käsityksiään liiketoiminnan tulok-

sellisuudesta ja signaloimaan olennaista tietoa sidosryhmille. Harkinnanvaraisuudella 

voidaankin lisätä taloudellisten raporttien arvoa, koska näin pystytään välittämään 

                                                
1 Tämä pro gradu tutkimus perustuu pääasiallisesti englanninkieliseen aineistoon. Termeille on esitetty 
vastaavat tässä pro gradussa käytettävät suomennokset ja alkuperäinen termi esitetään samassa yhtey-
dessä sulkeisiin kirjoitettuna. 
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johdon tietoa paremmin verrattuna tilanteeseen, jossa harkinnanvaraisuutta ei sallit-

taisi ollenkaan. Kuitenkin johdon harkinnanvalta voi luoda mahdollisuuksia ja tilai-

suuksia tuloksenjärjestelylle. Tällöin tuloksenjärjestelyn seurauksena taloudellinen 

raportointi voi antaa osakkeenomistajille ja yhtiön muille sidosryhmille harhaanjoh-

tavan käsityksen yrityksen todellisesta taloudellisesta tilanteesta. (Healy & Wahlen 

1999, Healy & Palepu 2001, Scott 2015: 370-475.)  

Tilinpäätöksen sisältämän tiedon luotettavuuteen liittyen, yhtiön sidosryhmät oletta-

vat saavansa tilintarkastajalta riippumattoman lausunnon siitä, antaako yhtiön tilin-

päätös ja toimintakertomus oikean kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja että 

yhtiön kirjanpito ja hallinto on hoidettu lakien ja asetusten mukaan (Suomen listayh-

tiöiden hallinnointikoodi 2010). Tilintarkastuksen tehtävä on vahvistaa tilinpäätöksen 

oikeellisuus ja vähentää riskiä siitä, että tilinpäätös sisältää virheellistä tai harhaan-

johtavaa tietoa. Tilintarkastus ja sen raportointi ovat osa tilinpäätöksen tekemistä ja 

julkistamista. Tilintarkastajalla on kriittinen rooli tilinpäätösprosessissa ja hänen voi-

daan sanoa toimivan tilinpäätökseen liittyvien laskelmien valmisteluissa ja viimeiste-

lyissä aktiivisena toimijana. (Gibbins, Salterio &Webb 2001, Gibbins, McCracken & 

Salterio 2007.)  De facto, tilinpäätösraportti on yrityksen johdon ja tilintarkastajan 

välisen neuvottelun tulos (Ronen & Yaari 2008: 278). Yrityksen sidosryhmät voivat 

kokea tilintarkastuksen laadun ja uskottavuuden heikkenevän, mikäli tilintarkastajat 

sallivat yrityksen järjestellä tulostaan poikkeavin keinoin tai tavallista suuremmassa 

mittakaavassa. Mielenkiintoisesti käytännössä kuitenkin yhtiön johto, eikä omistajat, 

valitsee tilintarkastajan ja maksaa hänen palkkionsa. (Messier, Glover, Prawitt & 

Eilifsen 2014: 5-7.) Keino tilintarkastajan riippumattomuuden saavuttamiseen on 

puolueettomuus. Olennaista on se, kuinka hyvin tilintarkastaja kestää häneen kohdis-

tetut sidosryhmien erilaiset paineet ja odotukset. (Sarja 1999: 80.) 

On olemassa monia syitä tuloksenjärjestelyn olemassaoloon. Sijoittajat ja analyytikot 

käyttävät tilinpäätösinformaatiota laajalti hyväkseen yhtiön osakkeiden arvostami-

sessa, minkä vuoksi yhtiön johdolla voi olla halua järjestellä tilinpäätöksen tulosta 

vaikuttaakseen osakemarkkinoiden näkemyksiin esimerkiksi ennen osakeanteja tai 

listautumista, tai saavuttamaan analyytikoiden odotukset. Mainitut asiat vaikuttavat 

yhtiön osakkeen hintaan lyhyellä aikavälillä. Tilinpäätösinformaatiota käytetään pal-

jon myös yhtiön ja sen eri sidosryhmien välisten sopimusten valvonnassa ja säätele-
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misessä. Tuloksenjärjestelyä voi esiintyä velkasopimusten vuoksi. Lainasopimukset 

laaditaan yleensä niin, ettei yrityksen johdolla olisi mahdollisuuksia suosia omistajia 

velkojien kustannuksella. Tämä voi kannustaa vähentämään velkasopimusten laimin-

lyöntejä tuloksenjärjestelyn keinoin. Myös lainsäädäntö sekä muut yritystä koskevat 

määräykset voivat kannustaa yhtiön johtoa järjestelemään tulosta. Lisäksi erilaisilla 

johdon kannustinsopimuksilla pyritään saamaan johdon ja omistajien yritystä koske-

vat tavoitteet ja odotukset mahdollisimman samansuuntaisiksi. Toisaalta tuloksenjär-

jestelyä voidaan käyttää kasvattamaan johdon palkkioita sekä varmistamaan työn 

varmuutta. (Healy & Wahlen 1999.)   

Tilikauden raportoitua tulosta voi järjestellä kahdella eri tavalla. Yhtiön johto voi 

käyttää yleisesti lain hyväksymiä kirjanpidollisia tuloksenjärjestelykeinoja saavut-

taakseen tavoitetuloksensa. Tyypillisesti tämä tapahtuu tilikauden lopulla harkinnan-

varaisten jaksotusten avulla, kun suurin osa todellisista toiminnoista on suoritettu. 

Toinen tapa järjestellä tulosta on todellisten toimintojen kautta todellisena tuloksen-

järjestelynä. (Sohn 2011.) Toisin kuin harkinnanvaraiset jaksotukset, todellinen tu-

loksenjärjestely vaikuttaa sekä raportointikauden että myös tulevien raportointikausi-

en kassavirtoihin, kuten myös jaksotuksiin. Se on myös vaikeammin tavallisten si-

joittajien ymmärrettävissä, ja ei ole yleensä myöskään ulkoisen valvonnan alaisena 

tai tilintarkastuksen, lainsäätäjien tai ulkoisten sidosryhmien tutkinnassa.  (Cohen, 

Dey & Lys 2008.) Kun harkinnanvaraiset jaksotukset eivät vaikuta kassavirtaan vaan 

ainoastaan jaksotusten määrään, todellinen tuloksenjärjestely sen sijaan vaikuttaa 

todellisten toimintojen poikkeamaan optimaalisista tasoista ja näin vaikuttaa yhtiön 

mahdollisuuksiin tulevaisuudessa tuottaa kassavirtaa (Roychowdhury 2006). Vuonna 

2002 voimaan tulleen Sarbanes-Oxley -lain (SOX)2 jälkeen, yhtiöt ovat siirtyneet 

käyttämään enemmän todellista tuloksenjärjestelyä, koska harkinnanvaraisten jakso-

tusten käytön suhteellinen hinta on kasvanut johtuen lainsäädännön tiukennuksesta ja 

valvonnasta. Yritysjohto voi käyttää kirjanpidollisia ja todellista tuloksenjärjestely-

keinoja toisiaan korvaavina ja täydentävinä menetelminä. (Cohen ym. 2008, Chen 

2009, Cohen & Zarowin 2010, Zang 2012.)  Amerikassa yritysjohdossa työskentele-

                                                
2 Monien 2000-luvun alun kirjanpitoskandaalien, kuten Enronin ja WorldComin tapausten, jälkeen 
Yhdysvalloissa astui voimaan vuonna 2002 Sarbaneu-Oxley (SOX) laki, joka asettaa määräyksiä 
kaikkien Yhdysvalloissa pörssinoteerattujen yhtiöiden hallinnosta ja johtamisesta sekä tilintarkastus-
yhtiöiden toiminnasta. 
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ville tehdyn kyselyn mukaan, yritysjohto on tarvittaessa valmis todelliseen tuloksen-

järjestelyyn saavuttaakseen yhtiön tavoitetuloksen tilikaudella (Graham, Harvey & 

Rajgopal 2005).  

Kirjanpidollinen tuloksenjärjestelyn sanotaan heijastavan johdon opportunismia ja 

täten vaikuttaa tilintarkastajan palkkioihin heijastaen korkeampaa tilintarkastajan 

liiketoimintariskiä (Gul, Chen & Tsui 2003). Todellinen tuloksenjärjestely lisää ra-

portoidun kirjanpidon monimutkaisuutta edelleen, lisäämällä kohinaa (noice) jakso-

tuksiin ja kassavirtoihin sekä vääristämällä yhtiöiden kykyjä kehittää pitkäaikaista 

kassavirtaa. Todellinen tuloksenjärjestely on vaikeammin havaittavissa tavallisista 

liiketoimintapäätöksistä, ja jos tilintarkastaja huomaakin sen, todellinen tuloksenjär-

jestely ei ole suoraan tilintarkastajan toimivallan alla. Francis ja Krishnan (1999)  

mukaan tilintarkastajat voivat yrittää hallita tuloksenjärjestelystä johtuvaa riskiä vii-

dellä tavalla. He voivat seuloa korkeariskiset asiakkaat, laskuttaa enemmän riski-

semmiltä asiakkailta (risk premium), lisätä tilintarkastustyötä, neuvotella muutoksista 

tilinpäätökseen ja/tai raportoida konservatiivisemmin, esimerkiksi mukautetulla lau-

sunnolla. Toisaalta tilintarkastaja ei välttämättä välitä todellisesta tuloksenjärjestelys-

tä omien palkkioidensa määrityksessä, mutta toisaalta hän voi lisätä riskilisän palkki-

oon tai lisätä tilintarkastuksen työmäärää niiden yritysten kohdalla, jotka ovat järjes-

telleet tulosta todellinen tuloksenjärjestelyn avulla. (Gunny 2010, Sohn 2011.) 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja suhde aikaisempaan tutkimukseen 

Tässä pro gradussa tutkitaan tuloksenjärjestelyn vaikutusta tilintarkastajalle makset-

tuihin palkkioihin suomalaisissa listatuissa yhtiöissä. Tarkoituksena on selvittää onko 

tuloksenjärjestelyn ja tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden välillä yhteyttä. Vas-

taavaa tutkimusta kuin tämä pro gradu tutkimus ei ole vielä julkaistu tieteellisissä 

julkaisuissa. Tämän tutkimuksen innoittajana toimii Sohn (2011) SSRN -julkaistu3 

artikkeli, jossa hän tutkii vaikuttaako todellinen tuloksenjärjestely tilintarkastajan 

palkkioihin, kun harkinnanvaraisilla jaksotuseroilla tehty tuloksenjärjestely sekä 

                                                
3 Social Science Research Network (SSRN) on internet-sivusto, johon tutkijat voivat julkaista oman 
artikkelinsa esimerkiksi ennen tieteelliseen julkaisuun pääsyä. Osoite sivustoon: 
http://www.ssrn.com/en/. 
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muut tunnetut tilintarkastajan palkkion muuttujat on otettu huomioon. Tutkija löytää 

todisteita todellisen tuloksenjärjestelyn positiivisesta yhteydestä tilintarkastuspalkki-

oihin, kun muut tilintarkastuspalkkioihin vaikuttavat muuttujat on huomioitu. Toisin 

sanoen tilintarkastajat ottavat todellisen tuloksenjärjestelyn yhtenä tuloksenlaatuun 

liittyvänä riskitekijänä huomioon tilintarkastuspalkkioita muodostettaessa. Lisäksi 

hän löytää todisteita siitä, että todellisen tuloksenjärjestelyn yhteys tilintarkastajan 

palkkioihin on vahvempi kuin harkinnanvaraisilla jaksotuseroilla tehdyn tuloksenjär-

jestelyn suhde tilintarkastajan palkkioihin SOX:n voimaan astumisen jälkeen.  

Toinen SSRN -työpaperi, jossa käsitellään todellisen tuloksenjärjestelyn vaikutusta 

tilintarkastajan palkkioihin, on Greiner, Kohlbeck ja Smith (2013) tutkimus, jossa 

tutkitaan nostavatko tilintarkastajat palkkioitaan todelliseen tuloksenjärjestelyyn liit-

tyvän riskin vuoksi. Tutkimustulosten mukaan todellisella tuloksenjärjestelyllä on 

positiivinen vaikutus tilintarkastajalle maksettuihin palkkioihin. Lisäksi tutkijat löy-

tävät todisteita tilikauden ja tilikautta ennen tapahtuvan todellisen tuloksenjärjestelyn 

vaikuttavan tilintarkastajalle maksettuihin palkkioihin. Tutkijoiden mukaan tilintar-

kastaja reagoi kahdella tavalla palkkiopyynnöllään huomattuaan todellisen tuloksen-

järjestelyn - tilintarkastaja nostaa palkkiopyyntöään johtuen sekä tehdyn lisätyön 

kustannusten kattamiseksi että havaitun kasvaneen liiketoimintariskin vuoksi. 

Tuloksenjärjestelyä on tutkittu jo monta vuosikymmentä ja akateeminen tutkimus on 

perinteisesti keskittynyt analysoimaan jaksotusten avulla tehtyä tuloksenjärjestelyä, 

eli harkinnanvaraisten jaksotuksien tasoa säätämällä tehtyä tuloksenjärjestelyä. Kui-

tenkin vuosituhannen vaihteen jälkeen yhä useampi tutkimustulos indikoi siitä, että 

todellinen tuloksenjärjestely on muodostumassa enemmän ja enemmän hallitsevaksi 

tämän päivän liiketoimintaympäristössä (ks. esim. Graham ym. 2005, Roychowdhury 

2006, Chen 2009, Zang 2012). Mahdollisesti lainsäädännön tiukennukset, muun mu-

assa SOX 2002 ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial 

Reporting Standards, IFRS) laajempi käyttöönotto ovat voineet johtaa siihen, että 

yhtiöiden johto suosii todellista tuloksenjärjestelyä kirjanpidollisten keinojen sijasta. 

Nämä tutkimustulokset huomioiden, molemmat tuloksenjärjestelyn arviointikeinot 

tulee ottaa huomioon tuloksenjärjestelyn määrää arvioidessa. (Graham ym. 2005, 

Zang 2012.) 
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Koska suurin osa aiemmasta tutkimuksesta on tehty jaksotuksiin perustuvan tulok-

senjärjestelyn vaikutukseen yhdysvaltalaisella aineistolla, mielestäni on tärkeää tut-

kia suomalaisessa kontekstissa, miten harkinnanvaraisiin jaksotuksiin perustuva sekä 

todellinen tuloksenjärjestely vaikuttaa tilintarkastajan palkkioihin. Sellami ja 

Fakhfakh (2014) tutkivat ranskalaisella aineistolla vaikuttaako pakollinen IFRS:n 

käyttöönotto jaksotusten avulla tehdyn tuloksenjärjestelyn ja todellisen tuloksenjär-

jestelyn suhteeseen matalan sijoittajasuojan maassa, jossa IFRS:n käyttöönottaminen 

on suuri muutos entisiin kirjanpitokäytäntöihin. He eivät löydä todisteita siitä, että 

todellinen tuloksenjärjestely vaikuttaisi harkinnanvaraisten jaksotuserojen määrään. 

Täten he hylkäävät idean, että pakollinen IFRS:n käyttöönotto ajaisi ranskalaisia yri-

tyksiä käyttämään todellista tuloksenjärjestelyä jaksotuserojen avulla tehdyn tulok-

senjärjestelyn sijasta.  

Todellisen tuloksenjärjestelyn väitetäänkin olevan enemmän käytössä vahvemman 

lakijärjestelmän maissa. Enomoto, Kimura ja Yamacughi (2015) tutkivat sijoittaja-

turvan voimakkuuden vaikutusta jaksotuksiin perustuvaan ja todelliseen tuloksenjär-

jestelyyn. Heidän tutkimustulosten mukaan jaksotuksiin perustuva tuloksenjärjestely 

pienenee sijoittajanturvan kasvaessa ja todellinen tuloksenjärjestely vastaavasti kas-

vaa. Lisäksi he löysivät todisteita siitä, että todellinen tuloksenjärjestely pienenee 

seuraavien analyytikoiden joukon kasvaessa.  

Tilintarkastajan vähäinen käräjöintiriski voi vähentää tilintarkastajien kannustimia 

vähentää tarkastettavan yhtiön vaikuttamista tilinpäätökseen, ja nostaa sijoittajien 

huolta tilintarkastajien tarjoamista konsultaatiopalkkioista. Useat tutkimustulokset 

osoittavat, että tilintarkastajan korkeampi vahingonkorvausvastuu nostaa tilintarkas-

tuksen laatua. Tilintarkastuksen laadun mittarina on yleensä pidetty harkinnanvarais-

ten jaksotusten avulla tehtyä tuloksenjärjestelyä (ks. esim. Venkataraman, Weber & 

Willenborg 2008, Chi, Ling & Pevzner 2011, Francis 2011). Choi, Kim, Liu ja 

Simunic (2008) mukaan maan juridisen ympäristön ankaruus on positiivisessa yhtey-

dessä tilintarkastajanpalkkioihin nostamalla tilintarkastajan työmäärää tilintarkasta-

jan riskin pienentämiseksi. Kreikkalaisella aineistolla tehdyn tutkimuksen mukaan 

yhtiön johdolla on sitä enemmän mahdollisuuksia raportoida korkeampaa tulosta 

mitä pienempi on tilintarkastajan työpanos tilintarkastusvaiheessa (Caramanis & 

Lennox 2008). Schelleman ja Knechel (2010) alankomaalaisella aineistolla tehdyn 
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kyselytutkimuksen tulokset osoittavat korkeampien tuloksenjärjestelytasojen olevan 

yhteydessä työmäärän kasvuun. Tutkijat dokumentoivat varsinkin kokeneempien 

tilintarkastajien työmäärän kasvusta tuloksenjärjestelyn tason kasvaessa. Korkeam-

mat tilintarkastuspalkkiot voidaan yhdistää korkeampaan tuloksenjärjestelyn tasoon, 

mutta vain yhdistettynä tilintarkastustyömäärän kasvuun, koska tutkijat eivät havaitse 

tilintarkastajan voittomarginaalin kasvavan tuloksenjärjestelyn kasvaessa. Tutkijat 

tekevät tästä johtopäätöksen, että tilintarkastajat eivät välttämättä kykene kattamaan 

kaikkia kustannuksia (engagement costs), jotka liittyvät korkeampaan tuloksenjärjes-

telyyn.  

Tässä tutkimuksessa ei tehdä vertailevaa tutkimusta eri maiden välillä vaan keskity-

tään yhteen toimintaympäristöön, jossa on matala sijoittajasuoja, matala tilintarkasta-

jan käräjöintiriski, mutta toisaalta kirjanpitokäytännöt ja -standardit toimivat hyvin. 

On mielenkiintoista tutkia vaikuttaako tuloksenjärjestely samalla tavalla tilintarkasta-

jan palkkioihin, kuten yhdysvaltalaisella aineistolla vai antaako tutkimustulokset 

toisenlaisen kuvan erilaisessa toimintaympäristössä. Thinggaard ja Kiertzner (2008) 

toteavat, että tilintarkastuspalkkioita määrittävistä tekijöistä Pohjoismaissa ei ole 

tehty paljon tutkimusta, eikä siitä näin ollen tiedetä vielä paljoakaan. Heidän tanska-

laista aineistoa käyttävä tutkimuksensa kuitenkin osoittaa perinteisten palkkiotekijöi-

den sopivan myös tanskalaiseen aineistoon. Voidaan siis olettaa perinteisten palk-

kiotekijöiden sopivan myös suomalaiseen aineistoon johtuen toimintaympäristöjen 

samankaltaisuuksista. 

1.3 Tutkimuksen toteuma 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää onko tuloksenjärjestelyllä vaikutusta 

tilintarkastajalle maksettuihin palkkioihin suomalaisissa listatuissa yhtiöissä. Tutki-

muksessa selvitään sekä harkinnanvaraisten jaksotusten että todellisen tuloksenjärjes-

telyn vaikutus tilintarkastajalle maksettujen palkkioihin. Tutkimukseen otetaan mu-

kaan jokainen tilintarkastajalle maksettu palkkioerä, joita voi olla varsinaisen tilin-

tarkastuspalkkion lisäksi tilintarkastukseen liittyvä palkkio, verokonsultaatiopalkkio 

ja muu palkkio.   
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Tutkimuksen tavoitteena on tutkia tuloksenjärjestelyn ja tilintarkastajalle maksettavi-

en palkkioiden välistä yhteyttä lineaarisen regressioyhtälön avulla. Tutkimukseen 

valitaan pörssiyhtiöt tilinpäätös- sekä tilintarkastuspalkkiotietojen helpomman saata-

vuuden vuoksi. Tutkimuksen aineisto koostuu 90 suomalaisen listatun yhtiön vuosien 

2008�2014 tilinpäätöstiedoista. Aineistoa ja sitä koskevia vaatimuksia on esitelty 

tarkemmin luvussa viisi. 

Tämän pro gradu tutkimuksen tulokset osoittavat, että tilintarkastajalle maksettujen 

palkkioiden ja tuloksenjärjestelyn välillä on yhteys. Kokonaisuutena tutkimustulok-

set viittaavat tuloksenjärjestelyn määrän tilinpäätöksessä kasvavan tilintarkastajalle 

maksettujen palkkioiden pienentyessä. Toimintaympäristö lienee suurin syy tähän. 

Suomessa tilintarkastajalla on vähäisestä käräjöintiriski. Myöskin talouselämän yleis-

tä ilmapiiriä voidaan pitää tuloksenjärjestelyn sallivana. Tällaisia tutkimustuloksia 

esimerkiksi Kepsu (2012) löysi omassa case -tutkimuksessaan, jossa hän seurasi ja 

haastatteli yhden listatun yhtiön johtohenkilöitä kahden vuoden ajan. Myöskin poli-

tiikkojen sanomina on kuultu viime aikoina tuloksenjärjestelyn hyväksyvää kannan-

ottoa. Toisaalta tilintarkastajilla on hankala puuttua tuloksenjärjestelyyn, joka ei ole 

laitonta, ja johon lait ja standardit antavat runsaasti johdon omaa harkintaa.  

Aiempi tutkimus liittyen tuloksenjärjestelyn vaikutuksesta tilintarkastajalle makset-

tuihin palkkioihin on yleisesti keskittynyt harkinnanvaraisten jaksotusten käyttöön 

tuloksenjärjestelyn arvioinnissa ja tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia. Frankel, 

Johnson ja Nelson (2002) eivät löytänyt yhteyttä kokonaispalkkioiden ja tuloksenjär-

jestelyn välillä, minkä he arvelevat johtuvan siitä, että tilintarkastus- ja konsultointi-

palkkioiden yhdistämisellä niiden erisuuntaiset vaikutukset eivät tule esille. Tämän 

pro gradu tutkimuksen tulokset osoittavat, että tilintarkastajalle maksettujen koko-

naispalkkioiden ja tuloksenjärjestelyn välillä on yhteys, niin harkinnanvaraisten jak-

sotuserien kuin todellisen tuloksenjärjestelyn osalta. 

Tämän pro gradu tutkimuksen tulokset poikkeavat aiempien tutkimusten tuloksista 

varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden osalta. Tilintarkastajalle maksettujen varsinais-

ten tilintarkastuspalkkioiden ja harkinnanvaraisten jaksotusten, epänormaalin liike-

toimintakassavirran sekä epänormaalien tuotantokustannusten välille löytyi negatii-
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vinen merkitsevä yhteys. Antle, Gordon, Narayanamoorthy ja Zhou (2006) tutkimuk-

sen johtopäätösten mukaan tilintarkastuspalkkiot lisäävät tuloksenjärjestelyn määrää 

tilinpäätöksessä. Sohn (2011) tutkimustulokset viittasivat siihen, että todellisen tu-

loksenjärjestelyn ja tilintarkastuspalkkioiden välinen suhde on positiivinen, ja jota 

pääasiallisesti ajaa tuotekehitys- ja mainontainvestointien vähentäminen tai lykkää-

minen. Toisin kuin Sohn (2011) tutkimustulokset, tässä tutkimuksessa epänormaalien 

harkinnanvaraisten kustannusten ja tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden välille 

ei varsinaisissa tutkimustuloksissa löytynyt yhteyttä. Varsinaisissa tutkimustuloksissa 

ei löytynyt myöskään yhteyttä tuloksenjärjestelyn ja tilintarkastajalle maksettujen 

tilintarkastukseen liittyvien palkkioiden osalta.  

Tutkimustulokset verokonsultaation osalta ovat ristiriitaisia. Toisaalta tutkimustulok-

set verokonsultaatiopalkkioiden osalta viittaavat siihen, että verokonsultaatiota li-

säämällä voidaan pienentää harkinnanvaraisilla jaksotuksilla tapahtuvaa tuloksenjär-

jestelyn määrää. Ja toisaalta mallissa, jossa tuloksenjärjestelymuuttujat ovat reaalilu-

kuina, harkinnanvaraiset jaksotukset eivät ole enää merkitseviä ja epänormaalista 

operatiivisesta kassavirrasta on tullut merkitsevä negatiivisella kertoimella. Verokon-

sultaation negatiivisesta yhteydestä tuloksenjärjestelyyn ovat raportoineet aiemmin 

muun muassa Krishnan ja Visvanathan (2011) sekä Habib ja Hasan (2016), joiden 

tutkimuksien johtopäätökset ovat, että tietämys (knowledge spillover -ilmiö), mikä 

saavutetaan saman tilintarkastajan toimittaessa sekä verokonsultaatiota että tilinpää-

töksen tarkastuksen, mahdollistaa tilintarkastajan rajoittamaan tuloksenjärjestelyä. 

Tämän tutkimuksen tulosten voi sanoa olevan linjassa mainittuihin mainittujen tut-

kimusten johtopäätöksiin.  

Muiden tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden osalta tutkimustulokset osoittavat 

negatiivisen yhteyden epänormaalin liiketoimintakassavirran kanssa. Myös tämä 

osaltaan viittaa samaan johtopäätökseen kuin verokonsultaation osalta, eli kun sama 

tilintarkastaja toimittaa verokonsultaatiota ja tarkastaa tilinpäätöksen, mahdollistaa se 

tilintarkastajan rajoittamaan tuloksenjärjestelyä.   

Tutkimustulokset osoittavat, että varsinaisilla tilintarkastuspalkkioilla on positiivinen 

yhteys muihin palkkioeriin. Ja vielä niin, että varsinaiset tilintarkastuspalkkiot vai-

kuttavat enemmän muihin palkkioihin kuin muut siihen. Toisin sanoen on todennä-
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köisempää että tilintarkastusasiakas ostaa tilintarkastajaltaan myös muita palveluita, 

kuin että muiden palveluiden ostaminen kasvattaisi varsinaisten tilintarkastuspalkki-

oiden määrää. Verokonsultaation ja muiden palkkioiden välillä on positiivinen yhte-

ys. Verokonsultaatiolla ja muilla palkkioilla on negatiivinen yhteys tilintarkastukseen 

liittyviin palkkioihin. Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot, joita ovat muun muassa 

tilintarkastajalle lakisääteisesti kuuluvia tehtäviä, näyttää vähentävän verokonsultaa-

tion ja muiden palkkioiden suuruutta enemmän kuin ne sitä. Yksi selitys tähän voi 

olla tilintarkastajan omasta riippumattomuudesta huolehtiminen.  

Tässä tutkimuksessa käytettyjen kontrollimuuttujien merkitsevyys havaitaan olevan 

riippuvainen tilintarkastajalle maksetusta palkkioerästä. Yrityksen koko sekä korkean 

teknologian toimiala selittävät kaikkia palkkioeriä, mutta muuten kontrollimuuttujat 

selittävät eri palkkioeriä. Lisäksi herkkyystestit osoittavat, että yhtiön toimiala ja 

koko vaikuttavat suuresti muuttujien merkitsevyyteen varsinaisten tilintarkastuspalk-

kioiden selittäjänä. Tämä tutkimustulos tuo lisävalaistusta siihen, miksi aiempien 

tutkimusten tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Aineiston valinnalla on suuri merkitys 

tutkimustuloksiin. 

Pro gradun seuraavissa kolmessa pääluvussa rakennetaan tutkimukselle teoreettinen 

viitekehys. Ensin toisessa luvussa perehdytään tuloksenjärjestelyyn. Luvun alalu-

vuissa käydään läpi tuloksenjärjestelyn määritelmiä, kannustimia ja keskeisempiä 

menetelmiä. Kolmannessa luvussa tarkastellaan tilintarkastajalle maksettuja palkki-

oiden muodostumista. Luvussa esitellään keskeisimmät aikaisemmat tutkimukset ja 

niiden tutkimustulokset. Tutkimushypoteesit esitellään neljännessä luvussa. Viiden-

nessä luvussa siirrytään empiiriseen osioon. Siinä käydään yksityiskohtaisesti läpi 

tutkimuksessa käytettävät tutkimusaineistot ja -menetelmät sekä perustellaan tutki-

musvalintoja. Tutkimustulokset esitellään ja analysoidaan kuudennessa luvussa. Pro 

gradun viimeisessä seitsemännessä luvussa tehdään yhteenveto ja johtopäätökset 

tehdystä tutkimuksesta sekä saaduista tuloksista sekä esitetään ehdotuksia jatkotut-

kimuksiin.    
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2 TULOKSENJÄRJESTELY 

Tämän luvun alaluvuissa käydään läpi tuloksenjärjestelyn määritelmiä, kannustimia, 

sekä tämän tutkimuksen näkökulmasta keskeisempiä tuloksenjärjestelyn keinoja ja 

arviointimenetelmiä. 

2.1 Tuloksenjärjestely yleisesti 

Tuloksenjärjestelylle on esitetty useita erilaisia määritelmiä akateemisessa kirjalli-

suudessa ja moni näistä määritelmistä antaa negatiivisen kuvan tuloksenjärjestelystä. 

Osa tutkijoista suosiikin ’tuloksenmanipulointi’ -termin (earnings manipulation) 

käyttämistä tuloksenjärjestelystä. Tuloksenjärjestelyn englanninkielisestä termistä 

’earnings management’ on käytössä Suomessa monia käännöksiä. Termiä on 

käännetty vaihtelevasti tuloksenjärjestelyksi, -ohjaukseksi, tuloksen manipulaatioksi, 

modifioinniksi, tai oikaisemiseksi,  riippuen tutkijan omasta näkökulmasta tuloksen-

järjestelyä kohtaan sekä tutkimuksessa käytetystä tutkimusmenetelmästä. Tässä tut-

kimuksessa käytetään näistä eri muunnoksista termiä tuloksenjärjestely. 

Tuloksenjärjestelyn on monissa tutkimuksissa todettu olevan johdon keino saavuttaa 

lyhyen tähtäimen tavoitteet pitemmän tähtäimen tuloksen kustannuksella (ks. esim.  

Healy & Wahlen 1999, Graham ym. 2005, Dichev, Graham, Harvey & Rajgopal 

2013). Yhtiön johto voi pyrkiä tuloksenjärjestelyllä nostamaan pörssikursseja tai 

muuten hyötymään raportoidusta tuloksesta. Graham ym. (2005) tutkimustulokset 

osoittavat, että yhtiön johto on haluton käyttämään laillista kirjanpidollista harkintaa 

tavoitetulosta järjestellessä. Sen sijaan, johtohenkilöt myöntävät tekevänsä todellisia 

toimenpiteitä, kuten esimerkiksi myöhästyttämään päivitys- ja ylläpito- tai mainos-

menoja tai luopuvat mahdollisesti tuottoisista projekteista tuloksenjärjestelyn vuoksi. 

Roychowdhury (2006) korostaa, että jotkut toimenpiteet, joita voidaan pitää tulok-

senjärjestelynä, kuten alennukset ja harkinnanvaraisten jaksotuserien pienentäminen, 

voivat olla optimaalisia toimenpiteitä yhtiön taloudellisessa tilanteessa ja ympäristös-

sä. Kuitenkin vastaavia toimintoja voidaan pitää tuloksenjärjestelynä, jos johto on 

niiden kanssa tekemisessä enemmän kuin optimin verran.  
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Ronen ja Yaari (2008: 25–26) luokittelevat tuloksenjärjestelyn kolmeen luokkaan: 

valkoiseen, harmaaseen ja mustaan. Tämän määrittelyn mukaan valkoisen luokan 

tuloksenjärjestely on hyödyllistä ja parantaa yritysten laatimien raporttien läpinäky-

vyyttä. Valkoisen luokan tuloksenjärjestelyssä käytetään hyväksi kirjanpidon ja tilin-

päätöksen laatimiseen liittyviä joustokohtia, joiden avulla taloudelliseen raportointiin 

pyritään sisällyttämään yrityksen johdolla olevaa informaatiota tulevista kassavirrois-

ta. Toisin sanoen signaloimaan tulevaa tuloskuntoa. Mustan luokan tuloksenjärjeste-

lyn avulla puolestaan pyritään vääristelemään taloudellista informaatiota tai heiken-

tämään taloudellisen raportoinnin läpinäkyvyyttä. Harmaan luokan tuloksenjärjestely 

on hyväksyttävyyden rajamailla tapahtuvaa tuloksenjärjestelyä. Se voi olla joko op-

portunistista johdon oman edun tavoittelua tai hyödyllistä taloudellista tehokkuutta 

parantavaa. Tuloksenjärjestelyn tarkka määritteleminen on haastavaa. Tuloksenjär-

jestelyn ja normaalien yrityksen tulokseen vaikuttavien toimenpiteiden välinen ra-

janveto on häilyvä ja lisäksi tuloksenjärjestely ei ole aina harhaanjohtavaa, vaan sen 

avulla voidaan myös informoida sisäpiiritietoa osakkeenomistajia esimerkiksi yhtiön 

tuottojen pysyvyydestä. 

Ronen ja Yaari (2008: 27–28) oman määritelmän mukaan tuloksenjärjestely on jouk-

ko yhtiön johdon tekemiä päätöksiä, joiden vuoksi yhtiön raportoitu tulos ei vastaa 

yrityksen todellista lyhyen aikavälin tulosta. Määritelmän taustalla on oletus siitä, 

että yhtiölle on olemassa objektiivinen, neutraali ja sen arvon lyhyellä aikavälillä 

maksimoiva tulosluku. Tuloksenjärjestely voi olla osakkeenomistajien ja muiden 

sidosryhmien kannalta hyödyllistä, jos sen seurauksena yhtiön tulos kuvastaa pa-

remmin sen pitkän aikavälin arvoa. Jos taas tuloksesta ei käy ilmi yhtiön lyhyen tai 

pitkän aikavälin arvo, tuloksenjärjestely on haitallista sidosryhmien kannalta. Jos 

tulos vastaa yrityksen todellista lyhyen aikavälin suoriutumista, voidaan puhua neut-

raalista tuloksenjärjestelystä.  

Healy ja Wahlen (1999) määritelmän mukaan tuloksenjärjestelyä esiintyy silloin, kun 

yhtiön johto käyttää omaa harkintaansa muokatakseen yrityksen taloudellisesta tilas-

ta annettavia raportteja, joko peitelläkseen yhtiön oikeata taloudellista tilaa sen sidos-

ryhmiltä tai vaikuttaakseen erilaisiin sopimuksiin, jotka riippuvat raportoiduista lu-

vuista. Tällaisia sopimuksia voivat olla velka-, bonus- tai muut vastaavanlaiset sopi-

mukset (Spohr 2004). Määritelmässään Healy ja Wahlen (1999) korostavat yhtiön 
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johdon omaa henkilökohtaista harkintaa ja heidän tavoitettaan harhaanjohtaa sidos-

ryhmiä yhtiön todellisesta suorituksesta. Määritelmä viittaa kahteen tapaan järjestellä 

tulosta - harkinnan käyttäminen tilinpäätösraportoinnissa sekä tilinpäätössiirtojen 

muokkaamiseen. Harkinnanvaraiset jaksotukset ovat johdon valitsemia ja valittu 

yleisesti hyväksytyistä laissa hyväksytyistä toimintamalleista.  

Schipper (1989) määrittelee tuloksenjärjestelyn niin kutsutuksi paljastamisen hallin-

noinninniksi (disclosure management), jolla tarkoituksellisesti puututaan taloudelli-

sen raportoinnin prosessiin aikomuksena joidenkin yksityisten etujen saavuttaminen 

sen sijaan, että johto vain edistäisi prosessin neutraalia etenemistä toimenpiteillään. 

Schipperin mukaan tuloksenjärjestelyä voi esiintyä monessa muodossa, niin todelli-

sena tuloksenjärjestelynä kuin jaksotuksiin perustuvana. Todellisella tuloksenjärjes-

telyllä tarkoitetaan esimerkiksi myynnin vauhdittamista, tutkimus- ja tuotekehittely-

toiminnan sekä mainoskampanjoiden ajoittamista. Tuloksenjärjestelyä voi esiintyä 

milloin tahansa viestitettäessä yhtiön taloudellista tilaa ulkopuolisille ja sitä voikin 

esiintyä monissa muodoissa. 

Xu, Taylor ja Dugan (2007) käyvät läpi artikkelissaan todellisen tuloksenjärjestelyn 

tutkimuksia. Heidän mukaansa todellinen tuloksenjärjestely käsittää johdon yritykset 

muuttaa tulosta säätämällä taustalla olevien liiketoimintojen ajoitusta ja/tai laajuutta. 

Todellinen tuloksenjärjestely säätää tulosta kassavirran välityksellä. Roychowdhuryn 

(2006) mukaan todellisten toimintojen järjestely on poikkeamista tavallisista opera-

tiivisista käytännöistä johtuen johtajien halusta harhauttaa ainakin joitakin sidosryh-

miä uskomaan, että tietyt taloudelliset tavoitteet on saavutettu normaaleina etenevien 

toimintojen kautta.  

Xu ym. (2007) määritelmä on samankaltainen kuin Healy ja Wahlen (1999) määri-

telmä. Kun Roychowdhury (2006) viittaa toimenpiteisiin, joita johtajien halu moti-

voi, Healy ja Wahlen (1999) tähdentävät johtajien henkilökohtaista päätöstä kirjanpi-

topäätöksissä. Lisäksi molempiin määritelmiin kuuluu päämäärä johtaa ainakin joi-

tain sidosryhmiä harhaan. Se, mikä on erityistä todellisessa tuloksenjärjestelyn mää-

ritelmässä, on johdon tavoite harhauttaa sidosryhmiä uskomaan, että tietyt tavoitteet 

on saavutettu normaalien toimintojen puitteissa. Toisin sanoen halutaan uskotella, 

että mitään epätavallisia tai ei-rationaalisia toiminnallisia päätöksiä ei ole tehty. Tätä 
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voitaneen pitää myös tavoitejohtamisen (Management by Objectives) ja tuloksenjär-

jestelyn määrittelyjen erona. Tavoitejohtaminen voi johtaa tuloksenjärjestelyyn, jos 

lyhyen tähtäimen tavoitteita ei saavuteta normaalien toimintojen avulla. 

Taulukko 1 on havainnollistettu esimerkein todellisen tuloksenjärjestelyn ja tilinpää-

töserien järjestelyn eri muotoja mukaillen Dechow ja Skinner (2000) luokittelua. 

Taulukossa jaotellaan myös tilinpäätöserien järjestelyä sen mukaan, tapahtuuko se 

tilinpäätösperiaatteiden ja asetusten mukaisesti.  

Taulukko 1. Tuloksenjärjestely –yritysjohdon valintojen luokittelu (mukaillen Dechow & Skin-
ner 2000). 

 
Konservatiivinen laskentatoi-
mi 

Neutraali 
laskentatoimi 

Aggressiivinen laskenta-
toimi 

Vilpillinen laskenta-
toimi  

 
Standardien ja asetusten puitteissa tapahtuvaa toimintaa: Standardeja ja asetuk-

sia  
rikkovaa toimintaa: 

Kirjan-
pidolliset 
valinnat 

Varausten liiallinen tekeminen 
 
Tuotekehityshankintamenojen 
yliarvostaminen 
 
Toimintojen uudelleenjärjeste-
lykulujen yliarvostaminen 
 
Omaisuuserän poistokirjauksi-
en tai arvonalennuksien liioit-
telu 

Neutraali 
tulos.  
 
Ei tuloksen-
järjestelytoi-
mintaa 

 Myyntilaskujen kir-
jaaminen aikaisem-
maksi 
 
Olemattomien myyn-
tien  
kirjaaminen 
 
Varaston yliarvosta-
minen kirjaamalla 
olematonta  
omaisuutta 

Todelliset 
kassavirtaan 
vaikuttavat 
toiminnot 

Myynnin viivyttäminen  
 
Harkinnanvaraisten kulujen 
(tuotekehitys, mainonta, hal-
linto) liioittelu tai maksun 
nopeuttaminen 

 Myynnin kiihdyttäminen 
 
Ylituotanto  
 
Harkinnanvaraisten 
kulujen (tuotekehitys, 
mainonta, hallinto) alen-
taminen tai viivyttämi-
nen  
 
Käyttöomaisuuden 
myyminen 

 

Liikevaihto on merkittävin yksittäinen erä, johon tuloksenjärjestely kohdistuu. Sen 

suuruutta voidaan järjestellä monin tavoin. Tuottojen tuloiksi tai menojen kuluiksi 

kirjaamisen ajoittamisella, kulujen aktivoimisella taseeseen ja uuden tilinpäätösperi-

aatteen soveltamisen aloittamisajankohdan valinnalla voidaan järjestellä tulosta. 
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Esimerkkeinä voidaan mainita myynnin kasvattaminen kirjaamalla vielä epävarmoja 

myyntitapahtumia myynniksi, suurien alennuksien tarjoaminen tietyllä ajanjaksolla, 

sekä tuottoja kirjaaminen tuloiksi ennenaikaisesti. Tuloksenjärjestelyä voi myös 

esiintyä sellaisten erien kohdalla, jotka edellyttävät johdon harkintaa joko erän suu-

ruuden tai sen luokittelun osalta. Tällaisia kirjanpidollisia arvioita tehdään esimer-

kiksi luottotappioiden määrää tai vaihto-omaisuuden epäkuranttiusmäärää määritet-

täessä sekä rahoitusvarojen ja -velkojen käypiä arvoja arvioitaessa. Myös se, miten 

yhtiö arvostaa vaihto-omaisuuden, esimerkiksi varaston arvon, vaikuttaa tulokseen. 

Poistokelpoisten käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan määrittä-

minen ja käytettävän poistomenetelmän tai valmistusasteen laskentamenetelmän va-

linta ovat myös johdon harkintaan perustuvia päätöksiä, joiden kautta yhtiön tulosta 

voidaan muokata. (Ronen & Yaari 2008: 31–34.) 

Tuloksenjärjestelyä voi esiintyä lakien ja normien puitteissa. Tuloksen järjestelyyn ja 

peitelläkseen yhtiön todellista taloudellista tilaa, johdon ei tarvitse rikkoa lakia. Jos 

lakia kuitenkin rikotaan, on se selvästi määriteltävissä tuloksen manipuloinniksi ja 

talousrikollisuudeksi. Tällöin tuloksenjärjestelyn katsotaan olevan taloudellisten tosi-

asioiden tai tunnuslukujen tahallista, tarkkaan harkittua vääristelyä tai harhaanjohta-

vaa muokkausta. Yhtiöiden johdon harkintavallan käyttöä tuloksen muodostamisessa 

ei voida kuitenkaan kieltää kokonaan menettämättä tuloksen käytettävyyden yrityk-

sen todellisen taloudellisen suorituksen mittarina.  (Dechow & Skinner 2000.)  

Varovaisuuden periaate on tilinpäätösten laadintaan liittyvä yleinen periaate, jonka 

tavoitteena on varmistaa, ettei tilikauden tulosta esitettäisi liian suurena. Varoja ja 

tuottoja ei arvioida liian suuriksi eikä velkoja ja kuluja liian pieniksi. Toisaalta IASB 

(International Accounting Standards Board)4 viitekehyksessä kuitenkin huomaute-

taan, että varovaisuus ei salli omaisuuden tai tulojen harkittua vähättelyä tai harkitun 

liioiteltuja vastuita tai kuluja, koska tilinpäätökset eivät tällöin olisi neutraaleja ja 

eivät täten sisältäisi luotettavuuden laatua (the quality of reliability). (Roine 2005, 

Mirza, Orrell & Holt 2011: 10.) 

                                                
4 Kansainvälisiä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita laativa elin. 
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Tuloksenjärjestelyn lajit jaetaan kirjallisuudessa yleensä kolmeen ryhmään: tuloksen-

tasaukseen (earnings smoothing), tuloksen pienentämiseen ja suurentamiseen. Tulok-

sentasauksessa tuottoja ja kuluja siirretään kirjanpidollisten keinojen avulla tilikau-

delta toiselle, jotta peräkkäisten vuosien tilinpäätösvoitot tasaantuvat ja antavat vai-

kutelman tasaisesta kyvystä tuottaa tulosta tilikaudesta toiseen. Tällä pyritään paran-

tamaan yhtiön tulevien voittojen ennustettavuutta ja vähentämään tuloksen heilahte-

luista aiheutuvia riskejä, jotta sijoittajien vaatima riskipreemio pienenisi, kuten myös 

pääomakustannukset. Tuloksen pienentämisen taustalla voivat olla esimerkiksi vero-

tukselliset syyt tai sopimukset, joilla on yhteys yhtiön tilinpäätöksessä esitettyyn tu-

lokseen. Myös tuloksen kasvattamisen taustalla ovat usein sopimustekijät, jotka ovat 

sidoksissa yrityksen tulokseen. (Scott 2015: 445-473.) 

2.2 Kannustimet tuloksenjärjestelyyn  

Tässä alaluvussa keskitytään syihin mitkä ajavat yhtiön johdon järjestelemään tulos-

ta. Tuloksenjärjestelyn syyt jaetaan usein sopimus-, arvopaperimarkkina- sekä joh-

don omiin kannustimiin. Toisin kuin tuloksenjärjestelykirjallisuus tavallisesti keskus-

telee johdon kannustinohjelmista sopimusluonteisten kannustimien yhteydessä, tässä 

työssä johdon omat kannustimet kannustinohjelmineen on käsitelty omassa alaluvus-

sa 2.2.3. 

2.2.1 Sopimusluontoiset kannustimet 

Yhtiön johto voi valita tuloksenjärjestelyn velkasopimusten vuoksi. Velanantajat 

käyttävät usein sopimusvakuuksia, joiden kautta he pyrkivät ohjaamaan yhtiön toi-

mintoja. Sopimusrajoitukset saattavat vaatia esimerkiksi, että yhtiön talouden tunnus-

luvut (esim. velkaantumisaste tai ROA) jäävät hyväksyttävälle tasolle. Ja jos sopi-

muksia loukataan, vieraan pääoman kustannus voi kasvaa. Sopimusrikkomuksia vält-

tääkseen johto voi ryhtyä tuloksenjärjestelyyn. Tästä esimerkkinä, yhtiö saattaa hylä-

tä kannattavan projektin, koska toteutus saattaisi johtaa väliaikaiseen sopimusrikko-

mukseen. (Ronen & Yaari 2008: 161-171.) 

Yritykset vaikuttavat tulokseen myös investointipäätöksien kautta. Bartov (1993)  

väittää, että johdolla on taipumus valita pitkäaikaisen tase-erän myynti tulontasauk-
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sen vuoksi lievittääkseen kirjanpidollisia rajoitteita velkasopimuksissa olevien rajoi-

tuksien vuoksi. Lisäksi yhtiöt saattavat käyttää käyttöomaisuuden ja kaupaksi käyvi-

en arvopaperien myyntiä minimoimaan eroa ennustetun ja raportoidun tuloksen välil-

lä Kun tulos, jota ei ole järjestelty, on alle ennustetun, yhtiö voi kasvattaa tulosta 

myymällä kiinteää omaisuuttaan. Vastaavasti, jos tulos näyttää olevan yli tavoitetu-

loksen, yhtiö voi pienentää tulosta ostoilla. (Herrmann, Inoue & Thomas  2003.) 

Yhtiön johto voi myöskin vältellä olemista lähellä sopimusehdon rikkomusta, koska 

tämä saattaa asettaa rajoituksia niiden operatiiviselle joustavuudelle. Yrityksien, jot-

ka lähestyvät sopimusrikkomusrajoja, on havaittu käyttävän enemmän tulosta kasvat-

tavia harkinnanvaraisia jaksotuksia kuin vertailuyritykset, sekä omaksuvan aikai-

semmin tulosta kasvattavat kirjanpitomuutokset (Sweeney 1994). Lisäksi yhtiöillä, 

jotka ovat ilmoittaneet velan sopimusrikkomuksen, on havaittu olevan epänormaaleja 

jaksotuksia velan sopimusrikkomusvuotena sekä sitä edellisenä vuotena (DeFond & 

Jiambalvo 1994). 

Syynä tuloksenjärjestelyyn voi olla myös yrityksen halu esittää tasaista voittoa tili-

kaudesta toiseen tai osingonjaon kannalta riittävän suuren tuloksen esittäminen, jotta 

tasainen osinkovirta pystytään säilyttämään. Kasanen, Kinnunen ja Niskanen  (1996) 

ovat tutkineet osingonjakoon perustuvaa tuloksenjärjestelyä Suomessa vuosina 

1970–19895. Tutkimuksessa selvitettiin pääomamarkkinoiden rakenteen vaikutusta 

tuloksenjärjestelyyn. Tällä ajanjaksolla omistus oli keskittynyttä ja rahoitus toimi 

pääosin velkarahoituksella Suomessa. Oletuksena tutkimuksessa oli, että suuret insti-

tutionaaliset sijoittajat odottavat yhtiöiltä tasaista osaketuottoa tilikaudesta toiseen. 

Tutkimustulosten perusteella tuloksenjärjestely perustuu nimenomaan yhtiöön koh-

distuviin osingonjakopaineisiin ja yhtiön raportoima tulos on riippuvainen osingon-

jaon vaatimuksista silloinkin, kun yhtiön taloudellinen menestyminen on otettu huo-

mioon. Tulokset tukevat teoriaa tuloksenjärjestelyn perustumisesta erilaisiin sopi-

muksiin yhtiön johdon ja sidosryhmien välillä.  

                                                
5 Tutkimuksessa oli mukana 37 tutkimusperiodin aikana Helsingin pörssissä listattuna ollutta teolli-
suuden ja kaupan alan yhtiötä. 
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Graham ym. (2005) tutkimuksen mukaan yhtiöiden johtajat ilmaisivat tutkimushaas-

tatteluissa olevansa halukkaita raportoimaan tasaista tulosta, ja olevan jopa halukkai-

ta uhraamaan yhtiön pitkäaikaista arvoa tasoittaakseen tulosta. Tätä selitetään väit-

tämällä, että tasaiset tulot johtavat alempaan oman pääoman kustannukseen ja velka-

pääomaan, kun alempia riskipreemioita vaaditaan tuloksen tasausta varten. Lisäksi 

tuloksentasauksen uskotaan tekevän helpommaksi analyytikoille ja sijoittajille ennus-

taa tulevia tuloja. Toisaalta McInnis (2010) väittää, että ei ole olemassa tasatun tu-

loksen ja keskimääräisten arvopaperimarkkinatuottojen välistä suhdetta. Toisin sano-

en tutkija antaa ymmärtää että tulontasaus eivät johda alempaan oman pääoman kus-

tannukseen vaan tulontasausta saatetaan harjoittaa osittain väärien uskomuksien ta-

kia, saavuttamatta konkreettisia etuja yhtiölle. 

2.2.2 Arvopaperimarkkinoihin liittyvät kannustimet 

Listatuissa yhtiöissä vähäisempi omistuksen keskittyminen korostaa kirjanpidon  

roolia kommunikoitaessa nykyisten ja potentiaalisten sijoittajien kanssa (Ball & 

Shivakumar 2005). Arvopaperimarkkinapohjaiset kannustimet liittyvät usein sisäpii-

ritiedon kommunikointiin markkinoille esimerkiksi osakeanneilla, tulostavoitteen 

tavoittamisella, tavoitetuloksen ylittämisellä tai tuloksentasauksella. Menneen suori-

tuskyvyn yksityiskohtien lisäksi kirjanpitoraportit heijastavat myös johdon arvioita ja 

ennusteita tulevaisuudesta. Toisaalta tasearvo heijastaa johdon odotuksia siitä, että 

tulevat taseen arvolla tehdyt kassavirrat ylittävät kustannukset. Tältä katsantokannal-

ta johdon voidaan nähdä käyttävän kirjanpidollista harkintaa informoimaan markki-

noita yhtiön todellisesta tilasta. Kun tuloksenjärjestelyä analysoidaan tiedon markki-

noille jakamisen näkökulmasta, sitä pidetään keinona vähentää tiedon epäsymmetri-

syyttä osapuolten välillä. Sen sijaan, että johto yrittäisi hyödyttää yhtiötä johtamalla 

harhaan ulkopuolisia, se pyrkii hyödyttämään kaikkia osapuolia. Scott (2015: 454) 

pitää tätä tuloksenjärjestelyn hyvänä puolena.  

Teoreettisesta näkökulmasta tulonjärjestelyn olemassaolo ja täydellisten markkinoi-

den (perfect markets theory) olettamukset ovat ristiriidassa toistensa kanssa. Jos tieto 

markkinoilla olisi täydellistä, tuloksenjärjestelyä ei olisi mitään mahdollisuuksia 

hyödyntää ja näin rationaalinen johtaja ei ryhtyisi järjestelemään tulosta. (Fields, Lys 

& Vincent 2001). Tutkijat ovat arvioineet arvopaperimarkkinoiden kykyä arvostaa 
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eri tuloskomponentteja. Sloan (1996) tutkimuksen mukaan sijoittajat eivät ymmärrä 

täysin kassavirran ja jaksotuserien erilaista tietoa. Tässä Sloan viittaa eri tuloskom-

ponenttien kestävyyteen (persistence). Myöskin Xie (2001) on tutkinut samaa aihetta 

ja löytää todisteita arvopaperimarkkinoiden ylihinnoittelevan sen osan epänormaa-

leista jaksotuksista, joka saa alkunsa johdon harkinnasta. Dechow ja Skinner (2000) 

tulkitsevat nämä löydökset todisteina siitä, että markkinat menevät halpaan yksinker-

taisin tuloksenjärjestelyn keinoin. Tulokset näistä tutkimuksista indikoivat yhtiöiden 

käyttävän harkinnanvaraisia jaksotuksia harhauttamaan sijoittajia.  

Tähän liittyen, Francis, Hasan ja Li (2016) löytävät vahvoja todisteita amerikkalai-

sella aineistolla vuosilta 1994-2009 siitä, että yritysten epänormaalit liiketoiminnot 

nostavat riskiä yhtiön osakkeen hinnan dramaattiseen laskuun (crash risk). Löydös 

tukee tutkijoiden käsitystä siitä, että johto käyttää todellisia toimintoja kätkemään 

negatiivista tietoa ja arvopaperimarkkinat eivät pysty ajoissa ymmärtämään epänor-

maaleja liiketoimintoja.  (Francis, Hasan & Li 2016a, Francis, Hasan & Li 2016b.)  

Graham ym. (2005) tutkimuksen tarkoituksena on määrittää tuloksenjärjestelyyn ja 

paljastuspäätöksiin ajavat tekijät. Tutkimustulosten mukaan yhtiöiden johtajat Yh-

dysvalloissa pitävät tulostavoitteen saavuttamista tai ylittämistä tärkeimpänä tuloksen 

mittarina. Edellisen vuoden neljännesvuosittaiset tulokset ja analyytikoiden konsen-

susarviot nähdään toiseksi tärkeimpinä tuloksen mittareina. Tutkijat tulkitsevat 

markkinoiden reaktioita pieneen EPS tavoitepuutteeseen (not hit) olevan todisteita 

siihen, että yhtiöiden pitäisi voida saavuttaa tavoitteet. Lisäksi tutkijat antavat ym-

märtää että, jos yhtiö jää tavoitteesta muutaman sentin, saatetaan tämä tulkita mark-

kinoilla jopa todisteena kätketyistä ongelmista yhtiön liiketoiminnassa. Iatridis ja 

Kadorinis (2009) tarjoavat samanlaisia todisteita Iso-Britanniasta. Tutkijat väittävät, 

että jotta yhtiö säilyttäisi sen olemassa olevan statuksen ja vaurauden, on välttämä-

töntä saavuttaa tai ylittää analyytikkojen tulosennuste. Kinnunen ja Koskela (2003) 

dokumentoivat laajalla kansainvälisellä tutkimuksella yhtiöiden taipumuksesta kos-

meettiseen tuloksenjärjestelyyn, jotta tunnusluvut näyttäisivät paremmilta. Kosmeet-

tisessa tuloksenjärjestelyssä tehdään pieniä ylöspäin pyöristyksinä, jolloin nollien 

määrä toisena numeroa (second digit) on suurempi ja yhdeksikköjen vähäisempi kuin 

odotusarvona. Pyöristys tuottaa tuloslukuja, jotka vaikuttavat suuremmilta kuin olisi-

vat muuten.  



26 

Kallunki ja Martikainen (1999) tutkivat kuinka suomalaiset listatut yhtiöt säätelevät 

tuloskäyttäytymistään toimialakohtaisten tavoitteiden pohjalta vuosina 1988-1996. 

Heidän tutkimustuloksensa viittaavat yhtiöiden johdon ottavan huomioon muiden 

samalla toimialalla toimivien yhtiöiden tuloksenjärjestelyn omassa tuloksenjärjeste-

lyssään. Lisäksi yhtiöt näyttävät ottavan huomioon päätöksessään tuloksenjärjestelyn 

tavoitetasosta vain pysyvän osan muutoksesta toimialan keskiarvossa.   

Myers, Myers ja Skinner (2007) tutkimus tarjoaa erilaisen näkökulman tuloksenjär-

jestelytutkimukseen. Tutkijat pyrkivät saamaan tuloksenjärjestelystä todisteita ana-

lysoimalla niin kutsuttua momenttivaikutusta (the momentum effect), millä viitataan 

huonosti suoriutuvien osakkeiden ja hyvin suoriutuvien osakkeiden taipumusta jatkaa 

niin sanottua epänormaalia suoriutumista seuraavassa kaudella. Tutkijat löytävät 746 

yhdysvaltalaista yhtiötä, jotka ovat raportoituneet nousevaa tulosta yli 20 kvartaalia 

vuodesta 1962 lähtien. Tutkijat väittävät tämän tapahtuman ylittävän talousteorioiden 

ennusteet. Näiden yhtiöiden havaitaan nauttivan poikkeuksellisista yli viiden prosen-

tin vuosittaisista tuotoista ensimmäisinä viitenä vuotena ja epänormaalien tulosten 

havaitaan häviävän nousun loputtua. Tutkijat väittävät että, epänormaalit tuotot mo-

tivoivat yhtiöiden johtoa ylläpitämään ja kasvattamaan nousevia tuloslukuja tulok-

senjärjestelyn keinoin.  

Listautumisannit voivat olla yksi syy tuloksenjärjestelyyn. Listautuvan yhtiön osak-

keissa ei ole pysyvää markkinahintaa ja yhtiön johto saattaa järjestellä tulosta vaikut-

taakseen mahdollisten sijoittajien osakkeiden arvostamisen arviointiin. Teoh, Welch 

ja Wong (1998b) tutkivat jaksotuserojen avulla tapahtuvaa tuloksenjärjestelyä listau-

tumistilanteissa. He löytävät todisteita siitä, että yhtiöt, joilla on epätavallisen korkeat 

jaksotukset listautumisvuotena, suoriutuvat huonosti arvopaperimarkkinoilla seuraa-

van kolmen vuoden aikana. Samanlaisia todisteita on dokumentoitu tutkittaessa jo 

listattujen yhtiöiden osakeanteja. Teoh, Welch ja Wong (1998a) havaitsevat, että 

yhtiöillä, jotka järjestelevät harkinnanvaraisia jaksotuksia näyttääkseen korkeampaa 

tulosta juuri ennen osakeantia, on alempi osaketuotto ja nettotulo osakeannin jälkeen. 

Täten molemmat tutkimukset dokumentoivat negatiivisen korrelaation tuloksenjär-

jestelyn sekä arvopaperimarkkinatuoton välillä osakeannin jälkeisenä aikana ja, täten 

tuloksenjärjestely osakeantien yhteydessä viittaa johdon opportunismiin.  
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Kinnunen, Keloharju, Kasanen ja Niskanen (2000) tutkivat tuloksenjärjestelyllä osa-

keanneissa tiedottamista suomalaisissa pörssiyhtiöissä vuosina 1970-1989. Heidän 

tutkimustuloksensa tukevat väitettä siitä, että yhtiöt, jotka tarjoavat suuremmat alen-

nukset uusien osakkeiden anneissa ja siten suuremmat odotetut osinkojen kasvut, 

raportoivat todennäköisemmin suuremmat tulokset verrattuna yhtiöihin, joiden osa-

keanneissa on pienemmät alennukset tai ei osakeantia ollenkaan. Tutkijat väittävät, 

että yhtiöt käyttävät tuloksenjärjestelymahdollisuuksiaan markkinoiden informoimi-

seen osakeantien laadusta, vahvistaen näin positiivista osakemarkkinoiden reaktiota 

liittyen osakeanti-ilmoitukseen.  

Havainnot näistä tutkimuksista heijastavat sitä vahvaa painetta, jota markkinat luovat 

yhtiöille. Jos tavoitetta ei saavuteta normaalien liiketoimintojen avulla, on valtava 

paine saavuttaa tavoite, jos ei muuten niin tuloksenjärjestelyn avulla. 

2.2.3 Johdon omat kannustimet 

Listatuissa yhtiöissä johdon omistus kohdeyhtiössä on yleensä vähäistä, jolloin las-

kentatoimella on suurempi merkitys johdon suorituksen arvioinnissa. Mistä puoles-

taan vaikutus voi olla se, että listatuissa yhtiöissä johto todennäköisemmin ohjaa tu-

losta maksimoidakseen kirjanpitoon pohjautuvat bonuksensa. Johtajat saattavat ha-

kea tuloksenjärjestelystä keinoa nostaa omia palkkioitaan. Toisaalta, johtajat toden-

näköisemmin myös pyrkivät järjestelmään tulosta, jotta heidän ei tarvitse raportoida 

huonoa tulosta, joka puolestaan saattaisi johtaa erottamiseen. (Fudenberg & Tirole 

1995, Guidry, Leone & Rock 1999.)  

Tämä on perinteinen näkemys tuloksenjärjestelyssä ja näkemystä tukevaa tutkimus-

tulosta on saatu jo 1980-luvulla (ks. esim. Healy 1985). Bergstresser ja Philippon 

(2006) tutkimustulokset viittaavat siihen, että bonusajoitusjärjestelyillä on edelleen 

vaikutusta tuloksenjärjestelytoimintoihin. Tutkijoiden mukaan harkinnanvaraisten 

jaksotusten käyttö tuloksenjärjestelyssä on voimakkaampaa yhtiöissä, joissa toimi-

tusjohtajan kokonaispalkkiot on tiukasti kiinni pörssi- ja optio-omistusosuuksien 

arvossa. Tutkijat huomauttavat myös, että jaksotusten käyttö tilinpäätöksissä on 

noussut huimasti viimeisen 20 vuoden ajan, samaan aikaan kun osake- ja optio-

ohjelmien käyttö johtajien kannustinjärjestelmissä on lisääntynyt huimasti. Heidän 
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mukaansa, vaikka on olemassa monia selityksiä jaksotusten käytön lisääntymiseen, 

kannustimiin liittyvä tuloksenjärjestelytoiminta antaa siihen yhden mahdollisen seli-

tyksen.  

On olemassa todisteita siitä, että johtajat tekevät erilaisia kirjanpitovalintoja eri vai-

heissa työuraansa. Dechow ja Sloan (1991) esittävät, että toimitusjohtajat käyttävät 

vähemmän tuotekehityskustannuksia viimeisinä työvuosinaan. Myöskin Pourciau 

(1993) kertoo todisteista alemmasta tulostasosta ylimmän johdon vaihdoksissa. Tässä 

viitataan suuriin alaskirjauksiin (write-offs) ja erikoiseriin vaihdosvuosina, ja täten 

kasvaviin tuloksiin tulevina vuosina. Näiden kahden tutkimuksen näkökulmia voi-

daan katsoa johdon kannustimien näkökulmasta. Tuotekehityksen vähentäminen 

toimitusjohtajan viimeisinä työvuosina kasvattaa tulosta hetkellisesti, mutta mahdol-

lisesti tuottaa harmia yhtiölle pitkällä aikavälillä. Toisaalta yhtiön uusi toimitusjohta-

ja voi myös syyttää vanhaa toimitusjohtajaa suurista kulueristä, jotka kirjataan uuden 

toimitusjohtajan aloittaessa. Kasvaneet tulot myöhempiä kausina, voidaan sitten tul-

kita uuden toimitusjohtajan kyvyksi tuottaa voittoja ja näin kiillottaa uuden kuvaa 

toimitusjohtajan kyvyistä.  

Johtajien omat motivaatiot vaikuttavat olevan yhteydessä heidän haluunsa saavuttaa 

tavoitetulos. Graham ym. (2005) tutkimuksen tulokset osoittavat, että johtajien huo-

lella omasta työurasta on suuri merkitys heidän tuloksenjärjestelypäätöksiinsä. Johta-

jat kokevat, että heidän johtamiskykyjään arvioidaan perustuen lyhytaikaisiin pörssi-

kursseihin. Käytännössä asia on monesti näin. Lisäksi johtajien sanotaan olevan huo-

lissaan töidensä menettämisestä pörssikurssin alenemisen johdosta. Huoli omasta 

urasta on suurempi vaikuttaja tuloksenjärjestelyn kannustimiin kuin lyhytaikaiset 

palkkiokannustimet. Lisäksi arvopaperimarkkinapohjainen halu saavuttaa tavoite 

näyttää olevan yhteydessä urahuoliin liittyviin henkilökohtaisiin kannustimiin. 

Markkinareaktiot ja odotukset antavat johtajille vahvat kannustimet tuloksenjärjeste-

lyyn. Kuitenkin johtajat näyttävät reagoivan näihin paineisiin pääasiallisesti tulevan 

oman uran vaarantumisen takia. 

Tutkimustulokset osoittavat todellisten tuloksenjärjestelytoimintojen vaikuttavan 

suuresti yhtiön myöhempien tilikausien operatiiviseen suoritukseen. Tulevien tulos-

ten ja kassavirtojen raportoidaan vähentyvän todellisten toimintojen järjestelyn myö-
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tä. (Gunny 2005.) Lisäksi todellinen tuloksenjärjestely mahdollisesti aiheuttaa suu-

remmat pitkän aikavälin kustannukset yhtiölle verrattuna jaksotusten avulla tehtyyn 

tuloksenjärjestelyyn. Myös yhtiön johto kohtaa suuremmat henkilökohtaiset kustan-

nukset ryhtyessään jaksotuksilla tehtyyn tuloksenjärjestelyyn, koska jaksotusten 

käyttö voi toimia helpommin herätteinä tilintarkastajalle tai lainsäätäjille tarkempaan 

hintojen ja tuotannon tutkimiseen kuin todelliset toiminnot. Ja toisaalta vain jaksotus-

ten käyttö tuloksenjärjestelynä ei välttämättä tuo tarpeeksi joustavuutta tuloksenjär-

jestelyyn, jolloin tulostavoitteen saavuttaminen ei onnistu enää vuoden lopussa edes 

todellisilla toiminnoilla. Tätä väitettä voidaan käyttää selittämään, miksi johto suosii 

todellista tuloksenjärjestelyä. Johto voi valita todellisen tuloksenjärjestelyn heidän 

omien kannustimiensa vuoksi, vaikka siitä olisikin yhtiölle isompi kustannus. 

(Roychowdhury 2006.)   

2.3 Tuloksenjärjestelyn keinot ja arviointimallit 

Tässä tutkielmassa keskitytään rajauksen vuoksi harkinnanvaraisten jaksotusten avul-

la tapahtuvaan tuloksenjärjestelyyn sekä todelliseen tuloksenjärjestelyyn. Tiettävästi 

Cohen ym. (2008) yhdisti nämä ensimmäisenä samaan tutkimukseen.  Tutkimuksessa 

tutkitaan jaksotuksiin perustuvan ja todellisen tuloksenjärjestelyn käyttöä ennen ja 

jälkeen SOX:n voimaantulon amerikkalaisella aineistolla. Tutkimustulokset osoitta-

vat todellisen tuloksenjärjestelyn kasvaneen ja harkinnanvaraisten jaksotusten avulla 

tapahtuneen tuloksenjärjestelyn vähentyneen SOX:n voimaantulon jälkeen. 

2.3.1 Jaksotuksiin perustuva tuloksenjärjestely 

Jaksotuksiin pohjautuva tuloksenjärjestely viittaa tuloksenjärjestelyyn harkinnanva-

raisten jaksotusten tasoa säätämällä. Vaikka tiedetään hyvin, että tuloksenjärjestelyä 

esiintyy, on tutkijoiden vaikeaa todentaa ja dokumentoida se. Tilinpäätöksestä on 

vaikea havaita tuloksenjärjestelyn suuruutta suoraan. Useat erilaiset tuloksenjärjeste-

lyn arviointiin kehitetyt mallit pyrkivät havaitsemaan jaksotuksiin perustuvan tulok-

senjärjestelyn analysoimalla kokonaisjaksotuksia, jotka on helppo selvittää. Jaksotus-

ten kokonaismäärä on nettotuloksen ja liiketoiminnan kassavirtojen erotus, ja se voi 

olla positiivinen tai negatiivinen. Kuitenkin näiden tulisi summautua nollaksi yhtiön 

elinkaaren aikana. Kokonaisjaksotukset jaetaan johdon kontrollin mukaan normaa-
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leihin eli ei-harkinnanvaraisiin jaksotuksiin (non-discreationary accruals, NA) ja 

harkinnanvaraisiin jaksotuksiin (discreationary accruals, DA), joista käytetään myös 

termiä epänormaalit jaksotukset. Harkinnanvaraista jaksotusta käytetään arvioimaan 

tuloksenjärjestelyä ja sen vaihtelua.  (Dechow, Sloan & Sweeney 1995.)   

Nettotulos voidaan kuvata seuraavalla tavalla: 

Nettotulos = liiketoiminnan kassavirrat (OCF) ± ei-harkinnanvaraiset jakso-

tuserät (NA) ± harkinnanvaraiset jaksotuserät (DA) (1) 

Jaksotusten tutkimisessa on kyse siitä, että yhtiön jaksotusten määrälle vuonna t las-

ketaan odotusarvo, jota verrataan kyseisen yhtiön toteutuneisiin jaksotuksiin. Odo-

tusarvo kuvastaa ei-harkinnanvaraisia jaksotuksia. Jaksotusten kokonaismäärän ja ei-

harkinnanvaraisten jaksotusten erotus muodostaa harkinnanvaraiset jaksotukset, jotka 

tulkitaan mahdolliseksi tuloksenjärjestelyksi. (Healy 1985.)   

Kuten on jo sanottu, tuloksenjärjestelyä koskevia tutkimuksia on tehty paljon. Suurin 

osa julkaistuista artikkeleista käsittelee jaksotuksiin perustuvia tuloksenjärjestelyä. 

Tutkimuksia ja niiden tuloksia vertailtaessa on muistettava, että tuloksenjärjestelyn 

mittaamiseen on kehitetty lukuisia eri malleja, joissa korostetaan hieman eri tekijöitä. 

Dechow, Sloan and Sweeney (1995)  tutkivat eri mallien hyvyyttä tuloksenjärjestelyn 

havainnoinnissa ja raportoivat muokatun Jonesin mallin (1991) osoittautuvan kaikis-

ta tehokkaimmaksi (the most powerful test). Tutkimuksessa mukana olevat mallit 

ovat Healyn malli (1985), DeAngelon malli (1986), Jonesin malli (1991), muokattu 

Jonesin malli (Dechow ym. 1995)  sekä  niin kutsuttu ’toimiala’ -malli (Dechow ja 

Sloan 1991). Tutkijat havaitsevat, että kaikki heidän tutkimuksessaan mukana olleet 

mallit näyttävät toimivan suhteellisen hyvin silloin, kun niillä testataan satun-

naisotannan avulla koottua aineistoa. Mallien toimivuus tuloksenjärjestelyn mittaa-

misessa kuitenkin heikkenee, jos mittauksen kohteena olevassa yrityksessä esiintyy 

runsaasti tuloksenjärjestelyä. Tutkijat raportoivat myös että mallit olivat kuitenkin 

suhteellisen tehottomia, ne saattavat korreloida yrityksen suorituksen kanssa ja että 

ei-harkinnanvaraiset jaksotuserät saattavat ei-tarkoituksenmukaisesti korostaa har-

kinnanvaraisia jaksotuseriä.  
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’Toimiala’ -mallissa Dechow ja Sloan (1991) olettavat variaation määräävistä teki-

jöistä olevan samankaltainen saman toimialan yhtiöille ja ei-harkinnanvaraisten jak-

sotuserien olevan ajan suhteen vakioita. Ei-harkinnanvaraiset jaksotukset saadaan 

laskettua mediaanina toimiala-vuodelle (per 2-digit SIC). Tätä oletusta käytetään 

arvioinnissa tuloksenjärjestelyn, harkinnanvaraiset jaksotusten, määrän arvioinnissa.   

Healy (1985) tutkii yritysjohtajille maksettavia bonuksia koskevien sopimusten vai-

kutusta yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen. Yrityksen johto voi har-

kinnanvaraisten jaksotusten avulla järjestellä tulosta eri tilikausien välillä ja siten 

maksimoida kannustinsopimuksiin perustuvan kompensaationsa. Tutkimuksen ole-

tuksena on systemaattisen tuloksenjärjestelyn esiintyminen jokaisella ajanjaksolla. 

Healy jakaa otosjoukon kolmeen ryhmään. Yhden, jossa ryhmän oletetaan järjestä-

vän tulosta ylöspäin ja kahdessa alaspäin. Harkinnanvaraisten jaksotusten arviointi 

on tehty vertaamalla kokonaisjaksotusten, joka on skaalattu viivästetyn taseen arvol-

la, keskiarvoa kolmen ryhmän välillä. Tutkimustulokset osoittavat, että johtajien 

kannustinsopimuksilla on yhteys yrityksen jaksotusperiaatteisiin ja että johdon teke-

mät muutokset laskentamenettelyihin ovat yhteydessä kannustinjärjestelmän käyt-

töönottoon tai muutokseen. (Healy 1985, Dechow ym. 1995.)  

DeAngelon (1986) mallia voidaan pitää erikoistapauksena Healyn mallista. 

DeAngelon tutkimus käsittelee tilanteita, joissa listattujen yhtiöiden johtajat ostavat 

yhtiön osakkeet pois ulkopuolisilta osakkeenomistajilta. Tutkimustavoitteena on tut-

kia käyttävätkö johtajat kirjanpidollisia jaksotuksia hyväkseen aliarvostaakseen yhti-

ön tuloksen ostotilannetta edeltävillä tilikausilla, ja siten pystyvätkö pienentämään 

osakkeista maksettavan korvauksen määrää. DeAngelon malli pohjautuu oletukselle, 

että tuloksenjärjestelyä ei esiinny ensimmäisenä vuotena. Ensimmäisen vuoden ko-

konaisjaksotuksia, skaalattuna viivästetyn taseen arvolla, käytetään seuraavien vuosi-

en harkinnanvaraisten jaksotuserien arvioinnissa. Tutkimustulokset eivät löytäneet 

todisteita siitä, että yhtiöiden johtajat olisivat systemaattisesti käyttäneen jaksotuksia 

tuloksen pienentämiseksi.  (DeAngelo 1986, Dechow ym. 1995.)   

Jonesin malli (1991) on ollut määräävässä asemassa akateemisessa kirjallisuudessa 

tuloksenjärjestelyn määrän arvioinnissa. Mallissa tuloksenjärjestelyn määrä arvioi-

daan harkinnanvaraisten jaksotusten avulla arvioimalla harkinnanvaraisten jaksotus-
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ten osuus kokonaisjaksotusten määrästä. Malli on regressiomalli, jossa jaksotuserien 

kokonaismäärä jaetaan harkinnanvaraisiin ja ei-harkinnanvaraisiin jaksotuksiin kak-

sivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa jaksotuserien kokonaismäärä regressoidaan 

liikevaihdonmuutoksella (∆Sales) ja käyttöomaisuudella (PPE) jokaiselle aineiston 

yhtiölle käyttäen aikasarja-aineistoa tai poikkileikkausmuunnelmaa. Käyttöomaisuu-

den ja liikevaihdon muutoksen avulla malli pyrkii ottamaan huomioon yrityksen toi-

mintaolosuhteissa tapahtuvista muutoksista aiheutuvan normaalien jaksotusten muu-

toksen. Käyttöomaisuuden kautta puolestaan otetaan huomioon myös se osa koko-

naisjaksotuksista, joka on yhteydessä ei-harkinnanvaraisiin poistoihin. Kuten muis-

sakin malleissa, kaikki mallin muuttujat jaetaan viivästetyllä eli edellisen vuoden 

taseen loppusummalla (TAt-1) heteroskedastisuuden vähentämiseksi. Toisin sanoen 

vähennetään yhtiön koon vaikutusta tutkimustuloksiin. Toisessa vaiheessa saatuja 

regression estimoituja parametrejä käytetään selvittämään tutkittavan vuoden jakso-

tuserien kokonaismäärän epänormaaliosa, tuloksenjärjestelyn määrä. (Jones 1991.) 

Jonesin mallissa liikevaihto oletetaan ei-harkinnanvaraiseksi eräksi. Dechow ym. 

(1995)  mukaan, jos tulosta järjestellään liikevaihtoa koskevia eriä muokkaamalla, 

osa järjestellystä tuloksesta ei tule huomioiduksi harkinnanvaraisia jaksotuksia mitat-

taessa. Eliminoidakseen tästä mahdollisesti aiheutuvan estimointivirheen, tutkijat 

lisäävät alkuperäiseen Jonesin (1991) malliin myyntisaamisten muutoksen (∆REC), 

jolla oikaistaan liikevaihdon muutosta. Toisin sanoen, oletetaan kaikki luotollisessa 

myynnissä tapahtuvat muutokset olevan seurausta tuloksenjärjestelystä johtuen siitä, 

että luotollisen myynnin tulouttamisessa on helpompi käyttää johdon omaa arvioin-

tia. Tarkemmin muunneltua Jonesin mallia käydään läpi alaluvussa 5.1.2. 

Jaksotuksiin perustuvaan tuloksenjärjestelytutkimukseen liittyy haasteita ja Dechow 

ym. (2000) ja Dechow ym. (2002) painottavatkin erityisesti niistä kahta. Ensimmäi-

seksi, akateemisessa kirjallisuudessa esitetyt, jaksotuksiin perustuvat tuloksenjärjes-

telyn mittarit eivät ole selitysasteeltaan kovin tehokkaita. Heidän mukaansa tehok-

kaampi tapa tuloksenjärjestelyn tutkimiseksi olisi lähestyä ongelmaa selvittämällä, 

milloin johdolla on kannustimia ohjailla tulosta. Toiseksi, tuloksenjärjestelyä tulisi 

lähtökohtaisesti tutkia tilanteissa, jolloin pääomamarkkinat tarjoavat motiivin tulok-

sen ohjaamiselle. Dechow ym. (2000) toteavat samassa artikkelissa myös sen, että 

tuloksenjärjestelyä olisi todennäköisesti löydettävissä olemassa olevan tutkimuksen 
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perusteella yhtiöistä, joissa jaksotukset ovat suuria ja näin ollen erot tuloksen ja kas-

savirtojen välillä ovat myös suuria. Toisin sanoen yhtiöissä, joissa on heikko tulok-

sen laatu. 

Monet tutkijat ovat tutkineet IFRS:n vaikutusta tuloksenjärjestelyyn, keskittyen jak-

sotusten avulla tehtävään tuloksenjärjestelyyn, mutta tutkimustulokset ovat ristiriitai-

sia. Kun toiset tutkimukset indikoivat IFRS:n käyttöönoton vaikuttavan positiivisesti  

tilinpäätöksen laatuun, eli vähentävän tuloksenjärjestelyä (ks. esim. Chen, Tang, 

Jiang & Lin 2010, Liu, Yao, Hu & Liu. 2011), niin toiset tutkimustulokset indikoivat 

tuloksenjärjestelyn lisääntyneen IFRS:n käyttöönoton jälkeen (ks. esim. Jeanjean and 

Stolowy 2008, Callao & Jarne 2010). Callao & Jarne (2010) löysivät viitteitä siitä, 

että Suomessa harkinnanvaraisten jaksotusten käyttö on lisääntynyt IFRS6:n käyt-

töönoton jälkeen, mutta tilastollisesti tulokset eivät ole merkitseviä. Laaja 46 maata 

kattava kansainvälinen tutkimus ei kuitenkaan löydä todisteita harkinnanvaraisten 

jaksotusten vähenemiseen pakollisen IFRS:n käyttöönoton jälkeen (Houqe, van Zijl, 

Dunstan & Karim 2012). Epäjohdonmukaiset tutkimustulokset harkinnanvaraisten 

jaksotusten ja IFRS:n käyttöönoton välillä voivat johtua tutkimusmenetelmistä, jotka 

eivät ota erikseen huomioon tulosta laskevaa ja kasvattavaa tuloksenjärjestelyä vaan 

käyttävät muuttujien itseisarvoja (Ahmed, Chalmers & Khlif 2013). 

2.3.2 Todellinen tuloksenjärjestely 

Tuloksenjärjestelyä on tutkittu jo monta vuosikymmentä ja akateeminen tutkimus on 

ollut perinteisesti keskittynyt analysoimaan jaksotusten avulla tehtyä järjestelyä, eli 

harkinnanvaraisten jaksotuksien tasoa säätämällä tehtyä tuloksenjärjestelyä. Kuiten-

kin vuosituhannen vaihteen jälkeiset tuloksenjärjestelyn tutkimustulokset indikoivat 

siitä, että todellinen tuloksenjärjestely on muodostumassa enemmän ja enemmän 

hallitsevaksi tämän päivän liiketoimintaympäristössä (ks. esim. Graham ym. 2005, 

Roychowdhury 2006, Chen 2009, Zang 2012). Mahdollisia syitä tähän ovat muun 

muassa Enron:in ja WorldCom:in kaltaisten kirjanpitoskandaalien jälkeiset lainsää-

dännön tiukennukset, jotka ovat voineet johtaa siihen, että yhtiöiden johto suosii to-

                                                
6 Kaikkien listattujen yritysten Euroopan unionin maissa, myös Suomessa, on täytynyt ottaa IFRS 
käyttöön vuodesta 2005 lähtien. 
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dellista tuloksenjärjestelyä helpommin nähtävien kirjanpidollisten keinojen sijasta. 

Todellisella tuloksenjärjestelyllä voidaan vaikuttaa yhtiön operatiiviseen, investointi- 

ja rahoituskassavirtoihin sekä joskus myös jaksotuksiin. Nämä tutkimustulokset 

huomioiden, molemmat tuloksenjärjestelyn arviointikeinot tulee ottaa huomioon tu-

loksenjärjestelyn määrää arvioidessa. (Graham ym. 2005, Zang 2012.)    

Tutkimustulokset osoittavat, että yritysten toimintaympäristö vaikuttaa tuloksenjär-

jestelyyn. Todellisen tuloksenjärjestelyn väitetään olevan enemmän käytössä vah-

vemman lakijärjestelmän maissa. Enomoto, Kimura ja Yamacughi (2015) tutkivat 

sijoittajaturvan (investor protection) voimakkuuden vaikutusta jaksotuksiin perustu-

vaan ja todelliseen tuloksenjärjestelyyn. Tutkijat löytävät todisteita siitä, että tällä on 

vaikutusta tuloksenjärjestelyyn eri maissa. Jaksotuseroihin perustuva tuloksenjärjes-

tely pienenee, kun sijoittajanturva kasvaa ja todellinen tuloksenjärjestely vastaavasti 

kasvaa. Lisäksi he löysivät tuloksia siitä että todellinen tuloksenjärjestely pienenee 

yhtiötä seuraavien analyytikoiden joukon kasvaessa.  

Sellami ja Fakhfakh (2014) tutkivat ranskalaisella aineistolla7 vaikuttaako pakollinen 

IFRS:n käyttöönotto harkinnanvaraisten jaksotusten avulla tehdyn tuloksenjärjeste-

lyn ja todellisen tuloksenjärjestelyn suhteeseen maassa, jonka sijoittajasuoja on mata-

la ja siirtyminen IFRS:n on suuri muutos entisiin kirjanpitokäytäntöihin. He eivät 

löydä todisteita siitä, että todellinen tuloksenjärjestely vaikuttaisi harkinnanvaraisten 

jaksotuserojen määrään. Täten he hylkäävät idean siitä, että pakollinen IFRS:n käyt-

töönotto ajaisi ranskalaisia yhtiöitä käyttämään todellista tuloksenjärjestelyä jakso-

tusten avulla tehdyn tuloksenjärjestelyn sijaan.  

Todellisen tuloksenjärjestelyn havaitsemisessa akateeminen tutkimus on suuntautu-

nut sekä laadullisiin että määrällisiin tutkimusmenetelmiin.  Roychowdhury (2006) 

tutkii todellista tuloksenjärjestelyä määrällisen tutkimusmenetelmän avulla. Hän 

käyttää regressiomallia havaitsemaan todellista tuloksenjärjestelyä myynnin manipu-

loinnin (sales manipulation), ylituotannon (overproduction) ja harkinnanvaraisten 

kustannusten (discretionary expenditures) määrän säätelyn avulla. Kuten Jonesin 

                                                
7 124 pörssiyhtiötä vuosilta 1999 – 2011. 



35 

mallitkin, jotka esiteltiin edellisessä alaluvussa, myös Roychowdhuryn malli on kak-

sivaiheinen regressiomalli. Ensimmäisessä vaiheessa myynnin manipulaatiolle, yli-

tuotannolle sekä harkinnanvaraisille kustannuksille estimoidaan niin sanotut, yleensä 

toimialavuosittaiset, normaalitasot, joita käytetään toisessa vaiheessa arvioimaan 

epänormaali osa, joka sitten toimii todellisen tuloksenjärjestelyn muuttujana. Hän 

käyttää hyödyksi Dechow, Kothari ja Watts (1998) kehittämää mallia normaalin ope-

ratiivisen kassavirran, normaalien tuotantokustannusten sekä normaalien harkinnan-

varaisten kustannusten arvioimisessa tilikausitasolla. Nämä kolme todellisen tulok-

senjärjestelyn muuttujaa ja niiden vaikutukset kuvataan seuraavasti:  

Myynnin manipulointi määritellään johdon väliaikaisiksi yrityksiksi nostaa vuoden 

myyntiä tarjoamalla hinta-alennuksia ja parempia luottoehtoja. Lisämyynti vahvistaa 

nykyisiä kausituloja, olettaen marginaalien olevan positiivisia. Myynti todennäköi-

sesti pienenee yhtiön palatessa vanhoihin hintoihin. Kuitenkin sekä hinta-alennukset 

että paremmat luottoehdot johtavat alempiin kassavirtoihin nykyisellä kaudella, pie-

nempiin tuottomarginaaleihin ja korkeampiin tuotantokustannuksiin suhteessa myyn-

tiin. (Roychowdhury 2006.) 

Ylituotantoa todellisena tuloksenjärjestelynä pidetään silloin, kun tuotantoyritys tuot-

taa kysyntää enemmän hyödykkeitä raportoidakseen suuremman tuloksen. Yhtiöt 

voivat tehdä ylituotantoa, jotta saavat hyödykkeiden kustannukset alemmalle tasolle. 

Kun tuotantotasot ovat ylhäällä, kiinteät kustannukset jaetaan isommalle määrälle 

hyödykkeitä ja operatiivinen kassavirta sekä tuotto kasvavat. Niin kauan kuin mikään 

rajakustannuksen kasvu yksikköä kohti ei korvaa kiinteiden kustannuksien vähene-

mistä yksikköä kohti, kokonaiskustannus yksikköä kohti laskee ja yhtiö voi ilmoittaa 

korkeammista liikevoittoprosenteista. Kuitenkin yhtiö aiheuttaa tuotannolla tuotanto 

– ja varastointikustannuksia, joita myynti ei kata. Tämä johtaa korkeampiin vuosituo-

tantokustannuksiin suhteessa myyntiin, ja alempiin operatiivisen toiminnan kassavir-

taan verrattuna normaaliin tilanteeseen samalla myyntitasolla. (Roychowdhury 

2006.) 

Harkinnanvaraisten kustannusten käyttö todellisena tuloksenjärjestelynä tarkoittaa 

mainos-, tuotekehitys sekä hallinnon kustannusten vähentämistä, jotta tilikauden tu-

los olisi korkeampi. Myös tilikauden kassavirrat voivat nousta tulevaisuuden kassa-
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virtojen kustannuksella, jos yhtiö yleensä maksaa kulut käteisellä. (Roychowdhury 

2006.) 

Kuten yllä olevista todellisen tuloksenjärjestelyn muuttujien kuvaajista voidaan 

huomata, myös Roychowdhury (2006) tutkii todellisen tuloksenjärjestelyä tulosta 

nostavana, vaikka todellista tuloksenjärjestelyä voi esiintyä, ainakin teoriassa, myös 

tulosta laskevana. Myöhemmissä tutkimuksissa kolmea saatua todellisen tuloksenjär-

jestelyn muuttujaa on yhdistetty vielä yleensä yhdeksi muuttujaksi, jotta myös koko-

naisvaikutus todellisesta tuloksenjärjestelystä saadaan selville (ks. esim. Cohen ym. 

2008). Suurin osa todellista tuloksenjärjestelyn määrällisistä tutkimuksista käyttää 

Roychowdhuryn kehittämää mallia pohjana. Myös tämä pro gradu tutkimus. Tar-

kemmin todellisen tuloksenjärjestelyn arvioinnin mallia käydään läpi alaluvussa 

5.1.2. 

Todellisesta tuloksenjärjestelystä on tehty myös laadullisia tutkimuksia. Graham ym. 

(2005) tutkii todellista tuloksenjärjestelyä laadullisen tutkimuksen avulla käyttäen 

kyselyä sekä haastatteluja tutkimusmenetelminä. Tutkimus pohjautuu viisisivuiseen 

kyselyyn, joka on suunnattu yhdysvaltalaisille talousjohtajille. Lisäksi tutkijat suorit-

tavat 20 yksittäistä haastattelua yhtiöiden ylimpään johtoon kuuluville henkilöille. 

Haastatteluilla, joiden kysymykset on linkitetty kyselyn vastauksiin, haetaan lisää 

näkökulmia ja syvyyttä ymmärrykseen kyselyn vastauksista. Tutkijat väittävät, että 

tällainen tutkimusmenetelmä mahdollistaa laajemman ja yhdistetyn näkökulman sekä 

arvioinnin eri tuloksenjärjestelykannustimien välillä.  

Myöskin Kepsu (2012) tutkii todellista tuloksenjärjestelyä laadullisella tutkimusme-

netelmällä. Hän tutkii tapaustutkimuksena tapausyrityshaastatteluin kahden vuoden 

ajan IFRS:n käyttöönoton jälkeen. Yhtiö on listattu OMX Nordic listalla Helsingissä. 

Perusteelliset tapausyrityshaastattelut pitkällä tutkimusaikavälillä sallii tutkijan ana-

lysoida tuloksenjärjestelyä niin tutkimusperiodin aikana kun mahdollinen tuloksen-

järjestely tapahtuu, kuin myös sen jälkeen. Tutkimuksen tarkoituksena on pyrkiä 

kasvattamaan yleistä ymmärrystä tuloksenjärjestelykäyttäytymisestä tilinpäätösrapor-

toinnin valmisteluprosessin aikana ja siinä kontekstissa, jossa tuloksenjärjestely ta-

pahtuu. Tutkimustulokset syvähaastatteluista indikoivat suuresta määrästä tuloksen-

järjestelykannustimia ja käyttäytymistä sekä jaksotuseroihin pohjautuvan että todelli-
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sen tuloksenjärjestelyn alueella. Tutkimuksessaan Kepsu havaitsee mahdollista tu-

loksenjärjestelyä harkinnanvaraisissa kirjanpitovalinnoissa, takuutyöhön varautumi-

sessa ja tuotekehityskustannusten aktivoinneissa, varautumisessa henkilöstön kan-

nustinohjelmiin, hankintojen kustannusten kohdentamisessa sekä liikearvon ar-

vonalentumistestauksessa. Tutkija dokumentoi myös tapausyrityksen vastaavan talo-

usjohtajan taipumuksen käyttää IFRS:n joustavuutta saavuttaakseen tulostavoitteet. 

Tämän lisäksi tutkija dokumentoi yhtiössä motivaation käyttää johdon omaa harkin-

taa varovaisesti siten, että sijoittajat eivät huomaa sitä. Tutkimuksen mukaan IFRS:n 

antama johdon harkinta nähdään osana yrityksen normaalia päätösprosessia, luonnol-

lisena ja hyväksyttävänä käytäntönä.  
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3 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT 

Tämän luvun alaluvuissa käydään läpi tilintarkastajanpalkkioiden muodostumiseen 

tämän tutkimuksen näkökulmasta tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä sekä käydään läpi 

aiempaa tutkimusta tuloksenjärjestelyn vaikutuksesta tilintarkastajalle maksettuihin 

palkkioihin.  

Yhden haasteen aiemman tutkimuksen ymmärtämiseen tuo se, että suurin osa artik-

keleista puhuu tilintarkastajan palkkioista (audit fee), jonka sisältö voi olla kokonais-

palkkiot tai tilintarkastuspalkkiot. Tutkijat ovat vaihtelevasti ilmaisseet artikkeleis-

saan mitä tilintarkastajalle maksettua palkkioerää tutkivat. Yleensä muista tilintarkas-

tajalle maksetuista palkkioista puhutaan konsultaatiopalkkioina (esim. consultance-

service fee, tax-service fee), mutta erottelua ei ole aina tehty.  

3.1 Tilintarkastuspalkkiomalli 

Tilintarkastushinnoittelututkimuksen pioneerityönä pidetään Simunic (1980) tutki-

musta8 tilintarkastusmarkkinoiden monopolisoitumisesta, kilpailutilanteesta ja tilin-

tarkastuspalkkioista. Tutkimuksessa hän tuli samalla luoneeksi mallin, joka selittää 

tilintarkastuspalkkioita ja monia tärkeimpiä tilintarkastuksen hinnoitteluun vaikutta-

via tekijöitä. Simunicin tilintarkastuspalkkiomalli määritellään yleisesti seuraavalla 

tavalla: 

�퐸(�퐶) = �푐�푞 + �퐸(�푑)�퐸(�푝),  (2) 

missä E(C) on tilintarkastajan odotetut kokonaiskustannukset, c on yksikkökohtainen 

kustannus (tuntihinta), q on käytettyjen resurssien määrä (tunnit),  E(d) on mahdollis-

ten tappioiden odotusarvo, esimerkiksi oikeudenkäyntikulut tai mahdolliset muut 

tappiot, E(p) on todennäköisyys, että tilintarkastaja joutuu maksamaan tappiot, ja 

E(d)E(p) on odotettu riski, eli tappioiden odotusarvon todennäköisyys.  

                                                
8 Tutkimusaineisto koostuu vuonna 1976 listattuna olleisiin amerikkalaisiin yhtiöihin, joiden osalta 
tarvittavat tiedot olivat saatavilla, sisältäen yhteensä 397 yhtiötä. 
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Simunicin tilintarkastajapalkkiomallin (yhtälö 2) teoria pohjautuu ajatukseen, jossa 

sekä tilintarkastaja että tarkastettava yhtiö ovat yhdessä ja erikseen vastuussa tarkas-

tettavan yhtiön sidosryhmille, esimerkiksi omistajille ja velkojille, taloudellisten ra-

porttien puutteista syntyvistä tappioista. Teorian mukaan ulkoinen tilintarkastus on 

osa yrityksen tilinpäätösraportointia ja tilintarkastuspalvelu voidaan nähdä taloudelli-

sena hyödykkeenä, jolle löytyy sekä täydentäviä että korvaavia tuotteita. Esimerkiksi 

yhtiön sisäiset kontrollit toimivat tilintarkastuksen korvaajina ja tilintarkastus sisäis-

ten kontrollien korvaajana. Mallin oletuksia ovat myös se, että sekä tilintarkastaja 

että tilintarkastettava yhtiö koettavat maksimoida odotetut voittonsa jokaisella tili-

kaudella minimoimalla tilintarkastuksen kokonaiskustannusta koskevaa funktiota, ja 

että molemmat pystyvät hankkimaan resursseja kilpailluilta markkinoilta, ja edelleen 

kykenevät käyttämään näitä resursseja tehokkaasti hyväkseen. (Simunic 1980.)  

Tutkimuksessa Simunic (1980) testaa regressiomallin avulla oletuksiaan tekijöistä, 

joiden arvelee vaikuttavan tilintarkastajalle maksettuihin palkkioihin (FEE) sekä si-

säisten tilintarkastajien palkkoihin (ICOST)9 yhdessä ja erikseen. Simunic testaa hy-

poteesiaan seuraavanlaisella lineaarisella regressiomallilla: 

FEE/ASSETS = b0 + b1SUBS + b2DIVERS +  b3FORGN + b4RECV + 

b5INV + b6PROFIT + b7LOSS + b8SUBJ + b9TIME + b10AUDITOR + u, (3) 

missä  

FEE on ulkoisen tilintarkastuksen kustannukset,  

ASSETS on kokonaistaseen neliöjuuri vuoden lopussa, 

SUBS on konsolidoitujen tytäryhtiöiden lukumäärän neliöjuuri,   

DIVERS on toimialojen lukumäärä (2-digit SIC) miinus 1, 

FORGN on ulkomainen omaisuus plus kokonaistase, 

RECV on saamiset plus kokonaistase, 

                                                
9 Simunic (1980) testaa myös muuttujien vaikutusta sisäisten tilintarkastajien palkkoihin ulkoisen 
tilintarkastuksen lisäksi ja yhdessä selitettävänä muuttujana, mutta päätyy johtopäätökseen, että sisäis-
ten tilintarkastajien palkkoja ei pysty mallin avulla selittämään.  
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INV on varastojen arvo plus kokonaistase, 

PROFIT on nettotulos plus kokonaistase, 

LOSS on dummy -muuttuja, joka saa arvon yksi, jos tarkastettava yhtiö on 

tehnyt tappiota kolmen viimeisen tilikauden aikana, 

SUBJ on dummy -muuttuja, joka saa arvon yksi, jos tarkastettava yhtiö on 

saanut muun kuin puhtaan tilintarkastuslausunnon, 

TIME on logaritmi kuluvan kauden tilintarkastajan toimeksiannon kestosta 

vuosina,  

AUDITOR on dummy -muuttuja, joka saa arvon yksi, jos tilintarkastajana 

toimii Big8 –tilintarkastusyhteisöön kuuluva tilintarkastaja, ja 

u on residuaali- eli jäännöstermi, mallin avulla selittämättä jäänyt osuus. 

Koska tilintarkastusriskin (ks. Yhtälöstä 2 odotettu riski) määrittäminen on keskeinen 

osa tilintarkastuksen hinnoittelua, tutkija identifioi tutkimuksessaan monia tekijöitä, 

jotka lisäävät tilintarkastajan riskiä ja sitä kautta nostaa palkkioita. Yhtälön (3) 

ASSETS, SUBS, DIVERS, FORGN, RECV sekä INV -muuttujat kontrolloivat muu-

toksia tappiolle altistumisessa. PROFIT, LOSS ja SUBJ -muuttujat kontrolloivat 

muutoksia arvioidussa tappioidenjako suhteessa ja näistä PROFIT –muuttujan ajatel-

laan pienentävän riskiä. TIME10 -muuttuja kontrolloi muutoksia tilintarkastajan tuo-

tannossa ja muuttujan arvon kasvun arvioidaan pienentävän riskiä oppimisen vaiku-

tuksen myötä (knowledge spillover).  

Tutkimuksen aikana Simunic (1980) lisää vielä BANK ja UTILITY -muuttujat11 

huomattuaan näiden vaikuttavan negatiivisesti tilintarkastajalle maksettuun palkki-

oon. Lisäksi hän jakoi AUDITOR -muuttujan AUDITOR-PW ja AUDITOR-

7 -muuttujiksi, koska huomasi Price Waterhouse & Co. –tilintarkastusyhteisölle 

                                                
10 Myöhemmissä tutkimuksissa samasta muuttujasta käytetään yleisesti englanninkielistä termiä 
tenure. 
11 Bank -muuttuja kertoo yhtiön olevan pankki (2-digit SIC 60) ja UTILITY -muuttuja yhtiön kuulu-
van yhdyskuntatoimialaan (2-digit SIC 49). 
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maksettujen palkkioiden olevan muille maksettuja korkeampia. Tutkimustuloksissa 

AUDITOR-PW -muuttuja ei ole merkitsevä. BANK ja UTILITY –muuttujat ovat 

merkitseviä. 

Simunic (1980) tutkimustuloksista havaitaan, että tilintarkastusriski kasvaa, mitä 

hajautetumpaa tarkastettavan yhtiön toiminta on. Myös saamisten ja vaihto-

omaisuuden todetaan olevan tilintarkastusriskiä kasvattavia tase-eriä. Tilintarkastajan 

riski vaihtelee myös tilintarkastettavan yhtiön toimialan mukaan, mutta tutkija ei 

kuitenkaan havaitse mitään tiettyjä toimialaan liittyviä vaikutuksia. Tutkimustulokset 

tukevat väitettä, jonka mukaan ulkoinen tilintarkastus osana kontrollijärjestelmää 

pyritään suunnittelemaan niin, että kolmannelle osapuolelle maksettavilta vahingon-

korvauksilta vältyttäisiin. Tutkimustulokset osoittavat ulkoisen tilintarkastuksen yk-

sikköhinta ja tilintarkastajan maksettavaksi tulevien vahingonkorvausten odotusarvo 

eivät vaihtele jatkuvasti tilintarkastusasiakkaan kannattavuuden mukaan. Tilintarkas-

tajan arvio mahdollisista vahingonkorvauksista kasvaa vasta, kun tilintarkastusasiak-

kaan toiminnan tai tulevaisuudennäkymien merkittävästä heikkenemisestä on selviä 

merkkejä. Oppimisen vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin ei puolestaan voitu havaita 

tutkimusaineistosta.   

3.2 Tilintarkastajan palkkioihin vaikuttavia tekijöitä 

Simunicin artikkelin pohjalta on tehty lukuisia tutkimuksia erilaisilla variaatioilla 

ympäri maailmaa, kuten myös tämäkin tutkimus. Jatkotutkimukset aiheesta ovat 

vahvistaneet useita Simunicin mallin osatekijöitä, mutta myös paljastaneet lukuisia 

uusia tilintarkastuspalkkioihin vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi Nikkinen ja 

Sahlström (2004) löytävät negatiivisen suhteen tilintarkastuspalkkioiden ja johta-

jasomisteisen yhtiömallin väliltä sekä positiivisen suhteen tilintarkastuspalkkioiden 

ja yhtiöiden vapaan kassavirran väliltä useissa eri maissa. Näistä voidaan päätellä, 

että tilintarkastajat ottavat tilintarkastusriskin huomioon tilintarkastuspalkkiossaan. 

(Hay, Knechel & Wong 2006.)  

Tilintarkastuskertomuksen lausuman mukaan tilintarkastus antaa vain riittävän var-

muuden (reasonable assurance) sille, että tilinpäätös ei sisällä olennaisia virheitä. 

Termi ’riittävä varmuus’ ilmentää sitä riskiä, jonka mukaan tilinpäätös saattaa olla 
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olennaisesti virheellinen, mutta tilintarkastaja ei havaitse sitä, vaikka tilintarkastus on 

tehty hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Tilintarkastuskontekstissa riittävä var-

muus määritellään korkeaksi, muttei absoluuttiseksi varmuudeksi. (Messier ym. 

2014: 21-24.)  Absoluuttisen varmuuden saavuttamisen rajoitteet liittyvät taloudelli-

seen raportointiin ja liiketoimintaprosesseihin, tarkastusevidenssin ja tarkastustoi-

menpiteiden luonteeseen sekä taloudellisen raportoinnin aikatauluihin sekä kustan-

nus-hyötysuhteeseen. Taloudelliseen raportointiin ja liiketoimintaprosesseihin liitty-

vät rajoitteet johtuvat toimivan johdon subjektiivisen harkinnan käytöstä tilinpäätöstä 

tehdessä. Esimerkiksi käyvän arvon arvioimisesta voi olla mahdoton saada täysin 

varmaa käsitystä. Tarkastusevidenssin ja tarkastustoimenpiteiden luonteeseen liitty-

vät rajoitteet liittyvät tarkastettavan yhtiön sisäiseen valvontaan ja kontrolleihin. Ti-

lintarkastajan edellytetään muodostavan käsityksen näiden toimivuudesta ja suunnit-

televan tarkastustoimenpiteet  käsityksensä pohjalta. Sisäisen valvonnan tarkastuksen 

rajoitteisiin kuuluu, että toimiva johto tai usean työntekijän joukko voi ohittaa sisäi-

nen valvonnan ja kontrollit oli ne sitten kuinka hyvin suunniteltu. Tilintarkastusevi-

denssin luonne on enemmänkin vakuuttavaa kuin ehdottoman varmuuden antavaa. 

Aina on olemassa riski, että joku oleellinen tieto jää saamatta tai se salataan tilintar-

kastajalta. Jos tilintarkastaja olisi velvollinen varmistamaan, että tilinpäätöksessä on 

kaikki täysin oikein, virheetön, tilintarkastusevidenssin hankkiminen tulisi niin kal-

liiksi ja kestäisi ajallisesti liian pitkään, että käytännössä tämä ei ole mahdollista to-

teuttaa.  (Halonen & Steiner 2010: 43-45.) 

Hyväksyessään toimeksiannon tilintarkastaja voi vaikuttaa vain havaitsemisriskiin. 

Toiminta- ja kontrolliriski ovat tilintarkastusasiakkaasta riippuvia ominaisuuksia, 

joihin tilintarkastaja ei voi vaikuttaa vastaanottaessaan toimeksiannon. Tilintarkasta-

jan arvio toiminta- ja kontrolliriskin tasosta ohjaa tilintarkastuksen suunnittelua. Ti-

lintarkastaja asettaa tilintarkastusriskille sellaisen tason, että toimeksiannon lopussa 

voidaan antaa lausunto tilinpäätöksestä.  (Halonen & Steiner 2010: 21-24, Messier 

ym. 2014: 43-45.) Tilintarkastusriski vaikuttaa siihen kuinka monta työtuntia tilintar-

kastaja tarkastukseen käyttää, sillä mitä enemmän hän tarkastukseen panostaa, sitä 

pienemmät ovat tilintarkastajalle odotettavissa olevat tarkastuksesta aiheutuvat ta-

loudelliset vahingot. Jokainen tarkastuksen lisäpanostus kuitenkin pienentää odotet-

tavissa olevia vahinkoja yhä vähemmän ja lopulta lisäpanostuksen hyöty alittaa sen 

kustannukset, jolloin resurssien käyttö rajataan tähän optimimäärään. Optimimäärään 
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rajoitettu resurssien käyttö tarkoittaa sitä, että kaikkia odotettavissa olevia taloudelli-

sia vahinkoja ei voida poistaa sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen avulla, vaan molem-

pien osapuolten on hyväksyttävä jäljelle jäävä riski vahinkojen syntymisestä eli jään-

nösriski. Jäljelle jääneen jäännösriskin tilintarkastaja sisällyttää palkkioonsa. (Niemi 

2003.)  

Toisaalta siihen kirjaako (book) vai jättääkö tilintarkastaja tarkastuksessa havaitun 

virheen kirjaamatta (waive), vaikuttaa Church, Davis ja McCracken (2008) mukaan 

asiakkaaseen liittyvä riski sekä havaitun virheen tyyppi ja koko. Todennäköisemmin 

tulosta laskevat virheet tilinpäätökset kirjataan ja vähäisemmän riskin asiakkaiden 

sekä subjektiivisia arvioita sisältävät virheet jätetään kirjaamatta. SOX:n voimaantu-

lon jälkeen tilintarkastajien halukkuus jättää virheet kirjaamatta on vähentynyt. Tä-

män muutoksen voi olettaa nostavan neuvotteluihin mennyttä aikaa tilintarkastuspro-

sessissa ja oletusarvoisesti nostavan palkkioita.   

Tilintarkastusriskin lisäksi tilintarkastajiin kohdistuu liiketoimintariski. Se on riski 

siitä, että tilintarkastaja joutuu asiakassuhteensa takia kärsimään taloudellista tai 

ammatillista vahinkoa lakitoimista, huonosta julkisuudesta tai muista tapahtumista, 

jotka johtuvat tilinpäätöksen tarkastamisesta ja lausunnosta. Vaikka tilintarkastaja 

olisi seurannut hyvää tilintarkastustapaa ja voittanut mahdollisen oikeusjutun, voi 

hänen maineensa tahriintua prosessin aikana. Tilintarkastaja ei voi suoraan hallita 

tilintarkastajan liiketoimintariskiä, vaikkakin jotain kontrollia hän voi asettaa huolel-

lisella asiakasvalinnalla ja asiakassuhteen jatkopäätöksillä. (Messier ym. 2014: 97.) 

Niemi (2003) toteaa tilintarkastusriskin realisoitumisen aiheuttavan myös liiketoi-

mintariskin realisoitumisen.  

Käräjöintiriskiä pidetään yhtenä tehokkaimmista kurimenetelmistä tilintarkastajiin 

(Hope & Langli 2008). Vähäinen käräjöintiriski voi vähentää tilintarkastajien kan-

nustimia vähentää asiakasyrityksen vaikuttamista (biases) tilinpäätökseen ja tämän 

lisäksi nostaa sijoittajien huolta tilintarkastajien tarjoamista konsultaatiopalkkioista. 

Choi ym. (2008) mukaan maan juridisen ympäristön ankaruus, nähtynä esimerkiksi 

tilintarkastajan korkeampana vahingonkorvausvastuuna, on positiivisessa yhteydessä 

tilintarkastajanpalkkioihin nostamalla tilintarkastajan työmäärää tilintarkastajan ris-

kin pienentämiseksi.  



44 

Vaikka Suomessa tilintarkastajan riski joutua oikeuden eteen on paljon pienempi 

verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, riski siitä, että tilintarkastajaa vastaan noste-

taan kanne suoritetusta tarkastustyöstä, on olemassa. Suomen oikeusjärjestelmässä 

on kolme ominaisuutta, jotka vähentävät oikeudenkäyntejä. Ensimmäisenä oikeuden 

päätökset perustuvat vain kantajan toteutuneisiin tappioihin, toisena asianajokustan-

nukset ovat säädetty siten, että asianajajan saaman palkkion suuruus ei ole riippuvai-

nen oikeuden langettamasta korvauksesta ja kolmantena ryhmäkanteet eivät Suomes-

sa ole sallittuja. Tilintarkastajaa ei myöskään pidetä korvausvelvollisena, jollei hän 

ole selkeästi rikkonut velvollisuuksiaan. Tilintarkastajalta korvauksia saadakseen 

kantajan tulee pystyä näyttämään oikeudelle tilintarkastuksen epäonnistuneen ja li-

säksi vielä kausaalisuussuhde tämän sekä kantajan tappion välillä. Tämän jälkeenkin 

korvausvelvollisuus on rajoitettu vain siihen osaan tappiota, joka voidaan selkeästi 

osoittaa johtuvan kyseisen tilintarkastuksen epäonnistumisesta. Lisäksi Suomessa 

haastaja joutuu maksamaan tilintarkastajan oikeudenkäyntikulut, mikäli tilintarkasta-

jaa ei todeta syylliseksi tuottamukseen. Näillä tekijöillä voi olla vaikutusta siihen, 

että Suomessa tilintarkastuspalkkioihin sisältyvä riskipreemio on pienempi verrattuna 

maihin, joissa oikeudenkäyntiriski on suurempi. (Niemi 2002, Niemi 2005.)  

Bell, Landsman ja Shackelford (2001) tutkimustulosten12 mukaan korkea liiketoimin-

tariski ei kuitenkaan vaikuta tilintarkastuksen tuntihintaan vaan asiakasyrityksen ti-

lintarkastajalle aiheuttama liiketoimintariski lisää tilintarkastukseen käytettyjen työ-

tuntien määrää ja sitä kautta nostaa tilintarkastuspalkkioita.   

Niemi (2002) tutkimuksessa13, jossa tutkitaan suomalaisella kaupan ja teollisuuden 

yritysaineistolla laskuttaako tilintarkastaja asiakaskohtaisen liikeriskinsä asiakkail-

taan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, tutkimustulokset osoittavat, että kun tilintar-

kastajan asiakaskohtainen riski on keskimääräistä korkeampi tai kun tilintarkas-

tusasiakas on pörssiyhtiö, tilintarkastuspalkkio sisältää riskilisän. Myös uudet asiak-

kaat eli yritykset, joiden toimeksianto on kestänyt alle kaksi vuotta, maksavat korke-

                                                
12 Aineisto on yhdeltä kansainväliseltä yhdysvaltaiselta tilintarkastusyhteisöltä vuodelta 1989 ja käsit-
tää 422 tilintarkastusta. 
13 Tutkimuksen aineisto koostuu neljän Big6 –ryhmään kuuluvan tilintarkastusyhteisön suorittamien 
tilikautta 1996 koskevien lakisääteisten tilintarkastusten palkkio- ja työtuntitiedoista, tilintarkastusyh-
teisöjen partnereille lähetettyjen kyselylomakkeiden vastauksista sekä tilintarkastusasiakkaiden tilin-
päätöksistä. 
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ampia tilintarkastuspalkkioita otettaessa huomioon tilintarkastukseen käytettyjen 

työtuntien määrä. Tutkimuksessa käytetyssä regressiomallissa tilintarkastuspalkkioi-

den suuruutta selitettiin tilintarkastuksen suorittamiseen käytetyillä työtunneilla sekä 

asiakaskohtaisen riskin suuruudella. Riskin suuruutta tutkimuksessa mitataan sillä 

onko asiakasyritys pörssiyhtiö, uusi toimeksianto, tappiollinen tai yhtiö, jonka vel-

kaisuusaste on suuri. Työtuntien osalta huomioitiin erikseen partnerien, ryhmänjohta-

jien sekä muiden tilintarkastukseen osallistuvien tilintarkastajien ja avustajien työ-

tunnit, jotta eri ryhmien tarkastukseen käyttämistä työtunneista aiheutuvien kustan-

nusten erot tulevat huomioiduiksi mallissa. Lisäksi tulosten perusteella taloudellisten 

ongelmien kanssa kamppailevat yritykset maksavat pienempiä tilintarkastuspalkkioi-

ta kuin taloudellisesti paremmin kannattavat vastaavanlaiset yritykset. Tämä voi joh-

tua siitä, että yhtiön kannattavuuden arviointi on vaikeampaa kuin muiden riskiteki-

jöiden, tai palkkio voi olla etukäteen sovittu eikä siinä siksi huomioida kannattavuu-

den heikkenemisestä aiheutuvaa riskin lisääntymistä. Tilintarkastusasiakkaan koon ja 

monimutkaisuuden ei puolestaan havaittu kasvattavan tilintarkastuksen yksikköhin-

taa. Lisäksi tutkimustulokset viittaavat siihen että Suomessa tilintarkastukset tehdään 

pienemmin resurssein ja edullisimmin verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Syitä 

tähän tutkija selittää toimintaympäristön tekijöiden eroilla, kuten tilintarkastajien 

korvausvelvollisuuskäytännöllä, yritysraportoinnin vaatimustasolla yleisesti sekä 

yritystoiminnan ja raportoinnin sääntelyllä Suomessa. (Niemi 2002, Niemi 2003.)  

Cobbin (2002) aiempaan kirjallisuuteen pohjautuva artikkeli selvittää tilintarkastuk-

sen hinnoittelua. Tutkijan mukaan tietyt yleiset tekijät, kuten tarkastuskohteen koko, 

monimutkaisuus, riski ja tilintarkastuksen suorittavan yhtiön koko vaikuttavat joh-

donmukaisesti tilintarkastuspalkkioiden suuruuteen. Sen sijaan erilaisia historiallisia, 

kulttuuriin liittyviä, institutionaalisia tai muita markkinakohtaisia muuttujia ei ole 

juuri huomioitu tilintarkastuspalkkioita koskevissa tutkimuksissa. Thinggaard ja 

Kiertzner (2008) toteavat, että tilintarkastuspalkkioita määrittävistä tekijöistä Poh-

joismaissa ei ole tehty paljon tutkimusta, eikä siitä näin ollen tiedetä vielä paljoa-

kaan. Heidän tanskalaista aineistoa käyttävä tutkimuksensa kuitenkin osoittaa perin-

teisten palkkiotekijöiden sopivan myös tanskalaiseen aineistoon.  

Hay ym. (2006) tarkastelevat artikkelissaan tilintarkastuspalkkioiden määrääviin 

tekijöihin liittyvää kirjallisuutta viimeisen 25 vuoden ajalta meta-analyysin avulla. 
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He tutkivat tilintarkastuspalkkion selittäviä muuttujia jakamalla muuttujat kategori-

oihin ja muodostamalla niistä neljä ryhmää: asiakasyrityksen ominaisuudet (client 

attributes), tilintarkastajan ominaisuudet (auditor attributes), sopimussuhteen omi-

naisuudet (engagement attributes) ja muut ominaisuudet (miscellaneous attributes). 

Heidän tutkimustulokset osoittavat, että vaikka monet tilintarkastuspalkkion muuttu-

jat osoittavat samansuuntaisia tuloksia eri tutkimusten, otosaikojen ja maiden välillä, 

tulokset ovat joillain alueilla myös odottamattomia ja epäjohdonmukaisia. Ristiriitai-

sia tuloksia tutkijat löytävät muun muassa asiakasyritysomistusrakenteen vaikutuk-

sesta tilintarkastajan palkkioon eri maiden välillä. Tämän tutkijat arvelevat johtuvan 

maiden erilaisten kansallisten institutionaalisten ympäristöjen vaikutuksesta. (Hay 

ym. 2006, Hay 2013.) Myös Nikkinen ja Sahlström (2004) raportoivat kontrollimuut-

tujien erilaisista vaikutuksista tilintarkastajanpalkkioon eri maissa.  

Hay (2013) löytää positiivisen merkitsevän yhteyden tilintarkastajan palkkioiden ja 

sisäisen kontrollin, hyvän hallintotavan, tilintarkastajan toimialaerikoistumisen, Big4 

-tilintarkastusyhteisön, ison kalliin kaupungin, sekä asiakassuhteen keston (tenure) 

välillä. Myös konsultaatiopalkkioiden ja tilintarkastuspalkkioiden välille he löytävät 

positiivisen yhteyden. Tähän tutkijat huomauttavat, että selittävänä tekijänä pidetään 

kuitenkin nykyään sitä, että päätös palveluiden hankkimisesta tehdään samanaikai-

sesti, eikä niinkään sitä, että tilintarkastus olisi tarjoustuote konsultaatiotuotteen 

myynnin kyljessä. Tilintarkastajan asiakassuhteen keston positiivinen vaikutus tilin-

tarkastajan palkkioon viittaa niin sanottuun low balling –ilmiön olemassaoloon. 

Korkeita tilintarkastuspalkkioita käytetään yleisesti tilintarkastuksen laadun mittari-

na. Korkeat tilintarkastuspalkkiot yhdistetään tilintarkastuksen tuomaan korkeam-

paan varmuuteen tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Tämä perustuu ajatukseen, että 

tilintarkastajat ottavat hinnoittelussaan huomioon lisääntyneet tarkastustoimenpiteet. 

Tilintarkastusta voidaan pitää tuotteena, joka antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita 

tilintarkastajan ja tilintarkastuksen laatuun liittyvät monet ominaisuudet. Asiakas voi 

valita tilintarkastuksen laatutason tilintarkastajan valinnan kautta. Asiakkaan kannal-

ta tilintarkastuksen ja tilintarkastajan laatu ovat sama asia. Korkeiden tilintarkastus-

palkkioiden voidaan tulkita johtuvan joko suuremmasta työpanoksesta (enemmän 

työtunteja) tai korkeammasta ammattitaidosta (suuremmat tuntihinnat). (Francis 

2004.)  
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Yhtenä syynä Big4 -tilintarkastusyhteisöjen käyttöön voi olla, että tilinpäätöstiedon 

käyttäjät ovat halunneet määrittää tilintarkastuksen laadulle halvan ja helposti havait-

tavissa olevan mittarin. Tästä syystä tilintarkastajan kokoa on ryhdytty pitämään ti-

lintarkastuksen laadun mittarina. (DeAngelo 1981.) Tilintarkastajan laadun arvioin-

tiin voidaan käyttää enemmän tämän kehittämää brändiä, ei niinkään tilintarkas-

tusyhteisön kokoa. Klein ja Leffler (1981) mukaan yhtiö, joka kehittää palveluaan 

aktiivisesti pitkällä aikajänteellä panostaen laatuun, saa korkeamman hinnan tarjoa-

mastaan palvelusta. Vaikka ihmiset ovatkin valmiita maksamaan korkeamman hin-

nan tällaisesta laadultaan ylivertaisesta tuotteesta, täytyy yhtiön kuitenkin huolehtia 

myös siitä, että se tarjoaa kilpailijoitaan parempaa laatua tulevaisuudessakin, jotta 

asiakkaat eivät katoaisi. Carcello ja Nagy (2004) huomauttavat, että suuremmat tilin-

tarkastusasiakkaat ovat yleensä kompleksisempia kuin pienemmät ja toimivat mones-

ti usealla toimialalla, joten on epätodennäköistä että yksikään tilintarkastusyhteisö 

olisi asiantuntija asiakasyrityksen jokaisella toimialalla. Tämä kuitenkin on helpom-

paa ja todennäköisempää suurille kansainvälisille Big4 -tilintarkastusyhteisöille kuin 

pienemmille tilintarkastusyhteisöille, mikä on osasyy siihen, että suuret yhtiöt yleen-

sä valitsevat Big4 -tilintarkastusyhteisön. Tutkimuksessaan he todistavat, että tilin-

tarkastajan ollessa erikoistunut tarkastamaansa toimialaan, mahdollisuus asiakasyri-

tyksen virheelliseen tilinpäätösraportointiin pienenee. Toisin sanoen tilintarkastuksen 

laatu kasvaa. 

Markkinoiden kilpailutilanne vaikuttaa tilintarkastushinnoitteluun tilintarkastustoi-

mialalla, kuten muillakin toimialoilla. Simunic (1980) mukaan tilintarkastusalan kil-

pailu on yksi merkittävä tekijä tilintarkastuspalkkioiden tason määräytymisessä. Jos 

kilpailu on heikkoa ja markkinaympäristö monopolistinen, on tilintarkastusyhteisöjen 

mahdollista periä suurempia palkkioita palveluksistaan. Vastaavaa raportoi myös 

Menon ja Williams (2001) ja lisäävät toimialan kovemman kilpailun ajavan tilintar-

kastuspalkkioita alemmalle tasolle. Tästä esimerkkinä mainittakoon Maher, Tiessen, 

Colson ja Broman (1992) tutkimus, jossa he tutkivat tilintarkastuspalkkioiden kehi-

tystä amerikkalaisella aineistolla vuosina 1977–1981, jolloin tilintarkastusmarkki-

noiden kilpailutilanteen huomattiin selvästi kiristyneen. Tutkimustulokset osoittavat, 

että kyseisenä ajanjaksona tilintarkastuksesta maksetut palkkiot laskivat merkittävästi 

samaan aikaan, kun kilpailu markkinoilla koveni.  
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Toimintaympäristön radikaali muutos voi kuitenkin vaikuttaa koko toimialaan ja 

palkkioiden nousuun koko toimialalla. Aho ja Vänskä (1995: 2-4) raportoivat tilin-

tarkastuspalkkioiden noususta Suomessa 1980- ja 1990-luvulla. Syynä tähän he mai-

nitsevat työmäärän kasvun, joka johtui pörssin merkityksen kasvusta, tiukentuneista 

laeista ja säännöksistä sekä globalisaation myötä syntyneestä yrityskokonaisuuksien 

kasvusta sekä monimutkaistuneisuudesta ja yritystoiminnan riskin kasvamisesta. 

Ajanjaksolla myös sijoittajien odotukset yhtiöiden itsestään antamaa informaatiota 

kohtaan ja vaatimukset sen luotettavuudesta kasvoivat.  

Julkisessa osakeyhtiössä tilintarkastajaa ei voida valita tehtäväänsä toistaiseksi, vaan 

toimikausi päättyy aina valintaa seuraavan yhtiökokouksen päättyessä, jolloin valinta 

täytyy uusia (Korkeamäki 2008: 17).  Kun yritys suunnittelee tilintarkastajan vaihtoa, 

tai on päättänyt siitä, se järjestää yleensä tarjouskilpailun. Kilpailutuksen tavoitteena 

on saada mahdollisimman asiantunteva tarkastus mahdollisimman alhaiseen hintaan. 

Yleensä halvin tarjous hyväksytään, ellei tilintarkastajan luotettavuutta tai tarkastuk-

sen laatua ole jostain syystä aihetta epäillä. Tilintarkastajaa vaihdetaan, jos vaihtami-

sesta muodostuvat säästöt ylittävät vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset. Näitä 

vaihtokustannuksia ovat esimerkiksi työkustannus, joka kulutetaan tilintarkastajien 

tarjouksien vertailuun sekä perehdyttämiseen. Näiden kustannusten olemassaolon 

takia yhtiöt eivät vaihda tilintarkastajaa jatkuvasti. Tilintarkastajan vaihtokustannuk-

set ovat yleensä suuremmat tiukemmassa lakiympäristössä, koska tiukempi lakiym-

päristö johtaa tilintarkastajan riskin kasvuun ja uusi tilintarkastaja haluaa perehtyä 

paremmin uuden asiakasyrityksensä toimintaan pienentääkseen omaa riskiään. 

(Kallunki, Sahlström & Zerni 2007.) 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan tilintarkastuksen kilpailuttaminen 

voi edistää tilintarkastuksen tehokkuutta ja riippumattomuutta (Suomen listayhtiöi-

den hallinnointikoodi 2010.) Kuitenkin kiihtyvä hintakilpailu ja hintojen lasku voivat 

johtaa siihen, että tilintarkastajia erotetaan vain sillä perusteella, että toinen tekee 

halvemman tarjouksen. Tämä on ongelmallinen sinänsä, sillä yhtiön johto, jonka 

toiminnan tarkastuksesta on kyse, voi vaikuttaa tarkastuksen laajuuteen tarkastuksen 

resurssien ehdotuksien kautta. Toisin sanoen yhtiön johto voi vaikuttaa tilintarkasta-

jan palkkioiden suuruuteen. (Sarja 1999: 118.) 
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Kallunki ym. (2007) toteavat tutkimuksessaan, että ylihinnoiteltu tilintarkastus nos-

taa asiakasyrityksen todennäköisyyttä tilintarkastajan vaihtamisesta. He huomaavat 

myös, että kun vaihto tapahtuu tiukemman lakiympäristön maassa, täytyy ensimmäi-

sen tilintarkastusvuoden olla enemmän alihinnoiteltu kuin löysemmässä lakiympäris-

tössä tapahtuvassa vaihdoksessa.  

Firth (1997) mukaan alhaisia tilintarkastuspalkkioita saatetaan käyttää houkuttamaan 

uusia asiakkaita, joiden myöhemmin toivotaan käyttävän paljon rahaa tilintarkastajal-

ta ostettuihin konsulttipalveluihin. Tarjouskilpailun voittaakseen tilintarkastusta voi-

daan tarjota asiakkaalle jopa niin alhaiseen hintaan, että sillä  tilintarkastusyhteisöt 

eivät välttämättä pysty kattamaan edes kustannuksiaan. Tähän niin sanottuun low 

balling -ilmiöön, jolla tarkoitetaan alihinnoittelua tilintarkastussuhteen alussa, jotta 

asiakassuhde saadaan solmittua, on dokumentoitu ristiriitaisia tuloksia.  DeAngelo 

(1981)  näkee alihinnoittelun kilpailukeinona, joka perustuu siihen, että tilintarkasta-

jan vaihtaminen on kallista ja tarkastuksen aloituskustannukset ovat suuret. Tästä 

seuraa, että asiakas ei halua lähitulevaisuudessa vaihtaa tilintarkastajaa, jolloin seu-

raavien vuosien tilintarkastuspalkkiota voidaan nostaa. Myös  Chow ja Rice (1982)  

huomauttavat, että suurimmat kustannukset tilintarkastajalle liittyvät yleensä asiakas-

suhteen alkuvaiheeseen suurempien työmäärien vuoksi. Ensimmäisten toimikausien 

alihinnoittelun mahdollistaa se, että tilintarkastuksen kannattavuus voi kasvaa asia-

kassuhteen jatkuessa tilintarkastuspalkkioiden korottamisen ja asiakasyrityksen toi-

minnan oppimisesta seuraavan tarkastusten tehostumisen myötä pitkällä aikavälillä. 

Simon ja Francis (1988) tutkimustulokset osoittavat samansuuntaisia tuloksia. Tutki-

jat dokumentoivat tilintarkastusyhteisöjen hinnoittelevan vaihdoksen jälkeiset kolme 

tilikautta keskimääräistä tilintarkastuspalkkiotasoa alemmaksi ja joiden jälkeen palk-

kiot nousevat jälleen normaalille tasolle. Menon ja Williamsin (2001) mukaan mah-

dollisen tilintarkastuksen tuotantotehokkuuden kasvun vuosien mittaan tulisi näkyä 

pienenevinä tilintarkastuspalkkioina, kun taas lisääntyneet vaatimukset tilintarkas-

tukselle johtavat suurempiin tilintarkastuspalkkioihin. Myöskin kulut mahdollisista 

tilintarkastajaan kohdistuvista oikeustoimista (litigation risk expense) siirretään asi-

akkaan maksettaviksi korkeampina tilintarkastuspalkkioina. Niemi (2002, 2003) tut-

kimuksen tulokset viittasivat siihen, että Suomessa tilintarkastajien uudet asiakkaat 

maksoivat jopa korkeampia tilintarkastuspalkkioita kuin muut, myös sen jälkeen kun 

palkkiot oli kontrolloitu tilintarkastukseen käytetyllä ajalla. 
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Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajalle tilintarkastuksesta maksettava palkkio ei 

saa määräytyä tavalla, joka voi vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuuden 

(TilintarkL 2007/459 3:17 §). KHT-yhdistyksen vahvistamien Kansainvälisen Tilin-

tarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) eettisten ohjeiden 

mukaisesti tilintarkastajan palkkion täytyy olla asianmukainen olosuhteet, tehtävän 

edellyttämät tiedot ja taidot, sekä tilintarkastajan koulutus- ja kokemustason huomi-

oon ottaen. Tilintarkastuspalkkiota määritettäessä tulee huomioida myös tehtävään 

tarvittu aika ja sen vastuullisuus. Lisäksi maan poliittinen ja taloudellinen tilanne 

osaltaan vaikuttavat tilintarkastuspalkkioiden suuruuteen toimintaympäristön kautta. 

Eettisten ohjeiden mukaan asianmukainen palkkioiden määräytymisperuste on tunti- 

tai päiväveloitus ja tarkastajien käyttämä työaika. Ohjeiden mukaan tilintarkastaja 

saa ehdottaa sopivaksi katsomaansa palkkiota. Ehdotetun palkkion suuruus voi vaih-

della eri tilintarkastajien välillä, mutta se ei saisi olla niin alhainen, että toimeksian-

non suorittaminen sovellettavien ammatillisten standardien mukaisesti olisi vaikeaa 

kyseisellä palkkiolla. Tarkastuksesta päävastuullisen tilintarkastajan tehtävä on aset-

taa tilintarkastuspalkkio tasolle, joka mahdollistaa tarkastukseen käytettävän tarpeel-

linen määrän resursseja. Tilintarkastuspalkkion suuruus ei koskaan voi oikeuttaa tar-

kastukseen riittämätöntä resurssien käyttöä tai liian vähäisiä tarkastustyöhön käytet-

tyjä työtunteja. (Horsmanheimo & Steiner 2008: 163–165.) Blummé (2008: 320-321) 

mukaan kiinteähintaiset tilintarkastukset eivät ole lain hengen mukaisia, jos työn 

määrää ja kokemusta joudutaan lisäämään laadun varmistamiseksi eikä tarkastettava 

yhtiö suostu maksamaan tästä lisäpanoksesta. Sovitusta hinnasta tulee voida poiketa, 

kun tilanne ja hyvän tilintarkastustavan edellyttämä työmäärä sitä vaativat.  

3.3 Tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden julkistaminen 

Tilintarkastuspalkkioiden tutkiminen on huomattavasti helpottunut 2000-luvulla, kun 

yhä useimmat yhtiöt on ollut velvollisia julkistamaan tilintarkastusyhteisölle makse-

tut palkkiot. Tilintarkastuspalkkioiden hinnoittelun perusperiaatteista ja tilintarkas-

tuspalkkioiden tasoa määräävistä tekijöistä on tehty paljon tutkimusta. Näistä tutki-

mustuloksista voidaan tunnistaa ja nimetä tilintarkastuspalkkioihin vaikuttavimmat 

tekijät. On kuitenkin huomioitava, että suurin osa tilintarkastuspalkkiotutkimuksista 

on tehty pörssiyhtiöille anglosaksisen kulttuurin maissa. Tästä johtuen valittu palk-



51 

kiomalli ei välttämättä selitä tilintarkastuspalkkioiden määräytymistä eri maissa ja 

yhtiöissä. (Niemi 2000.) 

Monet maat ovat velvoittaneet ainakin listattujen yritysten julkistamaan tilintarkas-

tusyhteisölle maksetut palkkiot tilinpäätösinformaatiossaan. Yhdysvalloissa tilintar-

kastajalle maksettujen palkkioiden julkistamispakko tarkastetulle yhtiölle tuli voi-

maan vuonna 2001 ja Suomessa tilikaudesta 2008 lähtien, kun Euroopan Unionin 

tilintarkastusdirektiivin vaatimukset sisällytettiin uudistettuun tilintarkastuslakiin 

(SEC 2001, 2006/43/EY , TilintarkL 2007/459). Moni yhtiö on kuitenkin vapaaehtoi-

sesti julkistanut tilintarkastajalle maksetut palkkiot jo aikaisempinakin vuosina. Uu-

distetun tilintarkastuslain mukaan Helsingin pörssissä listatut yhtiöt ovat olleet vel-

vollisia julkistamaan tilinpäätöstiedoissaan tilintarkastuspalkkiot, tilintarkastukseen 

liittyvät palkkiot, verokonsultointipalkkiot ja muut palkkiot eriteltyinä tilikaudesta 

2008 lähtien. Tilintarkastajaan rinnastetaan tilintarkastusyhteisön kanssa samaan 

konserniin tai ketjuun kuuluvat yhtiöt ja tilintarkastajan määräysvallassa olevat yh-

tiöt. Palkkioina ilmoitetaan kaikkien yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvien 

yhtiöiden maksamat palkkiot. (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2010, 

Kirjanpitoasetus 2:7a.1 §.)  

Francis ja Wang (2005) todistavat tutkimuksessaan, että vaatimus julkistaa yritysten 

tilintarkastuksistaan maksamat palkkiot on johtanut tarkempaan tilintarkastusten hin-

noitteluun luovuttaen samalla neuvotteluvaltaa hinnoista asiakasyrityksille. Tilintar-

kastuspalkkioiden ollessa julkisia, on helpompaa verrata yrityksen maksamia palkki-

oita muiden samankaltaisten yritysten maksamiin tarkastuspalkkioihin, ja näin neu-

votella uudelleen tilintarkastuksen hinnoista. Tutkijoiden mukaan tämä palkkioiden 

uudelleenneuvottelumahdollisuus pätee kuitenkin myös toisinpäin, ja tilintarkastajat 

voivat tietojen julkistamisen jälkeen verrata itse veloittamiaan palkkioita muiden 

tarkastajien vastaavista tarkastuskohteista veloittamiin palkkioihin ja tarpeen mukaan 

korottaa hintojaan.  
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Alla tarkemmin tilintarkastajalle maksettujen palkkioerien sisällöstä yhden suuren 

listautuneen yhtiön14 yhtiökohtaisen määritelmien muodossa, jotka on yhtiön selos-

tettu vuosikertomuksessa. Tarkempaa määritelmää tilintarkastajalle maksettujen 

palkkioiden jaotteluun ei ole olemassa otsikkoa lukuun ottamatta ja tämän vuoksi on 

todennäköistä, että yhtiöiden välillä on hajontaa omien sisäisten palkkioeräluokittelu-

jen välillä. Toisin sanoen, yritykset itse määrittelevät minkä palkkioerän alle makset-

tu palkkio merkitään epäselvissä tilanteissa.  

Tilintarkastuspalkkiot koostuvat yhtiön (konserni)tilinpäätöksen ja yhtiön tytäryhti-

öiden lakisääteisten tilinpäätösten vuosittaisesta tarkastuksesta maksetuista palkkiois-

ta (Nokia Oyj 2015).  

Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot koostuvat lain nojalla määrättyjen tai tilintarkas-

tajan toteutettavaksi määrättyjen toimenpiteiden palkkioista. Tilintarkastuslain 1:1 § 

kertoo lakisäänteisistä toimenpiteistä, jotka laki velvoittaa tilintarkastajan toteutta-

maan. Yleensä nämä palvelut koostuvat suurelta osin varmennuspalveluista, joita 

vain riippumaton tilintarkastaja voi tarjota. Näitä palveluita ovat muun muassa kir-

janpito- ja raportointistandardeihin liittyvä konsultointi, veroraportointiin ja paikalli-

siin lakisääteisiin kirjanpitovaatimuksiin liittyvä konsultointi, yrityskauppoihin liitty-

vät due diligence -tarkastukset, asiakasrahoitukseen liittyvät taloudelliset due 

diligence -tarkastukset, raportit liittyen lainasopimusten kovenantteihin, työntekijöi-

den kannustinjärjestelmien tarkastukset ja arviot sekä lainmukaisuusvalvontaan liit-

tyvät tutkimukset ja lainmukaisuusohjelmat. Lisäksi tukikirjeiden (comfort letter) ja 

suostumusten antaminen lakisääteisten raportointien yhteydessä sekä viranomaisille 

toimitettavien asiakirjojen tarkastaminen. (Nokia Oyj 2015.)   

Veropalveluihin15 sisältyy palkkioita seuraavista toimista: (1) veroasioiden hoitami-

nen mukaan lukien veroilmoitusten laatiminen ja erilaisten todistusten ja lomakkei-

den antaminen viranomaisille ja konsultointi liittyen veroilmoituksiin ja avustaminen 

liittyen veroviranomaisten tiedusteluihin; (2) neuvonanto liittyen siirtohinnoitteluun 

                                                
14 Nokia Oyj:n vuosikertomus 2015. Yhtiö poistettiin tutkimusaineistosta johtuen siitä, että yhtiö on 
listattu pörssissä myös Yhdysvalloissa. 
15  Kutsutaan myös verokonsultoinniksi tai veroneuvonnaksi, joista edellä mainittua termiä käytetään 
tässä pro gradussa. 
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ja avustaminen viranomaispäätösten kanssa; (3) tulleihin liittyvät tarkastukset ja neu-

vonanto; (4) konsultointi ja verotarkastukset sisältäen avustamisen teknisten vero-

tiedusteluiden sekä verotarkastusten ja -valitusten osalta sekä neuvonanto yritys-

kauppoihin ja -järjestelyihin liittyen; (5) henkilöverotukseen liittyvien asioiden hoi-

taminen, esimerkiksi johtoon kuulumattomien työntekijöiden veroilmoitusten laati-

minen ja jättäminen viranomaisille, avustaminen oleskelu-, työ- ja oleskelulupaha-

kemusten ja verotuksellisen aseman selvittämisen yhteydessä; ja (6) konsultointi ja 

verosuunnittelu, esimerkiksi neuvonanto koskien osakepohjaisia palkkioita, paikalli-

sia työ- ja sosiaaliturvalakeja ja palkitsemisjärjestelmiä, sekä lyhytaikaisten ulko-

maankomennusten veroseuraamuksia. (Nokia Oyj 2015.) 

Muihin palkkioihin sisältyy palkkioita liittyen yhtiöiden perustamisiin, väärinkäy-

tösepäilyihin liittyviin selvityksiin, tietoturvallisuuteen, asiakkaiden lisenssijärjeste-

lyiden tutkimuksiin ja tarkastuksiin, muihin konsultointipalveluihin ja satunnaisiin 

koulutuksiin sekä erinäisiin aineistoihin ja palveluihin. (Nokia Oyj 2015.) 

3.4 Konsultaatiopalkkioiden vaikutus tilintarkastuspalkkioihin 

Se, pitäisikö tilintarkastajien tarjota konsultointipalveluja tilintarkastusasiakkailleen, 

on mielipiteitä herättävä kysymys puolesta ja vastaan. Toisaalta se mahdollisesti ai-

heuttaa tilintarkastajan riippumattomuuden horjumista ja toisaalta taas mahdollistaa 

tilintarkastajan syvällisemmän ymmärtämisen tarkastettavan yhtiön toiminnoista. 

Voidaan ajatella, että kun tilintarkastajan on hankittava tiedot tarkastamansa yhtiön 

toiminnasta ja taloudesta voidakseen suorittaa tilintarkastustehtävänsä ja tällöin tilin-

tarkastaja tuntee yhtiön jo valmiiksi, myös konsultointipalvelut kannattaa ostaa sa-

malta tilintarkastajalta. Yhtiön johto saattaa myös odottaa tilintarkastajan tarjoavan 

konsultaatiopalveluita. Tämä puhuu kustannussäästöjen puolesta, kun asiakaskohtai-

nen tieto hyödyttää tilintarkastajaa tietämyksen siirron muodossa (knowledge 

spillover -ilmiö).  Thinggaard ja Kiertzner (2008) mukaan tilintarkastajien on mah-

dollisesti helpompi myydä konsultointityötä tilintarkastusasiakkailleen, koska asia-

kasyrityksellä on pienempi kynnys ostaa palveluita tilintarkastajaltaan kuin täysin 

ulkopuoliselta. Ja tällöin, erityisesti pienissä maissa, joissa konsultointipalveluja tar-

joavat ensisijaisesti juuri tilintarkastusyhteisöt, tilintarkastajien ei välttämättä tarvitse 

käyttää alempia tilintarkastuspalkkioita houkuttimena, jotta asiakasyritykset ostaisi-
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vat niiltä myös konsultointipalveluita. Konsultointipalvelujen tarjoamisen kieltämi-

sestä tilintarkastusasiakkaille onkin käyty kiivasta keskustelua ympäri maailmaa. 

(Simunic 1984, Firth 2002.)   

Konsultaatiopalveluiden tarjonnassa tilintarkastuksen ohella on riskinä se, että tilin-

tarkastusyhteisö toimii sekä tilintarkastajana että konsulttina, mikä altistaa tilintar-

kastajan riippumattomuuden ja objektiivisuuden uhalle. Esimerkiksi tilintarkastaja 

voi joutua tarkastamaan itse suosittelemaansa toimintatapaa tai menettelyä. Simunic 

(1984) huomauttaa, että konsultointipalkkioiden ollessa suhteessa korkeammat kuin 

tilintarkastuspalkkiot, syntyy asiakkaaseen vahvempi taloudellinen riippuvuus, joka 

voi johtaa tilintarkastajan arviointikyvyn pettämiseen. Tai tilintarkastajan riippumat-

tomuuden kuvan vaarantumisen. Lisäksi konsultaatiopalkkioiden menetyksen pelko 

erottamisessa voi mahdollisesti johtaa kannustimiin kohti virheellistä raportointia. 

Konsultaatiopalveluiden toimittaminen voi luoda eturistiriidan tilintarkastajan ja asi-

akkaan välille sekä kyseenalaistaa tilintarkastuksen luotettavuutta ja tarkkuutta, kun 

tilintarkastajalle järjestetään kannustinta olla raportoimatta esimerkiksi konsultaati-

ossa tehtyjä puutteita, jotka on havaittu tilintarkastuksen aikana. Taloudellinen side 

voidaan nähdä myös kannustimena tilintarkastajalle myöntyä hyväksymään tuloksen-

järjestelyä asiakaspaineen alla.  (Simunic 1984, Frankel ym. 2002.)   

Kuitenkin verokonsultaation negatiivisesta yhteydestä tuloksenjärjestelyyn ovat ra-

portoineet muun muassa Krishnan ja Visvanathan (2011) sekä Habib ja Hasan 

(2016). Molemmissa tutkimuksissa tulokset viittaavat siihen, että tilintarkastajan 

syvempi tietämys, jonka hän saavuttaa tarjotessa verokonsultaatiota ja tilintarkastus-

ta, mahdollistaa hänet rajoittamaan tuloksenjärjestelyä tilinpäätöksessä. Vastaavasti 

Barkess ja Simnett (1994)  huomauttavat, että oheispalveluiden tarjoaminen voi vä-

hentää tilanteita, joissa tilintarkastajan tulisi antaa mukautettu tilintarkastuskertomus, 

sillä oheispalveluita tarjoamalla tilintarkastaja voi paremmin varmistaa, että yritys 

noudattaa tilinpäätösraportoinnissaan voimassaolevia lainsäännöksiä ja alaan liittyviä 

määräyksiä. Firth (2002) osoittaa tutkimuksessaan, että korkeita konsultointipalkkioi-

ta maksavalle yritykselle annetaan muita useammin vakiomuotoinen tilintarkastus-

kertomus. Mahdollisia syitä tähän ovat joko tilintarkastajien vähentynyt riippumat-

tomuus asiakasyrityksestä tai se, että konsultoinnin yhteydessä on pystytty selvittä-

mään mahdolliset epäselvyydet ja erimielisyydet jo ennen tilintarkastusta. Näitä kah-
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ta syytä ei tutkimuksissa ole pystytty erottamaan toisistaan, joten molemmat selityk-

set ovat mahdollisia.  

Konsultaatiopalkkioiden ja tilintarkastuksen laadun suhdetta on tutkittu laajasti. 

Yleensä halutaan tietää vaikuttaako konsultaatiopalveluiden olemassaolo tilintarkas-

tajan riippumattomuuden vaarantumiseen vai ei. (Simunic 1984.) Riippumattomuu-

delle on pyritty luomaan havaittavissa olevia takeita (independence in apprearance), 

johtuen yksittäisen tilintarkastajan asennoitumista eli tosiasiallisen riippumattomuu-

den (independence in fact) mittaamisen mahdottomuudesta. (Sarja 1999: 162-164.) 

Riippumattomuus voidaan ajatella olevan todennäköisyys siitä, että tilintarkastaja 

raportoi havaitun ongelman  (Caramanis & Lennox 2008). Koska riippumattomuutta 

ja laatua ei voida suoraan mitata, on tutkimuksissa käytetty niin sanottuja proxyja 

näiden korvaajina, josta esimerkki on tuloksenjärjestelyn määrä tilinpäätöksessä. 

Suuresta kiinnostuksesta huolimatta, empiiriset tulokset ovat ristiriitaisia. Muun mu-

assa  Ashbaugh, LaFond ja Mayhew (2003) sekä Chung ja Kallapur (2003) toteavat 

tutkimuksessaan, että suurin osa konsultointipalkkioihin keskittyneistä tutkimuksista 

ei ole onnistunut löytämään todisteita siitä, että konsultointi tai suuret konsultaa-

tiopalkkiot vähentäisi tilintarkastajan riippumattomuutta ja että konsultointi olisi riski 

tilintarkastuksen laadulle.  

Tutkijoiden kiinnostusta on herättänyt myös tilintarkastusyhteisön tarjoamien konsul-

tointipalveluiden vaikutus tilintarkastuspalkkioiden suuruuteen. Hay ym. (2006) to-

teavat, että konsultointipalveluiden tarjoamisella voi olla useita erisuuntaisia vaiku-

tuksia tilintarkastuksesta maksettuihin palkkioihin. Konsultointipalvelujen tarjoami-

nen voi johtaa pienempiin tilintarkastuspalkkioihin siitä aiheutuvien synergiaetujen 

takia tai sen takia, että konsultoinnin yhteydessä tulee tarkastettua osa normaalisti 

tilintarkastukseen kuuluvista asioista, mikä pienentää tilintarkastukseen käytettyä 

aikaa ja siitä maksettua palkkiota. Toisaalta se voi tarkoittaa myös suurempia tilin-

tarkastuksesta maksettuja palkkioita, koska konsultointipalvelut voivat johtaa suuriin 

muutoksiin organisaatiossa, jolloin ylimääräinen panostus tilintarkastukseen on tar-

peellista tai koska konsultointipalveluita ostavat organisaatiot voivat olla yleisesti 

ongelmallisempia tarkastuskohteita kuin muut yritykset. On myös mahdollista, että 

monopolivoima ja palvelutehokkuus konsultointialalla antaa tilintarkastajille mah-

dollisuuden veloittaa korkeampia palkkioita asiakkailta, jotka tarvitsevat myös kon-
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sultointipalveluita. Tilintarkastaja voi joko hyötyä itse näistä säästöistä suuremman 

asiakaskannattavuuden myötä tai siirtää ne asiakkaalle pienempien kokonaispalkki-

oiden muodossa. Perityt palkkiot voivat laskea joko tilintarkastuspalveluita tai kon-

sultointipalveluita, mutta yleisesti ajatellaan, että jos kustannussäästöjä siirretään 

asiakkaille, ne siirretään juuri tilintarkastuksen palkkioihin. 

Barkess ja Simnett (1994) tutkimuksesta16 käy ilmi, että yhä useampi osti tilintarkas-

tajaltaan muitakin kuin tilintarkastuspalveluita. Tutkijat tutkivat oheispalveluiden 

tarjoamisen vaikutusta tilintarkastajan riippumattomuuteen ja havaitsivat, että tilin-

tarkastuspalkkioiden ja oheispalveluista maksettujen palkkioiden välillä on merkitse-

vä positiivinen yhteys. Oheispalveluiden määrän ja annetun tilintarkastuskertomuk-

sen muodon tai tilintarkastustoimeksiannon keston välillä ei havaittu yhteyttä, mikä 

tutkijoiden mukaan viittaa siihen, että oheispalveluiden tarjoaminen tilintarkas-

tusasiakkaalle ei vaaranna tilintarkastajan riippumattomuutta tilintarkastustehtävän 

osalta. Firth (2002) toteaa tutkimusten yleisesti todistaneen positiivisen korrelaation 

tilintarkastuspalkkioiden ja konsultointipalkkioiden välillä, minkä myös Thinggaard 

ja Kiertzner (2008) tutkimuksessaan toteavat. Tutkijat eivät kuitenkaan ole päässeet 

yhteisymmärrykseen siitä, miksi näin on. Argumenttina on käytetty sitä, että yrityk-

sen sisäiset tapahtumat ja muutokset luovat tarpeen konsultoinnille ja samaan aikaan 

nämä tapahtumat aiheuttavat lisäpaineita tilintarkastukselle. Firth (2002) tutkimus 

tukee tätä oletusta. Hän nimeää kuvatunlaisiksi yrityskohtaisiksi tapahtumiksi ja 

muutoksiksi sulautumiset, yrityskaupat, osakeannit, uusien järjestelmien käyttöön-

otot, toimitusjohtajan vaihtumisen sekä yrityksen uudelleenorganisoinnit. Kun tilin-

tarkastus- ja konsultointipalkkioita kontrolloidaan näillä muuttujilla sekä asiakkaan 

koolla, ei tutkijat löytäneet tilintarkastus- ja konsultaatiopalkkioiden välillä riippu-

vuussuhdetta.  

Whisenant, Sankaraguruswamy ja Raghunandan (2003) tutkivat määräytyvätkö tilin-

tarkastus- ja oheispalkkiot tilintarkastusasiakkaan, tilintarkastajan ja tilintarkastaja-

asiakas -suhteen ominaispiirteiden yhteisvaikutuksesta. Tutkijat eivät löydä suoraa 

yhteyttä siihen, että konsultaatiopalkkiot vaikuttaisivat tilintarkastuspalkkioihin, yh-

                                                
16 Tutkimusaineistona ovat suuret australialaiset pörssiyritykset vuosilta 1986-1990.   
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teisvaikutuksen palkkioihin eliminoinnin jälkeen. Tutkimustulosten17 mukaan tilin-

tarkastus- ja oheispalkkioiden välillä on simultaaninen yhteys, johon vaikuttavat 

kummankin palkkion määrittämisessä käytetyt muuttujat ja, että aiemmissa aiheen 

tutkimuksissa on harhaa johtuen käytetyn mallin muuttujien endogeenisuusongel-

masta.   

3.5 Tuloksenjärjestelyn vaikutus tilintarkastajan palkkioihin 

Tutkimustulokset tuloksenjärjestelyn vaikutuksesta tilintarkastajalle maksettuihin 

palkkioihin ovat hyvin ristiriitaisia. Toisaalta osa tutkimustuloksista kertoo tuloksen-

järjestelyn olevan positiivisessa yhteydessä tilintarkastuspalkkioiden kanssa ja nega-

tiivisessa yhteydessä konsultaatiopalkkioihin (ks. esim. Antle ym. 2006). Ja toisaalta 

toiset tutkimustulokset kertovat suurempien konsultointipalkkioiden johtavan korke-

ampaan tuloksenjärjestelyyn ja tilintarkastuspalkkioiden taas pienentävän sitä (ks. 

esim. Frankel ym. 2002).  

Olemassa oleva tutkimus, josta tämä alaluku kertoo, on pääasiallisesti tehty yhdys-

valtalaisella aineistolla. Kuten jo aiemmin on mainittu, tuloksenjärjestelyn suuruutta 

käytetään yleisesti proxyna tilintarkastajan riippumattomuudelle, tilintarkastuksen 

laadulle sekä tilinpäätöksen laadulle. Suuri osa tutkimuksesta käyttää harkinnanva-

raisten jaksotuksien tasoa tuloksenjärjestelyn proxyna. 

Frankel ym. (2002) löytävät tutkimuksessaan18 positiivisen yhteyden tilintarkastajalle 

maksettujen konsultointipalkkioiden ja harkinnanvaraisten jaksotusten absoluuttisen 

määrän välillä. Yhteys oli positiivinen sekä tulosta parantavien että tulosta heiken-

tävien harkinnanvaraisten jaksotusten kohdalla. Tilintarkastuspalkkiot sen sijaan ovat 

negatiivisessa yhteydessä tuloksenjärjestelyyn. He eivät löytäneet yhteyttä tilintar-

kastajille maksettujen kokonaispalkkioiden ja harkinnanvaraisten jaksotusten välillä, 

                                                
17 Tutkimus on tehty vertaamalla 2SLS -regressiomenetelmällä (Two Stage Simultaneous-Equation, 
kaksivaiheinen pienimmän neliösumman menetelmä) saatuja tuloksia OLS regressiomenetelmällä 
saatuihin. Palkkiomuuttujat menettävät selittävän merkitsevyyden 2SLS regressiossa. 
18 Yhdysvaltalainen tutkimusaineisto sisältää 3 074 tilinpäätöstä, jotka suurimmaksi osaksi koskevat 
tilikautta 2000.  
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minkä he arvelevat johtuvan siitä, että tilintarkastus- ja konsultointipalkkioiden yh-

distämisellä niiden erisuuntaiset vaikutukset eivät tule esille.  

Tutkimuksessa käytettyä aineistoa on kuitenkin kritisoinut esimerkiksi Reynolds, 

Deis ja Francis (2004), joiden mukaan tutkimuksessa aineistona oli lähinnä pieniä 

nopeassa nousussa olevia kasvuyrityksiä sekä pörssilistautujia, mikä vaikuttaa oleel-

lisesti lopputulokseen. Tutkijat dokumentoivat itse, että kun asiakasyrityksen kasvu 

on kontrolloitu, eivät Frankel ym. (2002) tulokset enää päde. Dee, Lulseged ja 

Nowlin (2006) havaitsevat, että Frankel ym. (2002) saamat tulokset pätevät lähinnä 

vain suurille yhtiöille. Heidän tutkimuksessa tilintarkastaja sallii suuria harkinnanva-

raisia jaksotuksia suurille yhtiöille, mutta pienille yhtiöille ei. Tutkijoiden mukaan 

löydös voi viitata siihen, että suurilla yhtiöillä myös palkkioiden absoluuttiset erot 

ovat suurempia, joten tilintarkastajalla voi olla enemmän kannustimia tehdä poikke-

uksia yksittäisen tärkeän asiakkaan kohdalla. Kinney ja Libby (2002) kritisoivat 

Frankel ym. (2002) tutkimusta monista rakenteellisista ongelmista. Lisäksi he painot-

tavat, että korkeammat palkkiot voivat johtua tarkastettavan tuloksenjärjestelyn yri-

tyksistä ja/tai tilintarkastajan vähentyneestä riippumattomuudesta.  

Gul, Chen ja Tsui (2003)19 dokumentoivat positiivisen yhteyden harkinnanvaraisten 

jaksotusten ja tilintarkastuspalkkioiden välillä, joka on korkeampi yrityksissä, joissa 

on korkea yritysjohdon omistus. Tutkimuksen taustalla on teoria siitä, että yritysjohto 

yhtiöissä, joissa on korkea yritysjohdon omistus, tulee luultavasti käyttämään harkin-

nanvaraisia jaksotuksia signaloimaan tietoa markkinoille. Kun taas yritysjohto yhti-

öissä, joissa on korkea kirjanpitopohjainen kompensaatio, tulee luultavasti käyttä-

mään harkinnanvaraisia jaksotuksia opportunistisesti parantaakseen omaa kompen-

saatiotaan. Tutkijat dokumentoivat kirjanpitopohjaisen kompensaation vaikuttavan 

vähentävästi positiivisen yhteyden voimakkuuteen. Tämän he arvioivat liittyvän tilin-

tarkastajien reagointina agenttikustannuksiin. 

Toisaalta konsultaatiopalveluiden tarjoaminen voi altistaa tilintarkastajan maineen 

saaden tilintarkastajan suojaamaan riippumattomuuttaan. Antle ym. (2006) tutkimus-

                                                
19 Australialainen aineisto vuodelta 1993, sisältäen 648 yritystä. 
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tulokset20 osoittavat, että konsultoinnista maksetut palkkiot pienentävät harkinnanva-

raisten jaksotuksien määrää tilinpäätöksessä. Tilintarkastuspalkkioiden positiivista 

yhteyttä harkinnanvaraisten jaksotuksien määrään tutkijat selittävät tilintarkastussuh-

teen myötä syntyneellä mielen riippuvaisuussuhteella (influence or bias by the audi-

tor). Oheispalkkioiden yhteyttä tuloksenjärjestelyyn tutkijat selittävät tietämyksen 

kasvun mahdollistamalla tuloksenjärjestelyn kaitsemisella (productive effect).  

Myöskään Ashbaugh ym (2003)21 eivät löydä todisteita väitteelle, että tilintarkastajan 

riippumattomuus vaarantuu, kun tarkastuskohteen hankkimien oheispalveluiden suh-

teellinen osuus kasvaa. Tutkimuksen lähtökohtana on, että harkinnanvaraisten jakso-

tusten esiintyminen tilinpäätöksessä ja tietyn tulostason saavuttaminen tilikaudesta 

toiseen osoittavat johdon systemaattisen tuloksenjärjestelyn tilinpäätöksissä. Vastaa-

vasti Srinidhi ja Gul (2007)22 eivät löydä tuloksenjärjestelyn ja oheispalkkioiden vä-

lillä yhteyttä, kun tilintarkastussuhde on kestänyt kauan. Oheispalkkiot sen sijaan 

voivat heikentää tilintarkastajan riippumattomuutta, kun tarkastettava yhtiö on pieni 

ja tilintarkastussuhde ei ole kestänyt kauaa. Tutkijat arvelevat riskin omasta mainees-

ta ajavan ohi tarkastettavan yrityksen miellyttämisen tarpeen isojen yhtiöiden kohdal-

la. Ferguson, Seow ja Young (2004)23 tutkimustulosten mukaan, mitä kiinteämpi 

tilintarkastajan ja tilintarkastusasiakkaan välinen taloudellinen yhteys on, sitä 

vähemmän tilintarkastajalla voi olla halukkuutta rajoittaa asiakasyrityksessä harjoi-

tettua tuloksenjärjestelyä, mikä puolestaan heikentää taloudellisen raportoinnin laa-

tua.   

Chi ym. (2011)24 tutkimustulokset osoittavat yhtiöiden, joilla on vahvat kannustimet 

järjestellä tulosta ylöspäin, siirtyvän käyttämään todellista tuloksenjärjestelyä jakso-

tuserien perustuvan tuloksenjärjestelyn sijaan korkeammanlaatuisen (proxyna tilin-

tarkastajan palkkion suuruus) tilintarkastajan vaikutuksesta. Lisäksi tutkijat löytävät 

                                                
20 Antle ym. (2006) käyttivät 2SLS-regressiomenetelmää. Aineisto on isobritannialainen vuosilta 
1994-2000, sisältäen 2 294 havaintoa. Lisäksi herkkyystestit on tehty yhdysvaltalaisella aineistolla 
vuosilta 1994-2000, sisältäen 1 570 havaintoa. Iso-Britanniassa on julkaistu tilintarkastajalle maksetut 
palkkiot vuodesta 1992 ja Yhdysvalloissa vuodesta 2000 lähtien. 
21 Yhdysvaltalainen aineisto vuodelta 2000, sisältäen 3 170 havaintoa.  
22 Yhdysvaltalainen aineisto vuosilta 2000 ja 2001, sisältäen 4 720 havaintoa. 
23 Isobritannialainen aineisto 610:ltä yrityksistä vuosilta 1996–1998.  
24 Yhdysvaltalainen aineisto vuosilta 2001-2008, sisältäen 925 havaintoa. 
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todisteita pidemmän tilintarkastussuhteen yhteydestä korkeampaan todelliseen tulok-

senjärjestelyyn.  

Tämän tutkielman innoittajana toimii SSRN -julkaistu työpaperi (working paper), 

jossa Sohn (2011)25 tutkii vaikuttaako todellinen tuloksenjärjestely tilintarkastajan 

palkkioihin, kun harkinnanvaraisilla jaksotuksilla tehty tuloksenjärjestely sekä muut 

tunnetut tilintarkastajan palkkion muuttujat on otettu huomioon. Tutkija löytää todis-

teita todellisen tuloksenjärjestelyn positiivisesta yhteydestä tilintarkastuspalkkioihin, 

kun muut tilintarkastuspalkkioihin vaikuttavat muuttujat on huomioitu. Toisin sanoen 

tilintarkastajat ottavat todellisen tuloksenjärjestelyn yhtenä tuloksenlaatuun liittyvänä 

riskitekijänä huomioon tilintarkastuspalkkioita muodostettaessa. Lisäksi hän löytää 

todisteita todellisen tuloksenjärjestelyn yhteyden tilintarkastajan palkkioihin olevan 

vahvempi SOX:n voimaantulon jälkeen kuin harkinnanvaraisilla jaksotuseroilla teh-

dyn tuloksenjärjestelyn yhteyden tilintarkastajan palkkioihin ja päinvastoin ennen 

SOX:n voimaantuloa. Lisäksi tutkimustulokset osoittavat positiivisen yhteyden voi-

mistuvan todellisen tuloksenjärjestelyn sekä tilintarkastuspalkkioiden välillä, kun 

yrityksen sijoittajat reagoivat herkästi tulokseen tai yhtiöllä on ongelmia sisäisen 

kontrollin kanssa.  

Toinen SSRN -työpaperi, jossa käsitellään todellisen tuloksenjärjestelyn vaikutusta 

tilintarkastajan palkkioihin, on Greiner ym. (2013)26 tutkimus, jossa tutkitaan nosta-

vatko tilintarkastajat palkkioitaan todelliseen tuloksenjärjestelyyn liittyvän riskin 

vuoksi. Tutkijat löytävät todisteita todellisen tuloksenjärjestelyn positiivisesta vaiku-

tuksesta tilintarkastajalle maksettuihin palkkioihin. He dokumentoivat myös todis-

teista tilikauden ja edellisen tilikauden todellisen tuloksenjärjestelyn vaikuttavan 

tilintarkastajalle maksettuihin palkkioihin. Tutkijoiden mukaan tilintarkastajat rea-

goivat huomattuaan todellisen tuloksenjärjestelyyn kahdella tavalla (1) nostamalla 

tilikauden tarkastuksesta palkkiopyyntöään tehdyn lisätyön kustannusten kattamiseen 

vuoksi sekä (2) nostavat palkkioitaan kattamaan havaitun oman liiketoimintariskin 

kasvamisen.  

                                                
25 Yhdysvaltalaisilla listatuilla yrityksillä vuosilta 2000-2008, havaintoja 14 678. 
26 Yhdysvaltalaisilla listatuilla yrityksillä vuosilta 2005-2011, havaintoja 22 608. 
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Francis ja Krishnan (1999)  mukaan tilintarkastajat voivat hoitaa tuloksenjärjestelystä 

johtuvan riskinsä viidellä tavalla. He voivat seuloa suuririskiset asiakkaat, laskuttaa 

enemmän (risk premium) suuririskisiä asiakkaita, lisätä tilintarkastustyötä, neuvotella 

muutoksista tilinpäätökseen ja/tai raportoida konservatiivisemmin, esimerkiksi mu-

kautetulla lausunnolla. Tässä tutkielmassa keskitytään tuloksenjärjestelyn vaikutuk-

seen tilintarkastajalle maksettuihin palkkioihin. 

Caramanis ja Lennox (2008) tutkimuksen27 mukaan yhtiön johdolla on sitä enemmän 

mahdollisuuksia raportoida korkeampaa tulosta, mitä pienempi on tilintarkastajan 

työpanos yrityksen tilintarkastusvaiheessa. Schelleman ja Knechel (2010) tutkimus-

tulosten28 mukaan tuloksenjärjestelyn korkeammat tasot ovat yhteydessä työmäärän 

kasvuun. Tutkijat dokumentoivat myös kokeneempien tilintarkastajien työmäärän 

kasvusta tarkastuksessa tuloksenjärjestelyn tason kasvaessa. Tilintarkastuspalkkiot 

ovat myös yleensä korkeampia, kun tuloksenjärjestelyn taso on korkea, mutta tämä 

lisäys voidaan yhdistää tilintarkastustyömäärän kasvuun (tunnit), koska tutkijat eivät 

havaitse voittomarginaalin kasvavan tuloksenjärjestelyn kasvaessa. Tutkijat tekevät 

tästä johtopäätöksen etteivät tilintarkastajat välttämättä kykene kattamaan kaikkia 

kustannuksia (engagement costs), jotka liittyvät korkeampaan tuloksenjärjestelyyn. 

Schelleman ja Knechel (2010)  esittävät tilintarkastajan palkkion muodostuvan seu-

raavalla tavalla:  

Tilintarkastajan palkkio = Tunnit * Hinta/Tunti * Palkkio/Kulut, (4) 

missä Tunnit on käytetty työaika, Hinta/Tunti on resurssin työnhinta, jolla tutkijat 

erottavat kokeneemman ja täten kalliimman resurssin käytön vaikutusta, ja Palk-

kio/Kulut on tilintarkastajan voittomarginaali.  

                                                
27 Tutkimusaineisto sisältää tilintarkastajien 9 738 tilintarkastukseen käyttämät työtunnit Kreikassa 
vuosilta 1994-2002. 
28 Tutkimusaineisto oli kerätty kyselyn avulla yhdeltä suurelta kansainväliseltä laskentatoimen yhtiöltä 
Alankomaissa koskien tilikautta 1997, ja sisältää tiedot 119 tilinpäätöksen tarkastusresurssien käytös-
tä. 
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Taulukko 2 esittää Schelleman ja Knechel (2010) mallin avulla tekemän jaottelun 

tuloksenjärjestelyn mahdollisia vaikutuksia tilintarkastajan palkkion muuttujiin sekä 

tulkintaa yhtälön (3) tuloksesta.  

Taulukko 2. Tuloksenjärjestelyindikaation mahdollisia vaikutuksia tilintarkastajan palkkion 
muuttujiin (mukaillen  Schelleman & Knechel 2010). 

 
Tilintarkastajan 
palkkio 

Työtunnit Tuntihinta 
Voitto-
marginaali 

Tulkinta 

1 Korkeampi Korkeampi Korkeampi Määritelty  

Osa lisätyön ja kalliimman resurssien 
kustannuksesta on vieritetty asiakkaalle. 
Voittomarginaali on riippuvainen siitä 
kuinka paljon kohonneista kustannuk-
sista on siirretty asiakkaalle.*  

2 Ei muutosta Korkeampi Korkeampi Alempi 
Tarkastus on tehty lisätyöllä ja kalliim-
malla resursseilla, mutta ei saada kor-
vausta siitä. 

3 Korkeampi Korkeampi Ei muutosta Määritelty  

Osa lisätyön kustannuksesta on vieritet-
ty asiakkaalle. Voittomarginaali on 
riippuvainen siitä kuinka paljon kohon-
neista kustannuksista on siirretty asiak-
kaalle.* 

4 Ei muutosta Korkeampi Ei muutosta Alempi 
Tarkastus on tehty lisätyöllä, mutta ei 
saada korvausta siitä. 

5 Korkeampi Ei muutosta Korkeampi Määritelty 

Osa kalliimman resurssien kustannuk-
sesta on vieritetty asiakkaalle. Voitto-
marginaali on riippuvainen siitä kuinka 
paljon kohonneista kustannuksista on 
siirretty asiakkaalle.* 

6 Ei muutosta Ei muutosta Korkeampi Alempi 
Tarkastus on tehty kalliimmalla resurs-
seilla, mutta ei saada korvausta siitä. 

7 Korkeampi Ei muutosta Ei muutosta Korkeampi 
Palkkiota on nostettu ilman vastaava 
nousua tarkastuksen laadussa – riskilisä. 

8 Ei muutosta Ei muutosta Ei muutosta Ei muutosta 
Tarkastaja ei reagoi potentiaaliseen 
tuloksenjärjestelyindikaatioon. 

* Yli 100 prosentin siirto asiakkaalle, voi myös viitata riskilisään (risk premium) 

Tilintarkastajan käytöstä on hankala selittää pelkän palkkiotiedon avulla. Taulukko 2 

voidaan huomata, että neljä käytännössä huomattavaa tapahtumaa voi johtaa tilintar-

kastuspalkkioiden kasvavan tuloksenjärjestelyn kasvaessa, mutta vain yhdessä voi-

daan sanoa että tilintarkastajat laittavat riskilisää palkkioon (7). Toisaalta näissä kol-

messa tapauksessa voittomarginaali lisääntyy vain jos palkkio kasvaa enemmän kuin 

lisätyön ja/tai kalliimpien resurssien käytön kustannukset. Lisäksi kolmessa tapauk-

sessa lisätyön ja/tai kalliimpien resurssien käytön kustannuksia ei lisätä palkkioon, 

jolloin voittomarginaali pienenee. Mahdollista on myös se, ettei tuloksenjärjestelyin-
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dikaatioon reagoida lisätyöllä ja/tai kokeneemmalla ja kalliimmalla resurssilla verrat-

tuna suunniteltuun. (Schelleman & Knechel 2010.) 

Taulukko 2 voidaan tulkita myös laatu- ja projektijohtamisen näkökulmasta. ’Kultai-

nen kolmio’ -teorian29 mukaan raha, aika ja vaatimukset/laatu antavat projektille ra-

joitukset. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtä muuttujaa ei pystytä muuttamaan 

ilman että muutos vaikuttaa ainakin toiseen kahdesta muuttujasta. Yhtä muuttujaa 

pidetään yleensä vakiona. Esimerkiksi rahaa. Malli on yksinkertainen, mutta antaa 

hyvän vertailupohjan miettiä rajoituksia, joita koetaan projekteissa, mikä myös tili-

kauden tilintarkastuskin on. Ja mitä mahdollisuuksia tilintarkastajalla on optimoida 

rajoituksia aiheuttavia muuttujia siten, että projektin tavoite saavutetaan.  

                                                
29 Ks. lisää kapeikkoajattelusta (Theory of Constraints, TOC) esim. Atkinson 1999. 
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4 TUTKIMUSHYPOTEESIT  

Tutkimushypoteesit muodostetaan tämän pro gradun monitahoisen tutkimusongel-

man ja aikaisempien tutkimustulosten pohjalta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvit-

tää vaikuttaako tuloksenjärjestely tilintarkastajalle maksettuihin palkkioihin. Koko-

naistuloksenjärjestelyn ajatellaan jakautuvan kirjanpidolliseen harkinnanvaraisiin 

jaksotuksiin perustuvaan ja todelliseen tuloksenjärjestelyyn. Tilintarkastajan koko-

naispalkkiot jakautuvat varsinaisiin tilintarkastuspalkkioihin, tilintarkastukseen liit-

tyviin palkkioihin, verokonsultaatiopalkkioihin ja muihin palkkioihin, joiden yhteyttä 

tuloksenjärjestelyyn tutkitaan kokonaispalkkion ohella pienten osakemarkkinoiden, 

vähäisemmän sijoittajasuojan ja kireän tilintarkastusmarkkinoiden maassa. Tutkielma 

rajataan suomalaisiin pörssiyhtiöihin, sillä niistä saadaan tarvittavat tiedot tilintarkas-

tuspalkkioista sekä tilinpäätöksistä ja saadaan rajattua tutkimus yhteen toimintaym-

päristöön.  

Aikaisemmat tutkimustulokset tuloksenjärjestelyn vaikutuksesta tilintarkastajalle 

maksettuihin palkkioihin ovat olleet ristiriitaisia, kuten alaluvusta 3.5 käy ilmi. Suuri 

osa aiemmasta tutkimustuloksista (ks. esim.  Srinidhi & Gul 2007) viittaa siihen, että 

tuloksenjärjestely kasvattaa tilintarkastuspalkkioita. Toisaalta Frankel ym. (2002) 

tutkimustulokset viittaa tilintarkastuspalkkion kasvun laskevan tuloksenjärjestelyä.  

Konsultaatiopalkkioiden osalta tulokset ovat todella ristiriitaisia. Esimerkiksi Frankel 

ym. (2002) ja Ferguson ym. (2004) tutkimustulokset tukevat hypoteesia, että konsul-

taatiopalkkiot kasvu kasvattaa tuloksenjärjestelyä ja toisaalta  Antle ym. (2006), 

Srinidhi ja Gul (2007), Zhang ja Emanuel (2008) raportoivat konsultaatiopalkkioiden 

kasvun vähentävän tuloksenjärjestelyä sekä lisäksi Krishnan ja Visvanathan (2011) 

sekä Habib ja Hasan (2016) ovat dokumentoineet verokonsultaation negatiivisesta 

yhteydestä tuloksenjärjestelyyn.   

Vaikka aiemmat tutkimustulokset ovat ristiriitaisia tuloksenjärjestelyn vaikutuksen 

suunnasta, sekä mihin palkkioeriin se vaikuttaa, on kuitenkin olemassa viitteitä siitä, 

että se vaikuttaa tilintarkastajalle maksettuihin palkkioihin.  Lähtökohtaisesti voidaan 

ajatella että, jos joko tilintarkastaja uskoo, että tuloksenjärjestely osoittaa kohonnutta 

liikeriskiä tai päättää lisätä tilintarkastustoimenpiteitä havaittuaan tuloksenjärjestelyä, 
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on järkevää odottaa positiivista yhteyttä tuloksenjärjestelyn ja tilintarkastuspalkkioi-

den välillä. (Greiner ym. 2013.)  

Seuraten aiemmin, enimmäkseen yhdysvaltalaisella aineistolla, tehtyjä tutkimuksia 

tehdään niitä vastaavat hypoteesit, vaikkakin joidenkin palkkioerien kohdalla tutki-

mustulokset ovat olleet ristiriitaisia. Yksinkertaistamisen sekä vertailtavuuden takia 

hypoteesit esitetään positiivisessa yhteydessä toisiinsa. Testattavissa olevat hypotee-

sit esitetään seuraavaksi.  

Tutkimuksen ensimmäinen testattavissa oleva hypoteesi käsittelee tilintarkastajalle 

maksettua kokonaispalkkiota, jonka oletetaan nousevan tuloksenjärjestelyn vaikutuk-

sesta joko varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden tai muiden palkkioerien kasvun seu-

rauksena vaikutuksesta. Ensimmäinen hypoteesi on seuraavanlainen: 

H1 = Tilintarkastajalle maksettavat kokonaispalkkiot kasvavat, kun tuloksenjärjeste-

lyn määrä kasvaa, ceteris paribus. 

Suuri osa aiemmasta tutkimuksesta on löytänyt positiivisen yhteyden tilintarkastus-

palkkioiden sekä tuloksenjärjestelyn välille. Tutkielmassa tehdään vastaava oletus. 

Toinen hypoteesi on seuraavanlainen: 

H2 = Varsinaiset tilintarkastuspalkkiot kasvavat, kun tuloksenjärjestelyn määrä kas-

vaa, ceteris paribus. 

Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot ovat suureksi osaksi tilintarkastajan asemaan 

liittyviä varmennustehtäviä, joten tämän vuoksi tuloksenjärjestely ei välttämättä vai-

kuta näiden hinnoitteluun. Kuitenkin vertailtavuuden vuoksi tehdään oletus positiivi-

sesta yhteydestä. Kolmas hypoteesi on seuraavanlainen: 

H3 = Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot kasvavat, kun tuloksenjärjestelyn määrä 

kasvaa, ceteris paribus. 
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Verokonsultaatiopalkkion suhde tuloksenjärjestelyyn oletetaan positiiviseksi, vaikka 

konsultaatiopalkkioiden ja tuloksenjärjestelyn yhteydestä on ristiriitaisia tutkimustu-

loksia. Neljäs hypoteesi on seuraavanlainen: 

H4 = Verokonsultaatiopalkkiot kasvavat, kun tuloksenjärjestelyn määrä kasvaa, 

ceteris paribus. 

Yleisesti ottaen muut tilintarkastajalle maksetut palkkiot on jäännöspalkkioerä, johon 

yritykset merkitsevät ne tilintarkastajalle maksetut palkkiot, joita ei merkitä aiemmin 

mainittuihin. Tutkielmassa tehdään oletus, että muut palkkiot liittyvät konsultointiin 

ja tämän vuoksi suhde tuloksenjärjestelyyn oletetaan positiiviseksi, vastaavasti kuten 

verokonsultaation kohdalla. Viiden hypoteesi on seuraavanlainen: 

H5 = Muut palkkiot kasvavat, kun tuloksenjärjestelyn määrä kasvaa, ceteris paribus. 
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5 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan lineaarisen regressioanalyysin avulla tuloksenjärjeste-

lyn vaikutusta tilintarkastajalle maksettuihin palkkioihin. Tutkimuksen tarkoitus on 

selvittää sekä harkinnanvaraisten jaksotusten että todellisen tuloksenjärjestelyn vai-

kutusta tilintarkastajalle maksettujen palkkioihin. Aineiston valinta ja tutkimusmene-

telmät mukailevat Sohn (2011) tutkimusta. Selitettävänä muuttujana ovat tilintarkas-

tajalle maksetut palkkiot, selittävinä muuttujina arvioitu tuloksenjärjestely sekä kont-

rollimuuttujina yhtiön kokoa, toimintojen monimutkaisuutta, velkaantuneisuutta, 

kannattavuutta sekä riskiä kuvaavia muuttujia. Kuitenkin käytetään myös tutkimuk-

sen tekijän omaan harkintaan perustuvia valintoja aineiston sekä tutkimusmenetelmi-

en valinnan suhteen, johtuen muun muassa suomalaisen tutkimusaineiston määrän 

aiheuttamista rajoituksista. Tutkimusaineistoon ja -menetelmiin liittyviä rajoitteita 

käydään läpi samaan aikaan kuin niitä nousee esille tutkimuksen edetessä. 

Seuraavaksi tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa 5.1 esitellään tutkimusaineisto ja 

perustellaan siihen liittyvät valinnat. Alaluvussa 5.1.2 esitellään hypoteesien testaa-

miseen käytettävät regressiomallit ja muuttujat. Tuloksenjärjestelyn muuttujien las-

keminen käydään läpi alaluvussa 5.1.2. 

5.1 Tutkimusaineisto 

Tutkimuksen aineisto koostuu 90 suomalaisen pörssiyhtiön aikaväliä 2008�2014 

koskevista tiedoista. Aineiston tiedot on kerätty Thomson Reuters 

Worldscope -tietokannasta, yhtiöiden julkaisemista vuosikertomuksista sekä Nasdaq 

Nordic -nettisivuilta (ks. http://www.nasdaqomxnordic.com/osakkeet).  

Aineiston ulkopuolelle on jätetty First North -listalle listautuneet yhtiöt johtuen 

muun muassa siitä, että First North -listaus ei sisällä vaatimusta laatia 

IFRS -standardien mukaista tilinpäätöstä, ja näin ollen tilintarkastajille maksettujen 

palkkioiden määrä voi poiketa huomattavasti näiden osalta. Myöskin listautumisen 

aikana ja sitä ennen on raportoitu poikkeavaa palkkion muodostumisesta sekä tulok-

senjärjestelyä, joiden vuoksi aineistosta poistettiin myös yhtiöitä, jotka olivat lopet-
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taneet tai listautuneet Nasdaq Nordic -päälistalle 2007–2015 välisenä aikana. Myös 

pankit ja vakuutusyhtiöt (SIC 6xxx -alkuiset) poistettiin aineistosta. Aineiston ulko-

puolelle on jätetty myös yksi Nasdaq Nordic -päälistalla oleva yhtiö (Nokia Oyj), 

joka on tutkimusperiodin aikana ollut listattuna yhdysvaltalaisessa pörssissä. Tämä 

sen vuoksi, että US GAAP -normisto on vaikuttanut ko. ajankohtana merkittävästi 

Yhdysvalloissa listattujen raportointivaatimuksiin, joten tilintarkastajille maksettujen 

palkkioiden määrä poikkeaa suuresti muusta aineistosta. 

Jotta aineisto saadaan riittävän suureksi, yksittäisiä puuttuvia havaintoja on haettu 

yhtiöiden vuosikertomuksista, ja mikäli tutkimuksessa mukana olevien yhtiöiden 

vuosikertomuksissa esitetyt tiedot ovat poikenneet seuraavasta vuosikertomuksesta, 

tutkimukseen on otettu mukaan uudempi tieto. Samalla on tarkistettu myös muuttu-

jan muiden vuosien tiedot tietokannasta saatua aineistoa vasten ja tehty tarvittavia 

korjauksia. Tähän liittyen tutkimuksen tekijä havaitsee epäjohdonmukaisuuksia 

palkkioiden merkitsemisessä tietokannasta saadun aineiston sekä vuosikertomuksissa 

esitettyjen tietojen välillä. Epäjohdonmukaisuuksilla tarkoitetaan eri lukujen esiinty-

mistä tietokannasta saadun aineiston sekä vuosikertomuksessa olevan välillä. Huo-

matut poikkeavat luvut on muutettu vuosikertomuksen mukaiseksi, koska vuosiker-

tomus on julkinen informaatiolähde. Näin ollen yrityksen nettisivulla oleva tieto on 

priorisoitu tärkeämmiksi kuin tutkijakäytössä oleva tietokanta.  

Lopullisessa aineistossa on yhteensä 630 havaintoa, jotka on kerätty 90 yhtiön tie-

doista aikavälillä 2008�2014, sisältäen seitsemän tilikautta jokaisesta yhtiöstä. Lisäk-

si tutkimusmenetelmien vuoksi joihinkin muuttujiin on kerätty yhtiöistä tietoja myös 

vuosilta 2006 ja 2007.  

Tutkielman aineiston otosjoukon yrityksiä voidaan kuvailla vakiintuneiksi toimialoil-

laan keräysjakson pituuden vuoksi. Aineistolla, joka sisältää toimialoillaan vakiintu-

neita yrityksiä, pyritään tutkielmassa rajaamaan tilintarkastajan palkkioihin vaikutta-

via muuttujia.  

Taulukko 3 esittelee tutkielman aineiston yritysten jakautumista eri toimialueille sekä 

kokoluokkiin Helsingin pörssissä olevien luokittelujen suhteen.  Tutkimusaineiston 
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yrityksistä suurin joukko on markkina-arvon perusteella pieniä yrityksiä ja suuria 

yrityksiä on vähiten. Toimialoittain luokiteltuina suurimman ryhmän aineiston yhti-

öistä on teollisuustuotteet ja –palvelut toimialalta, joita on mukana yhteensä 36 yh-

tiötä. Seuraavina suurina ryhminä tulevat teknologia (15 yhtiötä), kulutustavarat (14 

yhtiötä), kulutuspalvelut (10 yhtiötä), perusteollisuus (seitsemän yhtiötä) ja tervey-

denhuolto (viisi yhtiötä). Energia, tietoliikennepalvelut ja yhdyskuntapalvelu yhtiötä 

on mukana kutakin vain yksi. Nämä yksittäiset yhtiöt jätetään kuitenkin aineistoon 

mukaan kokonaistutkimusaineiston määrän vuoksi. Oletuksena tehdään toimialan 

vähäinen vaikutus tilintarkastajalle maksetun palkkion suuruuteen.  

Taulukko 3. Aineiston yritysten jakautuminen toimialoittain sekä kooltaan. 

Toimialata / kokob Suuri Keskikokoinen Pieni Yhteensä (%) 

Perusteollisuus 5 1 1 7 (7,8) 

Kulutustavarat 3 6 5 14 (15,6) 

Kulutuspalvelut 1 5 4 10 (11,1) 

Terveydenhuolto 1 2 2 5 (5,6) 

Teollisuustuotteet ja –palvelut 6 14 16 36 (40,0) 

Energia 1 0 0 1 (1,1) 

Teknologia 1 3 11 15 (16,7) 

Tietoliikennepalvelut 1 0 0 1 (1,1) 

Yhdyskuntapalvelut 1 0 0 1 (1,1) 

Yhteensä 20 31 39 90  

(%) (22,2) (34,4) (43,3)   

aToimialat – Luokittelu toimialoihin Morgan Stanleyn ja Standard & Poor’sin kehittämän ja ylläpitämän kansain-
välisen GICS (Global Industry Classification Standard) -luokitusstandardin mukaisesti.  
bKoko – Helsingin pörssin yhtiöiden markkina-arvon perusteella kokoluokittelu pieniin (Small Cap), keskisuuriin 
(Mid Cap) ja suuriin (Large Cap). Suurten ryhmään kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli miljardi euroa. 
Keskisuurten ryhmään kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on  150 miljoonaa – 1 miljardi euroa ja pienten 
ryhmään yhtiöt, joiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa. (Pörssisäätiö: Suomen arvopaperimarkkinoi-
den puitteet.) 
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Taulukko 4 esittelee aineiston yhtiöiden jakautumista eri tilintarkastusyhteisöille 

kokoluokittelujen suhteen vuoden 201430 tilintarkastuksessa.  Tarkastettavan yhtiön 

koon on todistettu vaikuttavan positiivisesti tilintarkastajalle maksettuihin palkkioi-

hin (ks. esim. Hay 2013). Suomenkin tilintarkastusmarkkinoita hallitsee nykyään 

neljä suurta kansainvälistä tilintarkastusyhteisöä, joita yleisesti kutsutaan termillä 

”Big4”. Suomessa nämä Big4 -tilintarkastajayhteisöt ovat tilintarkastajina lähes kai-

kissa (yli 95 prosenttia) Helsingin Pörssiin listatuissa yhtiöissä. Listattujen yhtiöiden 

tilintarkastuksien keskittämiseen suuriin tilintarkastusyhteisöihin on löydetty monia 

syitä.  Carmona ja Trombetta (2008)  mukaan IAS/IFRS:n maailmanlaajuisessa käyt-

töönotossa suurilla tilintarkastusyhteisöillä on ollut paremmat edellytykset tarjota 

kansainvälisille yhtiöille asiantuntemusta konsernitilinpäätösten tekemiseen monien 

kansallisten standardien alaisuudessa. Keskittämistä on havaittu myös tilintarkastajan 

vaihtamista tutkittaessa. Asiakasyhtiöt vaihtavat pienemmästä tilintarkastusyhteisöstä 

suureen yhteisöön useammin kuin toisinpäin. Yhtiöt, joiden tilintarkastuksen täytyy 

olla uskottavaa myös ulkomaalaisille sidosryhmille valitsevat kansainvälisesti tunne-

tun tilintarkastajan, yleensä yhden ”Big4” -tilintarkastusyhteisöistä. (Niemi 2004.) 

Näiden molempien selitysten oletetaan vaikuttavan siihen, että suomalaiset listatut 

yhtiöt valitsevat ”Big4” -tilintarkastajan. 

Taulukko 4. Aineiston yhtiöiden jakautuminen tilintarkastusyhteisöille tarkastettavan yrityksen 
koon suhteen. 

Tilintarkastusyhteisö /  
Tarkastettavan koko 

Suuri Keskikokoinen Pieni Yhteensä (%) 

Yksittäinen tilintarkastaja 0 0 1 1 (1,1) 

Deloitte Touche Tohmatsu 3 2 0 5 (5,6) 

Ernst & Young 4 7 14 25 (27,8) 

KPMG 6 7 15 28 (31,1) 

Price Waterhouse Coopers 7 15 9 31 (34,4) 

Yhteensä 20 31 39 90  

Kuten Taulukko 4 osoittaa, Suomessa listayhtiöiden kohdalla voidaan sanoa tilintar-

kastusmarkkinoiden olevan kolmen tilintarkastusyhteisön hallinnassa. Aineiston ti-

                                                
30 Tietokantahaku rajoitusten vuoksi tiedot tilintarkastajasta on saatavilla tähän tutkielmaan vain vuo-
delta 2014. Tämän vuoksi myöskään tilintarkastajanvaihtoa ei oteta huomioon tämän tutkielman tut-
kimuksessa. 
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lintarkastajista 34,4 prosenttia kuuluu Price Waterhouse Coo-

pers -tilintarkastusyhteisöön (PwC), KPMG -tilintarkastusyhteisöön 31,1 prosenttia 

ja Ernst & Young -tilintarkastusyhteisöön (EY) 27,8 prosenttia. Yhteensä näillä kol-

mella tilintarkastusyhteisöllä on aineistoon kuuluvien yhtiöiden tilintarkastuksesta 

hallussaan 93,3 prosenttia.  Deloitte Touche Tohmatsu -tilintarkastusyhteisön 

(Deloitte), joka myös kuuluu Big4 -tilintarkastusyhteisöihin, hallussa on 5,6 prosent-

tia tilintarkastuksista. Ilman tilintarkastusyhteisöä toimiva tilintarkastaja tarkastaa 

yhtä markkina-arvoltaan pieniin listattuihin yhtiöihin kuuluvaa yhtiötä.  

Koska Suomessa neljän suurimman tilintarkastusyhteisön yhteenlaskettu markkina-

osuus pörssiyhtiöiden tilintarkastusmarkkinoista ylittää tämän tutkielman aineiston 

perusteella reilusti 95 prosenttia, voidaan markkinarakenteen väittää toimivan oligo-

polisesti, jolloin markkinoilla on useita ostajia, mutta vain muutamia suuria myyjiä 

määräävässä markkina-asemassa. Kilpailun vähäisyys voi luoda epäluonnollisen 

korkean tai matala hintatason markkinoille, jolloin tilintarkastusyhteisöt tarkkailevat 

jatkuvasti toistensa markkinastrategioita ja tekevät omat päätöksensä hinnan, erikois-

tumisen, tuotannon määrän suhteen strategisesti kilpailijoidensa päätökset huomioi-

den. Toisaalta oligopolissa tilintarkastusyhteisöjen on mahdollista rajoittaa keskinäis-

tä kilpailuaan sopimuksin ja vaikuttaa tilintarkastuksen hinnoittelun tasoon tällä ta-

voin. Aihetta tutkittaessa todisteita kartelleista tai siitä, että monopolihinnoittelu olisi 

vähentänyt kilpailua ei ole kuitenkaan löydetty (Simunic 1980, Carson, Fargher, 

Simon & Taylor 2004). Täten keskinäisiä kilpailunrajoitussopimuksia ei oteta huo-

mioon tässä tutkimuksessa ja tilintarkastajan palkkioiden oletetaan muodostuvan 

kilpailluilla tilintarkastusmarkkinoilla.  

5.1.1 Tilintarkastajalle maksetut palkkiot  

Kokonaispalkkioiden keskiarvo voidaan nähdä hieman laskevana trendinä tutkimus-

jakson aikana, kuten Kuvio 1 osoittaa. Mediaanin pysytellessä lähellä alhaisimpia 

tilintarkastajalle maksettuja kokonaispalkkioita, keskiarvo pysyy mediaanin yläpuo-

lella kertoen siitä, että keskiarvossa painottuu pieni joukko korkeita tilintarkastajan 

palkkioita maksaneita yhtiöitä. Kokonaistilintarkastuspalkkioiden väli on suuri, esi-

merkiksi vuonna 2012 pienin tilintarkastajalle maksettu kokonaispalkkio on alle yh-

den prosentin (0,42 %) suurimmasta maksetusta kokonaispalkkiosta. 
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Kuvio 1. Tilintarkastajalle maksetut kokonaispalkkiot vuosittain. 

Kuvio 2 voidaan nähdä, että muiden palkkioiden mediaani vaihtelee vuosittain eni-

ten. Vuoden 2010 huippua oletetaan voida peilata finanssikriisiin, jonka vaikutukset 

ovat näkyneet yhtiöiden toiminnassa. Myöskin Suomen pörssin yhtiöitä velvoittava 

’Listayhtiöiden hallinnointikoodi’, joka toimii niin kutsutulla ’noudata tai 

tä’ -periaatteella (Comply or Explain),  tuli voimaan vuonna 2008 ja uusi versio 

vuonna 2010. Useat tämän hallinnointikoodin suositukset perustuvat lainsäädäntöön 

tai muuhun sääntelyyn. Suosituksista ei voi poiketa siltä osin, kuin ne kuvaavat pa-

kottavaan sääntelyyn sisältyvää velvoitetta. Lisäksi Helsingin pörssin säännöissä on 

listayhtiöiden hyvään hallinnointitapaan liittyviä velvoitteita erityisesti tilinpäätöksen 

julkistamisen osalta. Näihin liittyen tarkastuksen vaatimukset ja työmäärä on voinut 

lisääntyä ja finanssikriisin myötä myös tilintarkastajan riski. Kuitenkin vuoden 2010 

jälkeen maksettujen palkkioiden trendi on ollut laskeva. Tässä tutkimuksessa ei syitä 

laskevaan trendiin etsitä, vaan tutkitaan kuvatussa toimintaympäristössä tuloksenjär-

jestelyn vaikutusta tilintarkastajalle maksettuihin palkkioihin, ja sitä kautta tuodaan 

lisää tietoa eri palkkioerien muodostumiseen. (Suomen listayhtiöiden hallinnointi-

koodi 2010.) 

Kuvio 3 tuo esille sen, että tilintarkastajalle keskimäärin maksettujen palkkioiden 

määrä vaihtelee suuresti eri toimialojen välillä kokoluokkien sisällä. Varsinkin suuri-

en yhtiöiden maksamien tilintarkastajien palkkioiden välillä on eroja riippuen tarkas-

tettavan yhtiön toimialasta. Esimerkiksi terveyspalveluita tarjoavat suuret yhtiöt 

maksavat keskimäärin huomattavasti alhaisempia tilintarkastajan palkkioita kuin 
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muut suuret yhtiöt, ja lisäksi suuri ja keskikokoinen terveyspalvelutoimialalla olevat 

yhtiö maksaa keskimäärin yhtä paljon tilintarkastajan palkkioita. Kuitenkin, kuten 

aiemmin on jo mainittu ja Kuvio 1 voidaan nähdä, niin yleisesti ottaen yhtiön suu-

ruudella on suurin merkitys tilintarkastajalle maksettaviin palkkioihin. Riippuen tar-

kastettavan yhtiön kokoluokasta, tilintarkastajalle keskimäärin maksettavat palkkiot 

ovat eri mittaluokissa. Toisaalta esimerkiksi keskikokoiset perusteollisuusyhtiöt ovat 

maksaneet keskimäärin enemmän palkkioita tilintarkastajalle kuin suuret terveys- tai 

tietoliikennepalvelutoimialan yhtiöt ja suunnilleen samoja kuin suuret kulutustavara- 

tai kulutuspalvelutoimialanyhtiöt. Tarkastettavan yhtiön koon sekä toimialan voidaan 

nähdä vaikuttavan tilintarkastajalle maksettaviin palkkioihin. 

 

Kuvio 2. Tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden vuosittaiset mediaanit. 
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Kuvio 3. Tarkastettavan yhtiön kokoluokan ja toimialan vaikutus tilintarkastajalle keskimäärin 
maksettaviin palkkioihin. 

Taulukko 5 esittelee yhtiöiden tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden keskiarvot 

kokoluokittain. 

Taulukko 5. Tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden keskiarvot tarkastettavan yhtiön koko-
luokittain v. 2008�2014. 

Muuttuja Suuri Keskikokoinen Pieni 

Varsinaiset tilintarkastuspalkkiot  
(1 000€) 

1 435,90 
(60,2%) 

410,18 
(63,1%) 

117,21 
(64,8%) 

Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot  
(1 000€) 

85,02 
(3,6%) 

17,20 
(2,7%) 

1,04 
(0,6%) 

Verokonsultaatiopalkkiot  
(1 000€) 

335,47 
(14,1%) 

78,09 
(12,0%) 

10,65 
(5,9%) 

Muut palkkiot  
(1 000€) 

527,79 
(22,1%) 

144,12 
(22,2%) 

51,91 
(28,7%) 

Kokonaispalkkiot  
(1 000€) 

2 384,18 
(100%) 

649,59 
(100%) 

180,81 
(100%) 

Kuten Taulukko 5 voidaan nähdä, keskimääräiset tilintarkastajalle maksetut palkkiot 

ovat suuremmat suurilla yhtiöillä kuin pienillä yhtiöillä jokaisen palkkioerän kohdal-

la. Tämä tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden suhde yhtiön kokoon on aiemmis-

sa tutkimuksissa todettu merkitseväksi (ks. esim. Simunic 1980, Hay ym. 2006, Hay 
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2013.) Muiden kuin varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden suhde tarkastettavan yhti-

ön kokoon näyttää kasvavan yhtiön kasvaessa. Suurten yhtiöiden keskimääräinen 

tilintarkastuspalkkioiden suhde kokonaispalkkioihin on 60,2 prosenttia, kun vastaa-

vasti pienellä yhtiöllä se on 64,8 prosenttia. Toisin sanoen muiden palkkioerien kuin 

tilintarkastuspalkkioiden suhteellinen osuus on suurempi suurella yhtiöllä verrattuna 

pieneen. Aiemmat tutkimukset liittyen tilintarkastajan riippumattomuuteen seuraavat 

juuri näitä suhteellisuusmittareita, joiden liian suuri määrä koetaan uhaksi tilintarkas-

tajan riippumattomuudelle, kuten esimerkiksi Simunic (1984) nostaa esille. Keski-

määrin varsinaisesta tilintarkastuksesta maksetut palkkiot ovat suuremmat kuin muis-

ta palkkioeristä yhteensä, joten sinällään Simunicin nostamaa uhkaa ei keskimäärin31 

voida osoittaa aineistolla olevan. Johtuen tutkielman rajauksesta, palkkioiden suhteen 

yhteys tuloksenjärjestelyyn jätetään mahdollisiin jatkotutkimuksiin aiheesta. Tauluk-

ko 6 esittelee tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden ominaisuuksia selitettävinä 

muuttujina ennen luonnollista logaritmimuutosta, jota käytetään hypoteesien testauk-

sessa, ja josta on tullut de facto standardi tilintarkastajanpalkkiomallille (Hay ym. 

2006).  

Taulukko 6. Selitettävien muuttujien ominaisuudet. 

 Selitettävät muuttujat 
(1 000€) 

Havainnot Minimi Maksimi Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Vinous Huipukkuus 

Varsinaiset tilintarkas-
tuspalkkiot  

630  
(630)* 

18,00 4 200,00 511,17 200,00 720,23 2,41 6,33 

Tilintarkastukseen 
liittyvät palkkiot  

630  
(129) 0 2 700,00 25,27 0 147,91 12,91 202,55 

Verokonsultaatio-
palkkiot 

630  
(358) 

0 2 000,00 106,06 7,00 262,25 4,37 22,90 

Muut palkkiot 
630  
(526) 

0 3 800,00 189,42 53,00 362,36 4,57 31,01 

Kokonaispalkkiot 
630  
(630) 

24,96 5 900,00 831,92 302,50 1 182,45 2,27 4,80 

* Suluissa on lukumäärä havainnoista, joissa arvo on muu kuin nolla. 

                                                
31 Aineistosta erikseen laskettuna yksittäisistä havainnoissa 20,5 prosentissa (129 havaintoa) on kon-
sultaatiopalkkiot suuremmat kuin varsinaisesta tilintarkastuksesta maksetut palkkiot, mikä taas osoit-
taa riippumattomuuden uhan olemassaolosta myös suomalaisessa kontekstissa. 
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5.1.2 Tuloksenjärjestelymuuttujien laskeminen 

Tutkimuksen selittävinä muuttujina ovat harkinnanvaraiset jaksotukset sekä todelli-

nen tuloksenjärjestely. Harkinnanvaraiset jaksotukset lasketaan muunnettua Jonesin 

(1995) mallia käyttäen, ja todellinen tuloksenjärjestelyn laskeminen seuraa suurim-

malta osalta Roychowdhury (2006), Cohen ym. (2008) sekä Cohen ja Zarowin 

(2010)  tutkimuksissa käytettyjä menetelmiä. 

Kokonaistuloksenjärjestely lasketaan seuraavasti: 

JARJit = |DAit| + |REMit|, (5) 

missä JARJit on arvioitu yhtiön i kokonaistuloksenjärjestely vuonna t, |DAit| on it-

seisarvo yhtiön i harkinnanvaraisista jaksotuksista vuonna t, ja |REMit| on itseisarvo 

yhtiön i todellisesta tuloksenjärjestelystä vuonna t. 

Jotta harkinnanvaraisten jaksotusten (DA) arvioiminen voidaan suorittaa, ensin arvi-

oidaan yritysten kokonaisjaksotukset Cohen ym. (2008) mukaisesti, kuten myös 

Sohn (2011) on tehnyt: 

TAit = IBEIit – CFOit,  (6)     (1) 

missä TAit on yhtiön i kokonaisjaksotukset, IBEIit on yhtiön i nettotulos ennen sa-

tunnaisia eriä, ja CFOit on yhtiön i operatiivinen kassavirta vuonna t. 

Muunnetun Jonesin mallin poikkileikkausmuunnelmaa käytetään harkinnanvaraisten 

jaksotuserien arvioimisessa jokaiselle vuodelle erikseen koko aineistolle32. Kaikki 

                                                
32 Poikkileikkausmuunnelmassa ensimmäisen vaiheen regressio arvioidaan jokaiselle toimiala-
vuodelle. Nyrkkisääntönä voidaan pitää ainakin kahdeksan yritystä per 2-digit SIC. Tämän jälkeen 
toimialakohtaiset vuosittaiset parametrien estimaatit yhdistetään yhtiökohtaiseen aineistoon ja saadaan 
muodostettua arvo harkinnanvaraiselle osalle. Poikkileikkausmuunnelman haasteita on koko toimialaa 
koskevan tuloksenjärjestelyn ja jaksotuserien keskiarvoon palautumisen huomioiminen. (Peasnell, 
Pope & Young 2000.) 
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mallin muuttujat jaetaan viivästetyllä taseen loppusummalla heteroskedastisuuden 

vähentämiseksi (Jones 1991). Malli arvioidaan vuosikohtaisesti aineiston yrityksille:  

TAit⁄Ai,t-1 = a1(1⁄Ai,t-1) + a2(∆REV- ∆REC)⁄Ai,t-1 + a3PPE⁄Ai,t-1 +εit,  (7) 

missä  

TAit on yhtiön i kokonaisjaksotukset vuonna t, saadaan yhtälöstä (6), 

ΔREVit on yhtiön i liikevaihdon muutos vuonna t, 

ΔRECit on yhtiön i myyntisaamisten muutos vuonna t, 

PPEit on yhtiön i (brutto)käyttöomaisuus vuonna t, ja 

Ai,t-1 on yhtiön i taseen loppusumma vuonna t-1,  

εit on yhtiön i residuaalitermi vuonna t, 

i on 1,…., N yhtiöindeksi, 

t on 1,…, Ti yhtiön i vuosi-indeksi estimointijaksolla, ja 

a1, a2, a3 ovat mallin yrityskohtaisia kertoimia. 

Saatuja vuosikohtaisia parametriestimaatteja a1, a2, a3 yhtälöstä (7) käytetään esti-

moimaan vuosittainen normaali yhtiökohtainen harkinnanvarainen jaksotus NAit: 

NAit/Ai,t-1 = â1(1⁄Ai,t-1) + â2(∆Salesit- ∆RECit) ⁄Ai,t-1 + â3PPE⁄Ai,t-1, (8) 

missä  

NAit on yhtiön i normaali harkinnanvarainen jaksotus vuonna t, 

∆Salesit on yhtiön i liikevaihdon muutos vuonna t, 

∆RECit on yhtiön i myyntisaamisten muutos vuonna t, 

PPEit on yhtiön i (brutto)käyttöomaisuus vuonna t, ja 

Ai,t-1  on yhtiön i taseen loppusumma vuonna t-1.  

Normaalilla vuosittaisella harkinnanvaraisella jaksotuserällä tarkoitetaan tasoa, mikä 

on arvioitu yllä olevaa menetelmää käyttäen olevan yhtiön normaali harkinnanvarais-
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ten jaksotusten taso. Koska menetelmässä käytetään sovitettua mallia arvioimaan 

normaalia jaksotusta, ei residuaalitermiä oteta mukaan. Yhtiökohtainen epänormaali 

harkinnanvarainen jaksotus (DAit) lasketaan kokonaisjaksotuksen ja sovitetun nor-

maalien jaksotusten erotuksesta (Cohen ym. 2008):  

DAit /Ai,t-1  = TAit/Ai,t-1  – NAit/Ai,t-1, (9) 

missä  

DAit on yhtiön i epänormaalit harkinnanvaraiset jaksotukset,  

TAit on yhtiön i kokonaisjaksotukset vuonna t, saadaan yhtälöstä (6) 

NAit on yhtiön vuosittainen normaali vuosittainen harkinnanvarainen jakso-

tus, saadaan yhtälöstä (8), ja 

Ai,t-1 on yhtiön i taseen loppusumma vuonna t-1.  

Mitä kauempana yhtiön epänormaalit harkinnanvaraiset jaksotukset ovat yhtiön nor-

maalista jaksotuksista, sitä enemmän sen arvioidaan järjestelevän tulostaan. Mallin 

oletuksena on, että järjestelyä ei tapahdu keskimäärin aineistossa. On huomioitava, 

että harkinnanvaraiset jaksotuserot voivat johtua myös liiketoiminnan muutoksista, 

toimialan muutoksista tai malli, jolla mitataan, ei sovi yrityksen toimintaan. Verrat-

tuna äsken kuvattuna laskentamallia, esimerkiksi Cohen ym. (2008) tutkimukseen, 

toimialavuosikohtaista erottelua ei käytetä, jotta aineiston määrä säilyy tarpeeksi 

suurena. Tässä Pro gradu tutkimuksessa ei käytetä myöskään tuloksenjärjestelymuut-

tujiin standardoitua desiilijärjestysasteikkoon muuttamista (Standardized Decile 

Ranks), kuten esimerkiksi Sohn (2011) tekee tutkimuksessaan, jotta säilytetään kaik-

kien selittävien muuttujien välimatka-asteikollisuus. (Metsämuuronen 2009: 933-

934.)  

Todellisen tuloksenjärjestelyn itseisarvollinen mittari (REM) lasketaan kolmen osa-

mittarin itseisarvojen summana seuraavasti: 

REM = |R_CFO| + |R_PROD| + |R_DISX| (10) 

missä  
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|R_CFO| on itseisarvo epänormaalista liiketoiminnan kassavirrasta, 

|R_PROD| on itseisarvo epänormaaleista tuotantokustannuksista ja 

|R_DISX| on itseisarvo epänormaaleista harkinnanvaraisista kustannuksista. 

Tässä tutkimuksessa seurataan todellisen tuloksenjärjestelyn osamittarien laskennas-

sa Cohen ym. (2008) käyttämää mallia, jonka alun perin on kehitellyt Dechow, 

Kothari ja Watts (1998) ja mitä myös Roychowdhury (2006) käytti omassa tutkimuk-

sessaan. 

Ensin lasketaan aineiston yrityksille vuosikohtaiset normaalitasot operatiiviselle kas-

savirralle: 

CFOit⁄Ai,t-1 = e1 (1⁄Ai,t-1) +e2Salesit⁄Ai,t-1 + e3ΔSalesit⁄Ai,t-1 + εit, (11) 

missä   

CFOit on yhtiön i operatiivinen kassavirta vuonna t, 

Salesit on yhtiön i liikevaihto vuonna t, 

ΔSalesit on yhtiön i liikevaihdon muutos vuonna t,  

Ai,t-1 on yhtiön i taseen loppusumma vuonna t-1, 

e1, e2, e3 ovat mallin kertoimia, ja 

εit on yhtiön i  residuaalitermi vuonna t. 

Saatuja vuosikohtaisia parametriestimaatteja e1, e2, e3 mallista (11) käytetään esti-

moimaan vuosittainen normaali yrityskohtainen operatiivinen kassavirta NCFOit: 

NCFOit⁄Ai,t-1= ê1(1⁄Ai,t-1) + ê2Salesit ⁄Ai,t-1 + ê3ΔSalesit ⁄Ai,t-1. (12) 

Koska menetelmässä käytetään sovitettua mallia arvioimaan normaalia operatiivista 

kassavirtaa, ei residuaalitermiä oteta mukaan. Ja edelleen epänormaali operatiivinen 

kassavirta R_CFO saadaan seuraavasti:  
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R_CFOit = CFOit - NCFOit, (13) 

missä  

R_CFO on yhtiön i epänormaali operatiivinen kassavirta vuonna t, 

CFOit on yhtiön i todellinen operatiivinen kassavirta vuonna t, ja  

NCFOit on yhtiön arvioidun normaalitason operatiivisen kassavirta, saadaan 

yhtälöstä (12). 

Vastaavasti kuin epänormaalin operatiivisen kassavirran laskemisessa, myös epä-

normaalien tuotantokustannusten laskeminen aloitetaan laskemalla vuosikohtaiset 

normaalitasot tuotantokustannuksille aineiston yrityksille: 

PRODit⁄Ai,t-1 = u11⁄Ai,t-1 + u2Salesit⁄Ai,t-1 + u3ΔSalesit⁄Ai,t-1 +  

u4ΔSalesi,t-1⁄Ai,t-1 + εit,  (14) 

missä  

PRODit on yhtiön i tuotantokustannukset vuonna t, pitäen sisällään tuotanto-

kustannukset myydyistä hyödykkeistä (COGS) sekä varastonmuutoksen 

(ΔINV), 

Salesit on yhtiön i liikevaihto vuonna t, 

ΔSalesit on yhtiön i liikevaihdon muutos vuonna t,  

ΔSalesi,t-1 on yhtiön i liikevaihdon muutos vuonna t-1,  

Ai,t-1 on yhtiön i taseen loppusumma vuonna t-1, ja  

u1, u2, u3 ovat mallin kertoimia, ja 

εit on yhtiön i  residuaalitermi vuonna t. 

Vastaavasti, kuten epänormaalin kassavirran laskemisessa, yrityksen i epänormaalit 

tuotantokustannukset R_PRODit vuonna t, on todellisen PRODit:n ja normaalitason 

PRODit:n, joka estimoitu käyttämällä mallista (14) saatuja parametreja, erotus. 
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Edelleen vastaavasti kuin epänormaalin operatiivisen kassavirran laskemisessa, myös 

epänormaalien harkinnanvaraiset kustannusten laskeminen aloitetaan laskemalla 

vuosikohtaiset normaalitasot harkinnanvaraisille kustannuksille aineiston yrityksille. 

Ensin lasketaan tarvittavat kertoimet yrityskohtaisten vuosittaisten normaalitasojen 

määrittämiseen:  

DISXit⁄Ai,t-1  =y11⁄Ai,t-1 + y2ΔSalesi,t-1⁄Ai,t-1 + εit, (15)   (6) 

missä 

DISXit on yhtiön i harkinnanvaraiset kustannukset vuonna t, joita ovat mai-

nos-, tuotekehitys- ja hallinnon yleiskustannukset.  

Salesit on yhtiön i liikevaihto vuonna t, 

ΔSalesit on yhtiön i liikevaihdon muutos vuonna t,  

ΔSalesi,t-1 on yhtiön i liikevaihdon muutos vuonna t-1, 

Ai,t-1 on yhtiön i taseen loppusumma vuonna t-1,  

y1, y2 ovat mallin kertoimia, ja 

εit on yhtiön i  residuaalitermi vuonna t. 

Vastaavasti, kuten epänormaalin kassavirran laskemisessa, yrityksen i epänormaalit 

harkinnanvaraiset kustannukset R_DISXit vuonna t, on todellisen DISXit:n ja nor-

maalitason DISXit:n, joka estimoitu käyttämällä mallista (15) saatuja parametreja, 

erotus. 

Kuvio 4 esitellään tuloksenjärjestelymuuttujien itseisarvojen mediaanien vuosittainen 

vaihtelu. Kokonaistuloksenjärjestelymuuttuja JARJ on kokonaispalkki ja todellinen 

tuloksenjärjestely summamuuttuja REM on |R_CFO|, |R_PROD| ja |R_DISX| sum-

ma. Muuttujat näyttävät suhteellisen stabiileilta ja kokonaistuloksenjärjestelyn trendi 

laskevalta. Harkinnanvaraisten jaksotusten itseisarvollinen muuttuja |DA| on huomat-

tavasti pienempi kuin todellisten tuloksenjärjestelymuuttujien itseisarvojen summa 

REM. Epänormaalit harkinnanvaraiset kustannukset |R_DISX| ja epänormaalit tuo-
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tantokustannukset |R_PROD| ovat muita suurempia. Vuoden 2009 notkahdus liitty-

nee finanssikriisin vaikutuksiin yrityksissä. 

 

Kuvio 4. Tuloksenjärjestelymuuttujien itseisarvojen mediaanit vuosittain. 

Kuvio 5 esittää reaalilukuisten tuloksenjärjestelymuuttujien DA, R_CFO, R_PROD 

ja R_DISX vuosittaisten mediaanien vuosittaista vaihtelua, ja joka antaa tuloksenjär-

jestelymuuttujista toisenlaisen kuvan verrattuna itseisarvollisiin muuttujiin. Muuttu-

jilla on paljon vuosittaista vaihtelua. Paljon on puhuttu harkinnanvaraisten jaksotus-

ten palautumisesta nollaan vuosien mittaan ja samaa voidaan nähdä myös tästä kuvi-

osta. Samalla voidaan todeta todellisen tuloksenjärjestelyn mittarien mediaanien vuo-

sittaisen vaihtelun olevan suurta. Epänormaali operatiivinen kassavirta näyttää myös 

seuraavan harkinnanvaraisten jaksotusten vaihtelua, mutta isommalla mittakaavalla. 

Tarkasteltuna koko ajanjaksona tapahtunutta muutosta, epänormaalien tuotantokus-

tannusten mediaani on noussut viitaten ylituotantoon. Toisaalta ajanjakson aikana on 

yleinen markkinatilanne ollut finanssikriisin myötä vaikea yhtiöille. Epänormaalien 

harkinnanvaraisten kustannusten mediaani on jatkuvasti positiivinen, mikä viittaa 

epänormaalien harkinnanvaraisten kustannusten liikakäytön olevan yleistä. Toisaalta 

tämä voi olla eräs viite yritysten tuotekehitys- ja markkinointiponnisteluista vaikeas-

sa taloustilanteessa. Liitteenä (Liite 1) on esitettynä tuloksenjärjestelymuuttujien DA, 

R_CFO, R_PROD ja R_DISX vuosittaisia kuvailevia tunnuslukuja. 
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Kuvio 5. Tuloksenjärjestelymuuttujien mediaanit vuosittain. 

5.2 Tilastolliset mallit ja niissä käytettävät muuttujat 

Tutkimushypoteeseja testataan seuraavien lineaaristen regressiomallien avulla:  

H1:n testaaminen: 

Kokonaispalkkiot = α0 + α1JARJ + α2NBS + α3Foreign + α4MSV + 

α5Tappio + α6Velk + α7ROA + α8High_Tech + α9KOKO + ε, (16) 

H2:n testaaminen: 

Varsinaiset tilintarkastuspalkkiot = α0 + α1(Liittyvät palkkiot) + 

αs(Verokonsultaatiopalkkiot) + α3(Muut palkkiot) + α4JARJ + α5NBS + 

α6Foreign + α7MSV + α8Tappio + α9Velk + α10ROA + α11High_Tech + 

α12KOKO + ε, (17) 
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H3:n testaaminen: 

Liittyvät palkkiot = α0 + α1(Varsinaiset tilintarkastuspalkkiot) + 

α2Verokonsultaatiopalkkiot + α3(Muut palkkiot) + α4JARJ + α5NBS + 

α6Foreign + α7MSV + α8Tappio + α9Velk + α10ROA + α11High_Tech + 

α12KOKO + ε, (18) 

H4:n testaaminen: 

Verokonsultaatiopalkkiot = α0 + α1(Varsinaiset tilintarkastuspalkkiot) + 

α2(Liittyvät palkkiot) + α3(Muut palkkiot) + α4JARJ + α5NBS + α6Foreign 

+ α7MSV + α8Tappio + α9Velk + α10ROA + α11High_Tech +  

α12KOKO + ε,  (19) 

H5:n testaaminen: 

Muut palkkiot = α0 + α1(Varsinaiset tilintarkastuspalkkiot) + α2(Liittyvät 

palkkiot) + α3Verokonsultaatiopalkkiot + α4JARJ + α5NBS + α6Foreign + 

α7MSV + α8Tappio + α9Velk + α10ROA + α11High_Tech +  

α12KOKO + ε,  (20) 

missä selitettävinä muuttujina ovat: 

Kokonaispalkkiot on yhtiön i tilintarkastajalleen maksamien kokonaispalk-

kioiden luonnollinen logaritmi, 

Varsinaiset tilintarkastuspalkkiot on yhtiön i tilintarkastajalleen maksamien 

varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden luonnollinen logaritmi, 
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Liittyvät palkkiot on yhtiön i tilintarkastajalleen maksamien tilintarkastuk-

seen liittyvät palkkiot luonnollinen logaritmi,  

Verokonsultaatiopalkkiot on yhtiön i tilintarkastajalleen maksamien vero-

konsultaatiopalkkioiden luonnollinen logaritmi, ja 

Muut palkkiot on yhtiön i tilintarkastajalleen maksamien muiden palkkioi-

den luonnollinen logaritmi.  

Selittävinä muuttujina ovat: 

JARJ on yhtiön i arvioitu tulonjärjestelyn määrä.  (Regressiomalli 2) 

JARJ -muuttuja jaetaan lisäksi osiinsa, jolloin:  

JARJ = |DA| + |REM|  (Regressiomalli 3) 

JARJ = |DA| + |R_CFO| + |R_PROD| + |R_DISX|  (Regressiomalli 4) 

JARJ = DA + R_CFO + R_PROD + R_DISX  (Regressiomalli 5) 

JARJ –muuttujan oletetaan olevan positiivisessa yhteydessä tilintarkastajan 

palkkioihin. Samoin myös itseisarvollisten muiden muuttujien vastaavasti, 

kuten Sohn (2011) tutkimuksessa. Myös reaaliarvoisten muuttujien olete-

taan olevan positiivisessa yhteydessä tilintarkastajan palkkioihin. 

Kontrollimuuttujina ovat: 

NBS on yhtiön i SIC lukumäärä - yksi (Number of SICs). Muuttuja, joka on 

laskettu samoin kuin Simunic (1980), kuvaa tarkastettavan yhtiön monimut-

kaisuutta ja tarkastustyön määrää. Muuttuja on paljon käytetty, eikä ole 

osoittanut ristiriitaisia tuloksia ja täten istuu hyvin kontrollimuuttujaksi. 

NBS:n ennustetaan olevan positiivisessa yhteydessä palkkioeriin aiempiin 

tutkimuksiin vedoten. (Hay 2013.) 
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Foreign on yhtiön kansainvälisestä myynnistä kertova dummy -muuttuja, 

joka on 1 jos kansainvälinen myynti > 0, muuten 0. Muuttujalla kuvataan 

tarkastettavan yrityksen monimutkaisuutta ja tarkastustyön määrää. Muuttu-

jan käyttö tilintarkastajapalkkioiden tutkimisessa on kasvanut Hayn meta-

analyysien välillä, eikä ole osoittanut ristiriitaisia tuloksia joten myös tämä 

muuttuja sopii hyvin kontrollimuuttujaksi. Foreign -muuttujan ennustetaan 

olevan positiivisessa yhteydessä palkkioeriin aiempiin tutkimuksiin vedoten. 

(Hay ym. 2006, Hay 2013.) 

MSV on yhtiön myyntisaamisten ja varaston suhde taseen loppusummaan. 

Tällä muuttujalla kuvataan Hay (2013) mukaan tilintarkastajan riskiä. Tietyt 

taseen erät, kuten vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset, sisältävät enemmän 

riskiä ja vaativat erityisiä tilintarkastustoimenpiteitä. Varaston ja myyn-

tisaamisten tarkastelu yhdessä mittaa paremmin yhtiön liiketoimintaan sisäl-

tyvää riskiä kuin se, että näitä tilejä tarkasteltaisiin toisistaan erillään (Hay 

ym. 2006). Vaihto-omaisuuden sekä myyntisaamisten ja tilintarkastuspalk-

kioiden välillä on havaittu positiivinen yhteys (Simunic 1980). 

MSV -muuttujan ennustetaan olevan positiivisessa yhteydessä palkkioeriin 

aiempiin tutkimuksiin vedoten. (Hay 2013.) 

Tappio on yhtiön tuloksen tappiollisuudesta kertova dummy -muuttuja, joka 

saa arvon 1, jos nettotulos < 0, muuten 0. Tällä muuttujalla kuvataan tarkas-

tettavan yrityksen tuloksellisuutta ja sitä kautta tilintarkastajan riskiä. Ai-

emmat tutkimukset tämän muuttujan suhteen ovat olleet ristiriitaisia ja  Hay 

(2013) mukaan suurin osa aiemmista tutkimuksista ei ole löytänyt yhteyttä 

tilintarkastajan palkkion ja tarkastettavan yrityksen tappiollisuuden välille. 

Muuttuja otetaan kuitenkin mukaan tähän tutkimukseen, koska halutaan 

saada selville vaikuttaako muuttuja yksittäisiin tilintarkastajan palkkioeriin 
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ja sitä kautta selittää ristiriitaisia tutkimustuloksia. Oletuksena tehdään 

muuttujan positiivinen yhteys tilintarkastajalle maksettaviin palkkioihin. 

Velk on yhtiön lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen suhde taseen loppusum-

maan, velkaantumisaste (Leverage ratio). Tälläkin muuttujalla kuvataan tar-

kastettavan yrityksen tuloksellisuutta ja sitä kautta tilintarkastajan riskiä. 

Velkaantumisaste mittaa osaltaan tarkastettavan yrityksen todennäköisyyttä 

joutua konkurssiin, joka saattaa altistaa tilintarkastajan tappioille. (Simunic 

1980.) Toisaalta Jensen ja Meckling (1976) ehdottavat, että yhtiön velkai-

suusastetta voidaan käyttää pienentämään agenttikustannuksia. Aiemmat 

tutkimukset tämän muuttujan suhteen ovat olleet todella ristiriitaisia sen 

suhteen onko velkaantumisasteella positiivinen yhteys tai yhteyttä lainkaan 

(Hay 2013). Muuttuja otetaan kuitenkin mukaan tähän tutkimukseen, koska 

halutaan saada selville vaikuttaako muuttuja yksittäisiin tilintarkastajan 

palkkioeriin ja sitä kautta selittää ristiriitaisia tutkimustuloksia. Oletuksena 

tehdään muuttujan positiivinen yhteys tilintarkastajalle maksettaviin palkki-

oihin. 

ROA on yhtiön nettotuloksen suhde taseen loppusummaan (Return on As-

sets). ROA otetaan muuttujaksi eikä enemmän käytetty ROI (Return on 

Investment), koska sitä on kokonaisuutena helpompi tulkita. Lyhyesti sanot-

tuna, se kuvaa sitä, kuinka paljon yritykseen sitoutunut pääoma tuottaa otta-

en huomioon myös vieraan pääoman. Pieni luku voi kertoa myös pääoma-

valtaisuudesta. Jos ROA on negatiivinen, herättää se epäilyksiä yhtiön joh-

don kyvystä johtaa yritystä. Tälläkin muuttujalla kuvataan tarkastettavan 

yrityksen tuloksellisuutta ja sitä kautta tilintarkastajan riskiä. Hay ym. 

(2006)  meta-analyysin mukaan muuttujalla on negatiivinen yhteys tilintar-
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kastajan palkkioihin. Täten oletuksena tehdään negatiivinen yhteys tilintar-

kastajalle maksettaviin palkkioihin. 

High_Tech on dummy -muuttuja, joka saa arvon 1, jos yhtiö i on korkean 

teknologian teollisuutta, muuten 0. Korkean teknologian 2-digit SIC koodit, 

eli kaksi ensimmäistä SIC koodia, ovat 28, 35, 36, 37, 38, 48, 73 ja 87 Kor-

kean teknologian on osoitettu vaikuttavan positiivisesti tilintarkastajalle 

maksettuihin palkkioihin. (Amir, Kallunki & Nilsson 2014.)  Täten oletuk-

sena tehdään positiivinen yhteys tilintarkastajalle maksettaviin palkkioihin.  

KOKO on yhtiön taseen loppusumman luonnollinen logaritmi. Tärkein 

muuttuja, joka selittää tilintarkastajan palkkioita (Hay ym. 2006). Oletukse-

na tehdään positiivinen yhteys tilintarkastajalle maksettaviin palkkioihin. 

ε on residuaalitermi, mallin avulla selittämättä jäänyt osuus. 

Yhteenvetona valituista kontrollimuuttujista voidaan sanoa, että ne on valittu aiem-

mista tutkimuksista (ks. Simunic 1984, Hay ym. 2006, Sohn 2011, Hay 2013, Amir 

ym. 2014), ottaen huomioon myös muuttujien laskemiseen käytettävä työmäärä. Ai-

neiston saatavuudesta ja/tai työmäärästä johtuen muun muassa tilintarkastussuhteen 

kesto (tenure), tilintarkastajan vaihtaminen (audit switch) sekä tarkastettavan yrityk-

sen omistajarakenne ovat jääneet tutkimuksen ulkopuolelle.  

Tässä tutkimuksessa ei myöskään suuria kansainvälisiä tilintarkastusyhteisöjä kuvaa-

vaa muuttujaa Big4 -dummya otettu mukaan tutkimukseen, sillä vain yhdellä otos-

joukon yhtiöistä toimi tilintarkastajana muu kuin Big4 -tilintarkastusyhteisö vuonna 

2014 (katso Liite 10). Toinen ajankäyttöön liittyvä syy oli, että tietokannasta ei saa-

nut valmista aineistoa tilintarkastajasta vuosittain. Näiden syiden takia muuttuja jäte-

tään pois muodostettavista regressioyhtälöistä. 
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6 TULOKSENJÄRJESTELYN VAIKUTUS TILINTARKASTAJALLE 

MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN 

6.1 Aineiston ominaisuudet 

Liitteessä (Liite 2) esitellään jatkuvien muuttujien kuvaavat tilastot ennen ja jälkeen 

molempien häntien yhden prosentin winsoroinnin. Winsorointi suoritetaan, koska 

useilla muuttujilla on ääriarvoja ja vähentämään näiden ääriarvojen vaikutusta tulok-

siin muuttujat winsoroidaan33. Paneelien A ja B välillä olevien havaintomäärien eron 

selittyy sillä, että tilintarkastajalle maksettujen liittyvien palkkioiden, verokonsultaa-

tiopalkkioiden ja muiden palkkioihin puuttuvat arvot ovat muuttuneet yhden prosen-

tin rajalla olevaksi luvuksi. Tämä johtuu siitä, että puuttuva arvo on SAS -ohjelman 

mukaan äärettömän pieni, toisin sanoen kuitenkin olemassa oleva, ja muuttaa sen 

winsoroinnin aikana yhden prosentin rajalle. Samalla kuitenkin mahdollistetaan koko 

aineiston saaminen ja samalla riittävä määrä havaintoja hypoteesien testaamiseen 

tarkoitettuihin regressioihin. Tarvittavan aineiston määrän nyrkkisääntönä on mainit-

tu, että havaintopisteisiin tulisi olla 40 havaintoa yhtä selittävää muuttujaa vasten ja 

vielä enemmän, jos osaa aineistosta käytetään saadun mallin tarkistamiseen. Tässä 

tutkimuksessa selittäviä muuttujia voi olla regressiomallista riippuen jopa seitsemän, 

joten havaintoja tulisi olla ainakin 280. (Metsämuuronen 2009: 1325.)  

Winsorointi poistaa suurimman osan otosjoukon muuttujien vinoudesta sekä huipuk-

kuudesta. Yksi muuttuja, |DA|, jää oikealle vinoksi (5,24) ja eniten huipukkaaksi 

(44,02)34. Täydellisessä normaalijakaumassa arvot olisivat vinouden ja huipukkuu-

den kohdalla nolla. Tilastollisesti raja-arvoina pidetään lukua kaksi. Winsoroidulle 

aineistolle tehtyjen Kolmogorov-Smirnov ja Shapiro-Wilk -normaalisuustestien pe-

rusteella mikään muuttuja ei ole normaalisti jakautunut. Tämä ei kuitenkaan ole on-

gelma tarpeeksi suuren aineiston kanssa. Tutkimuksessa jätämme vinot sekä huipuk-

kaat (> 0) ja huiputtomat (< 0) muuttujat mukaan ja tarkistamme regressiovaiheessa 

                                                
33 Toisin sanoen siirretään lähemmäksi muuta otosjoukkoa. 
34 Tutkimuksessa testataan vaikuttaako viiden prosentin winsorointi muuttujan vinouteen ja huipuk-
kuuteen ja huomataan, että suurempi winsorointi ei muuta ko. muuttujan arvoja. Muiden muuttujien 
arvot muuttuivat todella paljon kohti normaaleja jakaumia.  
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mallin residuaalien normaalijakautuneisuuden ja hajonnan homoskedastisuuden.  

(Metsämuuronen 2009: 1325.)   

Tutkimuksessa käytettävien selitettävien ja selittävien muuttujien väliset korrelaatiot 

esitetään Taulukko 7  ja liitteenä (Liite 3) on esitettynä korrelaatiomatriisi kaikkien 

muuttujien osalta. Pearsonin ja Spearmanin korrelaatiokertoimet kertovat regressio-

analyysissa käytettävien muuttujien välisestä keskinäisestä korrelaatiosta, sen suu-

ruuden ja suunnan, ilman että muita regressioanalyysissa käytettävien muuttujien 

vaikutusta otetaan huomioon. Pearsonin korrelaatiokerroin mittaa vain lineaarista 

riippuvuutta. Muuttujien ei-normaalisuuden vuoksi tarkastellaan myös Spearmanin 

korrelaatiokerrointa. Riippuvuuden voimakkuudesta voidaan käyttää seuraavia ilmai-

suja. Voimakas, kun kertoimen itseisarvo on suurempi kuin 0,7. Kohtalainen, kun 

kertoimen itseisarvo on 0,3:n ja 0,7 välillä, sekä heikko, kun kertoimen itseisarvo on 

pienempi kuin 0,3. (Karjalainen 2004: 106-109.) 

Jos yhtä aikaa selittävinä muuttujina olevat muuttujat korreloivat lineaarisesti voi-

makkaasti keskenään, jolloin arvo on lähellä yhtä, voi tämä aiheuttaa tutkimuksissa 

käytettävissä malleihin multikollineaarisuusongelmaa, jolloin ongelmia voi aiheutua 

regressioanalyysin tulosten luotettavuuden kanssa.  Muuttujat JARJ ja |REM| sekä 

myös tilintarkastajan kokonaispalkkiot ja varsinaiset tilintarkastuspalkkiot korreloi-

vat melkein täydellisesti toistensa kanssa. Näillä on siis täydellisyyttä hipova riippu-

vuus. Kuitenkaan muuttujia ei käytetä yhtä aikaa selittävinä muuttujina, joten näiden 

muuttujien riippuvuuksien ei oleteta vaikuttavan regressioanalyysin tuloksiin.35 

Kohtalainen riippuvuus löytyy verokonsultaatiopalkkioiden ja muiden palkkioiden 

väleillä kokonaispalkkioihin  ja varsinaisiin tilintarkastuspalkkioihin. Mikä viittaa 

siihen, että palkkioerät vaikuttavat toisiinsa, kuten osoitettu esimerkiksi Hay (2013) 

meta-analyysissä. 

                                                
35 Mahdollisen multikollineaarisuusongelman vuoksi tutkimuksessa seurataan VIF-testiä (Variance 
Inflation Factor) varmistamaan, että multikollineaarisuusongelmaa ei esiinny regressiomalleissa. 
Usein suurempaa VIF-arvoa kuin 10 on pidetty merkkinä multikollineaarisuudesta. Tutkielmassa 
käytetyissä ei missään mallissa ylitetä arvoa 6,2, joten ongelmaa multikollineaarisuudesta ei havaita 
olevan. Myöskin käytettyjen mallien residuaalit ovat silmämääräisesti arvioituna normaalijakautunei-
ta. ja niiden hajonta on homoskedastinen kokonaispalkkioissa ja varsinaisissa tilintarkastuspalkkiois-
sa, mutta muissa palkkioerissä hajonnassa on ryppäitä. 
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Spearmanin korrelaatiokertoimia priorisoidaan Pearmanin edelle muuttujien, muuttu-

jien epänormaaliuden vuoksi. Kokonaispalkkiot ja varsinaiset tilintarkastuspalkkiot 

korreloivat molemmat negatiivisesti muiden itseisarvollisten tuloksenjärjestelymuut-

tujien kanssa, mutta eivät epänormaalien harkinnanvaraisten kustannusten. Reaaliar-

voisista tuloksenjärjestelymuuttujista vain epänormaalit tuotantokustannukset saavat 

merkitsevän positiivisen korrelaatiokertoimen kokonaispalkkioiden ja varsinaisten 

tilintarkastuspalkkioiden kanssa. Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot korreloivat po-

sitiivisesti (Spearman r = 0,103) epänormaalien tuotantokustannusten kanssa. Muut 

palkkiot korreloivat negatiivisesti harkinnanvaraisten jaksotusten (DA) ja epänor-

maalien operatiivisen kassavirran (R_CFO) kanssa. Kokonaisuutena tuloksenjärjeste-

lymuuttujilla on monia heikkoja (r < 0,3) merkitseviä riippuvuuksia tilintarkastajan 

palkkioiden kanssa. Mielenkiintoisesti moni riippuvuus palkkioerien kanssa on nega-

tiivinen. Mikä antaa viitteitä hypoteesien vastaisista yhteyksistä. Tarkempi tarkastelu 

regressioanalyysilla on tarpeen, jotta muiden tekijöiden keskinäinen vaikutus saadaan 

huomioitua.
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Taulukko 7. Korrelaatiomatriisi. 

Pearson (x) / 
Spearman (y) 

Kokonais-
palkkiot 

Varsinaiset 
tilintarkastus-
palkkiot 

Liittyvät 
palkkiot 

Vero-
konsultaatio-
palkkiot 

Muut 
palkkiot 

JARJ |DA| |REM| |R_CFO| |R_PROD| |R_DISX| DA R_CFO R_PROD R_DISX 

Kokonais-
palkkiot 

1 0,959** 0,375** 0,548** 0,650**  -0,160**  -0,114**  -0,139**  -0,154**  -0,141** -0,040 -0,020 -0,072 0,096* 0,009 

Varsinaiset 
tilintarkastus-
palkkiot 

0,952** 1 0,378** 0,481** 0,498** -0,171** -0,126** -0,150** -0,196** -0,143** -0,034 -0,017 -0,050 0,096* 0,015 

Liittyvät 
palkkiot 

0,299** 0,299** 1 0,122** 0,024 -0,093* 0,011 -0,100* -0,040 -0,089* -0,050 0,062 -0,011 0,105** -0,024 

Vero-
konsultaatio-
palkkiot 

0,511** 0,442** 0,124** 1 0,364** -0,039 -0,111** -0,018 -0,054 -0,034 0,022 -0,000 -0,014 -0,006 0,042 

Muut  
palkkiot 

0,653** 0,496** 0,038 0,364** 1 -0,056 -0,025 -0,051 -0,059 -0,064 -0,021 -0,062 -0,114** 0,038 -0,010 

JARJ -0,208** -0,213** -0,063 -0,074 -0,085* 1 0,252** 0,980** 0,334** 0,585** 0,688** 0,002 0,109** -0,392** 0,508** 
|DA| -0,132** -0,139** 0,025 -0,119** -0,048 0,248** 1 0,068 0,205** -0,013 -0,037 0,166** -0,130** 0,090* -0,025 
|REM| -0,185** -0,188** -0,075 -0,054 -0,078* 0,968** 0,064 1 0,311** 0,604** 0,710** -0,022 0,131** -0,419** 0,522** 
|R_CFO| -0,115** -0,149** -0,001 -0,020 -0,054 0,374** 0,220** 0,352** 1 0,151** 0,004 -0,129** 0,462** -0,154** -0,020 
|R_PROD| -0,136** -0,129** -0,075 -0,076 -0,077 0,567** 0,018 0,597** 0,167** 1 -0,049 -0,073 0,168** -0,552** -0,048 
|R_DISX| -0,075 -0,072 -0,010 0,031 -0,020 0,616** 0,013 0,647** 0,026 -0,035 1 -0,078* 0,011 -0,033 0,443** 
DA -0,045 -0,042 0,042 -0,014 -0,080* -0,137** -0,159** -0,121** 0,003 -0,060 -0,020 1 -0,328** 0,067 0,002 
R_CFO -0,073 -0,053 -0,049 -0,020 -0,104** 0,197** -0,005 0,209** 0,272** 0,146** 0,023 -0,357** 1 -0,211** -0,022 
R_PROD 0,107** 0,103** 0,103** 0,021 0,059 -0,368** 0,013 -0,388** -0,182** -0,643** -0,006 0,065 -0,247** 1 0,002 
R_DISX 0,002 0,006 -0,025 0,053 -0,000 0,319** -0,021 0,331** -0,013 -0,055 0,741** -0,018 -0,021 -0,002 1 
** (*) Korrelaatio on merkitsevä 0.01 (0.05) merkitsevyystasolla (2-häntäinen). 
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Regressioissa käytettävät muuttujat ja niiden oletettu kertoimen etumerkki esitellään 

yhteenvetomaisesti alla olevassa Taulukossa 8. 

Taulukko 8. Yhteenveto regressioissa käytettävistä muuttujista ja niiden oletetuista kertoimen 
etumerkeistä. 

Selitettävät muuttujat 
Oletettu 
kertoimen 
etumerkki 

Selitys 

Kokonaispalkkiot + Tilintarkastajalle maksettujen kokonaispalkkioiden luonnollinen logaritmi 

Varsinaiset  
tilintarkastuspalkkiot 

+ Tilintarkastajalle maksettujen varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden luon-
nollinen logaritmi 

Liittyvät palkkiot + Tilintarkastajalle maksettujen tilintarkastukseen liittyvien palkkioiden 
luonnollinen logaritmi 

Verokonsultaatio-
palkkiot 

+ 
Tilintarkastajalle maksettujen verokonsultaatiopalkkioiden luonnollinen 
logaritmi 

Muut palkkiot + Tilintarkastajalle maksettujen muiden palkkioiden luonnollinen logaritmi 

Selittävät muuttujat   

JARJ + Kokonaistuloksenjärjestely = |DA| + |REM| 

|DA| + Itseisarvollinen harkinnanvaraisista jaksotuksista 

|REM| + Itseisarvollinen todellinen tuloksenjärjestely 

|R_CFO| + Itseisarvollinen epänormaali operatiivinen kassavirta 

|R_PROD| + Itseisarvollinen epänormaalit tuotantokustannukset 

|R_DISX| + Itseisarvollinen epänormaalit harkinnanvaraiset kustannukset 

DA + Harkinnanvaraiset jaksotukset 

R_CFO + Epänormaali operatiivinen kassavirta 

R_PROD + Epänormaalit tuotantokustannukset 

R_DISX + Epänormaalit harkinnanvaraiset kustannukset 

Kontrollimuuttujat    

NBS + Yhtiön 2-digit SIC lukumäärä -1  

Foreign + Yhtiön kansainvälisestä myynnistä kertova dummy. 

MSV + Yhtiön varaston ja myyntisaamisten suhde  taseen loppusummaan 

Tappio + Yhtiön tuloksen tappiollisuudesta kertova dummy. 

Velk + Velkaantumisaste. 

ROA - Yrityksen nettotuloksen suhde taseen loppusummaan. 

High_Tech + Yhtiön korkean teknologian toimialaan kuuluvuudesta kertova dummy. 

KOKO + Yhtiön taseen loppusumman luonnollinen logaritmi 
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6.2 Tuloksenjärjestelyn vaikutus tilintarkastajan kokonaispalkkioihin 

Ensimmäisenä tutkitaan tuloksenjärjestelyn vaikutusta tilintarkastajalle maksettuihin 

kokonaispalkkioihin, joka on summa tilintarkastajalle maksetuista palkkioeristä. Tau-

lukko 9 esittää regressioanalyysin tulokset kokonaispalkkioille.  

Taulukko 9. Regressioanalyysin tulokset kokonaispalkkioille. 

H1 = Tilintarkastajalle maksettavat kokonaispalkkiot kasvavat, kun tuloksenjärjestelyn määrä kasvaa, ceteris paribus. 

 Muuttuja Malli 1 Pr > |t| Malli 2 Pr > |t| Malli 3 
Pr > 
|t| 

Malli 4 
Pr > 
|t| 

Malli 5 Pr > |t| 

Vakio 4,220*** 0,000 4,085*** 0,000 4,094*** 0,000 4,083*** 0,000 4,241*** 0,000 

NBS -0,007 0,676 -0,004 0,783 -0,005 0,756 -0,004 0,779 -0,004 0,783 

Foreign 0,290*** 0,000 0,285*** 0,000 0,281*** 0,000 0,273*** 0,000 0,278*** 0,000 

MSV 0,787*** 0,000 0,805*** 0,000 0,815*** 0,000 0,819*** 0,000 0,757*** 0,000 

Tappio -0,055 0,445 -0,053 0,458 -0,055 0,444 -0,053 0,464 -0,064 0,374 

Velk -0,271 0,133 -0,250 0,165 -0,258 0,154 -0,273 0,130 -0,261 0,143 

ROA -1,755*** 0,000 -1,779*** 0,000 -1,842*** 0,000 -1,849*** 0,000 -1,160*** 0,001 

High_Tech 0,434*** 0,000 0,422*** 0,000 0,426*** 0,000 0,421*** 0,000 0,426*** 0,000 

KOKO 0,633*** 0,000 0,637*** 0,000 0,637*** 0,000 0,640*** 0,000 0,631*** 0,000 

JARJ 
  

0,123* 0,086       

|DA|     -0,204 0,531 -0,083 0,802   

|REM|     0,143* 0,052     

|R_CFO|       -0,325 0,397   

|R_PROD|       0,367*** 0,004   

|R_DISX|       0,001 0,995   

DA         -0,730** 0,046 

R_CFO         -1,293*** 0,000 

R_PROD         -0,288*** 0,002 

R_DISX         0,064 0,424 

Havaintojen 
lukumäärä 
 

630  630  630  630  630  

R2 0,798   0,799   0,799   0,801   0,805   

Korjattu R2 
 

0,795   0,796   0,796   0,797   0,801   

F-testi 306,600 0,000 273,722 0,000 246,489 0,000 206,762 0,000 212,216 0,000 

* = 10 %:n merkitsevyystaso, ** = 5 %:n merkitsevyystaso ja *** 1 %:n merkitsevyystaso 
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Taulukko 9:n mallien F -arvot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä, joten mallit 

sopivat hyvin aineistoon ja muuttujat pystyvät selittämään selitettävän muuttujan 

vaihtelua.  Selitysasteet (R2) malleissa ovat  79,8 – 80,5 prosenttia, joten mallin luo-

tettavuus paranee vain hieman, kun tuloksenjärjestelymuuttuja pilkotaan osiinsa.  

Malli 1 on niin sanottu lähtötasomalli, jota käytetään näyttämään ero regressiomallis-

sa tuloksenjärjestelymuuttujien lisäyksen jälkeen. Mallissa 2 otetaan 

JARJ -kokonaistuloksenjärjestelymuuttuja mukaan regressioanalyysiin. Mallissa 3 

kokonaistuloksenjärjestelymuuttuja on jaettu itseisarvollisiin harkinnanvaraisiin jak-

sotuksiin |DA| sekä todelliseen tuloksenjärjestelyyn |REM|, joista jälkimmäinen jae-

taan vielä itseisarvollisiin osiinsa |R_CFO|, |R_PROD| ja |R_DISX| Mallissa 4. Mal-

lissa 5, Mallissa 4 olleet muuttujat, ovat reaalilukuina. Merkitsevyystasot seuraavat 

Cohen ym. (2008) tutkimusta ollen 10 prosenttia, 5 prosenttia ja 1 prosentti. 

JARJ -kokonaistuloksenjärjestelymuuttujan lisääminen malliin parantaa selitysastetta 

hieman. JARJ on tilastollisesti merkittävä kertoimella 0,123 (p = 0,086). Positiivinen 

kerroin antaa viitteitä siitä, että  JARJ selittää tilintarkastajille maksettujen kokonais-

palkkioiden muutosta positiivisesti. Voidaan sanoa, että tilintarkastajalle maksettujen 

kokonaispalkkioiden ja kokonaistuloksenjärjestelyn välille löytyi positiivinen yhteys. 

Löydös on mielenkiintoinen, koska Pearsonin ja Spearmanin järjestyskorrelaatioker-

toimien etumerkki kertoo tilastollisesti merkitsevästä negatiivisesta yhteydestä, ja 

täten Mallin 2 ei voida sanoa olevan ristiriidaton kokonaistuloksenjärjestelymuuttu-

jan JARJ yhteydessä.  

Todellisen tuloksenjärjestelyn itseisarvolliset muuttujat |REM| (Malli 3) sekä 

|R_PROD| (Malli 4) ovat positiivisessa yhteydessä tilintarkastajalle maksettuihin 

kokonaispalkkioihin. Kuitenkin Mallissa 5, jossa todellinen tuloksenjärjestelymuut-

tuja ovat reaalilukuisia, epänormaalin operatiivisenkassavirran (R_CFO) ja epänor-

maalien tuotantokustannusten (R_PROD) kerroin on negatiivinen samalla kun myös 

harkinnanvaraisten jaksotusten (DA) negatiivinen yhteys on muuttunut tilastollisesti 

merkitseväksi.  

Epänormaalit harkinnanvaraiset kustannukset (R_DISX) eivät ole merkitseviä itseis- 

tai reaaliarvoisina kokonaistilintarkastajanpalkkioiden selittäjänä.  
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NBS, Velk ja Tappio eivät ole tilastollisesti merkitseviä missään Taulukko 9:n mal-

leista, muiden kontrollimuuttujien ollessa tilastollisesti merkitseviä.  Parhaaksi tilin-

tarkastajalle maksettujen kokonaispalkkioiden selittäjäksi osoittautui 

KOKO -muuttuja. Muita merkitseviä selittäviä muuttujia ovat ROA, High_Tech, 

MSV sekä Foreign oletettujen etumerkkien pitäen paikkansa. Näistä ROA:lla on odo-

tetusti negatiivinen kerroin. Mikä tarkoittaa, että ROA:n kasvaessa tilintarkastajalle 

maksetut kokonaispalkkiot laskevat.  

Ensimmäisen hypoteesin nollahypoteesi voidaan hylätä tulosten perusteella, vaikka-

kin hypoteesi sinällään ei toteudu, koska kertoimet on vääränmerkkiset. Tutkimustu-

lokset viittaavat tuloksenjärjestelyllä olevan negatiivinen yhteys tilintarkastajalle 

maksettuihin kokonaispalkkioihin toisin Frankel ym. (2002) tutkimustulokset.  

6.3 Tuloksenjärjestelyn vaikutus tilintarkastajalle maksettuihin varsinaisiin 

tilintarkastuspalkkioihin 

Toinen hypoteesi koskee varsinaisia tilintarkastuspalkkioita. Verrattuna kokonais-

palkkioiden analysointiin, regressiomalleihin otetaan  mukaan selittäviksi muuttujiksi 

myös muut tilintarkastajalle maksetut palkkioerät. Taulukko 10 esittää regressio-

analyysin tulokset varsinaisille kokonaispalkkioille. 

JARJ -muuttujan lisääminen malliin parantaa selitysastetta hieman. Korjattuun seli-

tysasteeseen muuttujan lisäys ei tuo muutosta. JARJ -muuttuja ei ole tilastollisesti 

merkittävä (p=0,328) ja kerroin on todella pieni (0,071), joten JARJ -muuttujan ei 

voida sanoa tuovan lisävalaistusta tilintarkastajille maksettuihin varsinaisiin palkki-

oihin. JARJ -muuttujan jakaminen |DA| ja |REM| -muuttujiin ei paranna mallin seli-

tysastetta, eivätkä viimeksi mainitut muuttujat ole tilastollisesti merkitseviä. Todelli-

nen tuloksenjärjestelyn itseisarvolliset muuttujat |R_CFO| sekä |R_PROD| ovat nega-

tiivisessa ja positiivisessa yhteydessä tilintarkastajalle maksettuihin varsinaisiin tilin-

tarkastuspalkkioihin (Malli 4). Kuitenkin Mallissa 5, jossa tuloksenjärjestelymuuttu-

jat ovat reaalilukuina, epänormaalin operatiivisen kassavirran (R_CFO) ja epänor-

maalien tuotantokustannusten (R_PROD) kerroin on molemmilla negatiivinen, sekä 

harkinnanvaraisten jaksotuksien (DA) negatiivinen yhteys on muuttunut tilastollisesti 

merkitseväksi. Tilintarkastajalle maksettujen varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden ja 
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epänormaalin operatiivisen kassavirran, epänormaalien tuotantokustannusten sekä 

harkinnanvaraisten jaksotuksien välille löytyi negatiivinen yhteys. Tutkimuksessa 

saadut tulokset poikkeavat Sohn (2011) tutkimuksen tuloksista, jossa tutkimustulok-

set viittasivat siihen, että todellisen tuloksenjärjestelyn ja tilintarkastuspalkkioiden 

välinen suhde on positiivinen, ja jota pääasiallisesti ajaa tuotekehitys- ja mainontain-

vestointien vähentäminen tai lykkääminen. Lisäksi toisin kuin Sohn (2011) tutkimus-

tulokset, tässä tutkimuksessa epänormaalien harkinnanvaraisten kustannusten ja tilin-

tarkastajalle maksettujen palkkioiden välille ei löytynyt yhteyttä. Tulokset poikkea-

vat myös Antle ym. (2006) tutkimuksen tuloksista, joiden mukaan tilintarkastuspalk-

kiot lisäävät harkinnanvaraisten jaksotusten määrää tilinpäätöksessä, mutta tulokset 

ovat samansuuntaisia  Frankel ym. (2002) kanssa. 

Tarkasteltaessa muiden palkkioerien yhteyttä varsinaisiin tilintarkastusmaksuihin, 

huomataan yhteyksien olevan positiivisia ja tilastollisesti merkittäviä, mutta kertoi-

mien olevan pieniä. Muiden palkkioerien voidaan sanoa vaikuttavan varsinaisiin ti-

lintarkastuspalkkioihin, mutta vaikutus on vähäinen. Yhteyttä tarkastellaan tarkem-

min muiden palkkioerien yhteydessä.  

Kontrollimuuttujista NBS, ja Tappio eivät ole tilastollisesti merkitseviä missään Tau-

lukko 10:n malleista. Velk -muuttuja, joka mittaa yrityksen velkaisuusastetta, on 

merkitsevä Malleissa 1-4, muttei enää Mallissa 5. Muut kontrollimuuttujat ovat tilas-

tollisesti merkitseviä. Parhaaksi tilintarkastajalle maksettujen varsinaisten tilintarkas-

tuspalkkioiden selittäjäksi osoittautui MSV, jonka kerroin on lähellä ykköstä, kertoen 

melkein lineaarisesta positiivisesta yhteydestä. Muuttujan on yleisesti aiemmissa 

tutkimuksissa olevan positiivisesti riippuvainen tilintarkastajalle maksettujen palkki-

oiden kanssa (ks. Hay 2013) ja tämä tutkimus vahvistaa tämän yhteyden. Muita mer-

kitseviä varsinaisia tilintarkastuspalkkioita selittäviä muuttujia ovat ROA, 

High_Tech, KOKO sekä Foreign, joiden oletetut etumerkit pitävät paikkansa. Näistä 

ROA:lla on negatiivinen kerroin. Mikä tarkoittaa, että ROAn kasvaessa varsinaiset 

tilintarkastuspalkkiot pienenevät. Johtopäätöksenä voidaan ajatella tilintarkastus-

palkkioiden olevan pienemmät kannattavammille yrityksille. Toisaalta, kuten aiem-

min mainittiin, toisella kannattavuuden mittarilla, velkaisuusasteella on todella vä-

häinen yhteys varsinaisiin tilintarkastuspalkkioihin.  
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Taulukko 10. Regressioanalyysin tulokset varsinaisille tilintarkastuspalkkioille. 

H2 = Varsinaiset tilintarkastuspalkkiot kasvavat, kun tuloksenjärjestelyn määrä kasvaa, ceteris paribus. 

 Muuttuja Malli 1 
Pr > 
|t| 

Malli 2 
Pr > 
|t| 

Malli 3 
Pr > 
|t| 

Malli 4 
Pr > 
|t| 

Malli 5 
Pr > 
|t| 

Vakio 3,808*** 0,000 3,732*** 0,000 3,741*** 0,000 3,790*** 0,000 3,750*** 0,000 

NBS 0,012 0,456 0,013 0,410 0,013 0,433 0,010 0,547 0,016 0,304 

Foreign 0,225*** 0,001 0,222*** 0,001 0,218*** 0,001 0,206** 0,002 0,208** 0,002 

MSV 0,962*** 0,000 0,972*** 0,000 0,982*** 0,000 0,981*** 0,000 0,997*** 0,000 

Tappio -0,061 0,399 -0,060 0,406 -0,062 0,391 -0,077 0,289 -0,060 0,407 

Velk -0,321* 0,081 -0,309* 0,094 -0,318* 0,084 -0,328* 0,072 -0,298 0,103 

ROA -1,255*** 0,000 -1,271*** 0,000 -1,336*** 0,000 -1,314*** 0,000 -0,917** 0,014 

High_Tech 0,200*** 0,001 0,194** 0,002 0,199** 0,002 0,202*** 0,001 0,193** 0,002 

KOKO 0,547*** 0,000 0,550*** 0,000 0,551*** 0,000 0,552*** 0,000 0,553*** 0,000 

Liittyvät  
palkkiot 

0,035** 0,038 0,035** 0,038 0,036** 0,033 0,036** 0,032 0,039** 0,023 

Vero-
konsultaatio- 
Palkkiot 

0,025** 0,039 0,025** 0,042 0,024* 0,051 0,023* 0,052 0,021* 0,081 

Muut palkkiot 0,062*** 0,000 0,061*** 0,000 0,062*** 0,000 0,062*** 0,000 0,057*** 0,000 

JARJ     0,071 0,328       

|DA|     -0,267 0,419 0,011 0,975   

|REM|     0,088 0,240       

|R_CFO|         -1,262*** 0,001   

|R_PROD|         0,365** 0,005   

|R_DISX|         0,035 0,731   

DA         -0,640* 0,088 

R_CFO         -0,698* 0,059 

R_PROD         -0,288** 0,003 

R_DISX         0,088 0,284 

N 630   630   630   630   630   

R2 0,790   0,791   0,791   0,796   0,795   

Korjattu R2 0,787   0,787   0,787   0,791   0,790   

F-testi 211,810*** 0,000 194,227*** 0,000 179,348*** 0,000 160,068*** 0,000 
158,798*
** 

0,000 

* = 10 %:n merkitsevyystaso, ** = 5 %:n merkitsevyystaso ja *** 1 %:n merkitsevyystaso. 



99 

Varsinaisia tilintarkastuspalkkioita ja tuloksenjärjestelyä koskeva toisen hypoteesin 

nollahypoteesi voidaan hylätä tulosten perusteella, vaikkakin hypoteesi sinällään ei 

taaskaan toteudu, koska kertoimet on vääränmerkkiset. Voidaan todeta, että tuloksen-

järjestelyllä on negatiivinen yhteys tilintarkastajalle maksettuihin varsinaisiin tilin-

tarkastuspalkkioihin.  

6.4 Tuloksenjärjestelyn vaikutus tilintarkastajalle maksettuihin tilintarkas-

tukseen liittyviin palkkioihin 

Kolmas hypoteesi käsittelee tilintarkastukseen liittyviä palkkioita, jotka koostuvat 

lain nojalla määrättyjen tai tilintarkastajan toteutettavaksi määrättyjen toimenpiteiden 

palkkioista. Toisin sanoen palkkiot toiminnoista, joita vain tilintarkastaja voi suorit-

taa. Taulukko 11 esittää regressioanalyysin tulokset tilintarkastukseen liittyville 

palkkioille. 

Mallien selitysasteet ovat matalia, vain 25 prosentin luokkaa. Korjattu selitysaste on 

pari prosenttia pienempi. JARJ -muuttujan lisääminen malliin ei paranna selitysastet-

ta ja JARJ -muuttujan pilkkominen parantaa selitysastetta vähäisen määrän. Tulok-

senjärjestelymuuttujat eivät ole tilastollisesti merkitseviä missään mallissa. Tulok-

senjärjestelymuuttujan lisäämisen ei voida sanoa tuovan lisävalaistusta tilintarkastuk-

seen liittyviin palkkioiden vaihteluun.  

Tarkasteltaessa muiden palkkioerien yhteyttä tilintarkastukseen liittyviin palkkioihin, 

huomataan yhteyksien olevan tilastollisesti merkittäviä. Muut palkkioerät selittävät 

omilta osiltaan tilintarkastukseen liittyvien palkkioiden vaihtelua. Varsinaiset tilin-

tarkastukset palkkiot ovat positiivisessa yhteydessä (Malli 5: 0,218, p = 0,023) ja 

muut palkkiot negatiivisessa yhteydessä (Malli 5: -0,206, p = 0,000). Verokonsultaa-

tiopalkkiot ovat negatiivisessa yhteydessä, mutta vaikutus on vähäinen (Malli 

5: -0,075, p = 0,009). Varsinaiset tilintarkastuspalkkiot vaikuttavat liittyviin palkki-

oihin enemmän (0,218, p = 0,023) kuin liittyvät palkkiot vaikuttavat varsinaisiin 

palkkioihin (0,039, p = 0,023). Tämä viittaa siihen, että tilintarkastuspalvelun lisäksi 

tilintarkastajalta ostetaan tilintarkastukseen liittyviä palveluita. Ja lisäksi verokonsul-

taation ostaminen vähentää tilintarkastukseen liittyen palveluiden ostamista. Tämä 
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taas voi johtua aineiston vääristymisestä, jota käsitellään enemmän Yhteenve-

to -luvussa, jossa myös arvioidaan tutkimustuloksia.  

Taulukko 11. Regressioanalyysin tulokset tilintarkastukseen liittyville palkkioille. 

H3 = Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot kasvavat, kun tuloksenjärjestelyn määrä kasvaa, ceteris paribus. 

  Malli 1 
Pr > 
|t| 

Malli 2 
Pr > 
|t| 

Malli 3 
Pr > 
|t| 

Malli 4 
Pr > 
|t| 

Malli 5 
Pr > 
|t| 

Vakio 2,330*** 0,000 2,341*** 0,000 2,303*** 0,000 2,205*** 0,001 2,408*** 0,000 

NBS -0,065* 0,084 -0,065* 0,084 -0,063* 0,094 -0,060 0,117 -0,074* 0,051 

Foreign -0,235 0,140 -0,235 0,141 -0,219 0,171 -0,220 0,170 -0,189 0,243 

MSV 0,209 0,530 0,207 0,535 0,160 0,632 0,170 0,613 0,039 0,911 

Tappio -0,060 0,727 -0,060 0,726 -0,052 0,763 -0,036 0,836 -0,068 0,694 

Velk -0,891** 0,040 -0,893** 0,040 -0,850* 0,051 -0,84* 0,051 -0,926** 0,033 

ROA -1,508** 0,045 -1,505** 0,046 -1,224 0,112 -1,257 0,104 -1,655* 0,061 

High_Tech 0,631*** 0,000 0,632*** 0,000 0,607*** 0,000 0,597*** 0,000 0,647*** 0,000 

KOKO 0,482*** 0,000 0,481*** 0,000 0,472*** 0,000 0,475*** 0,000 0,460*** 0,000 

Varsinaiset  
Tilintarkastus- 
palkkiot 

0,196** 0,038 0,196** 0,038 0,202** 0,033 0,206** 0,032 0,218** 0,023 

Vero- 
konsultaatio- 
Palkkiot 

-0,077*** 0,007 -0,077*** 0,007 -0,073** 0,011 -0,073** 0,011 -0,075*** 0,009 

Muut palkkiot -0,208*** 0,000 -0,208*** 0,000 -0,208*** 0,000 -0,210*** 0,000 -0,206*** 0,000 

JARJ     -0,012 0,946       

|DA|     1,238 0,112 1,103 0,165   

|REM|     -0,106 0,549       

|R_CFO|         0,459 0,619   

|R_PROD|         -0,022 0,942   

|R_DISX|         -0,209 0,388   

DA         1,147 0,197 

R_CFO         -0,040 0,964 

R_PROD         0,289 0,212 

R_DISX         -0,147 0,452 

N 630   630   630   630   630   

R2 0,245   0,245   0,248   0,249   0,251   

Korjattu R2 0,231   0,230   0,232   0,230   0,232   

F-testi 18,184*** 0,000 16,642*** 0,000 15,620*** 0,000 13,549*** 0,000 13,699*** 0,000 

* = 10 %:n merkitsevyystaso, ** = 5 %:n merkitsevyystaso ja *** 1 %:n merkitsevyystaso. 



101 

Kontrollimuuttujien tilastollinen merkitsevyys tutkitaan vertailemalla Mallin 1 ja 

Mallin 5 tuloksia. Kontrollimuuttujien osalta voidaan todeta, että MSV ei ole tilastol-

lisesti merkittävä, kuten eivät Foreign ja Tappio muuttujakaan. NBS:n osalta voidaan 

todeta tilastollisesti merkitsevä negatiivinen yhteys (Malli 5: -0,074, p = 0,051), mut-

ta kerroin on lähellä nollaa, joten vaikutus on todella vähäinen. Velk ja 

ROA -muuttujat ovat tilastollisesti merkitseviä ja negatiivisessa yhteydessä tilintar-

kastukseen liittyviin palkkioihin. Mallissa 5 Velk -muuttujan kerroin on -0,926 (p = 

0,033) ja ROA:n -1,655 (p = 0,061). Velk -muuttujan kerroin on vastoin odotuksia 

negatiivinen ja on hankala ymmärtää miksi velkaantumisaste laskisi tilintarkastuk-

seen liittyviä palkkioita tai pienemmät liittyvät palkkiot liittyisivät velkaantumisas-

teeseen, muuten kuin tilintarkastajien alentavan liittyviä palkkioita velkaantumisas-

teen kasvaessa.  

Muita merkitseviä tilintarkastukseen liittyviä palkkioita selittäviä muuttujia ovat 

(Malli 5) High_Tech (0,647, p = 0,000)  ja KOKO (0,460, p = 0,000), joiden oletetut 

etumerkit pitävät paikkansa. High_Tech -muuttujan kerroin on hieman suurempi 

kuin KOKO -muuttujan, jolloin korkeanteknologian toimialalla toimiminen vaikuttaa 

yhtiön kokoa enemmän tilintarkastukseen liittyviin palkkioihin. Myös se, että yhtiö 

on korkean teknologian toimialalla, voi vaikuttaa siihen, että tilintarkastajat pyytävät 

monimutkaisuuden vuoksi enemmän palkkiota. 

Tilintarkastukseen liittyviä palkkioita ja tuloksenjärjestelyä koskeva kolmannen hy-

poteesin nollahypoteesi voidaan hylätä tulosten perusteella. Tuloksenjärjestelyllä ei 

ole yhteyttä tilintarkastukseen liittyvien palkkioiden muutokseen. Toisaalta voidaan 

todeta, että tilintarkastukseen liittyvän palkkion muodostumisenmallia pitäisi kehittää 

edelleen. Tähän tutkimukseen valittu muuttujajoukko ei selitä hyvin tilintarkastuk-

seen liittyen palkkioiden muutosta.  

6.5 Tuloksenjärjestelyn vaikutus tilintarkastajalle maksettuihin verokonsul-

taatiopalkkioihin 

Neljäs hypoteesi käsittelee tilintarkastajalle maksettuja verokonsultaatiopalkkioita. 

Varsinkin näiden palkkioiden oletetaan olevan niitä konsultaatiopalkkioita, joiden 

olemassaolo huolestuttaa monia tutkijoita sekä virkamiehiä johtuen mahdollisista 
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riippumattomuuden uhista (ks. esim.  Simunic 1984). Tuloksenjärjestelyn määrän 

ajatellaan olevan proxy, tarkan mittarin korvaaja, tilintarkastuksen laadulle sekä li-

säksi tilinpäätöksen laadulle, ja joilla kuvaa tilintarkastajan riippumattomuutta (ks. 

alaluvut 3.4 ja 3.5). Taulukko 12 esittää regressioanalyysin tulokset verokonsultaa-

tiopalkkioille. 

Mallien selitysasteet eivät yllä samalle tasolle kuin varsinaisten tilintarkastuspalkki-

oiden, ollen 34 - 35 prosentin luokkaa ja korjattu selitysaste prosentin kaksi alempi. 

JARJ -muuttujan lisääminen malliin ei paranna selitysastetta.  Mallissa 3 JARJ muut-

tujan jakaminen |DA| ja |REM| -muuttujiin ei paranna mallin selitysastetta kuin aa-

vistuksen, mutta |DA| on kuitenkin tilastollisesti merkitsevä (-2,035, p  = 0.063). Ne-

gatiivinen kerroin on voimakas ja viittaa harkinnanvaraisten jaksotusten määrän las-

kun vaikuttavan voimakkaan positiivisesti verokonsultaatiosta maksettuihin palkki-

oihin. Mallissa 4 tilastollinen merkitsevyys säilyy |DA|:n osalta, muttei enää Mallissa 

5, jossa harkinnanvaraiset jaksotukset ovat reaaliarvossaan. Mallissa 5 todellinen 

tuloksenjärjestelyn reaaliarvoinen muuttuja R_CFO on tilastollisesti merkitsevässä 

negatiivisessa (-2,135, p = 0,083) yhteydessä tilintarkastajalle maksettuihin varsinai-

siin tilintarkastuspalkkioihin. Negatiivinen kerroin on voimakas ja viittaa siihen, että 

epänormaalin operatiivisen kassavirran määrän kasvu vaikuttaa voimakkaan negatii-

visesti verokonsultaatiosta maksettuihin palkkioihin. Tai vaihtoehtoisesti epänormaa-

lin operatiivisen kassavirran määrän lasku vaikuttaa voimakkaan positiivisesti vero-

konsultaatiosta maksettuihin palkkioihin. Kuitenkin voidaan todeta, että tilintarkasta-

jalle maksettujen verokonsultaatiopalkkioiden ja epänormaalin operatiivisen kassa-

virran välille löytyi negatiivinen yhteys.  

Tämän tutkimuksen tulokset verokonsultaatiopalkkioiden osalta viittaavat siihen, että 

verokonsultaatiota lisäämällä voidaan vähentää tuloksenjärjestelyä. Verokonsultaati-

on negatiivisesta yhteydestä tuloksenjärjestelyyn on raportoinut muun muassa 

Krishnan ja Visvanathan (2011) sekä Habib ja Hasan (2016). Molempien tutkimusten 

tulokset viittaavat siihen, että tietämys, mikä saavutetaan saman tilintarkastajan toi-

mittaessa verokonsultaatiota sekä tilinpäätöksen tarkastuksen, mahdollistaa tämän 

tilintarkastajan rajoittamaan tuloksenjärjestelyä. On kuitenkin huomattava että, kuten 

Kuvio 5 osoitti, tuloksenjärjestelyn reaalilukuiset muuttujat saavat sekä positiivisia 

että negatiivisia arvoja. Toisin sanoen yritykset voivat järjestellä tulostaan ylös- tai 
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alaspäin. Jätän tuloksenjärjestelyn suunnan vaikutuksen tilintarkastajan palkkioihin 

mahdollisiin jatkotutkimuksiin. 

Taulukko 12. Regressioanalyysin tulokset verokonsultaatiopalkkioille. 

H4 = Verokonsultaatiopalkkiot kasvavat, kun tuloksenjärjestelyn määrä kasvaa, ceteris paribus. 

 Muuttuja Malli 1 
Pr > 
|t|  

Malli 2 
 Pr > 
|t| 

Malli 3 
 Pr > 
|t| 

Malli 4 
Pr > 
|t|  

Malli 5 
 Pr > 
|t| 

Vakio -1,748** 0,050 -1,886** 0,041 -1,783* 0,053 -1,822* 0,054 -1,489 0,106 

NBS -0,030 0,576 -0,027 0,611 -0,031 0,562 -0,030 0,571 -0,026 0,628 

Foreign 0,120 0,594 0,114 0,611 0,090 0,687 0,088 0,696 0,133 0,558 

MSV 0,332 0,477 0,356 0,448 0,425 0,366 0,424 0,369 0,270 0,580 

Tappio -0,134 0,579 -0,132 0,584 -0,145 0,546 -0,145 0,550 -0,164 0,500 

Velk -1,308** 0,032 -1,285** 0,036 -1,348** 0,027 -1,354** 0,027 -1,283** 0,035 

ROA -0,729 0,492 -0,765 0,472 -1,213 0,263 -1,225 0,261 0,171 0,891 

High_Tech 1,599*** 0,000 1,587*** 0,000 1,618*** 0,000 1,614*** 0,000 1,630*** 0,000 

KOKO 0,547*** 0,000 0,555*** 0,000 0,560*** 0,000 0,558*** 0,000 0,566*** 0,000 

Varsinaiset 
tilintarkastus-
palkkiot 

0,275** 0,039 0,272** 0,042 0,260* 0,051 0,263* 0,052 0,235* 0,081 

Liittyvät 
Palkkiot 

-0,153*** 0,007 -0,152*** 0,007 -0,144** 0,011 -0,144** 0,011 -0,147*** 0,009 

Muut  
Palkkiot 0,121** 0,017 0,119** 0,019 0,122** 0,016 0,122** 0,016 0,111** 0,029 

JARJ     0,142 0,557       

|DA|     -2,035* 0,063 -1,991* 0,075   

|REM|     0,256 0,301       

|R_CFO|         0,414 0,750   

|R_PROD|         0,245 0,572   

|R_DISX|         0,292 0,393   

DA         -0,942 0,452 

R_CFO         -2,135* 0,083 

R_PROD         -0,282 0,386 

R_DISX         0,421 0,125 

N 630   630   630   630   630   

R2 0,343   0,343   0,347   0,347   0,349   

Korjattu R2 0,331   0,330   0,333   0,331   0,333   

F-testi 29,272*** 0,000 26,833*** 0,000 
25,192**
* 

0,000 
21,768**
* 

0,000 21,950*** 0,000 

* = 10 %:n merkitsevyystaso, ** = 5 %:n merkitsevyystaso ja *** 1 %:n merkitsevyystaso. 
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Tarkasteltaessa muiden palkkioerien yhteyttä verokonsultaatiopalkkioihin, huoma-

taan yhteyksien olevan tilastollisesti merkitseviä. Muut palkkioerät selittävät omilta 

osiltaan verokonsultaatiopalkkioiden vaihtelua. Varsinaiset tilintarkastus palkkiot 

(Malli 5: 0,235, p = 0,081) ja muut palkkiot (Malli 5: 0,111, p = 0,009) ovat positii-

visessa yhteydessä verokonsultaatiopalkkioihin. Varsinaiset tilintarkastuspalkkiot 

vaikuttavat verokonsultaatiopalkkioihin enemmän (0,235, p = 0,081) kuin verokon-

sultaatiopalkkiot vaikuttavat varsinaisiin palkkioihin (0,021, p = 0,081) viitaten sii-

hen, että tilintarkastuspalvelun lisäksi tilintarkastajalta ostetaan verokonsultaatiopal-

veluita.  

Tilintarkastukseen liittyvät palvelut ovat negatiivisessa yhteydessä (Malli 5: -0,147, p 

= 0,009) verokonsultaatiopalkkioihin. Tämä viittaa siihen, että liittyvien palveluiden 

ostaminen vähentää verokonsultaation ostamista tilintarkastajalta. Toisaalta tämä taas 

voi johtua aineiston vääristymisestä, jota käsitellään enemmän Yhteenveto -luvussa. 

Kontrollimuuttujien osalta voidaan todeta, että vain Velk (-1,283, p = 0,035), 

High_Tech (1,630, p = 0,000) ja KOKO (0,566, p = 0,000) -muuttujat ovat tilastolli-

sesti merkitseviä (ks. Malli 5). Velk -muuttujan kerroin on jälleen vastoin odotuksia 

negatiivinen. Velkaisuussuhteen kasvu pienentää verokonsultaatiopalkkioita. Tämä 

voi olla loogista siinä mielessä, että velkainen yritys voi tarvita vähemmän tilintar-

kastajan tarjoamaa verokonsultaatiota, koska sopimukset velkojien kanssa voi sitoa 

yrityksen johdon toimintaa. High_Tech -muuttujan ja KOKO -muuttujan oletetut 

etumerkit pitävät paikkansa jälkimmäisen kertoimen ollessa huomattavasti pienempi 

ja täten viitaten yhtiön korkean teknologian toimialan vaikuttavan yhtiön kokoa 

enemmän verokonsultaatiopalkkioihin. Korkean teknologian toimialalla toimiminen 

voi edesauttaa sitä, että yhtiö ostaa enemmän verokonsultaatiopalveluita. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että verokonsultaatiopalkkioita ja tuloksenjärjestelyä 

koskeva neljännen hypoteesin nollahypoteesi voidaan hylätä tulosten perusteella. 

Tuloksenjärjestelyllä on yhteys verokonsultaatiopalkkioiden muutokseen, mutta toi-

senmerkkisenä kuin tutkimushypoteesissa oletetaan. Toisaalta voidaan todeta, että 

verokonsultaation palkkiomallia pitäisi kehittää edelleen paremman selitysasteen 

saamiseksi.  
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6.6 Tuloksenjärjestelyn vaikutus tilintarkastajalle maksettuihin muihin palk-

kioihin 

Viides hypoteesi käsittelee tilintarkastajalle maksettujen muiden muiden palkkioiden 

yhteyttä tuloksenjärjestelyn kanssa. Taulukko 13 esittää regressioanalyysin tulokset 

tilintarkastajan muille palkkioille. 

Mallien selitysasteet ovat samaa luokkaa kuin verokonsultaatiopalkkioiden regres-

siomalleissa. JARJ -muuttujan lisääminen malliin ei paranna selitysastetta kuin aa-

vistuksen. Edelleen Mallissa 3 JARJ -muuttujan jakaminen |DA| ja 

|REM| -muuttujiin ei paranna mallin selitysastetta kuin aavistuksen. Itseisarvolliset 

tuloksenjärjestelymuuttujat eivät ole tilastollisesti merkittäviä. Mallissa 5 todellinen 

tuloksenjärjestelyn reaaliarvoinen muuttuja R_CFO on tilastollisesti merkitsevässä 

negatiivisessa (-2,568, p = 0,008) yhteydessä tilintarkastajalle maksettuihin muihin 

palkkioihin. Negatiivinen kerroin on voimakas ja viittaa siihen, että epänormaalin 

operatiivisen kassavirran määrän kasvu vaikuttaa voimakkaan negatiivisesti muihin 

palkkioihin tai vaihtoehtoisesti epänormaalin operatiivisen kassavirran määrän lasku 

voimakkaan positiivisesti muihin palkkioihin riippuen siitä kumpaa oletetaan syyksi 

ja kumpaa seuraukseksi. Loogisempaa on ehkä ajatella muiden palkkioiden nousun 

laskevan epänormaalin operatiivisen kassavirran määrää. Kuitenkin uskalletaan tode-

ta, että tilintarkastajalle maksettujen muiden palkkioiden ja epänormaalin operatiivi-

sen kassavirran välille löytyi negatiivinen yhteys.  

Tarkasteltaessa muiden palkkioerien yhteyttä tilintarkastajalle maksettuihin palkkioi-

hin, huomataan yhteyksien olevan tilastollisesti merkitseviä. Muut palkkioerät selit-

tävät omilta osiltaan muiden palkkioiden vaihtelua. Varsinaiset tilintarkastukset 

palkkiot (Malli 5: 0,398, p = 0,000) ja verokonsultaatiopalkkiot (Malli 5: 0,070, p = 

0,029) ovat positiivisessa yhteydessä verokonsultaatiopalkkioihin. Varsinaiset tilin-

tarkastuspalkkiot vaikuttavat muihin palkkioihin enemmän (0,398, p = 0,000) kuin 

muut palkkiot vaikuttavat varsinaisiin tilintarkastuspalkkioihin (0,057, p = 0,000), 

viitaten siihen, että tilintarkastuspalvelun lisäksi tilintarkastajalta ostetaan muita pal-

veluita.  
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Taulukko 13. Regressioanalyysin tulokset muille palkkioille. 

H5 = Muut palkkiot kasvavat, kun tuloksenjärjestelyn määrä kasvaa, ceteris paribus. 

 Muuttuja Malli 1 
Pr < 
|t| Malli 2 

Pr < 
|t| Malli 3 

Pr < 
|t| Malli 4 

Pr <  
|t| Malli 5 

Pr < 
|t| 

Vakio 2,001*** 0,005 1,777** 0,015 1,753** 0,016 1,624*** 0,030 2,402*** 0,001 

NBS -0,020 0,638 -0,016 0,711 -0,014 0,732 -0,009 0,827 -0,024 0,574 

Foreign -0,001 0,996 -0,010 0,957 0,000 0,998 -0,002 0,990 -0,012 0,947 

MSV -0,299 0,419 -0,261 0,483 -0,281 0,451 -0,279 0,455 -0,439 0,253 

Tappio 0,072 0,705 0,075 0,695 0,079 0,678 0,106 0,581 0,030 0,877 

Velk 0,549 0,256 0,583 0,228 0,608 0,209 0,590 0,224 0,498 0,302 

ROA -1,746*** 0,037 -1,798** 0,032 -1,651* 0,054 -1,684** 0,050 -0,481 0,625 

High_Tech 0,560*** 0,001 0,542*** 0,001 0,528*** 0,001 0,513*** 0,002 0,593*** 0,000 

KOKO 0,329*** 0,000 0,342*** 0,000 0,338*** 0,000 0,337*** 0,000 0,339*** 0,000 

Varsinaiset 
tilintarkastus-
palkkiot 

0,427*** 0,000 0,421*** 0,000 0,424*** 0,000 0,434*** 0,000 0,398*** 0,000 

Liittyvät  
Palkkiot 

-0,257*** 0,000 -0,257*** 0,000 -0,258*** 0,000 -0,260*** 0,000 -0,254*** 0,000 

Vero-
konsultaatio-
palkkiot 

0,075** 0,017 0,074** 0,019 0,076** 0,016 0,077** 0,016 0,070** 0,029 

JARJ 
 

 0,223 0,241       

|DA|     0,852 0,326 0,709 0,424   

|REM|     0,184 0,349     

|R_CFO|       1,155 0,261   

|R_PROD|       0,260 0,449   

|R_DISX|       -0,057 0,833   

DA         -1,609 0,103 

R_CFO         -2,568*** 0,008 

R_PROD         -0,137 0,593 

R_DISX         -0,135 0,534 

N 630  630  630  630  630  

R2 0,337  0,339  0,340  0,341  0,345  

Korjattu R2 0,326  0,326  0,326  0,325  0,329  

F-testi 28,615*** 0,000 26,361*** 0,000 24,364*** 0,000 21,171*** 0,000 21,604*** 0,000 

* = 10 %:n merkitsevyystaso, ** = 5 %:n merkitsevyystaso ja *** 1 %:n merkitsevyystaso. 

Tilintarkastukseen liittyvät palvelut ovat negatiivisessa yhteydessä (Malli 5: -0,147, p 

= 0,009) muihin palkkioihin. Tämä viittaa siihen, että liittyvien palveluiden ostami-
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nen vähentää muiden palveluiden ostamista tilintarkastajalta. Toisaalta tämä taas voi 

johtua aineiston vääristymisestä, jota käsitellään enemmän Yhteenveto –luvussa. 

Kontrollimuuttujien osalta voidaan todeta, että vain High_Tech (0,593, p = 0,000) ja 

KOKO (0,339, p = 0,000) ovat tilastollisesti merkitseviä kaikissa Taulukko 13:n mal-

leissa. High_Tech -muuttuja ja KOKO -muuttujan oletetut etumerkit pitävät paikkan-

sa. High_Tech -muuttujan kerroin on hieman suurempi kuin KOKO -muuttujan, joka 

viittaa yhtiön korkean teknologian toimialalla toimiminen vaikuttaa yhtiön kokoa 

hieman enemmän tilintarkastajalle maksettuihin muihin palkkioihin. Vastaavasti kuin 

verokonsultaatiopalkkioiden osalta, korkean teknologian toimialalla toimiminen voi 

vaikuttaa siihen, että yhtiö ostaa enemmän tilintarkastajalta muita palveluita. 

Kontrollimuuttujista ROA käyttäytyy erikoisesti Mallien 4 ja 5 välillä. ROA on tilas-

tollisesti merkitsevä Malleissa 1-4, muttei enää Mallissa 5. Suurin muutos mallien 

välillä on tuloksenjärjestelymuuttujien reaalilukujen käyttö ja sitä kautta saavutetaan 

epänormaalin kassavirran tilastollinen merkitsevyys mallissa 5. Kuten korrelaa-

tiomatriisista (ks. Liite 3) voidaan tarkistaa, näiden muuttujien välillä ei ole kuin 

kohtalainen korrelaatio (n. 0,5), joten muuttujien samansuuntaisuus ei selitä tapah-

tumaa. Malleissa 1-4 tuloksenjärjestelymuuttujat ovat aina positiivisia (itseisarvo) ja 

ROA on tilastollinen merkitsevä. Mallissa 5 tuloksenjärjestelymuuttujat saavat sekä 

negatiivisia että positiivisia arvoja, ja ROA ei ole enää tilastollinen merkitsevä. Lisä-

tutkimus tuloksenjärjestelyn suunnan vaikutuksesta yhtiön pääoman tuottoa kuvaa-

vaan muuttujaan olisi mielenkiintoista, mutta se jätetään mahdollisiin jatkotutkimuk-

siin tämän tutkimuksen rajauksen vuoksi. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että muita palkkioita ja tuloksenjärjestelyä koskeva 

viidennen hypoteesin nollahypoteesi voidaan hylätä tulosten perusteella. Tuloksen-

järjestelyllä on yhteys muiden palkkioiden muutokseen, mutta toisenmerkkisenä kuin 

tutkimushypoteesissa oletetaan. Toisaalta voidaan todeta, että muiden palkkioiden 

palkkiomallia pitäisi kehittää edelleen paremman selitysasteen saamiseksi.  

Seuraavaksi yhteenvetotaulukko Taulukko 14 regressionanalyysien tuloksista reaali-

lukuisten tuloksenjärjestelymuuttujien mallien mukaan. Taulukosta voidaan tutkia 

reaaliarvoisten tuloksenjärjestelymuuttujien  yhteyttä eri tilintarkastajan palkkioeriin. 
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Taulukko 14. Yhteenvetotaulukko kaikista Malli 5 regressioiden tuloksista. 

 
Kokonais-
palkkiot 

Pr < 
|t| 

Varsinaiset 
tilintarkastus-
palkkiot 

Pr < 
|t| 

Liittyvät 
palkkiot 

Pr < 
|t| 

Vero-
konsultaa-
tio-palkkiot 

Pr < 
|t| 

Muut 
palkkiot 

Pr < 
|t| 

Vakio 4,241*** 0,000 3,750*** 0,000 2,408*** 0,000 -1,489 0,106 2,402*** 0,001 

NBS -0,004 0,783 0,016 0,304 -0,074* 0,051 -0,026 0,628 -0,024 0,574 

Foreign 0,278*** 0,000 0,208*** 0,002 -0,189 0,243 0,133 0,558 -0,012 0,947 

MSV 0,757*** 0,000 0,997*** 0,000 0,039 0,911 0,270 0,580 -0,439 0,253 

Tappio -0,064 0,374 -0,060 0,407 -0,068 0,694 -0,164 0,500 0,030 0,877 

Velk -0,261 0,143 -0,298 0,103 -0,926** 0,033 -1,283** 0,035 0,498 0,302 

ROA -1,160*** 0,001 -0,917** 0,014 -1,655* 0,061 0,171 0,891 -0,481 0,625 

High_Tech 0,426*** 0,000 0,193*** 0,002 0,647*** 0,000 1,630*** 0,000 0,593*** 0,000 

KOKO 0,631*** 0,000 0,553*** 0,000 0,460*** 0,000 0,566*** 0,000 0,339*** 0,000 

Varsinaiset tilin-
tarkastus-palkkiot 

    0,218** 0,023 0,235* 0,081 0,398*** 0,000 

Liittyvät palkkiot   0,039** 0,023   -0,147*** 0,009 -0,254*** 0,000 

Vero- 
konsultaatio-
palkkiot 

  0,021* 0,081 -0,075*** 0,009   0,070** 0,029 

Muut palkkiot   0,057*** 0,000 -0,206*** 0,000 0,111** 0,029   

DA -0,730** 0,046 -0,640* 0,088 1,147 0,197 -0,942 0,452 -1,609 0,103 

R_CFO -1,293*** 0,000 -0,698* 0,059 -0,040 0,964 -2,135* 0,083 -2,568*** 0,008 

R_PROD -0,288*** 0,002 -0,288*** 0,003 0,289 0,212 -0,282 0,386 -0,137 0,593 

R_DISX 0,064 0,424 0,088 0,284 -0,147 0,452 0,421 0,125 -0,135 0,534 

N 630  630  630  630  630  

R2 0,805 
 

0,795 
 

0,251 
 

0,349 
 

0,345 
 

Korjattu R2 0,801 
 

0,790 
 

0,232 
 

0,333 
 

0,329 
 

F-testi 212,216*** 0,000 158,798*** 0,000 13,699*** 0,000 21,950*** 0,000 21,604*** 0,000 

* = 10 %:n merkitsevyystaso, ** = 5 %:n merkitsevyystaso ja *** 1 %:n merkitsevyystaso 

Mallin selitysasteet vaihtelevat myös suuresti eri palkkioerien välillä. Muuttujajouk-

ko kykenee selittämään noin 80 prosenttia kokonais- ja varsinaisten tilintarkastus-

palkkioiden vaihtelusta, mutta vain noin 25 prosenttia tilintarkastukseen liittyvistä 

palkkioista ja noin 35 prosenttia verokonsultaatio- ja muista palkkioista. Voidaankin 

todeta, että palkkioeriin vaikuttavat monet erilaiset muuttujat ja tähän tutkimukseen 

valitut muuttujat eivät selitä hyvin niin sanotun konsultaatiopuolen palkkioita, vaik-



109 

kakin kokonaispalkkioiden ja varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden osalta selitysaste 

on hyvä. 

Jotkut muuttujat pystyvät selittämään kaikkia palkkioeriä ja jotkut muuttujat vain 

yhtä tai muutamaa. Tähän tutkimukseen valituista kontrollimuuttujista High_Tech ja 

KOKO selittävät kaikkia tilintarkastajan palkkioeriä. ROA -muuttuja selittää ko-

konais-, varsinaisia tilintarkastus- ja liittyviä palkkioita. Foreign ja MSV -muuttujat 

selittävät kokonais- ja varsinaisia tilintarkastuspalkkioita, mutta eivät muita palkkio-

eriä. Velk -muuttuja selittää liittyviä ja verokonsultaatiopalkkioita. NBS -muuttuja 

vain tilintarkastukseen liittyviä palkkioita. Tappiolla ei ole tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä mihinkään palkkioerään.  

Selittävistä palkkioerämuuttujista voidaan sanoa, että palkkioerät vaikuttavat toisiin-

sa ja on tarkemmin selostettu jokaisen hypoteesin regressioanalyysien tuloksien yh-

teydessä. Tärkein tutkimustulosten tulkinta lienee kuitenkin se, että varsinaiset tilin-

tarkastuspalkkiot vaikuttavat enemmän muihin palkkioeriin kuin muut palkkioerät 

siihen.  

Tuloksenjärjestelymuuttujat ovat reaaliarvoisina Taulukko 14 ja niiden etumerkkien 

voidaan todeta olevan negatiivisia. R_CFO selittää kaikkia muita palkkioeriä, muttei 

tilintarkastukseen liittyviä palkkioita. DA ja R_PROD selittävät kokonais- ja varsi-

naisia tilintarkastuspalkkioita. R_DISX:lla ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

mihinkään palkkioerään. Tässä tutkimuksessa saadut tutkimustulokset poikkeavat 

Sohn (2011) tutkimuksen tuloksista, jossa tutkimustulokset viittaavat siihen, että to-

dellisen tuloksenjärjestelyn ja tilintarkastuspalkkioiden välinen suhde on positiivi-

nen, ja jota pääasiallisesti ajaa tuotekehitys- ja mainontainvestointien vähentäminen 

tai lykkääminen. Toisin kuin Sohn (2011) tutkimustulokset, tässä tutkimuksessa epä-

normaalien harkinnanvaraisten kustannusten ja tilintarkastajalle maksettujen palkki-

oiden välille ei löytynyt yhteyttä missään tilintarkastajan palkkioerässä. Yhteenveto-

na voidaan todeta että tämän tutkimuksen tulosten perusteella, että tuloksenjärjeste-

lyllä on yhteys tilintarkastajalle maksettuihin palkkioeriin. Kuitenkin yhteys on toi-

sen merkkinen, kun alun perin tutkimuksessa oletettiin.    
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6.7 Herkkyysanalyysin tulokset 

Tässä tutkimuksessa käytettyihin menetelmien ja aineistoon liittyy mahdollisesti 

ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa tutkimustuloksiin. Tämän vuoksi tutkimustu-

losten herkkyys aineiston muutoksille testataan herkkyystesteillä. 

Ensin testataan SPSS -ohjelman Stepwise –menetelmällä mitkä tutkimukseen valitun 

muuttujajoukon muuttujista selittävät tilintarkastajan palkkioerät parhaiten ja ovatko 

tutkimustulokset herkkiä valitulle regressiomenetelmälle. Lisäksi testataan winso-

roimattomalla, ääriarvoja ja puuttuvia havaintopisteitä sisältävällä, aineistolla tutki-

mustulosten herkkyys muokkauksille, joita tutkimuksessa tehtiin käytettyjen mene-

telmien vuoksi. Lisäksi testataan herkkyyttä residuaalien poikkeavien arvoille. Lo-

puksi vielä selvitetään ovatko tulokset herkkiä muuttujajoukon valinnalle toimialojen 

ja koon suhteen. 

6.7.1 Stepwise –menetelmän käyttäminen selittävien muuttujien valinnassa 

SPSS:n Stepwise -menetelmän avulla tutkitaan, mikä olisi paras regressiomalli vali-

tun muuttujajoukon muuttujilla niin, että jokainen regressiomalliin lisätty muuttuja 

tuo lisätietoa selitettävään muuttujaan. Tällä tutkitaan onko tuloksenjärjestelymuuttu-

jien vaikutus samankaltainen kuin mitä pakotetuissa malleissa. Regressioanalyysin 

tulokset ovat liitteenä (Liite 4) ja niitä verrataan varsinaisiin tutkimustuloksiin (ks. 

Taulukko 14). 

Stepwise –menetelmän käyttö ei tuo mainittavia muutoksia regressiomallien seli-

tysasteisiin. Kontrollimuuttujien osalta tulokset eivät näytä suuria muutoksia. Ker-

toimet ja merkitsevyystasot ovat hieman muuttuneet. Paitsi että Velk ja ROA -

muuttujat eivät enää selitä tilintarkastukseen liittyvien palkkioiden muutosta. Selittä-

vissä palkkioerämuuttujissa ei näy kuin vähäisiä kertoimien muutoksia, mutta tulok-

senjärjestelymuuttujien osalta on nähtävissä muutoksia. Kokonaispalkkioiden osalta 

tulokset pysyvät samankaltaisina, mutta muissa palkkioerissä on muutoksia. DA ja 

R_CFO eivät selitä enää varsinaisia tilintarkastuspalkkiota. DA muuttujasta on tullut 

tilastollisesti merkitsevä selittäjä tilintarkastajalle maksettuihin muihin palkkioihin ja 

R_CFO -muuttujasta (-1,046, p = 0,086) tilintarkastukseen liittyvien palkkioiden. 
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Muiden palkkioiden kohdalla tuloksenjärjestelymuuttujien DA (-2,323, p = 0,003) ja 

R_CFO (-3,131, p = 0,000) kertoimet ovat voimakkaasti negatiiviset, mikä antaa 

aihetta ajatella mahdollisuutta, että muiden palkkioiden kasvu pienentää tuloksenjär-

jestelyä. Verokonsultaatiopalkkioiden selittäjistä ei löydy tuloksenjärjestelymuuttu-

jaa. 

Yleisesti ottaen SPSS:n Stepwise -regressiomenetelmä ei tuo suuria muutoksia koko-

naispalkkioiden osalta tutkimustuloksiin, ja voidaan sanoa, että kokonaispalkkioiden 

kohdalla tutkimustulokset eivät ole herkkiä SPSS:n regressiomenetelmävalinnalle. 

Toisaalta herkkyystestit muiden palkkioerien kohdalla viittaavat siihen, että tilintar-

kastajalle maksetut palkkioerät muodostuvat eri tavoin ja sama regressiomalli ei sovi 

kuvaamaan eri palkkioerien muodostumista. 

6.7.2 Winsoroimattoman aineiston käyttö 

Winsoroinnissa (katso alaluku 6.1) tapahtuneen puuttuvien arvojen korvaaminen 

yhden prosentin raja-arvolla aiheuttaa muille kuin varsinaisille tilintarkastuspalkki-

oille palkkioerämuuttujille suuren havaintopisteiden joukon 1 tai 99 prosentin ar-

voon. Tämän vuoksi tutkimustulosten herkkyys winsoroinnille  testataan. Samalla 

tiedostetaan se, että winsoroinnilla muuttujat normalisoituivat huomattavasti. Herk-

kyystestauksessa saatuja tuloksia verrataan varsinaisiin tuloksiin (ks. Taulukko 14). 

Koska SPSS suorittaa regressioanalyysin vain niiden havaintojen osalta, joissa on 

kaikki palkkioerät olemassa, korvataan puuttuvat havaintopisteet palkkioerissä ky-

seessä olevan palkkioerän keskiarvolla. Käytännössä tämä muutos siirtää muissa 

kuin varsinaisissa tilintarkastuspalkkioissa olevat havaintopisteryppäät pois prosentin 

raja-arvosta keskiarvoon säilyttäen yhden prosentin hännissä olevat havainnot. Reg-

ressioanalyysin tulokset liitteenä (Liite 5). 

Tulokset ovat pääosin linjassa varsinaisten tutkimustulosten kanssa. Mallin selitysas-

teet ovat parantuneet varsinaisissa tilintarkastus-, verokonsultaatio- ja muissa palkki-

oissa (+2 %, +8,6 % ja +20,6 %). Liittyvien palkkioiden selitysaste on madaltunut (-

12,4 %). Kokonaispalkkioissa ei ole muutosta selitysasteessa (-0,1 %). F-testit ovat 

tilastollisesti merkitseviä, joten mallien voidaan todeta sopivan tilintarkastajan palk-

kioerien selittämiseen.  
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Palkkioiden keskinäisissä yhteyksissä nähdään muutoksia winsoroidun ja winsoroi-

mattoman aineiston välillä. Varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden merkitsevyys kas-

vaa verokonsultaatio- ja muissa palkkioissa (p < 0,01). Liittyvien palkkioiden mer-

kitsevyys kasvaa varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden osalta (p < 0,01) ja heikkenee 

muiden palkkioiden selittäjänä  (p = 0,051) ja menettää merkitsevyyden verokonsul-

taatiopalkkioiden osalta (p = 0,459). Verokonsultaatiopalkkioiden merkitsevyys pa-

ranee varsinaisten tilintarkastus- ja muiden palkkioiden selittäjänä (p < 0,01) ja me-

nettää merkitsevyyden liittyvien palkkioiden osalta (p = 0,459). Muiden palkkioiden 

merkitsevyys paranee verokonsultaatiopalkkioiden (p < 0,01) ja heikkenee liittyvien 

palkkioiden (p = 0,051) selittäjänä.  

Tuloksenjärjestelymuuttujien osalta kokonaispalkkiota kuvaavassa mallissa DA:n 

tilastollinen merkitsevyys on hävinnyt (p = 0,799), samoin kuin varsinaisissa tilintar-

kastuspalkkioita kuvaavassa mallissa (p = 0,850). Tilastollisesti merkittäväksi selittä-

jäksi DA on noussut verokonsultaatiopalveluissa ja muissa palkkioissa (p < 0,01). 

Verokonsultaatiopalkkioissa DA saa varsinaisista tuloksista poiketen positiivisen 

etumerkin (1,527, p < 0,01). Muiden palkkioiden kohdalla etumerkki on säilynyt 

negatiivisena (-1,406, p < 0,01). Myös R_CFO:n etumerkki vaihtuu positiiviseksi, ja 

lisäksi merkitsevyys kasvaa verokonsultaatiopalkkioissa (1,734, p < 0,01). Koko-

naispalkkioiden (-1,293, p < 0,01) ja muiden palkkioiden (-1,669, p < 0,01) osalta 

R_CFOn merkitsevyys ja etumerkki säilyy. R_PROD:n merkitsevyys pienenee var-

sinaisissa tilintarkastuspalkkioissa (-0,219, p < 0,05) ja säilyy ennallaan kokonais-

palkkioissa (-0,315,  p < 0,01). R_DISX:lla ei ole edelleenkään merkitsevää yhteyttä 

mihinkään palkkioerään.  

Koska yllä kerrotut muutokset vaikuttavat keskiarvoon siirtymisestä eikä niinkään 

outlier-havaintopisteistä, testataan winsoroimattomat muuttujat vielä ilman puuttuvi-

en havaintopisteiden keskiarvoon siirtämistä. Tämä aiheuttaa sen, että SPSS -ohjelma 

ottaa mukaan regressioon vain ne yritysvuodet, joissa on kaikki palkkioerät erisuuria 

nollan kanssa. Tämän johdosta otos edustaa pientä otosjoukkoa aineistosta. Otannan 

voidaan sanoa koskevat erityistapauksia, koska määrällisesti otos koskettaa vain noin 

13 prosenttia tutkimusaineistosta, sisältäen 82 havaintoa. Regressioanalyysin tulokset 

liitteenä (Liite 6).  
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Kokonaispalkkioita ei ole raportoitu taulukkoon, koska tulokset ja havaintojen määrä 

ovat samat kuin varsinaisissa tutkimustuloksissa. Selitysasteet tällä otosjoukolla on 

korkeammat verrattuna koko tutkimusaineistolla saatuihin. Varsinaisten tilintarkas-

tuspalkkioiden selitysaste on parantunut 8,8 prosenttia, liittyvien palkkioiden 36,5 

prosenttia, verokonsultaatiopalkkioiden 43,7 prosenttia ja muiden palkkioiden 32,5 

prosenttia. Regressiomallit selittävät palkkioiden paremmin tällä otosjoukolla, mutta 

on pidettävä muistissa tämän herkkyystestin vinoutunut otanta.  

Tulokset poikkeavat varsinaisten tutkimustulosten kanssa usean muuttujan kohdalla. 

Pieni otanta voi selittää osaltaan poikkeavia tuloksia. Toisaalta näiden havaintojen 

aineiston hyvyys voi olla parempi, koska yhtiö on raportoinut tarkemmin tilintarkas-

tajalle maksetut eri palkkioerät tilinpäätöksessään. Toisaalta taas, yhtiö ei välttämättä 

osta tilintarkastajalta kaikkia tai samanlaisia palveluita joka vuosi ja täten joka vuosi 

ei kaikkia palkkioeriä tarvitse raportoida. 

Palkkioiden keskinäisissä yhteyksissä on muutoksia varsinaisiin tutkimustuloksiin. 

Varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden merkitsevyys kasvaa verokonsultaatiopalkki-

oissa (p < 0,01), vähenee liittyvissä palkkioissa (p = 0,078) ja menettää merkitsevyy-

den muiden palkkioiden osalta (p = 0,351). Liittyvien palkkioiden merkitsevyys vä-

henee varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden (p = 0,078) ja veropalkkioiden osalta, 

sekä menettää merkitsevyyden muiden palkkioiden osalta (p = 0,683). Verokonsul-

taatiopalkkioita selittäjänä liittyvien palkkioiden etumerkki vaihtuu positiiviseksi 

(0,127, p = 0,092).  Verokonsultaatiopalkkioiden merkitsevyys paranee varsinaisten 

tilintarkastus- ja muiden palkkioiden selittäjänä (p < 0,01) ja vähenee liittyvien palk-

kioiden osalta (p = 0,092). Muiden palkkioiden merkitsevyys paranee verokonsultaa-

tiopalkkioiden (p < 0,01) selittäjän ja menettää merkitsevyytensä varsinaisten tilin-

tarkastuspalkkioiden (p = 0,351) ja liittyvien palkkioiden (p = 0,683) selittäjänä.  

Tuloksenjärjestelymuuttujien osalta DA:n merkitsevyys on hävinnyt kaikkien palk-

kioerien osalta. R_CFO on merkitsevä enää muissa palkkioissa suurella negatiivisella 

kertoimella (-3,658, p = 0,081). R_PROD:sta on tullut merkitsevä verokonsultaa-

tiopalkkioissa (-0,631, p = 0,085) ja on säilynyt merkitsevänä varsinaisten tilintarkas-

tuspalkkioiden selittäjänä (-0,349, p = 0,087).  
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Molemmat herkkyystestien tulokset eroavat varsinaisista tutkimustuloksista. Ensim-

mäisessä herkkyystestissä korvataan puuttuvat havainnot muuttujan keskiarvolla ja 

toisessa testataan vain olemassa olevien havaintojen perusteella. Tutkimuksentekijän 

tekijän mielestä nämä aineistonkoontimenetelmät vääristävät aineiston ominaisuuk-

sia muiden kuin varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden osalta ensin keskiarvoon päin 

ja toisessa herkkyystestissä aineistonotanta on suuresti vinoutunut. Nämä herkkyys-

testien tulokset eivät anna oikeaa kuvaa tutkimusaineiston ominaisuuksista ja täten 

tehdään johtopäätös, että tutkimusaineiston winsorointi ei aiheuta liian suuria vääris-

tymisiä tutkimustuloksiin.   

6.7.3 Outlierien vaikutus 

Herkkyystestin avulla kokeillaan varmistua, että ovat tulokset herkkiä havainnoille, 

joita lineaarinen testi ei pysty selittämään. Hypoteeseja testataan aineistolla, josta on 

poistettu ne havainnot, joiden standardoidun residuaalin itseisarvo on yhtä suuri tai 

suurempi kuin kaksi. Hypoteesia, joka käsittelee kokonaispalkkiota, ei oteta mukaan, 

koska  se on tilintarkastajalle maksettujen palkkioerien summa. Regressioanalyysien 

tulokset ovat liitteenä (Liite 7). 

Tulokset ovat pääosin linjassa varsinaisten tutkimustulosten kanssa. Mallin selitysas-

teet ovat parantuneet kokonais-, varsinaisissa tilintarkastus-, verokonsultaatio- ja 

muissa palkkioissa (+0,8 %, +5,7 %, +14,7 % ja +17,5 %). Liittyvien palkkioiden 

selitysaste on madaltunut (-5,9 %).  

Palkkioiden keskinäisissä yhteyksissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Varsinais-

ten tilintarkastuspalkkioiden merkitys liittyvien palkkioiden selittäjänä ei ole enää 

merkitsevä. Liittyvien ja verokonsultaatiopalkkioiden merkitsevyys on kasvanut var-

sinaisten tilintarkastuspalkkioiden selittäjinä (p < 0,01). Varsinaisten ja muiden mui-

den palkkioiden merkitsevyys verokonsultaatiopalkkioiden selittäjinä on kasvanut (p 

< 0,01) ja liittyvien palkkioiden vähentynyt (p < 0,05).  

Tuloksenjärjestelymuuttujien osalta DA:n tilastollinen merkitsevyys on vähentynyt 

kokonaispalkkioiden osalta (p < 0,1) ja kasvanut varsinaisten tilintarkastuspalkkioi-

den selittäjänä (p < 0,05). R_CFO merkitsevyys varsinaisten tilintarkastuspalkkioi-
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den selittäjänä on kasvanut (p < 0,05) ja vähentynyt muissa palkkioissa (p < 0,1). 

R_PROD merkitsevyyksissä ei ole muutoksia. Muista testeistä poiketen epänormaa-

lien harkinnanvaraisten kustannusten R_DISX todetaan olevan merkitsevä positiivi-

sella etumerkillä tilintarkastukseen liittyvien (0,140, p = 0,050) sekä verokonsultaa-

tiopalkkioiden (0,527, p = 0,033) osalta. Tämä viittaa siihen, että epänormaalien har-

kinnanvaraisten kustannusten kasvaessa tilintarkastajalle maksettu palkkioerä kasvaa 

ja vice versa. Harkinnanvaraiset kustannukset pitävät sisällään tuotekehitys- sekä 

hallinnon ja markkinoinnin kustannuksia. Epänormaalien harkinnanvaraisten kustan-

nusten ja liittyvien kustannusten positiivinen yhteys voi johtua tilintarkastajan yhtiön 

eri sidosryhmille tekemistä varmennuksista harkinnanvaraisten kustannusten nous-

tessa. Vastaavasti verokonsultaation ja epänormaalien harkinnanvaraisten kustannus-

ten positiivista yhteyttä voidaan yrittää selittää yhtiöiden kasvaneella tarpeella vero-

konsultaatiolle näiden kustannusten noustessa, mutta syy-seuraus yhteyttä ei tässä 

tutkimuksessa saada selville, koska tilintarkastusprosessia katsotaan mustana laatik-

kona, jonka sisälle ei nähdä.   

Kontrollimuuttujissa on joitakin mielenkiintoisia muutoksia. Velkaantumisasteesta, 

Velk, on tullut merkitsevä myös kokonaispalkkioiden (p = 0,053) ja muiden palkki-

oiden (p < 0,01) selittäjänä ja muuttujan merkitsevyys on hävinnyt liittyvien palkki-

oiden selittäjänä. Yritysten toimialojen määrän muuttuja, NBS, on myös noussut 

merkitseväksi varsinaisten palkkioiden (p = 0,027), verokonsultaatiopalkkioiden (p = 

0,027) ja muiden palkkioiden (0,076) selittäjäksi. Kertoimet ovat kuitenkin pieniä. 

Kokonaispalkkioissa, jossa on yhteenlaskettuna yrityksen tilintarkastajalle maksetut 

palkkioerät, kerroin on nolla. Toisin sanoen kokonaispalkkioissa yhteys on hävinnyt, 

osaltaan varmaan kertoimien etumerkkien vuoksi. Osaltaan näiden muuttujien muut-

tuminen merkitseväksi selittää aiempien tutkimusten ristiriitaisia tuloksia muuttujan 

suhteen (ks. esim. Hay ym. 2006, Hay 2013).  

Voidaan todeta, että tilintarkastajalle maksettujen palkkioerien tutkimustulokset eivät 

ole herkkiä outlierien vaikutukselle, paitsi epänormaalien harkinnanvaraisten kustan-

nusten tulosten osalta, jotka outlierien poiston jälkeen olivat merkitseviä tilintarkas-

tukseen liittyvissä palkkioissa ja verokonsultaatiopalkkioissa.  
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6.7.4 Tarkastettavan yhtiön kokoluokan vaikutus 

Monessa tuloksenjärjestelyä ja tilintarkastajien palkkioita käsittelevässä tutkimukses-

sa on esitetty kritiikkiä tutkimusaineistoa ja varsinkin sen keskittymistä tietyn koko-

luokan yhtiöihin. Varsinkin Frankel ym. (2002) on saanut paljon kritiikkiä niin tut-

kimusmenetelmiään kuin myös tutkimusaineistoaan kohtaan (ks. alaluku 3.5). Tässä 

Pro gradu tutkimuksen aineistossa on markkina-arvoltaan pieniä yhtiöitä muita 

enemmän (katso Taulukko 3). Jotta markkinakokoluokan vaikutusta tutkimustulok-

siin voidaan arvioida, regressioanalyysi rajataan koskemaan tiettyä kokoluokkaa vuo-

rotellen. Vertailuregressiomalliksi valitaan varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden 

Malli 5 (Taulukko 14). Regressioanalyysien tulokset ovat liitteenä (Liite 8).  

Selitysasteet ovat matalampaa tasoa verrattuna selitysasteille varsinaisissa tutkimus-

tuloksissa, jossa selitysaste on 79,5 prosenttia. Selitysaste on suurin suurille yhtiöille, 

ollen 65,9 prosenttia. Kuitenkin tässä tutkimuksessa oleva aineisto on painottunut 

pieniin yhtiöihin, joita on noin 43 prosenttia tutkimusaineistosta. Joidenkin muuttuji-

en korostunut rooli palkkion selittäjänä voi olla tärkeä suurissa yhtiöissä, muttei enää 

pienemmissä. Varsinaisissa tutkimustuloksissa tämä ei välttämättä tule esille.   

Kokoluokat tuovat eroja tuloksiin. Joidenkin muuttujien etumerkit vaihtuvat koko-

luokkien välillä ja eri muuttujat ovat eri kokoluokissa merkitseviä. Huomiota herättää 

suurien yhtiöiden kohdalla ROA muuttujan kerroin (-6,991, p = 0,000), jonka nega-

tiivinen arvo on huomattavasti suurempi kuin muiden. Tämä viittaa siihen, että suu-

rilla yhtiöillä varsinaisiin tilintarkastajan palkkioihin pääoman tuottavuus vaikuttaa 

huomattavasti. Toisaalta MSV -muuttujan kertoimen positiivinen kerroin on suurem-

pi suurilla yhtiöillä verrattuna pienempiin ollen 2,365 (p = 0,000). 

High_Tech -muuttuja, joka on koko aineistolla ollut hyvä palkkioiden selittäjä, on 

tässä herkkyystestissä tilastollisesti merkittävä vain pienillä yhtiöillä.  

Verrattuna varsinaisiin tutkimustuloksiin, jossa tuloksenjärjestelymuuttujat DA, 

R_CFO ja R_PROD ovat tilastollisesti merkitseviä varsinaisten tilintarkastuspalkki-

oiden selittäjiä, regressioanalyysit joka kokoluokalle erikseen paljastavat sen, että 

kokoluokasta riippuen eri tuloksenjärjestelymuuttujilla on yhteys varsinaisiin tilin-

tarkastuspalkkioihin. DA selittää pienten (-1,039, p = 0,020), R_CFO pienten 
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(-0,991, p = 0,034) ja keskikokoisten (-1,361, p = 0,073), ja R_PROD keskikokoisten 

(-0,346, p = 0,096) ja suurten (-0,536, p = 0,023) yhtiöiden varsinaisia tilintarkasta-

janpalkkioita. Herkkyystestien perusteella voidaan todeta, että tarkastettavan yhtiön 

kokoluokkaa vaikuttaa tutkimustuloksiin ja tällöin tutkimustulokset ovat herkkiä 

tutkimusaineiston valinnalle. 

6.7.5 Tarkastettavan yhtiön toimialan vaikutus 

Monessa tuloksenjärjestelyä ja tilintarkastajien palkkioita käsittelevässä tutkimukses-

sa aineisto on rajattu koskemaan vain tiettyjä toimialoja (ks. esim. Niemi 2002). 

Toimialat, kuten esimerkiksi kiinteistö-, pankki- ja vakuutusalat, jätetään yleensä 

ulkopuolelle, kuten myös tässä tutkimuksessa. Jotta toimialan vaikutusta tutkimustu-

loksiin voidaan arvioida, regressioanalyysi rajataan koskemaan tiettyä toimialaa. 

Toimialarajauksessa käytetään listattujen yhtiöiden toimialaluokitteluja. Samoja luo-

kitteluja on käytetty aineiston esittelyssä. Tässä herkkyystestissä kulutustuotteet ja 

kulutuspalvelut on yhdistetty samaan toimialaan. Vertailuregressiomalliksi valitaan 

varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden Malli 5. Regressioanalyysin tulokset ovat liit-

teessä (Liite 9).  

Teollisuustuotteet ja –palvelut –toimialan selitysaste on hieman matalampaa tasoa 

(75,7 %) verrattuna koko aineistoa koskevaan regressiomalliin (79,5 %). Kulutus-

tuotteet ja -palvelut sekä teknologia toimialat saavat korkeammat selitysasteet (84,5 

% ja 84,7 %).  

Regressioanalyysien tulokset viittaavat siihen, että varsinaisten tilintarkastuspalkki-

oiden muodostumiseen tarkastettavan yhtiön toimiala vaikuttaa merkittävästi. Teolli-

suustuotteet ja –palvelut –toimialan tilastollisesti merkitseviä selittäviä muuttujia 

ovat tilintarkastajalle maksetut muut palkkiot pienellä kertoimella (0,089, p = 0,002) 

ja negatiivisessa kertoimella epänormaaleja tuotantokustannuksia kuvaava R_PROD 

(-0,587, p = 0,005). Kontrollimuuttujista verrokkitoimialoihin poiketen tilastollisesti 

merkitseviä ovat Foreign (0,317, p = 0,012) ja ROA (-1,228, p = 0,092), joten nämä 

muuttujat vaikuttavat merkitsevästi tämän toimialan yhtiöiden varsinaisiin tilintar-

kastuspalkkioihin, muttei verrokkitoimialojen yhtiöihin.  
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Kulutustuotteet ja –palvelut –toimialalla tilastollisesti merkitseviä selittäviä muuttu-

jia ovat tilintarkastajalle maksetut tilintarkastukseen liittyvät palkkiot pienellä ker-

toimella (0,078, p = 0,015) ja voimakkaasti negatiivisella kertoimella harkinnan va-

raisia jaksotuksia kuvaava DA (-2,663, p = 0,001) ja epänormaalia kassavirtaa ku-

vaava R_CFO (-2,786, p = 0,001). Näiden tuloksenjärjestelymuuttujien kasvaessa 

varsinaiset tilintarkastuspalkkiot laskevat. Toisaalta voidaan sanoa, että kulutustuot-

teet ja –palvelut –toimialalla harkinnanvaraisten jaksotusten ja epänormaalin opera-

tiivisen kassavirran väheneminen kasvattaa varsinaisia tilintarkastajapalkkioita. Käy-

tännössä tämä voi olla merkinnyt tilintarkastajan työmäärän kasvua ja sitä kautta 

tuloksenjärjestelyn laskua. Kontrollimuuttujista verrokkitoimialoihin ja koko aineis-

toa koskevista tuloksista poiketen Tappio (-0,329, p = 0,021) ja Velk (0,852, p = 

0,042) ovat merkitseviä muuttujia. Yrityksen tappiollisuus ja velkaantumisaste selit-

tävät  kulutustuotteet ja –palvelut –toimialalla varsinaisia tilintarkastuspalkkioita. 

Tappiollisuuden negatiivinen etumerkki voidaan ajatella johtuvan tilintarkastajan 

oman palkkionsa pienentämisestä saadakseen edes jotain kulujensa kattamiseksi. 

Velkaantumisaste sen sijaan viittaa työmäärän kasvattamiseen tai enemmän koke-

neen tarkastajan käyttöä tilintarkastajan oman riskin vuoksi tai riskilisästä ilman 

työmäärän kasvua.   

Teknologiatoimialalla tilastollisesti merkitseviä selittäviä muuttujia on vain tilintar-

kastajalle maksetut muut palkkiot pienellä negatiivisella kertoimella (-0,046, p = 

0,097). Kontrollimuuttujistakin vain MSV (1,662, p = 0,000) ja KOKO (0,759, p = 

0,000) ovat tilastollisesti merkitseviä. High_Tech -muuttuja on vakio (1) Teknologia-

toimialalla, joten SPSS poisti sen regressioanalyysistä.  Nämä tulokset viittaavat sii-

hen, että teknologiatoimialalla yhtiöiden varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden mää-

räytyminen voisi mennä niin sanottuina listahintoina suhteessa yhtiön kokoon.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että joidenkin muuttujien rooli korostuu varsinaisen 

tilintarkastajan palkkion selittäjänä on tietyillä toimialoilla. Tähän herkkyystestiin 

valitut toimialat vaikuttavat regressioanalyysien tuloksiin, joten tutkimustulosten 

voidaan sanoa olevan herkkiä aineistoon valituille toimialoille.  
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7 YHTEENVETO 

Tässä Pro gradussa tutkitaan tuloksenjärjestelyn vaikutusta tilintarkastajalle makset-

tuihin palkkioihin suomalaisissa listatuissa yhtiöissä vuosina 2008�2014. Tarkoituk-

sena on selvittää vaikuttaako tuloksenjärjestely tilintarkastajalle maksettuihin varsi-

naisiin tilintarkastuspalkkioihin, tilintarkastukseen liittyviin palkkioihin, verokonsul-

taatiopalkkioihin ja muihin palkkioihin. Tuloksenjärjestelyn arvioinnissa otetaan 

huomioon sekä kirjanpidollinen tuloksenjärjestely että todellinen tuloksenjärjestely, 

joiden aiempi tutkimus  (ks. esim. Chen 2009, Cohen ym. 2010 ja Zang 2012) on 

todennut käytettävän toistensa korvaajina ja/tai täydentävinä menetelminä. Todelli-

sen tuloksenjärjestelyn ja tilintarkastajille maksettujen palkkioiden yhteyttä ei ole 

ennen tutkittu suomalaisella aineistolla. 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden 

ja tuloksenjärjestelyn välillä on yhteys. Kokonaisuutena tutkimustulokset viittaavat 

siihen, että tuloksenjärjestelyn määrä tilinpäätöksessä kasvaa tilintarkastajalle mak-

settujen palkkioiden pienentyessä. Yksi syy tähän voi olla tilintarkastajan vähäinen 

käräjöintiriski Suomessa. Myöskin talouselämän yleistä ilmapiiriä voidaan pitää tu-

loksenjärjestelyn sallivana. Tällaisia tutkimustuloksia esimerkiksi Kepsu (2012) löysi 

omassa case -tutkimuksessaan, jossa hän seurasi ja haastatteli yhden listatun yhtiön 

johtohenkilöitä kahden vuoden aikana. Myöskin politiikkojen sanomina on kuultu 

viime aikoina tuloksenjärjestelyn hyväksyvää kannanottoa. Toisaalta tilintarkastajilla 

on hankala puuttua tuloksenjärjestelyyn, joka ei ole laitonta, ja johon lait ja standar-

dit tarjoavat johdolle mahdollisuuden käyttää omaa harkintaa.  

Aiempi tuloksenjärjestelytutkimus on yleisesti keskittynyt harkinnanvaraisten jakso-

tusten käyttöön tuloksenjärjestelyn arvioinnissa ja tutkimustulokset ovat olleet risti-

riitaisia. Frankel ym. (2002) ei löytänyt yhteyttä kokonaispalkkioiden ja tuloksenjär-

jestelyn välillä, minkä he arvelevat johtuvan siitä, että tilintarkastus- ja konsultointi-

palkkioiden yhdistämisellä niiden erisuuntaiset vaikutukset eivät tule esille. Tämän 

tutkimuksen tulokset osoittavat, että tilintarkastajalle maksettujen kokonaispalkkioi-

den ja tuloksenjärjestelyn välillä on yhteys, niin harkinnanvaraisten jaksotuserien 

kuin todellisen tuloksenjärjestelyn osalta. 
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Tilintarkastajalle maksettujen varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden, harkinnanvarais-

ten jaksotusten, epänormaalin liiketoimintakassavirran ja epänormaalien tuotantokus-

tannusten välille löytyi negatiivinen merkitsevä yhteys. Tutkimuksen tulokset poik-

keavat aiempien tutkimusten tuloksista. Antle ym. (2006) tutkimuksen johtopäätös-

ten mukaan tilintarkastuspalkkiot lisäävät tuloksenjärjestelyn, harkinnanvaraisten 

jaksotuserien, määrää tilinpäätöksessä. Sohn (2011) tutkimustulokset viittaavat sii-

hen, että todellisen tuloksenjärjestelyn ja tilintarkastuspalkkioiden välinen suhde on 

positiivinen, ja jota pääasiallisesti ajaa tuotekehitys- ja mainontainvestointien vähen-

täminen tai lykkääminen. Toisin kuin Sohn (2011) tutkimustulokset, tässä tutkimuk-

sessa epänormaalien harkinnanvaraisten kustannusten ja tilintarkastajalle maksettu-

jen palkkioiden välille ei varsinaisissa tutkimustuloksissa löytynyt yhteyttä tilintar-

kastajan palkkioerässä. Herkkyystesteissä mallien outlier -residuaalien poistolla epä-

normaalit harkinnanvaraiset kustannukset tulivat merkitseviksi varsinaisiin tilintar-

kastuspalkkioihin ja verokonsultaatiopalkkioihin positiivisella etumerkiksi. Voidaan-

kin sanoa pienellä varauksella, että epänormaalit harkinnanvaraiset kustannukset 

eivät vaikuta tilintarkastajalle maksettaviin palkkioihin suomalaisella aineistolla.  

Varsinaisissa tutkimustuloksissa ei löytynyt yhteyttä tuloksenjärjestelyn ja tilintar-

kastajalle maksettujen tilintarkastukseen liittyvien palkkioiden osalta. Herkkyystes-

teissä, joissa regressioanalyysissä käytettiin askeltavaa menettelyä pakotetun mallin-

nuksen sijaan, epänormaali operatiivinen kassavirta löytyy selittävänä muuttujana. 

Tämän vuoksi todetaan varauksella, että tuloksenjärjestely ei vaikuta tilintarkastuk-

seen liittyviin palkkioihin. Tämän palkkioerän selitysaste on alhaisin ja palkkiomallia 

tulisi parantaa, mikäli tämän palkkioerän muodostumista halutaan tutkia enemmän. 

Tutkimustulokset tilintarkastajan suorittaman verokonsultaation osalta ovat ristiriitai-

sia. Toisaalta tutkimustulokset verokonsultaatiopalkkioiden osalta viittaa siihen, että 

verokonsultaatiota lisäämällä voidaan pienentää harkinnanvaraisilla jaksotuksilla 

tapahtuvaa itseisarvollista tuloksenjärjestelyä. Ja toisaalta mallissa, jossa muuttujat 

ovat reaalilukuina, harkinnanvaraiset jaksotukset eivät ole enää merkitseviä ja epä-

normaalista operatiivisesta kassavirrasta on tullut merkitsevä negatiivisella kertoi-

mella. Verokonsultaation negatiivisesta yhteydestä tuloksenjärjestelyyn on raportoi-

nut muun muassa Krishnan ja Visvanathan (2011) sekä Habib ja Hasan (2016), joi-

den tutkimuksien johtopäätökset ovat, että tietämys, mikä saavutetaan saman tilintar-
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kastajan toimittaessa verokonsultaatiota ja tilinpäätöksen tarkastuksen, mahdollistaa 

tilintarkastajan rajoittamaan tuloksenjärjestelyä. Tämän tutkimuksen voi sanoa ole-

van linjassa mainittujen tutkimusten johtopäätöksiin. Ja kuten jo aiemmin mainittu, 

herkkyystesteissä mallien outlier -residuaalien poistolla epänormaalit harkinnanva-

raiset kustannukset tulivat merkitseviksi verokonsultaatiopalkkioihin positiivisella 

etumerkillä. Tämä viittaa siihen, että epänormaalien harkinnanvaraisten kustannusten 

kasvaessa tilintarkastajalle maksettu palkkioerä kasvaa. Verokonsultaation ja epä-

normaalien harkinnanvaraisten kustannusten positiivista yhteyttä voidaan yrittää se-

littää yritysten kasvaneella tarpeella verokonsultaatiolle näiden epänormaalien har-

kinnanvaraiset kustannuksien, jotka pitävät sisällään tuotekehitys- sekä hallinnon ja 

markkinoinnin kustannuksia, noustessa. Mutta syy-seuraus yhteyttä ei tässä tutki-

muksessa saada selville, koska tilintarkastusprosessia katsotaan mustana laatikkona, 

jonka sisälle ei nähdä. Ehdotankin lisätutkimusta tilintarkastajan toimittavan vero-

konsultaation ja epänormaalien harkinnanvaraisten kustannusten välisestä yhteydes-

tä. 

Muiden tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden osalta löytyy negatiivinen yhteys 

epänormaalin operatiivisen kassavirran kanssa. Herkkyystesteissä, joissa regressio-

analyysimenetelmä on askeltava sekä puuttuvat havaintopisteet korvattu muuttujan 

keskiarvolla, myös harkinnanvaraiset jaksotukset saavat merkitseviä negatiivisia yh-

teyksiä. Myös tämä osaltaan viittaa samaan johtopäätökseen kuin verokonsultaa-

tiopalveluissa, että kun sama tilintarkastaja toimittaa verokonsultaatiota ja tarkastaa 

tilinpäätöksen, mahdollistaa se tilintarkastajan rajoittamaan tuloksenjärjestelyä.   

Tässä pro gradu tutkimuksessa otetaan huomioon myös tilintarkastajalle maksettujen 

palkkioerien yhteys toisiinsa. Tämä johtuen muun muassa Whisenant ym. (2003) 

tuloksista, joiden mukaan tilintarkastus- ja oheispalkkioiden välillä on simultaaninen 

yhteys, johon vaikuttavat kummankin palkkion määrittämisessä käytetyt muuttujat 

samanaikaisesti. Tutkimustulokseni osoittavat, että varsinaisilla tilintarkastuspalkki-

oilla on positiivinen yhteys muihin palkkioihin. Ja vielä niin, että varsinaiset tilintar-

kastuspalkkiot vaikuttavat enemmän muihin palkkioihin kuin muut siihen. Toisin 

sanoen, on todennäköisempää, että tilintarkastusasiakas ostaa tilintarkastajaltaan 

myös muita palveluita, kuin että muiden palveluiden ostaminen kasvattaisi varsinais-

ten tilintarkastuspalkkioiden määrää. Tilintarkastukseen liittyvillä palkkioilla, vero-
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konsultaatiopalkkioilla ja muilla palkkioilla on myös keskinäisiä yhteyksiä toisiinsa. 

Verokonsultaatiolla ja muilla palkkioilla on negatiivinen yhteys tilintarkastukseen 

liittyviin palkkioihin ja verokonsultaation ja muiden palkkioiden välillä on positiivi-

nen yhteys. Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot ovat muun muassa tilintarkastajalle 

lakisääteisesti kuuluvia tehtäviä ja se näyttää vähentävän verokonsultaation ja mui-

den palkkioiden suuruutta enemmän kuin ne sitä. Yksi selitys tähän voi olla tilintar-

kastajan omasta riippumattomuudesta huolehtiminen oheispalveluiden itsesäätelyllä. 

Aikaisempaa tutkimusta tutkimuksessa tutkittujen eri palkkioerien vaikutuksesta toi-

siinsa ei ole saatavilla, joten vertaaminen ei ole mahdollista. Yhteenvetona palkkio-

erien vaikutuksista toisiinsa voidaan sanoa, että palkkioerillä, pois lukien tilintarkas-

tukseen liittyvät palkkiot, on tämän tutkimuksen mukaan positiivinen vaikutus toi-

siinsa. 

Tutkimuksessa käytettyjen kontrollimuuttujien merkitsevyyden voidaan todeta ole-

van riippuvainen tilintarkastajalle maksetusta palkkioerästä. Yrityksen koko sekä 

korkean teknologian toimiala selittävät kaikkia palkkioeriä. Muuten kontrollimuuttu-

jat selittävät eri palkkioeriä. Kannattavuutta kuvaava pääoman tuottoaste selittää ko-

konais-, varsinaisia tilintarkastus- ja liittyviä palkkioita, ollen negatiivisessa yhtey-

dessä kokonais- ja varsinaisiin tilintarkastuspalkkioihin ja positiivisella pienellä ker-

toimella yhteydessä tilintarkastukseen liittyviin palkkioihin. Ulkomaankauppa sekä 

myyntisaamisten ja varaston määrä selittävät kokonais- ja varsinaisia tilintarkastus-

palkkioita positiivisilla kertoimilla, mutta eivät selitä muita palkkioeriä. Velkaantu-

misaste selittää tilintarkastukseen liittyviä ja verokonsultaatiopalkkioita negatiivisella 

kertoimella. Toimialojen määrä selittää vain tilintarkastukseen liittyviä palkkioita ja 

tappiolla ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä mihinkään palkkioerään.  

Herkkyystestauksessa testattiin varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden osalta tutki-

mustulosten herkkyyttä tarkastettavan yhtiön kokoluokan ja toimialan vaikutukselle. 

Herkkyystestien tulokset osoittavat, että tutkimustulokset ovat herkkiä näiden vaiku-

tukselle. Kokonaisuutena tutkimustulokset voivat osaltaan selittää aiempien tutki-

musten ristiriitaisia tuloksia tilintarkastajan palkkioihin liittyen. Erilaisilla tilintarkas-

tajan palveluilla on erilainen hinnan muodostuminen riippuen muun muassa asia-

kasyrityksen ominaisuuksista. Koska tämän tutkimuksen tutkimusaineisto on koh-

tuullisen suuri ja palkkioerät eriteltyinä, voidaan nämä erilaiset palkkioerien muodos-
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tumiset saada näkyville. Kuitenkin, kuten eri palkkioerien selitysasteita katsoen voi-

daan todeta, niin paljon olisi vielä tutkittava lisää, jotta saadaan selkeä kuva eri palk-

kioerien muodostumismalleista.  

Simunic (1980) mukaan tilintarkastusalalla käyty kilpailu on yksi merkittävä tekijä 

tilintarkastuspalkkioiden tason määräytymisessä. Jos markkinaympäristö on monopo-

listinen ja kilpailu heikkoa, tilintarkastusyhteisöjen on mahdollista periä suurempia 

palkkioita palveluksistaan. Tämä pätee myös toisin päin, eli tarkastuksesta maksetut 

palkkiot laskevat samaan aikaan, kun kilpailu markkinoilla kovenee. Tilintarkastajien 

markkinatilanne on kireä Suomessa ja kilpailu asiakkaista on kovaa. Tilintarkastajat 

saattavat laskea palkkiotaan saadakseen tai pitääkseen asiakkaan. Tämä puolestaan 

luo paineita siihen, kuinka paljon työtunteja tai kalliimpia asiantuntijoita asiakkaa-

seen voidaan käyttää, jotta tilintarkistusyhteisöllekin jää katetta omien kulujen kat-

tamiseen ja mahdollisesti voitolliseen tulokseenkin. Tämän tutkimuksen tulokset 

osoittavat että suomalaisissa listatuissa yhtiöissä tuloksenjärjestely lisääntyy tilintar-

kastajalle maksettujen palkkioiden laskiessa. Tuloksenjärjestely painottuu todelliseen 

tuloksenjärjestelyyn. Tuloksenjärjestelyn lisääntymisen voidaan ajatella johtuvan 

tilintarkastuksen heikommasta laadusta, mikä taas johtaa joustavampaan tilinpäätös-

raportointiin.  Aikaisemmat tutkimukset ovat dokumentoineet, että tilintarkastuksen-

laatu oli alempi vuoden 2008 finanssikriisin aikana ja että korkeampi tilintarkastuk-

senlaatu viittaa korkeampaan tuloksenlaatuun riippumatta finanssikriisistä (Persakis 

& Iatridis 2016).  Toisaalta todelliseen tuloksenjärjestelyyn voi olla hankala puuttua 

ja lisäksi palkkioiden laskiessa neuvotteluihin asiakasyrityksen kanssa on vähemmän 

resursseja. Se, miten paljon tilintarkastaja pystyy käytännössä kaitsemaan tuloksen-

järjestelyä, riippuu siis myös tilintarkastajan maksajasta, ja siitä kuinka paljon hän 

haluaa sitä kaitsettavan.  

Tutkimustulokseni tuovat lisävalaistusta tuloksenjärjestelyn ja tilintarkastajille mak-

settujen palkkioiden välisestä yhteydestä. Tutkimustuloksia voi hyödyntää monet 

tilinpäätöstietojen käyttäjät omissa päätöksenteoissaan esimerkiksi päätöksenteossa 

siitä, että halutaanko vähentää mahdollisesti esiintyvää tuloksenjärjestelyä tilinpää-

töksessä vai ei. Tuloksenjärjestelyn vähentämistä pidetään tilinpäätöksen laadun pa-

rantamisena, ja sitä kautta myös sen informatiivisuuden parantamisena. Chow ym. 

(1982) mukaan, mitä suurempi merkitys tilintarkastuksella yrityksen sidosryhmille 
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on, sitä enemmän se hyötyy tilintarkastuksen korkeammasta laadusta ja on näin val-

mis maksamaan enemmän saadakseen laadukkaampaa tarkastusta. Tutkimuksen tu-

lokset voidaan olettaa olevan yleistettävissä Suomen lisäksi myös muissa samankal-

taisissa tilintarkastusympäristöissä listatuille yrityksille.  

Tutkimuksen heikkoutena voidaan nähdä, että selitettävien tuloksenjärjestelymuuttu-

jien laskennassa käytetään poikkileikkausmalleja, joissa otetaan huomioon vain vuo-

sikohtaiset normaalitasot tuloksenjärjestelylle, eikä toimialavuosikohtaiset normaali-

tasot. Herkkyystestit osoittavat toimialoilla olevan vaikutusta tuloksenjärjestelymuut-

tujien vaikuttavuuteen tilintarkastajan palkkioerään.  Varsinaisia tutkimustuloksia 

voidaan kuitenkin pitää herkkyystestien perusteella luotettavina johtuen aineiston 

kohtuullisesta määrästä, jonka oletetaan lieventävän tätä tutkimuksen heikkoutta.  

Toisena tutkimuksen heikkoutena voidaan todeta olevan tuloksenjärjestelymuuttujien 

laskennassa käytetyt mallit. Dechow ym. (1995)  huomauttavat tutkimuksessaan, että 

jaksotuksiin perustuvien mallien toimivuus tuloksenjärjestelyn mittaamisessa heik-

kenee, jos mittauksen kohteena olevassa yrityksessä esiintyy runsaasti tuloksenjärjes-

telyä. Tutkijat raportoivat myös, että mallit olivat suhteellisen tehottomia, ne saatta-

vat korreloida yrityksen suorituksen kanssa ja että ei-harkinnanvaraiset jaksotuserät 

saattavat ei-tarkoituksenmukaisesti korostaa harkinnanvaraisia jaksotuseriä. Poikki-

leikkausmuunnelman haasteita on yleisesti koko toimialaa koskevan tuloksenjärjeste-

lyn ja jaksotuserien keskiarvoon palautumisen huomioiminen. (Peasnell ym. 2000.) 

Suomalaisessa kontekstissa tuloksenjärjestelyä voidaan arvioida olevan runsaasti, ja 

tällöin tuloksenjärjestelymuuttujien laskennassa käytetyt mallit voivat esimerkiksi 

korreloida yhtiön suorituksen kanssa. Tämä voi luoda harhaa tutkimustuloksiin.  

Tutkimuksen kolmantena heikkoutena voidaan nähdä se, ettei kaikkia tärkeitä tilin-

tarkastajanpalkkioihin vaikuttavia muuttujia voitu ottaa mukaan tutkimukseen tieto-

jen saatavuuden ja ajankäytön optimoinnin vuoksi. Näitä ulosrajattuja muuttujia ovat 

muun muassa asiakassuhteen kesto, tilintarkastajan erikoistuminen ja tilintarkastajan 

vaihto. Muita tärkeitä muuttujia, jotka on rajattu ulos tutkimuksesta, mutta jotka voi-

vat vaikuttaa tutkimustuloksiin, ovat muun muassa yritysjohdon omistuksen osuuden 

vaikutus tilintarkastajalle maksettaviin palkkioeriin ja tuloksenjärjestelyyn. Muun 

muassa Niemi (2005) todistaa tutkimuksessaan tilintarkastukseen käytetyn ajan ja 
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tilintarkastuspalkkioiden olevan pienemmät yrityksille, jotka ovat pääasiallisesti nii-

den oman johtoportaan omistuksessa. Tilintarkastaja voi sallia yhtiöille, joiden joh-

dolla on omistusosuutta yhtiöstä enemmän tuloksenjärjestelyä, koska hän voi pitää 

sitä hyvänä informaationa sidosryhmille. Tilintarkastus- ja konsultaatiopalkkioiden 

välillä oleva yhteys voi johtua Firth (2002) tutkimustulosten mukaisesti yrityskohtai-

siksi tapahtumasta ja muutoksista (esim. sulautumiset, yrityskaupat, osakeannit, uu-

sien järjestelmien käyttöönotot, toimitusjohtajan vaihtumisen sekä yrityksen uudel-

leenorganisoinnit), joiden kontrolloinnin jälkeen muuttujilla ei ole yhteyttä. Näitä 

näkökulmia, ei otettu tässä tutkimuksessa huomioon ja ehdotan lisätutkimusta näiden 

muuttujien mukaan saamiseksi.  

Signalointiin liittyen, operatiivinen kassavirta on, Graham ym. (2005) tekemän haas-

tattelututkimuksen mukaan, yksi kolmesta tärkeimmästä mittarista, jota käytetään 

yrityksissä ulkopuoliselle raportoimiseen. Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat 

siihen, että signalointi tuloksenjärjestelyn muodossa kasvaa (epänormaali operatiivi-

nen kassavirta), kun tilintarkastajalle maksettu palkkio pienenee. Aiempi todellisen 

tuloksenjärjestelyn tutkimus on keskittynyt ylöspäin tuloksenjärjestelyyn ja Chi ym. 

(2011) kuuluttavat omassa tutkimuksessaan lisätutkimusta selvittämään yhteyttä ti-

lintarkastuksen laadun ja alaspäin todellisen tuloksenjärjestelyn välillä. Ehdotankin 

lisätutkimuksia sekä signaloinnin ja tuloksenjärjestelysuunnan että tuloksenjärjeste-

lynsuunnan ja tilintarkastajan palkkioihin yhteyksien tutkimisesta, jotta arvopaperi-

markkinoiden reagointi tuloksenjärjestelyn suunnalle sekä tilintarkastuksen laadulle 

saataisiin selville.   

Neljäs tutkimuksen heikkous liittyy tutkimusaineistoon, jonka keräämisen aikana 

huomattiin, että yhtiöt ovat raportoineet vaihtelevasti varsinkin muiden palveluiden 

osalta. Muiden kuin varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden aineiston hyvyyteen pitää-

kin suhteutua kriittisesti. Moneltakaan yritykseltä ei löytynyt kirjoitettua yrityksen 

omaa luokittelua tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden erittelyistä. Saattaa olla 

lisäksi, että yhtiöiden sisällä on ohjeistukset merkinnöistä muuttuneet tutkimusaikana 

esimerkiksi mitä merkitään verokonsultaatiopalkkioihin ja mitä muiden palkkioihin. 

Tämä vaikuttaa aineiston hyvyyteen suoraan.  
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Tilintarkastajan palkkioiden julkaisuun on tullut tämän pro gradu tutkimuksen aikana 

muutos. 1.1.2016 alkaen tilintarkastajan palkkioita ei ole lain mukaan enää pakko 

julkaista; ei asiakasyrityksen eikä tilintarkastusyhteisön toimesta. Tilintarkastaja ke-

rää tiedot asiakasrekisteriin, joka ei ole julkinen rekisteri, joten siitä ei luovuteta tie-

toja ulkopuolisille lukuun ottamatta viranomaisia, kuten esimerkiksi Tilintarkastus-

valvontaa (Hallituksen esitys 2016). Uudistettu listayhtiöiden hyvä hallinnointikoodi 

(2015) suosittelee julkaisemaan tilintarkastajalle maksetut tilintarkastuspalkkiot ja 

tilintarkastajalle maksetut palkkiot tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 

erillisessä hyvää hallintapaa esittelevässä CG -raportissa (Corporate Governance) 

yrityksen nettisivuilla. Suosituksesta ei saa poiketa. Muutos on mielenkiintoinen ja 

vaikuttaa ehkä enemmän ei-julkisiin yhteisöihin kuin listattuihin yrityksiin, koska 

listattujen yhtiöiden sidosryhmät odottavat saavansa tiedon tilintarkastajalle makse-

tuista palkkioista voidakseen arvioida tämän tiedon kautta esimerkiksi tilintarkasta-

jan riippumattomuutta ja tilinpäätöksen oikeellisuutta. Se, miten muutos vaikuttaa 

palkkioiden määrään jää nähtäväksi. Toisaalta muutos yksinkertaistaa tilintarkastajal-

le maksettujen palkkioiden raportointia, toisaalta se piilottaa eri palkkioerät, ja näin 

ollen täsmälleen tämän tutkimuksen kaltainen tutkimusasetelma ei ole mahdollista 

enää toistaa. Kuitenkin muutoksesta huolimatta, ehdotan lisätutkimusta kansainväli-

sellä aineistolla selvittämään sijoittajasuojan sekä lisäksi tilintarkastustoimialan 

markkinoiden kilpailutilanteen vaikutusta tuloksenjärjestelymuuttujiin ja tilintarkas-

tajalle maksettaviin palkkioihin.  

Tämän tutkimuksen aineistosta erikseen laskettuna havaitaan, että yksittäisistä ha-

vainnoissa noin 20 prosentissa ovat konsultaatiopalkkiot suuremmat kuin varsinai-

sesta tilintarkastuksesta maksetut palkkiot, mikä voi osoittaa riippumattomuuden 

uhan olevan olemassa myös suomalaisessa kontekstissa. Aiemmat tutkimukset liitty-

en tilintarkastajan riippumattomuuteen seuraavat juuri näitä suhdemittareita, joiden 

liian suuri määrä koetaan uhaksi tilintarkastajan riippumattomuudelle (ks. esim. 

Simunic 1984). Ehdotan jatkotutkimuksia tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden 

suhteiden yhteydestä tuloksenjärjestelyyn.   
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Liite 1  

Tuloksenjärjestelymuuttujien DA, R_CFO, R_PROD ja R_DISX vuosittaisia 

kuvailevia tunnuslukuja 

Vuosi Muuttuja N Mediaani Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi Varianssi 
2008 DA      90 0,0035126 0,0095044  0,0811925   -0,2842982  0,3791390    0,0065922    

R_CFO 90 0,0614163 0,0625129 0,0985492 -0,3276164 0,2542905 0,0097119 
R_PROD 90 -0,1715267 -0,1985490  0,1851862  -0,7942511  0,3041461 0,0342939 
R_DISX 90 0,0285287 0,0868528 0,2896105 -0,6554553 1,0533012 0,0838742 

2009 DA 90 -0,0036929  -0,0105026   0,0785806    -0,3761676 0,1380751    0,0061749  
R_CFO 90 0,0381534 0,0320717 0,0926919 -0,3015692   0,2515080 0,0085918   
R_PROD 90 -0,1642194 -0,1825599 0,1486752 -0,9889467 0,1065642 0,0221043 
R_DISX 90 0,0696446 0,1245704 0,2569541 -0,3583005 1,0447820 0,0660254 

2010 DA      90 -0,0021186   -0,0043565    0,1420211    -0,8105441  0,8109726   0,0201700  
R_CFO 90 0,0309258 0,0302320 0,1030403 -0,4348018 0,2617456 0,0106173   
R_PROD 90 -0,1212490 -0,1594577 0,2522318 -1,0770956 0,3586958  0,0636209 
R_DISX 90 0,0820508 0,1572996 0,4293968 -0,3485890 3,1796271 0,1843817 

2011 DA 90 -0,0115733   -0,0167276    0,0771088  -0,2956926  0,1218199    0,0059458  
R_CFO 90 -0,0199707 -0,0211881 0,2058113  -1,6122150   0,5398232 0,0423583  
R_PROD 90 -0,1056558 -0,1519061 0,2511160 -1,0994488 0,3154452 0,0630593  
R_DISX 90 0,0805586 0,1106686 0,2706750 -0,3087288 1,4232650 0,0732650 

2012 DA      90 -0,0029906    -0,0038563    0,0736859    -0,1587802   0,1704323    0,0054296    
R_CFO 90 0,0332470 0,0388000 0,0775079 -0,2332794 0,2497330 0,0060075 
R_PROD 90 0,0216561 -0,0109018 0,3352651 -1,6529141  0,6362428 0,1124027 
R_DISX 90 0,0232285 0,0967649 0,3275802 -0,6263849 1,7844424 0,1073088 

2013 DA      90 0,0083990  0,0241993  0,1160106  -0,1964096   0,7090917   0,0134585 
R_CFO 90 0,0557656 0,0587981 0,0768649   -0,2026229 0,2241705 0,0059082 
R_PROD 90 -0,0548245 -0,1042521  0,3194390 -1,6600526 0,4863526  0,1020413  
R_DISX 90 0,0441623 0,0931833 0,3384292 -0,6620673 1,8014598 0,1145344 

2014 DA      90 -0,000532591 -0,0038674  0,0674597    -0,1734772   0,1704312    0,0045508  
R_CFO 90 0,0240110 0,0185081  0,0869165 -0,3149822 0,2503634 0,0075545   
R_PROD 90 -0,0157079 -0,0473202  0,3092344 -1,5628742 0,5553497 0,0956259 
R_DISX 90 0,0381887 0,1061899 0,3399615 -0,7664955 1,9245543 0,1155738 
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                 Liite 2 

Muuttujien kuvaavia tunnuslukuja ennen ja jälkeen winsoroinnin 

Muuttuja Havainnot Mediaani Keskiarvo 
Keski-
hajonta Minimi Maksimi Vinous Huipukkuus 

 Paneeli A: Ennen winsorointia 

JARJ 630 0,49 0,57 0,37 0,06 3,79 2,55 13,13 

|REM| 630 0,42 0,50 0,35 0,04 3,65 2,53 12,73 

DA 630 -0,01 -0,01 0,10 -0,82 0,84 0,75 21,73 

|DA| 630 0,04 0,06 0,07 0,00 0,84 5,24 44,02 

R_CFO 630 0,04 0,03 0,12 -1,61 0,54 -4,62 63,73 

|R_CFO| 630 0,06 0,08 0,09 0,00 1,61 8,38 131,35 

R_PROD 630 -0,11 -0,12 0,27 -1,66 0,64 -1,20 5,00 

|R_PROD| 630 0,16 0,21 0,21 0,00 1,66 2,71 11,74 

R_DISX 630 0,05 0,11 0,33 -0,77 3,18 2,69 16,59 

|R_DISX| 630 0,13 0,21 0,27 0,00 3,18 4,14 29,65 

ROA 630 0,03 0,01 0,15 -1,93 0,53 -5,89 61,92 

KOKO 630 12,40 12,61 1,86 8,61 17,01 0,19 -0,84 

Velk 630 0,57 0,56 0,21 0,11 3,63 5,95 81,44 

MSV 630 0,34 0,35 0,18 0,00 0,91 0,37 -0,34 

Varsinaiset 
tilintarkastus-
palkkiot 

630 12,21 12,34 1,27 9,80 15,25 0,30 -0,86 

Liittyvät 
palkkiot 

129 10,31 10,12 1,99 6,91 14,81 -0,04 -1,04 

Vero-
konsultaatio-
palkkiot 

358 11,07 10,98 1,66 6,91 14,51 -0,21 -0,36 

Muut palkkiot 526 11,43 11,27 1,58 6,91 15,15 -0,15 -0,54 

Kokonais-
palkkiot 

630 12,62 12,81 1,29 10,13 15,59 0,28 -0,80 

 Paneeli B: Winsoroinnin jälkeen 

JARJ 630 0,49 0,56 0,34 0,10 2,03 1,61 3,68 

|REM| 630 0,42 0,50 0,33 0,07 1,91 1,65 3,59 

DA 630 -0,01 -0,01 0,08 -0,28 0,35 0,59 3,35 

|DA| 630 0,04 0,06 0,07 0,00 0,84 5,24 44,02 
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R_CFO 630 0,04 0,03 0,09 -0,29 0,24 -0,39 0,98 

|R_CFO| 630 0,06 0,08 0,06 0,00 0,30 1,19 1,11 

R_PROD 630 -0,11 -0,12 0,26 -1,06 0,45 -0,77 1,96 

|R_PROD| 630 0,16 0,21 0,19 0,00 1,06 1,95 4,88 

R_DISX 630 0,05 0,11 0,28 -0,41 1,24 1,42 3,05 

|R_DISX| 630 0,13 0,20 0,23 0,00 1,24 2,20 5,58 

ROA 630 0,03 0,01 0,11 -0,54 0,23 -2,24 8,22 

KOKO 630 12,40 12,61 1,86 8,95 16,80 0,19 -0,87 

Velk 630 0,57 0,56 0,15 0,19 1,00 -0,13 0,49 

MSV 630 0,34 0,35 0,18 0,02 0,91 0,37 -0,35 

Varsinaiset 
tilintarkastus 
Palkkiot 

630 12,21 12,34 1,27 10,13 15,10 0,31 -0,89 

Liittyvät 
palkkiot 

630 6,91 7,57 1,57 6,91 14,35 2,37 4,38 

Vero- 
konsultaatio- 
palkkiot 

630 8,85 9,22 2,38 6,91 14,51 0,41 -1,29 

Muut palkkiot 630 10,88 10,74 1,87 8,01 14,51 -0,05 -1,11 

Kokonais- 
Palkkiot 

630 12,62 12,82 1,28 10,57 15,52 0,29 -0,82 
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Korrelaatiomatriisi kokonaisuutena         Liite 3 

Spearman (y) 
/ Pearson (x)  

Kokonais-
palkkiot 

Varsinaiset 
tilintarkastus-
palkkiot 

Liittyvät  
palkkiot 

Vero-
konsultaatio-
palkkiot 

Muut  
palkkiot JARJ |DA| |REM| DA R_CFO |R_CFO| R_PROD |R_PROD| R_DISX |R_DISX| NBS Foreign MSV Tappio Velk ROA High_Tech KOKO 

Kokonais-
palkkiot 1 0,959** 0,375** 0,548** 0,650**  -0,160**  -0,114**  -0,139** -0,020 -0,072  -0,154** 0,096*  -0,141** 0,009 -0,040 0,293** 0,440** 0,046  -0,149** 0,143** 0,123**  -0,078* 0,861** 

Varsinaiset 
tilintarkastus-
palkkiot 

0,952** 1 0,378** ,481** 0,498** -0,171** -0,126** -0,150** -0,017 -0,048 -0,196** 0,096* -0,143** 0,015 -0,034 0,300** 0,426** 0,074  -0,171** 0,127** 0,151**  -0,113** 0,858** 

Liittyvät 
palkkiot 

0,299** 0,299** 1 0,122** 0,024 -0,093* 0,011 -0,100* 0,062 -0,011 -0,040 0,105** -0,089* -0,0240 -0,050 0,090* 0,137** -0,0160  -0,086* 0,0060 0,0760 -0,029 0,408** 

Vero-
konsultaatio-
palkkiot 

0,511** 0,442** 0,124** 1 0,364** -0,0390 -0,111** -0,018 -0,000 -0,014 -0,054 -0,006 -0,034 0,042 0,022 0,209** 0,266** 0,018  -0,141** 0,022 0,133** 0,175** 0,464** 

Muut 
palkkiot 0,653** 0,496** 0,038 0,364** 1 -0,056 -0,025 -0,051 -0,062 -0,114** -0,059 0,038 -0,064 -0,010 -0,021 0,185** 0,220** -0,020 -0,014 0,165** -0,017 0,037 0,467** 

JARJ -0,208** -0,213** -0,063 -0,074 -0,085* 1 0,252** 0,980** 0,002 0,109** 0,334** -0,392** 0,585** 0,508** 0,688** -0,122** -0,020 -0,054 -0,025  -0,147** 0,045 0,156**  -0,223** 
|DA| -0,132** -0,139** 0,025 -0,119** -0,048 0,248** 1 0,068 0,166** -0,130** 0,205** 0,090* -0,013 -0,025 -0,037 -0,083*  -0,098* 0,021 0,151** 0,030  -0,247** 0,116**  -0,166** 
|REM| -0,185** -0,188** -0,075 -0,054 -0,078* 0,968** 0,064 1 -0,022 0,131** 0,311** -0,419** 0,604** 0,522** 0,710** -0,109** -0,006 -0,067 -0,054  -0,162** 0,093* 0,137**  -0,194** 
DA -0,045 -0,042 0,042 -0,0142 -0,080* -0,137** -0,159** -0,121** 1 -0,328** 0,0030 0,067 -0,060 0,002 -0,020 0,062  -0,120** 0,134**  -0,237** -0,071 0,312** -0,016 0,025 
R_CFO -0,073 -0,053 -0,049 -0,0196 -0,104** 0,197** -0,005 0,209** -0,357** 1 0,272** -0,211** 0,146** -0,022 0,023 -0,034 0,097*  -0,164**  -0,353**  -0,280** 0,482** 0,062 0,030 
|R_CFO| -0,115** -0,149** -0,001 -0,020 -0,054 0,374** 0,220** 0,352** -0,129** 0,462** 1 -0,154** 0,151** -0,020 0,004 -0,132** -0,059 -0,018  -0,115**  -0,101* 0,089* 0,113**  -0,158** 
R_PROD 0,107** 0,103** 0,103** 0,021 0,059 -0,368** 0,013 -0,388** 0,065 -0,247** -0,182** 1 -0,643** 0,002 -0,006 0,107** 0,004 0,144** 0,122** 0,160**  -0,127**  -0,156** 0,153** 
|R_PROD| -0,136** -0,129** -0,0750 -0,076 -0,077 0,567** 0,018 0,597** -0,073 0,168** 0,167** -0,552** 1 -0,048 -0,049 -0,119** 0,003 -0,046  -0,090*  -0,132** 0,112** 0,159** -0,217** 
R_DISX 0,002 0,006 -0,025 0,053 -0,000 0,319** -0,021 0,331** -0,018 -0,021 -0,013 -0,002 -0,055 1 0,741** -0,065 -0,015 -0,044 0,020 -0,047 -0,004 -0,064 0,007 
|R_DISX| -0,075 -0,072 -0,010 0,031 -0,020 0,616** 0,013 0,647** -0,078* 0,011 0,026 -0,033 -0,035 0,443** 1 -0,008 0,019 -0,046 0,019 -0,075 0,035 0,025 -0,036 
NBS 0,293** 0,298** 0,138** 0,162** 0,178** -0,118** -0,072 -0,101* 0,087* -0,067 -0,128** 0,082* -0,082* -0,114** -0,025 1 0,109** 0,053  -0,110** 0,120** 0,097* 0,185** 0,299** 
Foreign 0,459** 0,451** 0,127** 0,260** 0,225** -0,035 -0,004 -0,025 -0,107** 0,077 -0,006 0,014 0,011 -0,027 0,003 0,107** 1 0,079*  -0,127**  -0,114** 0,156** 0,003 0,393** 
MSV 0,047 0,079* 0,017 0,003 -0,027 -0,089* 0,085* -0,097* 0,117** -0,175** -0,034 0,128** 0,003 -0,076 -0,072 0,065 0,087* 1  -0,117** 0,143** 0,070 0,088*  -0,079* 
Tappio -0,155** -0,181** -0,063 -0,131** -0,023 0,014 0,167** -0,027 -0,227** -0,359** -0,140** 0,112** -0,068 0,019 0,036 -0,096*  -0,127**  -0,113** 1 0,228**  -0,690** -0,017  -0,221** 
Velk 0,175** 0,153** 0,019 0,031 0,183** -0,156** 0,103** -0,180** 0,022 -0,304** -0,183** 0,188** -0,131** -0,084* -0,096* 0,178**  -0,095* 0,139** 0,221** 1  -0,384** 0,049 0,117** 
ROA 0,070 0,076 0,045 0,084* -0,008 0,106** -0,148** 0,141** 0,218** 0,535** 0,267** -0,185** 0,158** -0,025 0,008 0,025 0,119** 0,054  -0,777**  -0,349** 1 -0,023 0,255** 
High_Tech -0,086* -0,123** 0,013 0,174** 0,037 0,181** 0,124** 0,147** -0,018 0,063 0,082* -0,165** 0,161** -0,081* 0,071 0,207** 0,003 0,091* -0,017 0,044 0,089* 1   -0,263** 
KOKO 0,860** 0,857** 0,319** 0,442** 0,485** -0,254** -0,170** -0,216** -0,009 0,0320 -0,107** 0,144** -0,194** 0,010 -0,071 0,288** 0,409**  -0,082*  -0,234** 0,163** 0,154**  -0,265** 1 
** (*) Korrelaatio on merkitsevä 0.01 (0.05) merkitsevyystasolla (2-tailed). 
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                 Liite 4 

Herkkyystestaus: Stepwise –menetelmän käytön vaikutus 

Stepwise: Sisäänottokriteeri: F-testin p-arvo  ≤ 0,100 & Poisheittokriteeri: F-testin p-arvo ≥ 0,101. 

Muuttuja 
Kokonais-
palkkiot 

Pr > |t| 
Varsinaiset 
tilintarkastus-
palkkiot 

Pr > 
|t| 

Liittyvät 
palkkiot  

Pr > 
|t| 

Vero-
konsultaatio-
palkkiot  

Pr > 
|t| 

Muut palk-
kiot 

Pr > 
|t| 

Vakio 4,171*** 0,000 3,537*** 0,000 2,377*** 0,000 -1,835** 0,030 2,782***  0,000 

NBS       -0,072* 0,055     
 

 

Foreign 0,298*** 0,000 0,235*** 0,000         
 

 

MSV 0,724*** 0,000 1,000*** 0,000         
 

 

Tappio                 
 

 

Velk             -1,204** 0,021 
 

 

ROA -0,859** 0,005 -1,020*** 0,000         
 

 

High_Tech 0,411*** 0,000 0,182*** 0,002 0,601*** 0,000 1,572*** 0,000 0,606***  0,000 

KOKO 0,624*** 0,000 0,551*** 0,000 0,435*** 0,000 0,511*** 0,000 0,355***  0,000 

Varsinaiset 
tilintarkastus-
palkkiot 

    0,197** 0,028 0,322*** 0,010 0,361***  0,000 

Liittyvät palk-
kiot   0,039** 0,021   -0,150*** 0,007 -0,254***  0,000 

Vero-
konsultaatio-
palkkiot 

  0,025** 0,035 -0,077*** 0,007   0,064** 0,041 

Muut palkkiot   0,059*** 0,000 -0,212*** 0,000 0,122* 0,015   

DA -0,705* 0,053             -2,323***  0,003 

R_CFO -1,254*** 0,000     -1,046* 0,086     -3,131***  0,000 

R_PROD -0,303*** 0,001 -0,285*** 0,003            

R_DISX                    

N 630   630   630   630   630  

R2 0,804   0,792   0,238   0,341   0,340  

Korjattu R2 0,801  0,789   0,230   0,334   0,333  

F-testi 317,966*** 0,000 262,189*** 0,000 27,781*** 0,000 53,680  0,000 45,829***  0,000 

* = 10 %:n merkitsevyystaso, ** = 5 %:n merkitsevyystaso ja *** 1 %:n merkitsevyystaso 
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                 Liite 5  

Herkkyystestaus: Winsoroinnin vaikutus – Puuttuvat havaintopisteet korvattu 

keskiarvolla 

Muuttuja Kokonais-
palkkiot 

 Pr > 
|t| 

Varsinaiset 
tilintarkas-
tus-
palkkiot 

 Pr > 
|t| 

Liittyvät 
palkkiot 

 Pr > 
|t| 

Vero-
konsultaatio-
palkkiot 

 Pr > 
|t| 

muut palk-
kiot 

 Pr > 
|t| 

Vakio 4,087*** 0,000 1,965*** 0,000 7,875*** 0,000 2,694*** 0,000 2,392*** 0,000 

NBS -0,003 0,830 0,002 0,881 -0,021 0,367 0,050* 0,056 0,019 0,472 

Foreign 0,300*** 0,000 0,268*** 0,000 -0,199** 0,047 -0,376*** 0,001 0,051 0,658 

MSV 0,813*** 0,000 0,947*** 0,000 -0,642*** 0,002 0,306 0,196 -0,326 0,180 

Tappio 0,012 0,855 -0,010 0,872 0,007 0,940 -0,005 0,959 0,005 0,966 

Velk -0,151 0,351 -0,244 0,120 -0,005 0,982 -0,458* 0,089 0,641** 0,021 

ROA -1,074*** 0,000 -0,923*** 0,001 0,041 0,923 -0,649 0,172 0,558 0,253 

High_Tech 0,409*** 0,000 0,197*** 0,000 -0,034 0,695 0,149 0,122 0,144 0,146 

KOKO 0,633*** 0,000 0,488*** 0,000 0,061 0,171 0,036 0,465 0,299*** 0,000 

varsinaiset 
tilintarkastus-
palkkiot 

        0,197*** 0,001 0,466*** 0,000 0,295*** 0,000 

Liittyvät palk-
kiot 

    0,084*** 0,001     0,034 0,459 -0,091* 0,051 

Vero-
konsultaatio-
palkkiot 

    0,158*** 0,000 0,027 0,459     0,180*** 0,000 

Muut palkkiot     0,094*** 0,000 -0,068* 0,051 0,171*** 0,000     

DA 0,072 0,799 -0,052 0,850 0,477 0,259 1,527*** 0,001 -1,406*** 0,004 

R_CFO -0,684*** 0,003 -0,356 0,118 0,333 0,339 1,734*** 0,000 -1,669*** 0,000 

R_PROD -0,315*** 0,000 -0,219** 0,013 0,177 0,188 -0,231 0,127 -0,163 0,294 

R_DISX 0,078 0,269 0,093 0,174 -0,094 0,370 0,032 0,784 -0,057 0,636 

N 630   630   630   630   630   

R2 0,804   0,815   0,127   0,435   0,551   

Korjattu R2 0,800   0,811   0,106   0,421   0,540   

F-testi 210,890*** 0,000 180,387*** 0,000 5,963*** 0,000 31,506*** 0,000 50,255*** 0,000 

* = 10 %:n merkitsevyystaso, ** = 5 %:n merkitsevyystaso ja *** 1 %:n merkitsevyystaso 
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                 Liite 6 

Herkkyystestaus: Winsoroinnin vaikutus – puuttuvia havaintopisteitä ei korva-

ta 

Muuttujat 
Varsinaiset 
tilintarkastus-
palkkiot 

Pr > 
|t| 

Liittyvät 
palkkiot Pr > |t| 

Vero-
palvelu-
palkkiot 

Pr > 
|t| 

Muut 
palkkiot 

Pr > 
|t| 

Vakio 3,605*** 0,000 0,532 0,799 -3,383*** 0,007 0,524 0,730 

NBS 0,019 0,634 0,088 0,439 -0,177*** 0,010 -0,044 0,597 

Foreign -0,116 0,669 -1,443* 0,066 -0,370 0,448 0,145 0,801 

MSV 0,027 0,939 -2,183** 0,035 1,749*** 0,005 -0,912 0,231 

Tappio 0,277 0,105 0,231 0,645 -0,371 0,228 0,465 0,201 

Velk 1,051 0,113 -1,208 0,536 -3,036*** 0,010 1,890 0,181 

ROA -0,580 0,616 2,749 0,415 -0,619 0,765 3,559 0,144 

High_Tech -0,156 0,352 -1,034** 0,032 0,878*** 0,003 0,527 0,137 

KOKO 0,374*** 0,000 0,088 0,707 0,118 0,414 0,181 0,288 

Varsinaiset 
tilintarkastus-
palkkiot 

    0,629* 0,078 0,714*** 0,001 0,244 0,351 

Liittyvät palk-
kiot 

0,074* 0,078     0,127* 0,092 -0,037 0,683 

Vero-
konsultaatio-
palkkiot 

0,222*** 0,001 0,336* 0,092     0,414*** 0,003 

Muut palkkiot 0,054 0,351 -0,069 0,683 0,297*** 0,003     

DA 0,073 0,933 -2,568 0,306 1,819 0,237 -2,855 0,115 

R_CFO -0,503 0,614 -1,763 0,545 2,370 0,183 -3,658* 0,081 

R_PROD -0,349* 0,087 0,298 0,621 -0,631* 0,085 0,151 0,730 

R_DISX 0,183 0,343 -0,130 0,819 -0,120 0,731 -0,278 0,499 

N 82   82   82   82   

R2 0,883   0,616   0,786   0,670   

Korjattu R2 0,857   0,529   0,737   0,595   

F-testi 33,312*** 0,000 7,064*** 0,000 16,136*** 0,000 8,945*** 0,000 

* = 10 %:n merkitsevyystaso, ** = 5 %:n merkitsevyystaso ja *** 1 %:n merkitsevyystaso 
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                 Liite 7 

Herkkyystestaus: Outlierien vaikutus 

Outlierien vaikutus: Poistetaan outlierit => 2 tai yli. 

Muuttuja 
Kokonais-
palkkiot 

Pr > 
|t| 

Varsinaiset 
tilintarkastus-
palkkiot 

Pr > 
|t| 

Liittyvät 
palkkiot 

Pr > 
|t| 

Vero-
konsultaa-
tio-palkkiot 

Pr > 
|t| 

Muut 
palkkiot 

Pr > 
|t| 

Vakio 4,161*** 0,000 3,324*** 0,000 5,445*** 0,000 -4,539*** 0,000 1,254** 0,045 

NBS 0,000 0,982 0,031** 0,027 -0,024 0,307 -0,105** 0,027 -0,064* 0,076 

Foreign 0,289*** 0,000 0,188*** 0,001 -0,017 0,865 0,014 0,946 0,084 0,576 

MSV 0,857*** 0,000 1,007*** 0,000 0,132 0,545 -0,078 0,858 -0,991*** 0,003 

Tappio -0,048 0,498 -0,040 0,527 -0,105 0,327 -0,192 0,376 0,161 0,328 

Velk -0,342* 0,053 -0,261 0,105 -0,366 0,169 -1,159** 0,031 1,113*** 0,006 

ROA -1,233*** 0,001 -0,877*** 0,007 -1,339** 0,013 0,332 0,767 -0,723 0,381 

High_Tech 0,402*** 0,000 0,268*** 0,000 0,519*** 0,000 2,048*** 0,000 0,587*** 0,000 

KOKO 0,636*** 0,000 0,563*** 0,000 0,343*** 0,000 0,654*** 0,000 0,479*** 0,000 

Varsinaiset 
tilintarkastus-
palkkiot 

      -0,053 0,368 0,320*** 0,008 0,357*** 0,000 

Liittyvät 
Palkkiot 

  0,042*** 0,005     -0,120** 0,021 -0,302*** 0,000 

Vero-
konsultaatio-
palkkiot 

  0,025** 0,018 -0,058*** 0,002     0,093*** 0,001 

Muut palkkiot   0,072*** 0,000 -0,133*** 0,000 0,192*** 0,000     

DA -0,663* 0,066 -0,725** 0,028 0,520 0,352 -0,900 0,425 -0,298 0,723 

R_CFO -1,025*** 0,004 -0,666** 0,038 -0,525 0,338 -1,914* 0,086 -1,420* 0,082 

R_PROD -0,325*** 0,001 -0,267*** 0,002 0,044 0,757 -0,228 0,428 0,050 0,816 

R_DISX 0,070 0,374 0,140** 0,050 -0,007 0,951 0,527** 0,033 -0,091 0,624 

N 624   601   579   603   596   

R2 0,813   0,852   0,192   0,496   0,520   

Korjattu R2 0,809   0,848   0,170   0,483   0,507   

F-testi 
221,513**
* 

0,000 
224,017*** 0,000 8,906*** 0,000 38,451*** 0,000 41,809*** 0,000 

* = 10 %:n merkitsevyystaso, ** = 5 %:n merkitsevyystaso ja *** 1 %:n merkitsevyystaso 
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                Liite 8 

Herkkyystestaus: Kokoluokan vaikutus 

Selitettävä muuttuja: Varsinaiset tilintarkastuspalkkiot 

Muuttuja 
Suuri  
Yhtiö 

Pr > |t| 
Keskikokoinen  
yhtiö 

Pr > |t| 
Pieni  
yhtiö 

Pr > |t| 

Vakio 5,891*** 0,000 4,458*** 0,000 5,802*** 0,000 

NBS -0,036 0,294 0,018 0,522 0,052 0,112 

Foreign -0,245 0,357 0,659*** 0,000 0,256*** 0,001 

MSV 2,365*** 0,000 0,559** 0,035 0,805*** 0,000 

Tappio -0,163 0,386 -0,120 0,387 -0,060 0,524 

Velk -1,165 0,127 -0,754* 0,051 -0,055 0,802 

ROA -6,991*** 0,000 -0,745 0,465 -0,156 0,712 

High_Tech 0,141 0,351 0,051 0,688 0,353*** 0,001 

KOKO 0,454*** 0,000 0,507*** 0,000 0,454*** 0,000 

Liittyvät palkkiot 0,038 0,107 0,073** 0,024 -0,022 0,697 

Verokonsultaatio-
palkkiot 

0,069*** 0,001 0,058** 0,011 -0,083*** 0,001 

Muut palkkiot 0,042 0,138 -0,004 0,852 0,063** 0,023 

DA 1,490 0,156 -1,196 0,144 -1,039** 0,020 

R_CFO 0,097 0,926 -1,361* 0,075 -0,991** 0,034 

R_PROD -0,536** 0,023 -0,346* 0,096 -0,158 0,188 

R_DISX 0,049 0,814 -0,020 0,870 0,118 0,338 

N 140   217 
 

273   

R2 0,659   0,598   0,508   

Korjattu R2 0,618   0,568   0,479   

F-testi 16,007*** 0,000 19,916*** 0,000 17,660*** 0,000 

* = 10 %:n merkitsevyystaso, ** = 5 %:n merkitsevyystaso ja *** 1 %:n merkitsevyystaso 

N = havaintojen lukumäärä. Yritysten määrä on havaintojen lukumäärä jaettuna seitsemällä. 
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                 Liite 9 

Herkkyystestaus: Toimialan vaikutus 

Selitettävä muuttuja: Varsinaiset tilintarkastuspalkkiot 

Muuttujat 
Teollisuus-
tuotteet ja –
palvelut 

 Pr > |t| 
Kulutus-
tuotteet ja -
palvelut 

 Pr > |t| Teknologia  Pr > |t| 

Vakio 3,448*** 0,000 2,480*** 0,000 2,908*** 0,000 

NBS -0,036 0,265 0,034 0,307 -0,024 0,648 

Foreign 0,317** 0,012 0,150 0,148 0,005 0,970 

MSV 0,468** 0,059 2,054*** 0,000 1,662*** 0,000 

Tappio -0,112 0,391 -0,329** 0,021 -0,140 0,325 

Velk -0,204 0,587 0,852** 0,042 0,281 0,449 

ROA -1,228* 0,092 1,442 0,233 -0,735 0,128 

High_Tech 0,393*** 0,009 0,239** 0,025 a)   

KOKO 0,557*** 0,000 0,623*** 0,000 0,759*** 0,000 

Liittyvät palkkiot 0,036 0,315 0,078** 0,015 0,004 0,943 

Verokonsultaatio-palkkiot 0,015 0,488 0,036 0,147 -0,046* 0,097 

Muut palkkiot 0,089*** 0,002 -0,030 0,218 -0,005 0,908 

DA -0,912 0,227 -2,663*** 0,001 0,380 0,472 

R_CFO -1,057 0,141 -2,786*** 0,001 0,531 0,325 

R_PROD -0,587*** 0,005 -0,186 0,298 -0,194 0,184 

R_DISX 0,063 0,663 -0,088 0,514 0,193 0,188 

N 252   168   105   

R2 0,757   0,845   0,847   

Korjattu R2 0,741   0,829   0,823   

F-testi 48,999*** 0,000 55,049*** 0,000 35,482*** 0,000 

* = 10 %:n merkitsevyystaso, ** = 5 %:n merkitsevyystaso ja *** 1 %:n merkitsevyystaso 

N = havaintojen lukumäärä. Yritysten määrä on havaintojen lukumäärä jaettuna seitsemällä. 

a) High_Tech muuttuja on vakio (arvo 1), jonka vuoksi poistettu regressioanalyysistä. 

 


