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1 JOHDANTO 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, onko tilintarkastajan asiakkailleen 

tilintarkastuksen lisäksi tarjoamilla muilla palveluilla vaikutusta tilintarkastajan 

riippumattomuuteen. Jo pitkään etenkin niin kutsutut ”Big 4” -yritykset ovat 

tarjonneet asiakkailleen tilintarkastuksen ohella myös muita palveluita, kuten 

konsultointia ja neuvontaa lakiasioissa. Yksinkertaistamisen vuoksi myöhemmin 

tässä tekstissä näihin palveluihin viitataan käyttämällä sanaa oheispalvelut. 

Suomen tilintarkastuslain (18.9.2015/1141) luvun 4 mukaan tilintarkastajan tulee olla 

riippumaton kirjanpitovelvollisen yhteisön ja säätiön tilintarkastuksen kattaman ajan 

sekä järjestettävä toimintansa siten, että riippumattomuus on turvattuna. Yhtenä 

riippumattomuuden vaarantavana seikkana pidetään laissa sitä, että tilintarkastajalla 

on taloudellisia tai muita etuuksia tilintarkastettavassa yhteisössä tai säätiössä, tai 

hänellä on muu kuin tavanomainen liikesuhde yhteisöön tai säätiöön. 

Tilintarkastuslain luvussa 4 määritellään myös tilintarkastajan ammattieettiset 

periaatteet, joiden mukaan tilintarkastajan on suoritettava tilintarkastuslaissa 

tarkoitetut tehtävät ammattitaitoisesti, rehellisesti, objektiivisesti ja ammatillinen 

kriittisyys säilyttäen sekä yleinen etu huomioon ottaen. Yhdysvaltojen 

arvopaperimarkkinoita valvova elin Securities and Exchange Comission (SEC) 

puolestaan julkaisi uudistetut tilintarkastajan riippuvuutta koskevat säännökset 

marraskuussa vuonna 2000. Näiden säännösten nojalla useimpien suurimpien 

yritysten täytyy 5. helmikuuta 2001 ja sen jälkeen jätetyissä valtakirjoissa tuoda ilmi 

tilinpäätöksessään kaikki tilintarkastuspalkkiot ja muista palveluista tilintarkastajalle 

maksetut palkkiot. (Securities and Exchange Comission 2000.) 

SEC määrittelee kaksi syytä, joiden takia oheispalveluista saadut palkkiot herättävät 

huolta riippumattomuudesta. Ensimmäinen näistä on se, että tilintarkastajalle 

mahdollisesti aiheutuvat kustannukset siinä tilanteessa, kun tilintarkastajan saaman 

palkkion osuus asiakasyritykseltä on suuri, kasvavat, jos tilintarkastaja ei toimi 

asiakkaan toiveiden mukaisesti. Nämä kustannukset näkyvät erityisesti tilanteissa, 

joissa tilintarkastajalla on oheispalveluiden tarjonnan ansiosta mahdollisuus saada 

merkittäviä tuloja varsinaisten tilintarkastuspalkkioiden lisäksi. Toisena huolta 
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aiheuttavana tekijänä ovat sellaiset oheispalvelut, joita tarjotessaan tilintarkastajalle 

syntyy luontainen ristiriita tilintarkastuksen objektiivisuuden suhteen. (SEC 2000.) 

Tässä tutkielmassa perehdytään niihin keinoihin, joilla tilintarkastajan riippuvuutta 

asiakasyritykseen on mitattu ja ennen kaikkea siihen, minkälaisia tuloksia nämä 

tutkimukset ovat tuottaneet. Tutkielma rajataan käsittelemään tilintarkastajan 

riippumattomuutta niissä tilanteissa, joissa tilintarkastaja tarjoaa oheispalveluita 

tarkastamilleen asiakkaille. Joitakin vuosia sitten aihe oli vahvasti tutkijoiden 

kiinnostuksen kohteena, mutta se tarjoaa mielestäni edelleen kiinnostavan 

viitekehyksen tilintarkastajan riippumattomuuden käsittelylle. 

Pääasiallisena aineistona tutkielmassa käytetään aihepiiristä tehtyjä kansainvälisiä 

tieteellisiä artikkeleita. Suurin osa näistä artikkeleista on kirjoitettu 1990-luvulla tai 

2000-luvun alkupuolella, mutta tutkielmassa on viitattu myös muutamiin hieman 

vanhempiin lähteisiin. Tämän tutkielman päätutkimuskysymys voidaan muotoilla 

seuraavasti: 

Onko tilintarkastajan asiakkaalleen tarjoamilla oheispalveluilla vaikutusta 

tilintarkastajan riippumattomuuteen? 

Tätä päätutkimuskysymystä tarkastellaan luvussa neljä sellaisten tutkimusten 

pohjalta, jotka mittaavat tilintarkastajan riippumattomuutta asiakkaasta taloudellisten 

tunnuslukujen perusteella. Luvussa neljä päätutkimuskysymystä pohjustetaan 

nostamalla esille niitä keinoja, joilla tilintarkastajan riippumattomuutta voidaan 

mitata. Pääasiallisena kiinnostuksen kohteena tässä tutkielmassa on tilintarkastajan 

taloudellinen riippuvuus asiakkaastaan. 

Ensimmäisenä tutkielmassa perehdytään tilintarkastajan rooliin nyky-yhteiskunnassa, 

minkä jälkeen määritellään tilintarkastajan riippumattomuuden käsite ja siihen 

liittyviä seikkoja. Sen jälkeen tarkastellaan teemoja, joita tämän aihepiirin 

tutkimuksissa nousee esille ja perehdytään niihin keinoihin, joiden avulla 

tilintarkastajan riippuvuutta asiakkaastaan on aiemmissa tutkimuksissa mitattu. 

Tämän jälkeen seuraa tutkimustulosten esittelyä ja niiden mahdollista vertailua siltä 

osin kuin ne eroavat toisistaan. Lopuksi nostetaan esille joitakin tutkimuksiin liittyviä 
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ongelmia, jotka mahdollisesti vaikuttavat tutkimusten luotettavuuteen, ja tehdään 

tarkasteltujen tutkimusten pohjalta johtopäätökset siitä, onko oheispalveluilla 

vaikutusta tilintarkastajan riippumattomuuteen. 
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2 TILINTARKASTUKSEN MERKITYS NYKY-YHTEISKUNNASSA 

2.1 Tilintarkastuksen tarpeen synty 

Nykyaikana päätöksentekijöille saatavilla olevan tiedon määrä on jatkuvassa 

kasvussa esimerkiksi internetin ansiosta. Tämä luo uudenlaisen tarpeen 

ymmärrettävälle, relevantille, luotettavalle ja oikea-aikaiselle tiedolle. Tietoisten 

päätösten tekemiseen johtajat, sijoittajat, luotonantajat, lainsäätäjät ja monet muut 

sidosryhmät tarvitsevat korkealaatuista informaatiota. Tästä syystä 

tilintarkastuspalveluiden rooli informaation luotettavuuden, uskottavuuden ja 

relevanttiuden varmistamisessa on tärkeä. Nykyaikaisissa yrityksissä yrityksen 

omistajat useimmiten palkkaavat muita johtamaan yritystään, mikä osaltaan lisää 

kirjanpidon ja tilintarkastuksen tarvetta. Moderni kirjanpito ja tilintarkastus syntyivät 

teollisen vallankumouksen aikana, kun yritysten tarve ulkopuoliselle rahoitukselle 

kasvoi investointien ja tutkimustyön lisääntyessä. (Eilifsen, Messier, Glover & 

Prawitt 2014: 3.) 

Watts ja Zimmerman (1983) havaitsevat tutkimuksessaan, että suurin osa New 

Yorkin pörssissä listatuista yrityksistä oli ammattimaisesti tilintarkastettu jo 1920-

luvulla, vaikka vaatimus tälle tuli vasta vuonna 1933 Yhdysvaltojen kongressin 

antaman arvopaperilain yhteydessä. Vuonna 1926 New Yorkin pörssissä listatuista 

yrityksistä 82 prosentilla oli ammattimainen tilintarkastaja, mistä voidaan päätellä, 

että tilintarkastuksella on ollut merkittävä rooli agenttikustannusten vähentämisessä 

jo kauan. Tilintarkastusammatin olemassaolo ei siis ole vain seurausta lainsäädännön 

vaatimuksista, vaan tilintarkastuksesta saatujen skaalaetujen vuoksi ammatti 

itsenäiselle tilintarkastajalle olisi syntynyt joka tapauksessa. 

2.2 Tilintarkastus ja päämies-agentti-ongelma 

Kun nykyaikaisten yritysten ulkopuolisen rahoituksen tarve ja sidosryhmien määrä 

lisääntyivät, seurasi siitä nykyisinkin tavanomainen tilanne: yrityksen omistajina 

toimii kirjava joukko henkilöitä, jotka eivät ole suoraa mukana yrityksen 

liiketoiminnassa, ja jotka ovat palkanneet ammattilaisia johtamaan yrityksen 

päivittäistä toimintaa. Tällaisessa asetelmassa johtajat toimivat omistajien 
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(päämiesten) agentteina ja hallitessaan yrityksen omaisuuseriä käyttävät edustajan 

toimintoa. Näiden kahden toimijan suhde johtaa usein informaation epäsymmetriaan, 

joka tarkoittaa, että johtajilla on tavallisesti enemmän tietoa yrityksen todellisesta 

taloudellisesta tilanteesta ja toimintojen seurauksista kuin omistajilla. Tässä päämies-

agentti-suhteessa tilintarkastuksella on merkittävä rooli. (Eilifsen ym. 2014: 4–6.) 

Johdon ja omistajien tavoitteet eivät välttämättä vastaa toisiaan, mikä tarkoittaa, että 

heidän välillään on eturistiriita. Jos molemmat osapuolet pyrkivät maksimoimaan 

oman etunsa, ei johto välttämättä toimi omistajien etujen mukaisesti. Ongelman 

ratkaisemiseksi johto voi kompensaation vähentämisen sijaan suostua monitorointiin, 

jonka tehtävänä on taata omistajille se, ettei johto väärinkäytä yrityksen resursseja. 

Kuitenkin, jotta tämä raportointi olisi mielekästä, täytyy sille asettaa kriteerit. 

Käytännössä tämä toteutetaan siten, että omistajille raportoidun tiedon täytyy 

noudattaa sovittuja kirjanpitoperiaatteita. Raportointi yksinään ei kuitenkaan poista 

koko ongelmaa, sillä johto voisi manipuloida raportoimiaan tietoja. Tämä aiheuttaa 

tarpeen tilintarkastukselle. Tilintarkastajan tehtävänä on selvittää, vastaako johdon 

raportointi tilinpäätössäännöksiä. Näin ollen tilintarkastajan avulla saatava varmistus 

taloudellisesta informaatiosta lisää raportoinnin luotettavuutta ja vähentää 

informaatioriskiä, eli sitä riskiä, että yritysjohdon levittämä tieto on valheellista tai 

harhaanjohtavaa. Tämän riskin vähentäminen hyödyttää sekä johtoa että omistajia. 

(Eilifsen ym. 2014: 4–6.) 

2.3 Tilintarkastajan ammatillinen asema 

2000-luvun alussa tapahtuneet kirjanpitopetokset saivat sijoittajat epäilemään 

taloudellisen raportointisysteemin yhtenäisyyttä ja sen myötä myös ulkopuolisen 

tilintarkastajan roolia. Pääomamarkkinoiden, yritystoiminnan ja 

tilintarkastustoiminnan kansainvälinen luonne tekivät luottamuksen menetyksestä 

todellisen kansainvälisen ongelman. Sijoittajien luottamuksen palauttamiseksi tehtiin 

monia sääntelyaloitteita kansainvälisellä, alueellisella ja kansallisella tasolla. 

Kansainvälisellä tasolla International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB) uudisti kansainväliset hyvää tilintarkastustapaa koskevat standardit (ISA-

standardit), mikä sai aikaan merkittäviä muutoksia tilintarkastuksessa. (Eilifsen ym. 

2014, 3.) 
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Tilintarkastajan tehtävänä on osoittaa, että yrityksen antama tilinpäätös on yleisesti 

hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisesti laadittu esitys yrityksen 

taloudellisesta tilanteesta. Tilintarkastuskertomuksen kautta välitetään tilinpäätöksen 

lukijoille tietoa siitä, mitä taloudellisia tietoja auditoitiin ja millainen on vastuujako 

yritysjohdon ja tilintarkastajan välillä tilinpäätöstietojen valmistelussa. 

Tilintarkastuskertomuksen kautta saadaan tieto myös siitä, mikä on tilintarkastajan 

mielipide tilinpäätöstietojen oikeudenmukaisuudesta ja tarvittaessa siitä, minkä takia 

vakimuotoista, huomautuksia sisältämätöntä, lausuntoa ei esitetä. (Ashbaugh, 

LaFond ja Mayhew 2004.) 

Tilinpäätösten tarkastuksella on tärkeä rooli taloudessa, mistä johtuen yhteiskunta 

odottaa tilintarkastajien suorittavan työnsä käyttäen ammatillista harkintaa ja 

skeptisyyttä. Ammatillinen harkinta tarkoittaa, että tilintarkastaja käyttää 

tarkastuksessaan asiaankuuluvaa koulutusta, tietämystä ja kokemusta. Ammatillisella 

skeptisyydellä puolestaan viitataan siihen, että tilintarkastajan tulee suhtautua 

tilintarkastusevidenssiin kyseenalaistavasti ja kriittisesti. Jos jompikumpi näistä ei 

toteudu, voi tilintarkastaja joutua jopa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Useat 

tilinpäätöksen lukijat kuitenkin ajattelevat, että tilintarkastajan vastuulla on havaita 

kaikki virheet ja petokset. Asia ei kuitenkaan ole näin, sillä tilinpäätöksen rehellisyys 

on ennen kaikkea yrityksen johdon vastuulla. (Eilifsen ym. 2014: 30–37.) Kuitenkin 

siinä tapauksessa, jos tilintarkastaja epäonnistuu merkittävien vääristelyjen 

havaitsemisessa tilinpäätöksessä, aiheutuu siitä yksittäisten sijoittajien tappioiden 

lisäksi myös yleinen luottamuksen heikkeneminen kapitalistisen järjestelmän 

toimintaa kohtaan (Bazerman, Morgan & Loewenstein, 1997). 

Yrityksen johdolla on tyypillisesti kannustimet tuloksen esittämiseen parhaassa 

mahdollisessa valossa. Esimerkiksi johdon palkkiojärjestelmä on usein sidottuna 

raportoituun taloudelliseen tulokseen. Yrityksen johto voi myös ajatella 

tilinpäätöstietojen olevan osa suhdetoimintaa, jonka avulla voidaan vaikuttaa 

ulkoisten käyttäjien tekemiin päätöksiin. Näistä syistä johto voi olla motivoitunut 

esittämään tilinpäätöstietoja, jotka ovat ylioptimistisia, harhaanjohtavia tai jopa 

valheellisia. (Bazerman ym. 1997.)  Francis, Maydew ja Sparks (1999) puolestaan 

toteavat, että suoriteperusteinen tulos sisältää luonnostaan eräänlaista epävarmuutta, 

koska johdolla on mahdollisuus käyttää harkinnanvaraisia suoriteperusteisia eriä 



10 

 

tuloksen muokkaamiseksi positiivisemmaksi. Tutkijoiden mukaan ne yritykset, jotka 

järjestelevät tulostaan laajemmin, palkkaavat keskimäärin laadukkaampia 

tilintarkastajia arvioimaan tilinpäätöstietojen luotettavuutta, jotta he voisivat rajoittaa 

tätä epävarmuutta. 

Tilintarkastuksen kysyntä perustuu sen tärkeään rooliin yrityksen ja sen 

sidosryhmien suhteiden välisessä monitoroinnissa. Itsenäiset tilintarkastajat ovat 

hyvä valinta suorittamaan tarkastusta, sillä he ovat tunnettuja pätevyydestään, 

itsenäisyydestään, objektiivisuudestaan ja yleisen edun mukaan toimimisesta. 

(Eilifsen ym. 2014: 4–6.) Wallman (1995) toteaa tilintarkastajien olevan ikään kuin 

rahoitusmarkkinoidemme portinvartijoita: ilman tilintarkastajia taloudellisten tietojen 

laadun ja rehellisyyden varmistaminen olisi tehottomampaa, ja kustannukset 

pääoman saamiseksi olisivat korkeammat. Tilintarkastajat hyödyttävätkin 

yhteiskuntaa monin tavoin, esimerkiksi vähentämällä sijoitusriskiä ja parantamalla 

resurssien kohdentamista. 
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3 TILINTARKASTAJAN RIIPPUMATTOMUUS 

3.1 Tilintarkastajan riippumattomuuden määritelmä 

Tässä tutkielmassa tilintarkastajan riippumattomuudella tarkoitetaan DeAngelon 

(1981) sekä Wattsin ja Zimmermanin (1983) käyttämään määritelmää, jonka mukaan 

tilintarkastajan riippumattomuus voidaan määritellä sen perusteella, kuinka suurella 

todennäköisyydellä tilintarkastaja raportoi asiakkaan tilinpäätöksestä löytämästään 

rikkeestä. Kun tilintarkastaja havaitsee asiakkaan tekemän rikkeen, on hänellä 

edessään valinta siitä, ilmiantaako hän tämän rikkomuksen. Jos tilintarkastaja 

ilmiantaa rikkeen, on vaarana, että asiakas erottaa tilintarkastajan toimestaan. 

Tällaisessa tapauksessa kaikki asiakaskohtaiset palkkiot menetetään. (Chung & 

Kallapur 2003.) DeAngelo (1981) viittaa tilintarkastuksen laadun määritelmällä 

sellaiseen tilanteeseen, jossa tilintarkastaja (1) havaitsee rikkomuksen kirjanpidossa 

ja lisäksi (2) ilmiantaa tämän rikkomuksen. 

Simunic (1984) esittää kaksi asiaa, jotka voivat vähentää tilintarkastajan halukkuutta 

raportoida tarkastuksessa havaitsemistaan väärinkäytöksistä niissä tilanteissa, joissa 

tilintarkastaja tarjoaa tarkastettavalle yritykselle myös oheispalveluita. 

Ensimmäisessä tilanteessa oheispalveluiden tarjoaminen on sidoksissa 

tilintarkastuspalveluihin siten, että tilintarkastajan tullessa erotetuksi 

tarkastustehtävästä on vaarana, että tilintarkastaja menettää myös mahdollisuuden 

tarjota oheispalveluita tälle asiakkaalle. Toisena tilanteena Simunic mainitsee sen, 

että tilintarkastaja saa erityistä hyötyä (economic rent) niistä resursseistaan, joita hän 

käyttää asiakkaalleen tarjoamiin oheispalveluihin, eikä näitä resursseja voida siirtää 

yhtä kannattavaan vaihtoehtoiseen käyttöön. Tästä syystä tilintarkastaja, joka saa 

erityistä hyötyä asiakkaaseen käyttämistään resursseista, kohtaa korkeammat 

odotetut rajatappiot siinä tilanteessa, kun hän raportoi totuudenmukaisesti 

havaitsemastaan rikkeestä. Nämä kaksi tekijää nostavat mahdollisuutta sille, että 

tilintarkastaja salaa löydöksensä, jottei tulisi erotetuksi yrityksen johdon toimesta. 

Bazerman ym. (1997) nostavat esille toisenlaisen näkökulman siitä, missä 

arviointiprosessin vaiheessa tilintarkastajan riippumattomuus ilmenee.  Heidän 

mukaansa useimmat tilintarkastajan riippumattomuutta peräänkuuluttavat tahot ovat 
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omaksuneet epärealistisen kuvan tilintarkastajan käyttäytymismallista. He viittaavat 

psykologisiin tutkimuksiin, joiden avulla on saatu selville, että tiedostamaton ja 

tahaton vääristymä tilintarkastajan harkintakyvyssä ilmenee jo siinä vaiheessa, kun 

tilintarkastaja tekee arviointiaan yrityksestä, eikä raportointivaiheessa, kuten yleisesti 

on omaksuttu. Toisaalta he myöntävät, että tahallista väärien tietojen antamista voi 

esiintyä myös raportointivaiheessa. Kun tilintarkastajaa pyydetään antamaan 

puolueeton arvio, tuo arvio on todennäköisesti tiedostamattomasti ja voimakkaasti 

vääristynyt siten, että se vastaa tilintarkastajan omaa etua. Tutkijat painottavat, että 

ongelmana ei ole se, että tilintarkastajat haluaisivat olla epäoikeudenmukaisia, vaan 

se, että he eivät asemansa takia pysty tulkitsemaan tietoa täysin puolueettomasti. 

Bazerman ym. (1997) mukaan tilintarkastajan harkintakyvyssä ilmenevän 

vääristymän taustalla on tilintarkastajan oman edun tavoittelu. Kaiken kaikkiaan 

riippumattomuus tilintarkastajan ammatissa kohtaa monia haasteita etenkin siitä 

syystä, että heidät palkataan, palkitaan ja erotetaan sen organisaation toimesta, jota 

he tarkastavat, eikä niiden ihmisten toimesta, joita he edustavat. 

3.2 IESBA:n säännökset tilintarkastajan riippumattomuudesta 

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) on antanut eettiset 

perusperiaatteet ja käsitteellisen viitekehyksen näiden periaatteiden soveltamiseen 

tilintarkastusammatissa. Myös vaatimus tilintarkastajan riippumattomuudesta 

sisältyy näihin säännöksiin. Esimerkkejä näistä eettisistä perusperiaatteista ovat 

rehellisyys (integrity) ja objektiivisuus (objectivity). Rehellisyydellä tarkoitetaan, 

että tilintarkastajan tulee toimia liikesuhteissaan oikeudenmukaisesti, avoimesti ja 

totuudenmukaisesti. Siinä tapauksessa, että tilintarkastaja kohtaa työssään eettisen 

pulman, tulee hänen toimia tilanteessa siten, kuten voitaisiin olettaa rehellisen, 

faktoista ja tilanteesta selvillä olevan henkilön, toimivan. Objektiivisuuden 

periaatteella puolestaan tarkoitetaan sitä, että tilintarkastaja ei saa vaarantaa 

ammatillista arviointikykyään vääristymän, eturistiriidan tai muiden epäsuotuisten 

vaikutusten takia. Tästä syystä sellaisia suhteita ja tilanteita, jotka vääristävät tai 

liiallisesti vaikuttavat tilintarkastajan ammatilliseen arviointikykyyn, on vältettävä.  

(Eilifsen ym. 2014: 619-627.) 
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Eettisten periaatteiden käsitteellinen viitekehys vaatii tilintarkastajia tunnistamaan ja 

arvioimaan niitä uhkia, jotka vaarantavat perusperiaatteiden noudattamisen, ja 

tarvittaessa soveltamaan suojatoimia uhkien poistamiseksi tai alentamiseksi 

hyväksyttävälle tasolle. Kun tilintarkastaja kohtaa työssään eettisyyteen ja 

riippumattomuuteen liittyviä tilanteita, joita ei ole erikseen käsitelty IESBA:n 

säännöksissä, tulisi soveltaa uhkien ja turvatoimien lähestymistapaa. (Eilifsen ym. 

2014: 619-624.) 

3.3 Tilintarkastajan riippumattomuuden tasot 

SEC määrittelee tilintarkastajan riippumattomuudelle kaksi tasoa: tosiasiallisen 

(independent in-fact) ja havaitun (independence in-appearance) riippumattomuuden. 

Tosiasiallisella riippumattomuudella tarkoitetaan tilintarkastajan kykyä arvioida 

tilintarkastuksen kohdetta ilman vääristymiä ja havaitulla riippumattomuudella 

tarkoitetaan julkista havaintoa siitä, toimiiko tilintarkastaja objektiivisesti ja ilman 

asiakkaasta saatavan taloudellisen edun vaikutusta. (SEC, 2000.) Suurimmassa 

osassa niistä tutkimuksista, joissa käsitellään tilintarkastuksesta ja oheispalveluista 

saatujen palkkioiden vaikutusta tilintarkastajan riippumattomuuteen, keskitytään 

tosiallisen riippumattomuuden tarkasteluun (esimerkiksi Frankel, Johnson ja Nelson 

2002; Ashbaugh ym. 2003). 

Havaittu riippumattomuus puolestaan viittaa tilanteeseen, jossa tosiasioita ja 

tilanteita vältellään merkittävästi. Välttely on niin huomattavaa, että järkevä ja asiaan 

perehtynyt kolmas osapuoli voisi kaikki merkittävät asiat huomioon ottaen päätellä, 

että yrityksen tai auditointiryhmän jäsenen rehellisyys, objektiivisuus tai 

ammatillinen skeptisyys on vaarantunut. Havaittu riippumattomuus viittaa siis 

kolmannen osapuolen käsitykseen tilintarkastajan riippumattomuudesta. (Eilifsen 

ym. 2014: 636). 

3.4 Oheispalveluiden merkitys tilintarkastajan riippumattomuuden kannalta 

Tilintarkastusyhteisöt ovat perinteisesti tarjonneet tarkastuksen kohteena oleville 

yrityksille myös muita sellaisia palveluita, jotka vastaavat heidän taitojaan ja 

asiantuntemustaan (Eilifsen ym. 2014: 640). 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun 
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taloudellisen nousukauden aikana tilintarkastusyhteisöt etsivät aggressiivisesti 

mahdollisuuksia markkinoida korkean katteen oheispalveluita tilintarkastamilleen 

yrityksille. Tähän aikaan voimassa olleet riippumattomuutta koskeneet säännökset 

sallivat tilintarkastajille sen, että he saivat tarjota useita erilaisia oheispalveluita 

asiakkailleen. Jopa julkisesti listatuille yrityksille tarjottiin tilintarkastajien toimesta 

palveluita kuten tietojärjestelmien suunnittelua ja toteuttamista sekä sisäisen 

tarkastuksen palveluita. Suurimpien tilintarkastusyhteisöiden kohdalla 

oheispalveluista saadut tulot kasvoivat hyvin nopeasti, ja useissa tapauksissa nämä 

tulot ylittivät huomattavasti tilintarkastuksesta saadut tulot. 2000-luvun alussa 

tapahtui sarja paljon huomiota herättäneitä kirjanpitoskandaaleita, joiden 

seurauksena yleinen luottamus taloudelliseen raportointiin ja tilintarkastusprosessiin 

heikentyivät. Tästä seurasi sääntelyjärjestelmän ja arviointitapojen 

uudelleenkäsittely, mikä puolestaan tiukensi valtion sääntelyä ja valvontaa 

tilintarkastusta kohtaan. Samaan aikaan myös kansainvälinen lähentyminen 

tilintarkastuksen sääntelyssä ja ammattikäytänteissä pääsi vauhtiin. (Eilifsen ym. 

2014: 35–37.) 

Oheispalveluiden tarjonta tilintarkastusasiakkaille voi vaarantaa tilintarkastajan 

riippumattomuuden, erityisesti itsekritiikin, oman edun tavoittelun ja asianajon uhan 

näkökulmasta. Tästä syystä tilintarkastusyhteisöjen tuleekin tapauskohtaisesti 

arvioida, vaarantavatko tilintarkastusasiakkaalle tarjotut oheispalvelut 

riippumattomuuden. On otettava huomioon myös se, että tietyt oheispalvelut 

saattavat vaarantaa riippumattomuuden niin merkittävästi, etteivät mitkään 

suojatoimet vähennä riskiä hyväksyttävälle tasolle. (Eilifsen ym. 2014: 640.) 

IEASB määrittelee säännöksissään kolmetoista sellaista oheispalvelua ja tilannetta, 

jotka voivat joissakin tilanteissa vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuuden. 

Esimerkkeinä tällaisista palveluista voidaan mainita veropalvelut, sisäisen 

tarkastuksen suorittaminen, rekrytointipalvelut ja yritysrahoituksen palvelut. 

Tällaisten oheispalveluiden tarjontaa varten IEASB on määritellyt myös ohjeistukset 

uhkien arviointiin ja mahdollisesti sovellettaviin turvatoimiin. Mikäli asiakas on 

yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö, voi riippumattomuuden suhteen olla 

enemmän uhkia ja ne voivat olla merkittävämpiä, minkä takia IEASB on asettanut 

lisärajoituksia oheispalveluiden tarjoamiselle tällaisten yritysten tapauksessa. IEASB 
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on myös tehnyt listauksen niistä oheispalveluista, joiden tarjoaminen yleisen edun 

kannalta merkittävälle tilintarkastusasiakkaalle on aina kielletty. Tällaisia kiellettyjä 

palveluita ovat esimerkiksi lakiasiainjohtajana toimiminen, kirjanpitopalvelut, 

palkkahallinnon palvelut ja tilinpäätöksen ja muun taloudellisen informaation 

laatiminen. (Eilifsen ym. 2014: 640-647.) 

3.5 Tilintarkastajan riippumattomuus asiakasyrityksen näkökulmasta 

Arruñada (1999) perustelee tilintarkastajien halukkuutta tarjota oheispalveluita 

asiakkailleen sillä, että tällaisiin päätehtävää (tilintarkastusta) täydentäviin 

palveluihin liittyy huomattavia mittakaavaetuja tai mahdollisuus yhtenäiselle 

tuotannolle. Tästä syystä voidaan saavuttaa kustannussäästöjä, mikäli sama henkilö 

tai yhteisö tuottaa molemmat palvelut. Myös Simunic (1984) nostaa esille ne hyödyt, 

joita on mahdollisuus saada, kun tilintarkastaja tuottaa asiakkaalleen 

tarkastuspalveluiden lisäksi myös muita palveluita. Mahdollisesti saavutettavina 

hyötyinä voidaan pitää esimerkiksi niitä kuluja, jotka asiakkaalle syntyisi, jos hänen 

täytyisi etsiä luotettava konsultti palveluiden tarjoamiseksi. Toisena seikkana 

Simunic mainitsee sen, että tarjotakseen asiakkaalleen tilintarkastuspalveluita tai 

oheispalveluita tilintarkastajan täytyy hankkia tietoa asiakasyrityksen sisäisistä 

toiminnoista samoin kuin sen toimialasta. Tästä johtuen molempien palveluiden 

tuottaminen samalle asiakkaalle saman tilintarkastajan toimesta on tehokasta, sillä se 

vähentää tiedonhankintaan kuluvaa aikaa.   

Tilintarkastajan riippumattomuus on tärkeää niin tarkastettavana olevan yrityksen 

kuin myös tämän sidosryhmien näkökulmasta. Tilintarkastajan riippumattomuuden 

heikentymisen seurauksena on esimerkiksi se, että tilintarkastuksen avulla 

saavutettavat valvonnalliset hyödyt vähenevät. Tästä syystä tarkastuksen kohteena 

olevilla yrityksillä on intressit taloudellisen riippuvuuden rajoittamiseksi heidän ja 

tilintarkastajan välillä, jotta ylimääräisiltä agenttikustannuksilta vältytään (Parkash & 

Venable 1993). Jos tilintarkastuksen laatu on huono, siitä aiheutuu kustannuksia 

tilintarkastuspalveluiden varsinaisille kuluttajille, joita ovat esimerkiksi yrityksen 

nykyiset ja tulevat osakkeenomistajat, työntekijät sekä yrityksen tuotteiden 

kuluttajat.  Yhtenä kuluja aiheuttavana seikkana on se, ettei tilintarkastajalle annettu 

toimeksianto ja menettely sen puitteissa välity suoraan tilintarkastuksen kuluttajille. 
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Toisena ongelmana on se, että kuluttajilla ei ole juurikaan tietoa siitä, millaisia 

kannustimia tilintarkastajan ja asiakkaan välinen toimeksiantosopimus voi 

tilintarkastajan kannalta sisältää (DeAngelo 1981.) 

Oheispalveluiden kysyntä tilintarkastajalta saattaa osaksi selittyä niin kutsutulla 

”knowledge spillover” -tilanteella sekä tilintarkastajan tarjoamilla taloudellisilla 

eduilla. Näillä eduilla tarkoitetaan esimerkiksi sellaisia alennuksia, joita 

tilintarkastaja tarjoaa asiakkaalleen, jotta asiakas ei ostaisi palveluita kilpailijoilta. 

Tällaisessa tilanteessa tarkastuksen kohteena olevan yrityksen on tehtävä 

kompromissi tilintarkastajan tarjoaman alennuksen ja sen agenttikustannuksen 

välillä, joka syntyy, jos tilintarkastajan riippumattomuus vaarantuu. (Parkash & 

Venable 1993.) ”Knowledge spillover” puolestaan tarkoittaa tilannetta, jossa hyötyjä 

syntyy siitä, että tilintarkastaja tuottaa asiakkaalleen kaksi sellaista palvelua, joiden 

tuotantofunktiot ovat keskinäisessä riippuvuus- tai vuorovaikutussuhteessa 

keskenään (Simunic 1984). Chung ja Kallapur (2003) sen sijaan nostavat esille 

uudenlaisen näkökulman, jonka mukaan asiakas voi tulla riippuvaiseksi 

tilintarkastajastaan tämän asiantuntemuksen vuoksi. Tällaisessa tilanteessa 

voidaankin katsoa, että tilintarkastajan riippumattomuus asiakkaasta kasvaa. 

3.6 Tilintarkastajan kannustimet rikkeen raportoimiseksi  

Kun tilintarkastaja havaitsee rikkomuksen asiakkaan kirjanpidossa ja raportoi siitä, 

on vaarana, että asiakas erottaa tilintarkastajan, ja erotuksen seurauksena 

tilintarkastaja todennäköisesti menettää kaikki asiakaskohtaiset tulot. Jos taas 

tilintarkastaja ei raportoi havaitsemastaan rikkomuksesta, hän ei välttämättä menetä 

asiakastaan, mutta on olemassa kuitenkin riski, että rikkeen raportoimatta jättäminen 

huomataan esimerkiksi sijoittajien tai sääntelyviranomaisten keskuudessa tai 

jälkikäteen asiakkaan tekemien oikaisujen tai asiakkaan heikentyneen taloudellisen 

tilan ja siitä seuranneen konkurssin takia. Rikkeen havaitseminen myöhemmin voi 

aiheuttaa maineen menetyksen ja sen seurauksena joidenkin asiakkaiden 

toimeksiannon irtisanoutumisen. Myös alhaisemmat palkkiot tilintarkastajan tulevilta 

asiakkailta voivat olla yksi mahdollinen rangaistus. Varallisuuttaan maksimoiva 

tilintarkastaja siis pidättäytyy havaitsemansa rikkomuksen raportoinnista, eli 

vaarantaa riippumattomuutensa, vain siinä tilanteessa, jos sitä kautta saatavat hyödyt 



17 

 

ylittävät mahdolliset kustannukset. Jos taas todennäköisyys sille, että tilintarkastajan 

löytämän rikkeen raportoimatta jättäminen huomataan, on tarpeeksi korkea, 

tilintarkastaja ei vaaranna riippumattomuuttaan. Siinä tapauksessa, että tilintarkastaja 

vaarantaa riippumattomuutensa, on kyseiseltä asiakkaalta saatavien tulojen 

nykyarvon oltava korkea suhteessa kaikilta asiakkailta saatavien tulojen nykyarvoon. 

Voidaan siis sanoa, että kannustimet riippumattomuuden vaarantamiseen ovat 

vahvasti sidoksissa siihen, kuinka tärkeä asiakas on tilintarkastajalle taloudellisesti. 

(Chung & Kallapur 2003.) 

Tutkimukset ovat osoittaneet sen, että tilintarkastajilla on markkinainstituutioon 

perustuvat kannustimet pysyä riippumattomina. Näiden kannustimien taustalla 

nähdään olevan erityisesti maineeseen ja oikeudenkäyntikuluihin liittyvät tekijät. 

Esimerkiksi Watts ja Zimmerman (1983) esittävät monta historiallista esimerkkiä, 

joissa tilintarkastajat ovat ryhtyneet kalliisiin toimiin maineensa suojelemiseksi. 

Reynolds ja Francis (2001) puolestaan toteavat, että tilintarkastajan halukkuus 

suojella mainettansa johtaa siihen, että hän rajoittaa asiakkaan oman 

harkinnanvaraisuuden käyttöä kirjanpidon suoriteperusteisten erien suhteen. 

Kun kyseeseen tulee tilintarkastajan taloudellinen riippuvuus asiakkaastaan, on 

lainsäätäjien huolenaiheen perustana ollutkin tilintarkastajan intuitiivinen hyötyjen ja 

haittojen välinen kompromissi. Huolta on aiheuttanut erityisesti se tilanne, että 

tilintarkastajat uskoisivat paljon palkkioita oheispalveluista maksavien asiakkaiden 

säilyttämisestä aiheutuvien hyötyjen ylittävän ne odotettavissa olevat kustannukset, 

joita syntyisi riippumattomuuden menettämisestä. (DeFond, Raghunandan & 

Subramanyam 2002.) Becker, DeFond, Jiambalvo ja Subramanyam (1998) nostavat 

esille tilintarkastajan koon vaikutuksen riippumattomuuteen. Heidän mukaansa 

huono maine aiheuttaa suuremman menetyksen sellaisille tilintarkastajille, joiden 

asiakaskunta on suuri. Tästä syystä he katsovat, että suuremmilla 

tilintarkastusyhteisöillä on paremmat kannustimet pysyä riippumattomina verrattuna 

pienempiin tilintarkastusyhteisöihin. 
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4 TUTKIMUSTULOKSIA TILINTARKASTAJAN 

RIIPPUMATTOMUUDEN JA OHEISPALVELUIDEN SUHTEESTA 

4.1 Yleistä tutkimuksista 

Pitkään huolenaiheena tilintarkastajan riippumattomuutta tarkasteltaessa on ollut se, 

vaarantavatko tilintarkastajan toimittamat oheispalvelut tilintarkastajan tai 

tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden.  Tämän ongelman taustalla on se, että 

oheispalvelut lisäävät huomattavasti tilintarkastajalle maksettavia palkkioita, joka 

puolestaan lisää tilintarkastajan taloudellista riippuvuutta asiakkaasta. 

Erimielisyyksiä on kuitenkin syntynyt siitä, kuinka tätä taloudellista riippuvuutta 

voidaan mitata. (Ashbaugh ym. 2003.) 

DeAngelo (1981) painottaa, että tarkasteltaessa tilintarkastajan taloudellista 

riippuvuutta asiakkaastaan on tärkeää huomata se tulovirran prosenttiosuus, jonka 

tilintarkastaja saa yhdeltä asiakkaaltaan. Asiakkaat, joilta tilintarkastaja saa suuren 

tulovirran suhteessa muilta asiakkailta saatuihin tuloihin, aiheuttavat erityisiä 

ongelmia riippumattomuuden suhteen. Kun tilintarkastajan saamat tulovirrat 

jakautuvat useiden eri asiakkaiden välillä, voidaan tilintarkastajan koon, nykyisten 

asiakkaiden määrän perusteella mitattuna, katsoa toimivan tilintarkastuksen laatua 

edustavana tekijänä. Tämä siitä syystä, että suurilla tilintarkastajilla voidaan katsoa 

olevan kokonaisuudessa suurempi vakuus toiminnalleen. DeAngelon mukaan 

tilintarkastaja voi parantaa itsenäisyyttään muiden silmissä lisäämällä investointeja 

sellaiseen toimintaan, joka ei ole asiakaskohtaista. Esimerkkinä tällaisesta 

toiminnasta hän antaa tuotemerkin kehittämiseen liittyvät menot, siltä osin kuin ne 

eivät ole riippuvaisia yhden tietyn asiakkaan säilyttämisestä. Tällaisen toiminnan 

avulla tilintarkastaja voi vähentää tulovirran prosentuaalista osuutta yhdeltä 

asiakkaalta ja tätä kautta vähentää taloudellista riippuvuuttaan yhdestä asiakkaastaan. 

4.2 Tilintarkastusyhteisöjen paikallisen tason merkitys 

Useissa suurimpia tilintarkastusyhteisöjä koskevissa tutkimuksissa asiakkaiden 

tärkeys tilintarkastajan kannalta on jaettu koko yrityksen lisäksi paikalliselle, 

toimistokohtaiselle tasolle. Reynolds ja Francis (2000) perustelevat tätä sillä, että 
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esimerkiksi tilanteessa, jossa yksi asiakas menetetään, ei menetys yleensä ole 

merkittävä koko yrityksen kannalta, mutta saattaa olla hyvinkin merkittävä 

paikallisella tasolla. Yhden asiakkaan menetys voi aiheuttaa merkittävän 

tulomenetyksen paikallisella tasolla, ja näin ollen johtaa negatiivisiin seurauksiin 

paikallisesti, mutta tämän vaikutus koko yrityksen tasolla voi olla lähes 

merkityksetön. Myös Chung ja Kallapur (2003) kiinnittävät huomiota paikallisen 

tason merkitykseen, ja löytävät tutkimuksessaan tuloksen, jonka mukaan yhden 

asiakkaan mediaaniarvo tilintarkastusyhteisölle on vain 0,01 prosenttia yhteisön 

tuloista. Kolmannessa kvartaalissakin asiakkaan arvo on vain 0,03 prosenttia. 

Keskiarvo on kuitenkin korkeampi, 0,046 prosenttia, mikä tarkoittaa, että jakauma on 

oikealle vino. Tästä voidaan päätellä, että tilintarkastusyhteisöillä on asiakkaidensa 

joukossa yksi tai useampi taloudellisesti todella merkittävä asiakasyritys. 

Kun asiakkaan merkitystä tarkastellaan paikallisella tasolla, voidaan huomata, että 

yhden asiakkaan osuus kokonaistuloista on mediaanin mukaan katsottuna 0,06 

prosenttia. Keskiarvo paikallisella tasolla on niinkin korkea kuin 3,3 prosenttia, joka 

on 72 kertaa suurempi kuin keskiarvo koko yhteisön tapauksessa. Tästä voidaan 

päätellä, että etenkin paikallistasolla tilinpäätösyhtiöillä on asiakkaita, joilta saatu 

tulojen prosenttiosuus on todella suuri kaikilta asiakkailta saatuihin tuloihin nähden. 

(Chung & Kallapur 2003.) 

Paikallisen tason merkitys on syytä huomioida myös siitä syystä, että se on yksikkö, 

jossa suurin osa päätöksistä tehdään. Tilintarkastajat esimerkiksi solmivat 

sopimuksia, hallinnoivat tarkastuksia ja julkaisevat tilintarkastuskertomuksia 

paikallisella tasolla. Tästä syystä paikallisen tason merkitys on tarkoituksenmukaista 

ottaa mukaan tarkasteluun, kun mitataan tilintarkastajan taloudellista riippuvuutta 

asiakkaastaan ja havainnoidaan tämän riippuvuuden mahdollisia vaikutuksia 

tilintarkastajan raportointipäätöksiin. Paikallisella tasolla on merkittävä rooli 

tilintarkastajan taloudellista riippuvuutta tarkasteltaessa myös siitä syystä, että 

asiakkailta saatujen tulojen ensisijaisina edunsaajina ovat paikalliset toimijat. 

Kuitenkin ne kokonaiskustannukset, jotka syntyvät mahdollisista oikeudenkäynneistä 

ja maineen menetyksestä, jakaantuvat koko yrityksen kesken. Tämä aiheuttaa 

potentiaalisen moraalikadon ongelman paikallisella tasolla. (Reynolds & Francis 

2000.)  
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4.3 Tutkimusmenetelmät ja tarkastelussa käytetyt muuttujat 

Tutkimuksissa käytetään yleisesti niin kutsuttua palkkiosuhdetta (fee ratio), kun 

mitataan tilintarkastajan oheispalveluista saamien palkkioiden suhdetta asiakkaalta 

saatuihin kokonaispalkkioihin. Tämän mittarin ongelmana on kuitenkin se, ettei se 

kerro asiakkaan todellista taloudellista merkitystä tilintarkastusyhteisölle. 

Esimerkiksi tilanteessa, jossa kahdella asiakkaalla on sama palkkiosuhde, voi toiselta 

asiakkaalta saadut kokonaispalkkiot olla kuitenkin huomattavan paljon suuremmat. 

Tästä syystä asiakkaalta saatu kokonaispalkkio, eli tilintarkastuksesta ja 

oheispalveluista saatujen palkkioiden summa, voi olla tarkoituksenmukaisempi 

tunnusluku mittaamaan taloudellista suhdetta tilintarkastajan ja asiakkaan välillä. 

(Ashbaugh ym. 2003). 

Esimerkiksi DeFond ym. (2002) käyttävät tutkimuksessaan palkkiosuhdetta 

tutkiessaan tilintarkastajan riippumattomuutta asiakkaasta. Ashbaugh ym. (2003) 

sekä Francis ja Reynolds (2002) sen sijaan käyttävät kokonaispalkkioita mitatessaan 

tilintarkastajan kannustimia riippumattomuuden vaarantamiselle. Molempia 

tunnuslukuja on siis käytetty tutkimuksissa, mutta palkkiosuhde on saanut myös 

SEC:n kannatuksen. Toisaalta on katsottu, että kokonaispalkkioiden ja 

riippumattomuuden välinen teoreettinen yhteys on selkeä ja hyvin kehittynyt, kun 

taas palkkiosuhteen ja riippumattomuuden välinen yhteys on nähty 

puutteellisempana. Tämä siitä syystä, että tilintarkastuksesta saadut palkkiot ovat 

stabiileja ja ennustettavissa olevia tulovirtoja, kun taas oheispalveluista saadut 

palkkiot eivät useinkaan ole. Taloudellista etuaan maksimoivan tilintarkastajan 

voidaan siis olettaa kokevan eniten painostusta sellaisen asiakkaan suhteen, joka 

maksaa paljon palkkioita tilintarkastuksesta ja suhteellisen vähän oheispalveluista. 

Jos taas tilintarkastuksesta maksetut palkkiot ovat suhteellisen vähäiset ja 

oheispalveluista saadut palkkiot suuremmat, voidaan olettaa, että myös painostus on 

vähäisempää. (Reynolds & Francis 2004.) 

4.3.1 Tuloksenohjaus 

Tuloksenohjauksella tarkoitetaan sellaista taloudellista raportointia, jossa yritysjohto 

tietoisesti puuttuu taloudellisen raportoinnin prosessiin saadakseen jonkinlaista 
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henkilökohtaista etua (Schipper 1989). Nelson, Elliot ja Tarpley (2002) toteuttivat 

yhden suurimman tilintarkastusyhteisön noin kahdelle ja puolelle sadalle 

tilintarkastajalle kyselytutkimuksen. Tämän avulla he saivat selville, että 

tuloksenohjausta käytetään useilla laskentatoimen alueilla, esimerkiksi 

tuloutusperiaatteeseen ja käyttöomaisuuteen liittyvillä osa-alueilla. Ylivoimaisesti 

useimmiten tuloksenohjaus liittyi kuitenkin varauksiin. Tutkimuksesta selviää myös 

se, että nämä tilintarkastajat antoivat mukautetun lausunnon 

neljässäkymmenessäneljässä prosentissa niistä tapauksista, joissa tuloksenohjausta 

käytettiin. Noin kahdessakymmenessä prosentissa lausuntoa ei mukautettu, sillä 

tilintarkastaja uskoi asiakkaansa noudattavan tuloksenohjausta yleisesti 

hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti. Jäljelle jäävissä tapauksissa 

mukautettua lausuntoa ei annettu enimmäkseen seuraavista syistä: tilintarkastajalla ei 

ollut riittävästi todisteita siitä, että asiakkaan taloudellinen tilanne olisi erilainen kuin 

asiakas antaa tilinpäätöksessään ymmärtää, tai siksi, että tuloksenohjaus nähtiin 

epäolennaisena. 

4.3.2 Harkinnanvaraiset jaksotukset ja tulojen vertailuarvot 

Tutkimuksissa eräinä mittareina tilintarkastajan riippumattomuuden 

vahingoittumisesta pidetään harkinnanvaraisia jaksotuksia (discretionary accruals) ja 

tulojen vertailuarvoja (earnings benchmarks). Näiden avulla pyritään selvittämään, 

onko asiakkaan ja tilintarkastajan välisellä suhteella vaikutusta siihen, että tilinpäätös 

antaa vääristyneen kuvan asiakkaan taloudellisesta asemasta (Ashbaugh ym. 2003). 

Tilintarkastajan taloudellinen riippuvuus asiakkaasta saattaa ilmetä esimerkiksi siten, 

että tilintarkastaja sallii paikallisella tasolla suureksi koetulle asiakkaalle enemmän 

harkinnanvaraisuutta jaksotusten suhteen, minkä ansiosta asiakkaalla on paremmat 

mahdollisuudet ohjata tulosta kohti toivottuja tulostavoitteita. (Reynolds ja Francis 

2000.) 

Harkinnanvaraisten jaksotusten ja tulojen vertailuarvojen voidaan katsoa olevan 

yhteydessä tilintarkastajan riippumattomuuden vaarantamiseen perustuen kolmeen 

olettamukseen. Ensimmäinen olettamus on, että riippumaton tilintarkastaja vaatii 

asiakkaaltaan totuudenmukaisen tilinpäätöksen. Toisena olettamuksena on se, että 

harkinnanvaraiset jaksotukset antavat kuvan siitä vääristymästä, jonka johto on 
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tilinpäätökseen lisännyt ja tilintarkastaja hyväksynyt. Kolmas olettamus on, ettei 

tulojen vertailuarvojen, esimerkiksi edellisen vuoden tulojen tai analyytikon 

ennustuksen, saavuttaminen tai ylittäminen ole vain sattumaa, vaan johdolla on 

vaikutus tilinpäätökseen, joka auttaa tulostavoitteeseen pääsemisessä. Objektiivinen 

tilintarkastaja ei salli asiakkaidensa vääristää tulosta tavoitteiden saavuttamista 

varten, vaikka hänen taloudellinen riippuvuutensa asiakkaasta olisi kasvussa. 

(Ashbaugh ym. 2003). 

Myös Ashbaugh ym. (2003) käyttävät kurantteja harkinnanvaraisia jaksotuksia 

kahdessa eri mittarissaan, joilla he tutkivat näiden erien vaikutusta yrityksen 

suorituskyvyn arviointiin harkinnanvaraisten jaksotusten estimoinnissa. 

Ensimmäisessä menetelmässä he mittaavat suorituskyvyn perusteella mukautettujen 

kuranttien harkinnanvaraisten jaksotusten eroa yrityksen estimoituihin kurantteihin 

harkinnanvaraisiin jaksotuksiin sekä toimialan ja suorituskyvyn mukaan valitun 

vastaavan portfolion nykyisten harkinnanvaraisten jaksotusten mediaaniin. Toisessa 

menetelmässä he lisäävät yrityksen suorituskykyyn perustuvan muuttujan 

regressioon, jonka avulla he estimoivat pakollisia kurantteja suoritusperusteisia eriä. 

Chung ja Kallapur (2003) puolestaan käyttävät tutkimuksessaan epätavallisia 

jaksotuksia (abnormal accruals) tuloksenohjauksen mittaamiseen. Lisäksi heillä on 

yhtenä muuttujana sellainen suhdeluku, jolla mitataan optioiden suhdetta johtajien 

omistamiin optioihin jaettuna osakekannalla. Tämän muuttujan avulla he selvittävät, 

onko yritysjohdolla mahdollisesti kannustimia tuloksenohjaukseen. 

4.3.3 Oheispalveluista saatavien palkkioiden julkitulo 

Frankel ym. (2002) tutkivat artikkelissaan sitä, kuinka tilintarkastajien 

oheispalveluista saamien palkkioiden julkitulo vaikuttaa yrityksen osakkeen arvoon. 

He pyrkivät selvittämään sijoittajien reagointia oheispalveluista maksettujen 

palkkioiden julkistamiseen: kurssinousu palkkioiden ilmitulon jälkeen voidaan 

katsoa olevan merkki siitä, että sijoittajat uskovat suurien oheispalvelupalkkioiden 

tarkoittavan, että oheispalvelut kasvattavat tilintarkastajan sijoituksia maineeseen 

liittyvään pääomaan, mikä puolestaan johtaa suuremmalla todennäköisyydellä 

luotettavaan raportointiin. Siinä tapauksessa, että sijoittajat uskovat oheispalveluiden 

vaarantavan tilintarkastajan objektiivisuuden, he vaativat kompensaatiota siitä, että 
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tulosraportoinnin luotettavuus on laskenut. Tämä puolestaan johtaa osakkeen hinnan 

laskuun. Testatakseen näitä hypoteeseja he tutkivat oheispalveluista maksettujen 

palkkioiden ja kurssin arvon välistä yhteyttä sinä päivänä, kun palkkiot julkistettiin 

valtuutuslausunnoissa. Tähän tutkimustyyppiin liittyy kuitenkin se ongelma, ettei 

testauksessa voida poissulkea sitä mahdollisuutta, että sijoittajat tekevät julkistetuista 

palkkioista sellaisia johtopäätöksiä, jotka eivät liity taloudellisen raportoinnin 

luotettavuuteen, vaan esimerkiksi johtamisen laatuun tai olettamuksiin yrityksen 

operatiivisista vaikeuksista. 

4.3.4 Jatkuvuutta koskeva lausunto 

Reynolds ja Francis (2000) pitävät jatkuvuutta koskevaa lausuntoa pätevänä 

mittarina tilintarkastajan riippumattomuudelle. Tilintarkastajan tulee antaa lausunto, 

mikäli hän epäilee yrityksen kykyä jatkaa toimintaansa seuraavan vuoden aikana 

alkaen tilinpäätöshetkestä. Päätös tämän lausunnon antamiselle on tilintarkastajalle 

taloudellinen kompromissi: hän voi mahdollisesti menettää joko asiakkaansa tai 

maineensa. 

Myös DeFond ym. (2002) nostavat esille tilintarkastuskertomuksen merkittävän 

roolin havainnoista raportoimisessa ja yrityksen jatkuvuutta koskevien uhkien 

varoittamisessa tilinpäätöksen käyttäjille. Jatkuvuutta koskevan lausunnon 

antamiseksi tilintarkastajan täytyy pystyä objektiivisesti arvioimaan yrityksen 

suorituskykyä ja vastustaa asiakkaan painostusta puhtaan lausunnon antamiselle. 

Tästä syystä voidaan katsoa, että tilintarkastajan alttius antaa jatkuvuutta koskeva 

lausunto korreloi positiivisesti tilintarkastajan riippumattomuuden asteen kanssa. 

Tilintarkastajan alttiutta jatkuvuutta koskevan lausunnon antamiselle onkin pidetty 

yhtenä riippumattomuuden mittarina. Tämän mittarin on sanottu olevan suorempi ja 

vähemmän vääristynyt kuin useissa muissa tutkimuksissa käytetyt, 

tuloksenohjaukseen perustuvat mittarit. (DeFond ym. 2002.) 

4.4 Tutkimustulokset 

Simunic (1984) havaitsee tutkimuksessaan, että asiakkaat jotka ostavat 

tilintarkastajaltaan oheispalveluita, maksavat keskimäärin suurempia 
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tilintarkastuspalkkioita. Tutkijan mukaan ne yritykset, jotka ostavat oheispalveluita 

tilintarkastajaltaan, eivät kuitenkaan olleet huonosti johdettuja eivätkä myöskään 

suuremmassa taloudellisessa ahdingossa kuin ne yritykset, jotka eivät ostaneet 

oheispalveluita tilintarkastajaltaan. 

Toisin kuin Simunic (1984), Ashbaugh ym. (2003) sen sijaan löytävät 

tilintarkastuspalkkioista tekemänsä analyysin perusteella sen, että yritykset, jotka 

tekevät huonon tuloksen, maksavat suurempia tilintarkastus- ja 

oheispalvelupalkkioita kuin paremmin menestyvät yritykset. Kuten aikaisemmin on 

jo todettu, suurempien palkkioiden maksaminen voi vaarantaa tilintarkastajan 

riippumattomuuden asiakkaastaan. Tilanteessa, jonka Ashbaugh ym. (2003) nostavat 

esille, voi kuitenkin olla kyseessä riippumattomuuteen liittymätön seikka: 

tilintarkastajat hinnoittelevat palvelunsa tällaisten heikommin menestyneiden 

asiakkaiden kohdalla korkeammaksi siitä syystä, että he haluavat kompensaatiota 

ottamalleen ylimääräiselle riskille.  

4.4.1 Tuloksenohjausta koskevat tutkimustulokset  

Frankel ym. (2002) käyttävät tutkimuksessaan otosta, joka sisältää 3074 yritystä, ja 

löytävät tilastollisesti merkitsevän positiivisen yhteyden oheispalveluiden ja sen 

mahdollisuuden välille, että yritys raportoi pienen tulosyllätyksen. Sama testaus 

osoittautui tilastollisesti merkityksettömäksi otoksen suurimmissa yrityksissä. Nämä 

tulokset antavat tutkijoiden mukaan kuitenkin jonkin verran näyttöä siitä, että 

yritykset, jotka ostavat oheispalveluita, järjestelevät tulostaan laajemmin kuin muut 

yritykset. Toisaalta he löytävät merkitsevän negatiivisen yhteyden 

tilintarkastuspalkkioiden ja tuloksenohjauksen indikaattoreiden välille, mikä on 

kuitenkin vähemmän ilmeinen otoksen suurimpien yritysten kohdalla. Sen sijaan he 

eivät löydä yhteyttä tilintarkastajalle maksettavien kokonaispalkkioiden ja 

tuloksenohjauksen indikaattoreiden välillä. Kokonaisuudessaan näiden tulosten 

voidaan katsoa viittaavan siihen, että tilintarkastuspalkkiot ja oheispalveluista saadut 

palkkiot muodostavat erilaiset kannustinvaikutukset, mutta palkkioiden yhdistäminen 

yhdeksi mittariksi peittää nämä vaikutukset.  
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Ashbaugh ym. (2003) osoittavat harkinnanvaraisista jaksotuksista tekemässään 

analyysissä, että tilintarkastajan saamien palkkioiden ja vääristyneen taloudellisen 

raportoinnin suhde on herkkä harkinnanvaraisten jaksotusten estimaatille ja sille 

tilintarkastuspalkkioista lasketulle mittarille, jolla kuvataan tilintarkastajan 

taloudellista riippuvuutta asiakkaasta. He löytävät myös tilastollisesti merkitsevän 

negatiivisen kertoimen tilintarkastajan saamien kokonaispalkkioiden ja 

tilintarkastuksesta saatujen palkkioiden välille. Tutkimustulos on vastaava kuin se, 

jonka Frankel ym. (2002) löytävät tutkimuksessaan, mutta epäjohdonmukainen sen 

väitteen kanssa, että suuremmat tilintarkastuspalkkiot nostaisivat vääristellyn 

taloudellisen raportoinnin mahdollisuutta. Reynolds, Deis ja Francis (2004) 

puolestaan uskovat, että harkinnanvaraisten jaksotusten ja oheispalveluista saatujen 

palkkioiden väliltä aiemmassa tutkimuksessa löydetty yhteys voidaan selittää sillä, 

ettei yrityksen kasvua ole kontrolloitu riittävästi. Tällä havainnolla he viittaavat 

erityisesti siihen, mitä Frankel ym. (2002) tutkimuksessaan esittävät. 

Reynolds ja Francis (2000) selvittävät tutkimuksessaan, onko asiakasyrityksen koolla 

vaikutusta tilintarkastajan asiakkaalleen sallimaan harkintakyvyn laajuuteen 

jaksotusten ja tuloksenohjauksen suhteen. Heidän tutkimuksensa mukaan viisi 

suurinta tilintarkastusyhteisöä eivät kohtele suuria asiakkaitaan paikallisella tasolla 

myönteisemmin kuin pienempiä asiakkaitaan. Tämän perusteella tutkijat toteavat, 

että taloudellinen riippuvuus ei johda tilintarkastajan laajempiin myönnytyksiin 

harkinnanvaraisten jaksotusten käytössä tai jatkuvuutta koskevissa lausunnoissa. 

Päinvastoin he uskovat, että suurten asiakkaiden tapauksessa tilintarkastajat 

raportoivat konservatiivisemmin, mikä tarkoittaa, että suurille asiakkaille sallitaan 

vähemmän harkintavallan käyttöä kuin pienille asiakkaille raportoitujen jaksotusten 

suhteen. 

Myöskään Chung ja Kallapur (2003) eivät löydä poikkileikkauksellista suhdetta 

epätavallisten jaksotusten absoluuttisen määrän ja minkään sellaisen suhdeluvun 

välille, jolla arvioidaan asiakkaan tärkeyttä tilintarkastajalle. Tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä asiakkaan tärkeyden ja epätavallisten jaksotusten välille ei 

löytynyt silloinkaan, kun he jakoivat otoksen koon, asiakasmahdollisuuksien, 

tuloksenohjauksen kannustimien, yrityksen hallinnointijärjestelmän vahvuuden ja 

tilintarkastajan asiantuntemuksen mukaan. Chung ja Kallapur (2003) perehtyvät 
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tutkimuksessaan myös siihen mahdollisuuteen, että riippumattomuuden 

vahingoittuminen olisi suurempaa niiden asiakkaiden joukossa, joilla on suuremmat 

mahdollisuudet tai kannustimet tuloksenohjaukseen, tai niiden asiakkaiden 

keskuudessa, joilla on heikompi yrityksen hallinnoinnin järjestelmä. Yrityksen 

hallinnoinnin vahvuutta he mittaavat tutkimuksessaan sen avulla, ovatko hallituksen 

puheenjohtajan ja toimitusjohtajan työtehtävät erilliset, kuinka suuri prosenttiosuus 

hallituksen jäsenistä ei ole yrityksen palveluksessa ja sillä prosenttiosuudella, jonka 

viisi prosenttia suurimmista osakkeenomistajista omistaa. He eivät kuitenkaan löydä 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä asiakkaan tärkeyttä tilintarkastajalle mittaavan 

tunnusluvun ja minkään edellä mainitun ryhmän epätavallisten jaksotusten välille. 

Nelson ym. (2002) havaitsevat tutkimuksessaan, että tilintarkastajat puuttuvat 

asiakkaan tuloksenohjaukseen herkemmin, mikäli se on merkittävää ja kyseessä on 

pieni asiakas. He huomauttavat myös, että johtajilla on tapana yrittää ohjata tulosta 

siten, että kuluvan vuoden tulos vaikuttaisi todellista suuremmalta, mutta 

tilintarkastajat todennäköisemmin puuttuvat tilanteeseen tällaisissa tapauksissa. 

Tutkimuksessa nousee esille myös se, että tilintarkastajat puuttuivat herkemmin 

asiakkaansa jäsentelemättömiin tuloksenohjauksen yrityksiin kuin jäsenneltyihin 

yrityksiin. Näiden tulosten pohjalta voidaan katsoa, että tilintarkastajalla on tärkeä 

rooli yritysten tuloksenohjauksen rajoittamisessa. 

4.4.2 Oheispalvelupalkkioiden julkitulon vaikutus tilintarkastajan 

riippumattomuuteen 

Frankel ym. (2002) löytävät tutkimuksessaan negatiivisen yhteyden 

oheispalvelupalkkioiden ja osakekurssin välille sinä päivänä, kun tieto 

oheispalveluista maksetuista palkkioista julkistetaan. Samanlaista yhteyttä ei 

kuitenkaan löydy tilintarkastuksesta maksettujen palkkioiden ja osakekurssin välille. 

Palkkioiden julkitulo selittää kuitenkin vain hyvin pienen osan osakekurssissa 

tapahtuvasta vaihtelusta, ja kertoimen tilastollinen merkitsevyys viittaa vain pieneen 

taloudelliseen vaikutukseen. Kun osakekurssissa tapahtuneita muutoksia tutkittiin 

pidemmällä aikavälillä, ei tutkijoiden mukaan ole havaittavissa yhteyttä. Heidän 

johtopäätöksensä tästä on, että odottamattoman suuret oheispalveluista maksetut 

palkkiot saattavat viestiä markkinoille muista yrityksen arvoon vaikuttavista 
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tekijöistä, kuten heikosta hallinnon laadusta tai operatiivisista vaikeuksista, mikä 

aiheuttaa osakkeen hinnan alentumisen. He eivät siis löydä näyttöä siitä, että 

tilintarkastuspalkkioiden ilmituloilla olisi todellista vaikutusta osakkeiden hintoihin. 

Dopuch, King ja Schwartz (2003) havaitsevat, että oheispalveluiden julkistamisen 

jälkeen sijoittajien usko tilintarkastajan tosiasialliseen riippumattomuuteen laskee 

silloin, kun havaittu riippumattomuus on epäjohdonmukainen tosiasiallisen 

riippumattomuuden kanssa. He toteuttavat tutkimuksen käyttäen kolmea erilaista 

asetelmaa: ensimmäisessä asetelmassa sijoittajille ei anneta mitään informaatiota 

siitä, mitä oheispalveluita tilintarkastaja tarjoaa asiakkaalleen. Toisessa asetelmassa 

sijoittajille kerrotaan selkeästi, ettei tilintarkastaja tarjoa mitään oheispalveluita 

asiakkaalleen ja kolmannessa asetelmassa sijoittajat saavat tietää, että tilintarkastaja 

tarjoaa asiakkaalleen sellaisia oheispalveluita, joilla voidaan nähdä olevan haitallinen 

vaikutus tilintarkastajan tosiasialliseen riippumattomuuteen. Dopuch ym. (2003) 

löytävätkin tuloksen, jonka mukaan muutos sijoittajien uskomuksissa saa aikaan 

hinnanmuutoksen omaisuuserissä. Tämä hinnanmuutos poikkeaa enemmän 

taloudellisista ennusteista asetelmassa, jossa tilintarkastajan kerrotaan tarjoavan 

riippumattomuuden vaarantavia oheispalveluita, kuin asetelmissa, joissa tietoja ei 

julkistettu tai tilintarkastaja ei tarjoa asiakkaalleen oheispalveluita. Tästä syystä 

voidaan katsoa, että oheispalveluista maksettujen palkkioiden julkistaminen vähentää 

pääomamarkkinoiden tehokkuutta, jos julkistaminen johtaa sijoittajien epätarkkoihin 

arvioihin tilintarkastajien tosiasiallisesta riippumattomuudesta. 

4.5 Ongelmat liittyen tutkimusten ja käytettyjen mittareiden luotettavuuteen 

DeFond ym. (2002) nostavat tutkimuksessaan esille ongelman liittyen tilintarkastajan 

riippumattomuuden mittaamiseen tilanteissa, joissa käytetään tuloksenohjauksen 

keinoja. Tutkijat huomauttavat, että tilintarkastajan rooli tuloksen muodostamisessa 

on hyvin todennäköisesti epäsuora, mikä näin ollen aiheuttaa empiirisen ongelman, 

kun harkinnanvaraisia jaksotuksia käytetään mittarina tilintarkastajan 

riippumattomuudelle. Parkash ja Venable (1993) puolestaan pitävät tutkimuksensa 

rajoitteena sitä, että toistuvien ja ei-toistuvien oheispalveluiden tulisi olla paremmin 

eriteltävissä. Lisäksi heidän tutkimuksessaan aineisto rajoittuu julkisesti saatavilla 
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olevaan dataan, eivätkä he näiden tietojen perusteella pystyneet tekemään päätelmiä 

agenttikustannuksista silloin, kun palkkioiden julkistaminen tuli pakolliseksi. 

Myös Chung ja Kallapur (2003) toteavat, että ongelmallista heidän tutkimuksessaan 

on tietojen puutteellisuus toistuvista ja ei-toistuvista oheispalveluista, mikä tekee 

näiden palveluiden välisten erojen arvioimisesta hankalaa. Sama ongelma esiintyy 

myös sellaisten oheispalveluiden vertailun kohdalla, joista saadut mittakaavaedut 

ovat merkittävät tai vastaavasti niitä ei ole lainkaan. He nostavat esille myös tärkeän 

seikan koskien monia aihepiiristä aiemmin tehtyjä tutkimuksia: tilintarkastajan 

kannustimia riippumattomuuden vaarantamiseen on mitattu ainoastaan taloudellisten 

etujen näkökulmasta, eikä huomiota ole kiinnitetty lainkaan muihin tekijöihin, kuten 

esimerkiksi henkilökohtaisiin suhteisiin. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkielmassa tarkasteltujen tutkimustulosten perusteella ei voida sanoa, että 

tilintarkastajan tarjoamilla oheispalveluilla olisi vaarantavaa vaikutusta 

tilintarkastajan riippumattomuuteen, etenkään tosiasialliseen riippumattomuuteen. 

Oheispalveluiden vaikutusta tilintarkastajan riippumattomuuteen on mitattu useilla 

eri mittareilla, mutta mikään niistä ei luotettavasti osoita, että näiden palveluiden 

tarjonta vaarantaisi riippumattomuuden. Useimmissa tässä tutkielmassa 

tarkastelluissa tutkimuksissa pääasiallisena aineistona on julkisesti saatavilla oleva 

informaatio, mikä osaltaan rajoittaa sitä, minkälaisia mittauksia on ylipäätään voitu 

tehdä. Ongelmana joissakin tutkimuksissa on ollut myös se, että mikäli suhde 

oheispalveluiden ja tilintarkastajan riippumattomuutta mitanneen tunnusluvun välille 

on löytynyt, on ollut syytä epäillä, että jokin ulkopuolinen tekijä on vaikuttanut tähän 

suhteeseen.  

Tutkimustulos, jonka Frankel ym. (2002) löytävät artikkelissaan, on herättänyt 

runsaasti keskustelua aiheesta ja synnyttänyt myös useita jatkotutkimuksia. Heidän 

tutkimuksensa tulos viittaa siihen, että oheispalveluostoja tilintarkastajaltaan tekevät 

yritykset järjestelisivät tulostaan laajemmin kuin muut. Tämän voidaan katsoa 

tarkoittavan sitä, että tilintarkastajat sallivat oheispalveluita ostaville asiakkailleen 

enemmän myönnytyksiä jaksotusten suhteen, mikä puolestaan viittaa siihen, että 

tilintarkastajat mahdollisesti vaarantavat riippumattomuutensa tällaisten asiakkaiden 

tapauksessa. Myöhemmissä tutkimuksissa esimerkiksi Chung ja Kallapur (2003) tai 

Ashbaugh ym. (2003) eivät kuitenkaan onnistu löytämään samanlaista yhteyttä 

tilintarkastajan asiakkaan vaatimuksiin myöntymisen ja oheispalveluiden tarjonnan 

välille, vaikka näissä tutkimuksissa käytetyt menetelmät ovat hyvin samankaltaiset 

kuin ne, joita Frankel ym. (2002) tutkimuksessaan käyttävät. 

On hyvä huomata, että sitä, millaisia muutoksia oheispalveluiden tarjonta aiheuttaa 

tilintarkastajan riippumattomuudessa, ei välttämättä ole mahdollista havaita 

tutkijoille saatavilla olevien taloudellisten tietojen perusteella. Asiaa hankaloittaa 

myös se seikka, jonka Bazerman ym. (1997) nostavat esille: riippumattomuus ei aina 

ole edes tilintarkastajalle itselleen sellainen asia, johon hän pystyisi tietoisesti 

vaikuttamaan. Tästä syystä uskonkin, että tilintarkastajan riippumattomuudesta on 
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ulkopuolisen vaikea varmistua. Joitakin tärkeitä huomioita etenkin taloudelliseen 

riippuvuuteen liittyen voi kuitenkin tehdä myös ulkopuolelta havainnoitavien 

taloudellisten tietojen pohjalta, ja löytää suuntaviivoja siitä, kuinka useimmat 

tilintarkastajat oheispalveluiden tarjonnan tilanteissa toimivat. Kuitenkin, kun 

ajatellaan asiaa yleisellä tasolla, on tilintarkastajan riippumattomuuden 

vaarantuminen varmasti hyvin tapauskohtainen asia, eikä se tästä syystä välity 

taloudellisiin lukuihin helposti, etenkään, kun tutkimusten otoskoot ovat keskimäärin 

melko suuria. Jos oheispalvelut olisivat todellinen riski tilintarkastajan 

riippumattomuudelle, voitaisiin ehkä ajatella, että sääntely niiden suhteen olisi vielä 

tiukempaa, sillä tilintarkastus ammattialana on monessa suhteessa hyvin tiukasti 

säännelty. 

Kaiken kaikkiaan tässä tutkielmassa käsitellyt tutkimukset ovat hyvin pitkälti 

sivuuttaneet sen, millainen rooli henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja 

ammattieettisillä periaatteilla on riippumattomuuden säilyttämisen kannalta. 

Tulevaisuudessa tämän aihepiirin tutkimuksessa voisikin yrittää kiinnittää 

taloudellisten lukujen rinnalla myös enemmän huomiota henkilökohtaisiin 

seikkoihin, vaikka oikeanlaisen ja riittävän informaation saaminen tällaisista 

tekijöistä olisikin mitä todennäköisemmin todella haastavaa. Kiinnostavaa olisi 

jatkotutkimuksissa selvittää myös sitä, millaisia tuloksia tällaisilla taloudellisiin 

tunnuslukuihin perustuvilla mittareilla tilintarkastajan riippumattomuudesta saataisiin 

Suomessa. 
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