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Tilintarkastussuhteen keston vaikutus tilintarkastuksen laatuun on ollut suosittu tutkimusaihe siitä 

saakka, kun yleisessä keskustelussa alettiin väitellä pakollisten rotaatiosäädösten tarpeellisuudesta. 

Vuonna 2016 koko Euroopassa voimaan astunut uusi tilintarkastuslaki pitää sisällään yleisen edun 

kannalta merkittävien yhtiöiden pakolliset rotaatiosäädökset, joiden mukaan pörssiyhtiöillä maksimi 

tilintarkastussuhteen kesto on nykyään 10 vuotta. Rotaatiosäädöksen tarpeellisuudesta, sekä hyödyistä 

ja haitoista on alalla käyty kiivaasti keskustelua ja yleisellä tasolla mielipiteet ovat olleet varsin 

jakautuneita. Huomattava osa empiirisistä tutkimuksista on kuitenkin päätynyt lopputulokseen, että 

lyhyellä tilintarkastussuhteella olisi negatiivinen vaikutus tilintarkastuksen laatuun. Tähän pohjasin 

myös tämän tutkimuksen hypoteesin: ”Mitä lyhyempi tilintarkastussuhde on, sitä heikompaa on 

tilintarkastuksen laatu”.   

 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä hyödyntämällä. Tutkimuksen tavoitteena oli 

selvittää tilintarkastuksen laadun muutosta suhteessa tilintarkastussuhteen keston muutokseen. 

Tutkimuksen otokseen valittiin suomalaiset pörssiyhtiöt ja näiden tilikaudet aikaväliltä 2002-2016.  

Empiirisen tutkimuksen pohjana käytettiin Jacksonin, Moldrichin & Roebuckin vuoden 2008 

tutkimusta: Mandatory audit rotation and audit quality ja tutkimuksessa esiteltyä tilintarkastuksen 

laadun regressiokaavaa. Regressiot tehtiin samalla kaavalla, mutta tulokset tallennettiin erillisinä 

jakamalla nämä lyhyeen, keskipitkään ja pitkäkestoiseen tilintarkastussuhteisiin. Tilintarkastuksen 

laadun kuvaajana tutkimuksessa toimi harkinnanvaraiset jaksotukset. Mitä enemmän yhtiön 

tilinpäätösinformaatioon sisältyy harkinnanvaraisuutta, sitä heikompaa tilinpäätösinformaation laatu ja 

siten tilintarkastuksen laatu. Teoreettisessa viitekehyksessä esitellään edellä mainitun lisäksi myös 

tilintarkastuspalkkioiden ja oheispalveluiden tarjoamisesta saatujen palkkioiden yhteyttä 

tilintarkastuksen laatuun. Lisäksi aiemmista tutkimuksista havaittiin merkittäväksi tilintarkastuksen 

laadun mittariksi tilintarkastusyhteisön koko ja tilintarkastajan kyky lausua toiminnan jatkuvuudesta, 

eli kyky antaa going concern -opinion oikea-aikaisesti.  

 

Tutkimustuloksena havaittiin, että lyhyt ja keskipitkä tilintarkastussuhde vaikuttivat positiivisesti 

harkinnanvaraisten jaksotusten määrään ja siten negatiivisesti tilintarkastuksen laatuun. Pitkillä 9 vuotta 

ja yli tämän kestäneillä tilintarkastussuhteilla ei havaittu tilastollisesti merkittävää yhteyttä 

tilintarkastuksen laatuun.  
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1 JOHDANTO 

Tilintarkastuksen laadulla on selkeä vaikutus tilintarkastusprosessin eri osa-alueisiin. 

Laatua itsessään voidaan pitää yhtenä mittarina, kun hahmotellaan tilintarkastuksesta 

saatavaa korvausta. Tunnetuimpana määritelmänä tilintarkastuksen laadulle voidaan 

pitää DeAngelon (1981) tutkimusta, joka määrittelee laadun tilintarkastajan 

ammattitaidon ja riippumattomuuden kautta. Tutkimuksessa DeAngelo määrittelee 

tilintarkastuksen laadun mittariksi tilintarkastajan kyvyn löytää poikkeavuuksia 

tarkastettavasta yhtiöstä ja raportoida löydöksensä. Krishnan ja Schauer (2001) 

puolestaan määrittelivät tilintarkastuksen laadun seuraavasti: kuinka hyvin 

tilintarkastus mukautuu siihen sovellettaviin standardeihin.  

Miksi tilintarkastuksen laadulla sitten on niin suuri merkitys?  Pohjimmainen ajatus 

tilintarkastuksessa on vahvistaa tilinpäätösasiakirjojen lukijoiden luottamusta 

tilinpäätöksen lukuihin ja ilmoittaa tilintarkastuskertomuksella mahdollisista 

olennaisista virheistä. Korkealaatuista tilintarkastusta voidaan kuvailla tarkastuksena, 

joka täyttää sille asetetun tavoitteen olla systemaattinen ja objektiivinen arvio 

yrityksen luvuista ja yrityksen tilasta. Kaikissa tilanteissa laadukkaan tilintarkastuksen 

pitäisi pyrkiä antamaan oikea ja riittävä käsitys ulkopuoliselle tilinpäätösinformaation 

lukijalle tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Kun yritys valitsee itselleen yrityksen 

toimialaan erikoistuneen tilintarkastajan, on tällä suora yhteys siihen, miten hyvin 

tilintarkastaja tuntee yrityksen toiminnot ja niihin liittyvät riskit. Tämä puolestaan 

vaikuttaa suoraan tilintarkastuksen laatuun ja tilintarkastussuhteen keston pituuteen 

(Bell, Marss, Solomon &Thomas, 1997).  

Amerikkalaisen Enronin ja Arthur & Andersenin toiminnasta johtuneen skandaalin 

sekä vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen on tilintarkastajan vastuu ollut polttava 

puheenaihe niin lainsäätäjien, tilintarkastusyhteisöjen kuin tutkijoidenkin piireissä. 

Paljon on muun muassa pohdittu sitä, vaikuttaako pitkäkestoinen tilintarkastussuhde 

negatiivisesti tilintarkastajan riippumattomuuteen ja ammatilliseen skeptisyyteen. 

Esimerkiksi pakollisten rotaatiosäännösten puolestapuhujat ovat sitä mieltä, että 

pitkäkestoinen tarkastussuhde on haitaksi tilintarkastuksen laadulle (Nashwa, 2004). 

Elder, Lowensohn ja Reck (2015) implikoivat tutkimuksessaan sitä, että pakolliset 

rotaatiosäädökset tilintarkastustoimeksiannoissa olisivat yhteydessä tilintarkastuksen 
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laatuun. Perusteluina väitteelle on se, että rotaatiosäädökset johtaisivat yhtiön alaan 

erikoistuneisiin tilintarkastajavalintoihin, mikä puolestaan lisää tilintarkastajan 

teknisiä valmiuksia tilintarkastuksen suorittamiseen ja sitä kautta myös 

laadukkaampaan tarkastukseen.  

Tilintarkastussuhteen kesto terminä viittaa tilintarkastajan ja tarkastettavan yrityksen 

suhteen kestoon tarkastettuina tilikausina. Jotkin aikaisemmat tutkimukset, kuten St. 

Pierren ja Andersonin (1984) sekä Sticen (1991) tekstit, määrittelevät 

tilintarkastustoimeksiannon keston lyhyeksi, kun tilintarkastaja on pysynyt samana 

enintään kolme vuotta. Johnson, Khurana ja Reynolds (2002) määrittelevät 

tilintarkastussuhteen pitkäksi, kun se on kestänyt katkeamattomana yli yhdeksän 

vuotta. Näiden kahden määritelmän välistä aikaa voidaan yleisesti ottaen siis pitää 

keskipitkänä.  

Aikaisemmat tutkimukset viittaavat siihen, että lyhyt tilintarkastussuhde olisi 

yhteydessä heikompaan laatuun tilinpäätösinformaatiossa. Tutkijoiden löydökset 

tukevat ajatusta siitä, että mitä pidempi tilintarkastussuhde on sitä parempi ymmärrys 

tarkastettavan yhtiön toimialasta ja toiminnasta tilintarkastajalla on. Parempi 

ymmärrys yhtiön toiminnasta puolestaan edesauttaa tilintarkastajan kykyä mitoittaa ja 

soveltaa tehtyjä tilintarkastustoimenpiteitä kyseiseen yhtiöön parhaiten soveltuvalla 

tavalla (Gunny, Krishnan & Zhang, 2007; Johnson ym. 2002). 

Tilintarkastusrotaation puolestapuhujat yleensä viittaavat perusteluinaan isomman 

skaalan skandaaleihin, jotka ovat vaikuttaneet jopa markkinoiden kokonaisarvoon. 

Esimerkkeinä tällaisista tapauksista ovat muun muassa WorldComin, Tycon, Questin, 

Enronin, sekä Computer Associatesin romahdukset. Pelkästään edellä mainittujen 

skandaalien on laskettu aiheuttaneen yhteensä jopa 460 miljardin USA:n dollarin 

tappiot markkinoiden kokonaisarvoon. Pakollisten rotaatiosäännösten on perusteltu 

palauttavan markkinoiden luottamusta regulaatiojärjestelmän toimivuuteen (Healey & 

Kim, 2003).   

Tilintarkastusrotaation vastustajat puolestaan ovat perustelleet kantaansa sillä, että 

heikompilaatuista tilintarkastusta esiintyy useammin, kun tilintarkastaja on vähemmän 

perehtynyt asiakasyritykseen lyhyen tilintarkastussuhteen seurauksena (Stanley & 
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Dezoort, 2007). Lyhyemmät tilintarkastussuhteet johtavat myös suoraan korkeampiin 

kustannuksiin tilintarkastusyhteisöissä, sillä uuteen tilintarkastusasiakkaaseen 

tutustuminen, uuden asiakassuhteen rakentaminen ja uuden tilintarkastussuhteen 

myötä tuleva ylimääräinen varovaisuus vaativat enemmän aikaa (Randal ym. 2015). 

Gietzmann ja Sen (2002) myös osoittavat tutkimuksessaan, että yrityksissä, jotka 

vaihtavat säännöllisesti tilintarkastajaa, voi esiintyä mielipideshoppailua. Tämä 

käytännössä tarkoittaa sitä, että yritys systemaattisesti vaihtaa päävastuullista 

tarkastajaansa siten, että yritys saisi sellaisia tilintarkastuskertomuksia ja lausuntoja, 

jotka sopivat parhaiten yrityksen omiin tarpeisiin. Montvale, Marwick, Bell, Marrs, 

Solomon ja Thomas (1997) myös toteavat tutkimuksessaan, että tilintarkastussuhteen 

kesto ja tilintarkastuksen laatu -korrelaatio olisi ehdollisesti korreloiva suhteessa 

tilintarkastajan erikoistumiseen ja tilintarkastajan riippuvuuteen 

tilintarkastuspalkkiosta. Toisin sanoen, mikäli tilintarkastaja olisi erikoistunut 

yritykseen ja sen toimialaan ja yhtäaikaisesti riippuvuus tilintarkastuspalkkiosta olisi 

heikkoa, olisi pidempi tilintarkastussuhde hyödyllisempi tilintarkastuksen laadun 

näkökulmasta. Tiedon ja tilintarkastajan osaaminen liittyvät tilintarkastajan kykyyn 

löytää olennaisia virheitä yhtiön tarkastuksessa (Johnson ym. 2002). 

Mikäli pakollinen tilintarkastusrotaatiosäännös olisi olemassa, yritykset joutuisivat 

vaihtamaan vastuullista tilitarkastajaansa tietyin väliajoin (Jackson, Moldrich & 

Roebuck, 2008.) Rotaatiosäädösten puolestapuhujat ovat esittäneet, että ajan myötä 

tilintarkastajaa huolettaa yhä vähemmän mahdolliset oikeudelliset sanktiot, minkä 

lisäksi ajan myötä tilintarkastajasta tulisi vähemmän objektiivinen, jolloin tämä 

käyttäisi vähemmän aikaa ja vaivaa olennaisten virheiden etsintään (Hoyle, 1978; 

Arrunda & Paz-Ares, 1997). Monissa maissa tilintarkastustoimeksiannon johtaja tai 

partner on se henkilö, joka viime kädessä ottaa vastuun tilintarkastuksen tuloksista, 

jolloin näissä maissa on implementoitu pakollinen tilintarkastuspartnerin 

rotaatiosäädös tai sellaisen säädöksen implementointia harkitaan, mikä heijastaa myös 

lainsäätäjien huolta tilintarkastuksen heikkenemisestä pitkissä tilintarkastussuhteissa 

(Chen, Lin & Lin, 2008).  

EU:n tilintarkastusuudistuksen myötä tilintarkastusyhteisöt, joilla on tarkastettavaan 

yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä (PIE -yhtiöitä) on nyt käytössä pakollinen 

rotaatiosykli, jonka kesto on 10 vuotta. Uusi tilintarkastuslaki astui voimaan kaikissa 
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EU-maissa ja rotaatiosäännösten voimaanastuminen tapahtui 17.6.2016. 

Poikkeustapauksissa tilintarkastussuhteen pituutta voidaan pidentää vielä uuden 

säädöksen rajoittaman 10 vuoden yli vielä maksimissaan 2 vuodella, mikäli PIE-

yhteisö saa tälle paikallisen valtion lainsäätäjän/valvovan viranomaisen hyväksynnän.  

Maksimi rotaatioaika voi olla myös EU-jäsenvaltion asettamana lyhyempi kuin mitä 

uusi tilintarkastuslaki edellyttää (Euroopan Komissio, 2016). 

Euroopan maissa on viime aikoina keskusteltu paljon rajoitetun tilintarkastussuhteen 

keston sekä rotaatiosäännösten hyvistä ja huonoista puolista. Tästä syystä seuraavat 

kysymykset ovat tutkimusaiheina mielenkiintoisia; vaikuttaako tilintarkastussuhteen 

kesto tilintarkastuksen laatuun? Saako tilintarkastussuhteen rajoittaminen lakien ja 

asetusten avulla aikaan positiivisia vaikutuksia vai luovatko ne oikeastaan alustan 

heikompilaatuiselle tilintarkastukselle ja tilinpäätösinformaatiolle? Tässä 

tutkimuksessa keskityn ainoastaan tilintarkastuksen laatuun ja siihen, kuinka 

tilintarkastussuhteen pituus vaikuttaa laatutekijöihin. 

1.1 Tutkimuksen taustat 

Enron-skandaalin, sekä muiden suurempien talousskandaalien vanavedessä suuren 

yleisön huomio on kiinnittynyt aikaisempaa enemmän juuri tilintarkastuksen laatuun 

ja vaikutuksiin. Tilintarkastuksen laatua voi olla hankala mitata suoraan tilinpäätöksen 

luvuista, sillä ne ovat useimmiten tilintarkastuksen lukuihin tuoman varmennuksen ja 

yritysjohdon tuloksenjärjestelyn yhdistelmä. Siten voi olla hankala mitoittaa 

tilintarkastajan työn vaikutusta ja tilintarkastusasiakkaan tekemän työn laatua sekä 

merkitystä pelkästään tilinpäätöksen tiedoilla (PCAOB, 2005).  

Kysymys siitä, lisääkö vai heikentääkö pidempi tilintarkastussuhde tilintarkastuksen 

laatua on ainakin yli puoli vuosisataa vanha. Esimerkiksi Mautz ja Sharaf (1961) ovat 

pohtineet tutkimuksessaan juuri tätä kysymystä. Aikaisempien tutkimusten kohde on 

ollut selvittää tilintarkastuksen kykyä ilmaista mielipide yhtiöiden toiminnan 

jatkuvuudesta ja tilintarkastajan vaihdoksen vaikutusta harkinnanvaraisiin muuttujiin 

(Jackson ym. 2008).  
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Tämän tutkimuksen asetelma liittyy olennaisesti myös käsitykseemme tilintarkastajan 

roolista ja eri intressitahojen odotuksista tilintarkastajan työtä kohtaan. Aikaisemmin 

tilintarkastajan rooli on ollut myös hyvin paljon yrittäjän ja yritysten tukena oleminen, 

mitä hiljalleen on lainsäätäjien toimesta murennettu tilintarkastajan objektiivisuuden 

ja riippumattomuuden asemaa vahvistamalla.  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat pitkän ja lyhyen 

tilintarkastussuhteen vaikutukset tilintarkastuksen laatuun listayhtiöiden 

tilintarkastusprosessissa. Olisi ollut mielenkiintoista ottaa tutkimusotantaan mukaan 

myös pk-yrityksiä, sillä niitä on määrällisesti tilintarkastusasiakkaina eniten ja ottaen 

huomioon tilinpäätösinformaation intressin olevan vähäisempää näiden kohdalla, kun 

yhtiöt eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Tällaisen tutkimuksen tarvittavaa 

dataa ei kuitenkaan ole samalla tavalla käsillä kuin listayhtiölle, joihin samasta syystä 

keskityn tässä tutkimuksessa.  

Vaikka aiheesta on käyty vilkasta keskustelua tutkimuskentällä, tuo tälle tutkimukselle 

uutuusarvoa esimerkiksi vastikään vuonna 2017 voimaan astunut EU:n uusi 

tilintarkastuslaki, joka toi mukanaan EU:n talousalueelle pakollisen 

tilintarkastajarotaatiosäännöksen. Rotaatiosäännöksen vaikutuksen tutkimista yhden 

vuoden otannalla ei kuitenkaan ole tutkimustulosten merkittävyyden kannalta kovin 

soveliasta ja siksi aihetta lähinnä vain sivutaan tässä tutkimuksessa.  

Tutkimuksen tulosten pohjalta on tarkoitus muodostaa johtopäätös siitä, kuinka 

tilintarkastajan vaihtaminen vaikuttaa tilintarkastuksen laatuun ja muodostaa käsitys 

siitä, onko rotaatiosäännöksistä pitkällä aikatähtäimellä enemmän haittaa kuin hyötyä.  
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1.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Osa tämän tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä käsittelee tilintarkastuksen 

laadun mittaamisen komponentteja, sillä laatu tilintarkastuksen kontekstissa on 

monisyinen, eikä yhtä kaiken kattavaa laadun mittaria ole olemassa. Yhtenä osana 

teoreettista viitekehystä käsittelen aikaisempia tutkimuksia tilintarkastuksen laatuun ja 

sitä minkälaisiin tuloksiin näissä on päädytty. Yhtenä erillisenä osiona käyn läpi myös 

tutkimuksia tilintarkastajan kyvystä antaa lausunto toiminnan jatkuvuudesta (going 

concern opinion).  

Oheinen kaavio (Kaavio 1) havainnollistaa tutkimukseni teoreettista viitekehystä. 

Kuvassa ensimmäisen sarakkeen alapuolella on osa aikaisemmista empiirisistä 

tutkimustuloksista tunnistamani tilintarkastuksen laadun eri komponentit. Tärkeimpiä 

tilintarkastuksen laadun kannalta ovat tietysti lait ja standardit sekä muut virallisohjeet, 

jotka asettavat tietynlaisen viitekehyksen tilintarkastajan työlle. Seuraavaksi 

tärkeimmät seikat tilintarkastuksen laadun kannalta ovat itse tilintarkastajan 

suorittama työ ja siihen vaikuttavat eri muuttujat, joita tullaan myöhemmin tässä 

tutkimuksessa käsittelemään tarkemmin. Kaavion sisältö tulee olemaan tutkimukseni 

punainen lanka.  
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Kaavio 1 – Teoreettinen viitekehys 

Käytännössä teoreettisen viitekehyksen voi jakaa tässä tutkimuksessa karkeasti 

kahteen osaan: ensimmäinen osa käsittelee eri tekijöitä, jotka vaikuttavat varsinaisen 

tilintarkastustyön laatuun. Toinen osa on lainsäädännön, standardien ja normien 

edellyttämä taso tilintarkastuksessa. Kaikki nämä yhdessä tähtäävät 

tilintarkastuskertomukseen ja siihen, että annettu lausunto on oikeanlainen.  

Tilintarkastuksen laatu on suhteellisen subjektiivista. Esimerkiksi Knechelin 

Krishnanin, Pevznerin, Schefchkin ja Veluryn (2013) mukaan havaitun 

tilintarkastusprosessin laatu vaihtelee sidosryhmittäin. Sidosryhmien havaitsema laatu 

puolestaan riippuu tilintarkastajan tekemistä valinnoista. Mikä on riittävä määrä 

evidenssiä, jotta voidaan sanoa tilintarkastajan tehneen riittävästi? Havaittu laatu 

riippuu myös siitä, kuinka tilintarkastaja harjoittaa ammatillista skeptisyyttään 

kyseisen asiakkaan kanssa ja kuinka kokenut tilintarkastaja on. Hyvin asiakkaansa 
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tunteva ja kokenut tarkastaja saa aikaan todennäköisesti asiakkaan näkökulmasta 

erilaatuista työtä aikaiseksi kuin tämän vastakohta. Toisaalta kuvaan astuvat myös 

yrityksen eri komponentit ja vaihtuvat tilanteet. Onko yrityksellä mahdollisesti 

rahoituksellisia vaikeuksia tai näyttävätkö toimialan tulevaisuuden näkymät heikolta; 

näillä on varmasti merkitystä siihen, miten tilintarkastaja työnsä tekee ja tätä kautta 

vastaavasti heijastuu takaisin siihen, miten laadukkaana kukin sidosryhmä 

tilintarkastajan työn näkee.  

Tutkijat Kim, Lee ja Lee (2015) pohtivat tutkimuksessaan pakollisten 

rotaatiosäädösten vaikutusta tilintarkastuksen laatuun ja huomasivat yhteyden 

tilintarkastussuhteen keston ja tilintarkastuksen laadun välillä. Heidän mukaansa laatu 

paranee objektiivisuuden ja ammatillisen skeptisyyden kasvaessa, kun on suoritettu 

tilintarkastajan vaihdos. Tutkimustulos, kuten myöhemmin esiteltävät muut 

tuloksetkin, on ristiriitainen siinä mielessä, että laadun odotettiin puolestaan 

heikentyvän, mikäli uudella tilintarkastajalla oli heikko ymmärrys yrityksestä ja sen 

toimialasta. Esimerkin kaltaiset tutkimukset ovat antaneet viitteitä 

tilintarkastussuhteen ja tilintarkastuksen laadun korreloimisesta. Lainsäädännön 

kehityksellä on suora vaikutus tilintarkastukseen. Siksi juuri rotaatiosäädösten 

voimaanastumisella on vaikutusta tilintarkastussuhteen kestoon, mikä puolestaan 

edelleen vaikuttaa tilintarkastuksen laatuun. 

1.4 Tutkimuskysymys ja tutkimuksen toteutus 

Tämän tutkimuksen ensisijainen tutkimustavoite on selvittää:  

Onko tilintarkastussuhteen pituudella vaikutusta tilintarkastuksen laatuun?  

Kun tulee kyseeseen tilintarkastus ja tilintarkastajan kyky tunnistaa olennaisia virheitä 

tilinpäätöksen sisällössä, on tilintarkastajan ammatillinen osaaminen ja tietotaito 

tärkeässä roolissa. Työssään tilintarkastaja kartuttaa tietämystään asiakasyritysten 

rakenteista ja kontrolleista, jotka ovat aina yrityskohtaisia. Jokainen yhtiö järjestää ne 

hieman omanlaisella tavalla. Tilintarkastajat joutuvat hyödyntämän työssään myös 

yleistä toimialaosaamista (Johnson ym. 2002). Kuten aikaisemmassa tässä 

tutkimuksessa esitelty, DeAngelon (1981) tutkimustulosten perusteella 
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tilintarkastuksen laatua pystytään mittaamaan tilintarkastajan kykynä havainnoida, 

löytää ja raportoida virheellisyyksiä. Tutkimuslöydökset implikoivat myös, että 

tilintarkastuksen laatua pystytään mittaamaan myös siten, kuinka hyvin suoritettu 

tilintarkastus mukautuu voimassaoleviin ja sovellettaviin tilintarkastusstandardeihin 

(Krishnan & Schauer, 2001.) DeAngelo huomasi myös, että asiakaskohtainen hiljainen 

tieto mitä tilintarkastajilla on, tuottaisi tilintarkastajalle tälle maksettavan palkkion 

ohessa myös epäsuoraa hyötyä tilintarkastus- ja asiakassuhteen ylläpitämisestä 

tilintarkastustyön tehostuessa ajan myötä. Tämä poikkeaa tilintarkastussuhteen 

varhaisempien vuosien asiakassuhteen kehittämiseen liittyvistä tavoitteista (Chow & 

Rice, 1982; Citron & Taffler, 1992). Ensimmäisten vuosien aikana tilintarkastajien ja 

tilintarkastusyhteisöjen motiivit tilintarkastuksen suhteen sitoutuvat paljolti yrityksen 

ja oman yhtiön brändin maineen säilyttämiseen sekä mahdollisten oikeuskiistojen 

välttelyyn (Balachandran ja Nagara-jan, 1987; DeJong, 1985; Melumad & Thoman, 

1990; Narayanan 1994; Nelson, Ronen & White, 1988). 

Aikaisempi Geigerin ja Raghunandanin (2002) tutkimus osoittaa, että varhaisempina 

tilintarkastussuhteen vuosina tilintarkastajat ovat herkempiä antamaan mukaillun 

tilintarkastuskertomuksen ennen asiakkaan konkurssiin hakeutumista. Edellä 

mainitun, sekä muiden aikaisempien empiiristen tutkimustulosten perusteella 

hypoteesi tässä tutkielmassa on seuraava: 

H1: Mitä lyhyempi tilintarkastussuhde on, sitä heikompaa on tilintarkastuksen laatu.  

Kun samaa tilintarkastustoimeksiantoa tehdään peräkkäisinä tilikausina voisi olettaa, 

että työhön käytettävien resurssien määrä pienenee ja resurssit allokoituvat 

tehokkaammin ilman että tarkastuksen laatu kärsii. Pitkien tilintarkastussuhteiden 

kriitikot ovat pohtineet, pienenevätkö pitkässä juoksussa tilintarkastukseen käytettävä 

aika ja resurssit jopa enemmän kuin olisi optimaalista. Tällaisia tilanteita muun muassa 

Shockley (1981) tutkii paperissaan, joka implikoi, että tilintarkastusyhteisöille 

kehittyy opittua varmuutta pitkissä tilintarkastussuhteissa, mikä puolestaan johtaa 

vähemmän innovatiivisiin ja mittaviin tilintarkastustoimenpiteisiin. Tätä ajatusta tukee 

myös tutkimus, jonka mukaan tilintarkastajat karsivat harkinnanvaraisuutta työssään 

ja sallivat herkemmin lyhytaikaisia yritysten johdon tekemiä jaksotuksia, kun 

tilintarkastussuhde pitenee (Myers, Myers & Omer, 2003). Tutkimushavaintoni 
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osoittivat kuitenkin, että tutkimuspopulaatiooni pätee itseasiassa päinvastainen 

käsitys. Havaitsin, että tilintarkastussuhteen lyhentyessä harkinnanvaraiset jaksotukset 

kasvavat ja samalla tilintarkastuksen laatu heikkenee. Pitkissä yli yhdeksän vuotta 

kestäneissä tilintarkastussuhteissa tällaista tilastollisesti merkitsevää tulosta ei 

löytynyt, mikä tämän tutkimuksen kannalta tarkoittaa sitä, että tilintarkastussuhteen 

kestolla on vaikutusta harkinnanvaraisiin jaksotuksiin vain lyhyellä ja keskipitkällä 

aikavälillä.  

Tutkimuksen ensimmäisen kahden käsittelykappaleen aikana kerään omaan 

tutkimusaiheeseeni liittyvää aikaisempaa empiiristä tutkimusdataa yhteen ja esittelen 

teoreettista viitekehystä tarkemmin. Neljännessä kappaleessa esitellään vielä 

tarkemmin käytetyt empiiriset tutkimusmenetelmät. Viides kappale on tutkimuksen 

empirian käsittelykappale ja viimeinen kuudes kappale käsittää tutkielmani 

johtopäätökset ja tulosten heijastamisen aikaisempiin tutkimuksiin.  
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2 TILINTARKASTUKSEN LAATUA OHJAILEVAT PIIRTEET 

Tilintarkastuksessa keskeisessä roolissa on varmentaa, että tilinpäätös antaa riittävän 

oikeanlaisen kuvan yhtiön taloudellisesta tilasta informaation lukijalle. Toisena isona 

kohtana on yhtiön hallinnon ja kontrollien tarkastus; onko yhtiön istuva hallitus tehnyt 

sille kuuluvia päätöksiä tai onko yhtiön toimiva johto toiminut lakien ja säädösten 

mukaisesti? Näihin liittyy olennaisesti yhtiön pöytäkirjojen läpikäynti ja sisäisten 

kontrollien selvittäminen ja niiden toimivuuden testaus. Kaiken tämän tarkastamista 

sitoo Suomessa hyvä tilintarkastustapa, tilintarkastuslaki, Suomen ja EU:n sisällä 

voimassaolevat, sekä muut kansainvälisesti pätevät lait, sekä paikallinen tai 

kansainvälinen tilinpäätösnormisto, asetukset ja standardit. Näitä noudattamalla ja 

niiden mukaan toimimalla tulee tilintarkastaja tehneeksi oikeanlaista tilintarkastusta ja 

lisäksi laadukasta työtä.  

Osa tilintarkastuksen ja tilinpäätöksen laatuun vaikuttavista tekijöistä on kuitenkin 

tulkinnanvaraisia ja tilanteeseen sidonnaisia, eikä välttämättä sinällään oikeaoppinen 

lakien ja normien mukaan toimiminen vielä yksin riitä absoluuttisesti laadukkaimpaan 

mahdolliseen tilintarkastuksen laatuun.  

2.1 Tilintarkastuksen postulaatit 

Postulaatit eli perusteet tilintarkastusprosessille ja sen olennaisille ominaisuuksille, 

ovat esiteltynä ensimmäisen kerran Mautzin ja Sharafin (1961) kirjassa The 

Philosophy of Auditing. Ne voidaan tiivistää lyhyesti seuraavanlaisesti:  

 Totuus ja oikeellisuus – Tilintarkastaja huolehtii, että tarkasteltava tilinpäätös 

on lakien ja parhaiksi todettujen mallien mukainen.  

 Riippumattomuus – Tilintarkastaja on toimiessaan riippumaton ja esittää 

tosiasiallisesti objektiivisen näkemyksen yhtiöstä.  

 Todisteet – Tilintarkastaja päätyy näkemykseensä systemaattisen evidenssin ja 

tiedonkeruun kautta. 

 Vastuullisuus – Tilintarkastaja ei itse valmistele tilinpäätöstä, eikä takaa niiden 

tarkkuutta, eikä suorita yrityksen arvolle arviota. Hän ei vastaa, eikä hänen 



17 

 

tehtävä ole estää epäolennaisia petoksia.  

 Data – Tilinpäätös ja sen tiedot ovat todennettavissa. 

 Johdon tuki – Tilintarkastajan ja tarkastettavan yrityksen toimivan johdon 

välillä ei ole olemassa välitöntä eturistiriitaa.  

 Petokset – Tilinpäätöksen tietoihin tai muuhun yrityksen informaatioon ei liity 

epätavallisia poikkeamia tai petoksellista juonittelua.  

 Sisäiset kontrollit – Riittävien sisäisten kontrollien olemassaolo poistaa 

epätavallisten poikkeamien mahdollisuutta.  

 Oikea esittämistapa – Yhteensopivuus yleisesti hyväksyttyihin kirjanpidon 

periaatteisiin (US GAAP), sekä oikean ja riittävän kuvan antaminen yrityksen 

taloudellisesta tilasta.  

 Operatiivinen johdonmukaisuus – Selkeän toisin todistavan evidenssin 

puuttuessa on aikaisemmin oikeana pidettyä informaatiota pidettävänä oikeana 

jatkossakin.  

 Ammatillinen käyttäytyminen – Kun tilintarkastaja tutkii yrityksen 

taloudellisia lukuja, tekee hän sen vain tilintarkastajan roolissa.  

Osa edellä mainituista pätee itsessään jo tähän päivään, mutta esimerkiksi havaittujen 

petosten ilmiantamista, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa, kohdellaan nykypäivänä 

paljon raskauttavampina kuin ennen. Tässä pitää toisaalta myös tietää, että 

varsinaisessa tilintarkastusprosessissa noudatetaan kuitenkin riskiarvioon perustuvia 

olennaisuuden rajoja, joiden perusteella tilintarkastuksessa pyritään lausumaan 

tilinpäätösinformaation olevan olennaisilta osin oikein (Kirjanpitolaki 3:1§).  

2.2 Tilintarkastuksen laatu lainsäädännön näkökulmasta 

Muutama vuosikymmen taaksepäin tilintarkastuksen laatu on ollut pitkälti 

tilintarkastajan oman harkinnan ja ammattitaidon varassa, eikä lainkaan niin 

lainsäätäjien ohjaamaa kuin se nykypäivänä on. Regulaation asettamat raamit ovat 

luoneet uudenlaisia haasteita niin tilintarkastajille kuin tilintarkastettaville 

yhtiöillekin. Vaatimustaso yleisesti ottaen on kasvanut samalla, kun tilintarkastustyön 

ja viranomaisten sekä muiden sidosryhmien väliset odotukset ovat kaventuneet. 

Tutkija Robert Knechel (2016) tutki regulaation lisäämisen ja tilintarkastuksen laadun 



18 

 

välistä yhteyttä. Hänen mukaansa regulaation lisääminen on parantanut 

tilintarkastuksen laatua, mutta samanaikaisesti tuonut mukanaan omat 

sivuvaikutuksensa. Esimerkiksi väitteelliset tilintarkastajan epäonnistumiset asettavat 

tilintarkastajan varpailleen ja pakottavat puolustamaan omaa kantaansa. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että jatkuva varpaillaan oleminen vaikuttaisi negatiivisesti 

tilintarkastuksen työn mielekkyyteen. Tällä on puolestaan yhteys kyvykkäiden 

yksilöiden epähalukkuuteen työskennellä tilintarkastajina, sekä isompaan 

vaihtuvuuteen alalla, mikä edelleen voi johtaa tilintarkastuksen hintatason nousuun. 

Knechel (2016) huomautti myös, ettei ammatillista harkintaa pystytä standardisoimaan 

ja säätämään laissa tarkasti, mikä toisaalta on kierretty säätämällä tilintarkastajan 

velvollisuudesta toimia hyvän tilintarkastustavan mukaisesti, mikä jättää ammatillisen 

harkinnan avoimeksi, mutta antaa suuntaviivoja tarkastukselle.  

Osana lainsäätäjien asettamia raameja tilintarkastukselle on tilintarkastajan 

velvollisuus osallistua tilintarkastuslain 7 luvun 9 § 1 momentin tarkoittamaan 

laaduntarkastukseen. Tällä tavoin on aina kolmas ulkopuolinen taho, joka tarkastelee 

itse tehtyä tilintarkastustyötä erilaisilla otannoilla, joilla varmistutaan siitä, että 

tilintarkastajat toimivat lainsäätäjien edellyttämällä tavalla. Patentti- ja 

rekisterihallituksen alainen Tilintarkastusvalvonta valvoo myös tilintarkastajien 

koulutusvaatimusten toteutumista ja säilyttävät auktorisointiin vaadittavat 

ammatilliset edellytykset (TTL, 7 luku, 2 §). Kannustimena tilintarkastajille ja 

tilintarkastusyhteisöille toimia lain ja lainvalvojan edellyttämällä tavalla on välttyä 

auktorisoinnin hyllyttämiseltä, sekä mahdollisilta sakoilta. Näiden tapahtumien 

loistaessa poissaololla voidaan yleisesti ottaen todeta tilintarkastuksen onnistuneen 

laadullisesti lain puitteissa.  

Tämän tutkimuksen kannalta on hyvä ymmärtää myös tämä tilintarkastuksen laatua 

koskettava oikeudellinen ulottuvuus, kun yritämme ymmärtää mistä komponenteista 

laadun koetaan koostuvan.  

2.2.1 Olennaisuus tilintarkastuksen yhteydessä 

Itse olennaisuuden käsitettä ei varsinaisesti märitellä kirjanpitolaissa, mutta siihen 

viitataan kuitenkin olennaisuuden vaatimuksena tai esimerkiksi merkittävyytenä ja 
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keskeisyytenä. Esimerkiksi kirjanpitolaissa mainitaan, että toimintakertomuksessa 

pitää esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 

(KPL 3:1§). Kansainvälisesti pätevässä tilintarkastusstandardissa puolestaan 

olennaisuus määritellään seuraavasti:  

 Raportointivirheet ovat olennaisia, mikäli yksittäin tai kaikki epäolennaiset 

virheet yhdessä ylittävät rajan, jonka jälkeen niitä voidaan pitää vaikuttavina 

tekijöinä taloudellisiin päätöksiin tilinpäätösinformaation lukijalle.  

 Olennaisuutta määriteltäessä punnitaan vallitsevia olosuhteita ja siihen 

vaikuttavat niin virheen koko ja laatu.  

 Harkinta olennaisuuden rajasta tilinpäätöksen yhteydessä tehdään yleensä 

tilinpäätösinformaation tarpeiden mukaan. Mahdollisten virheiden 

vaikutuksista yksittäiselle lukijalle ei kuitenkaan oteta olennaisuutta 

määriteltäessä huomioon (ISA 320). 

Horsmanheimo ja Steiner (2008) ovat myös sivunneet olennaisuutta kirjassaan. 

Kirjailijat toteavat, että kyse on olennaisesta tiedosta, mikäli sen esittämättä jättämisen 

tai totuudenvastaisen esittämisen voidaan ajatella vaikuttavan tilinpäätösinformaation 

perusteella tehtäviin päätöksiin ja olennaisuuteen vaikuttaa virheen suuruus 

suhteutettuna tilanteeseen.  

Mitä olennaisuuden käsitteellä on merkitystä tilintarkastuksen laadun kannalta on se, 

että tilintarkastus prosessina itsessään ei pyri tämän periaatteen pohjalta vakuuttamaan 

lukijaa siitä, että tilinpäätös tai yrityksen toiminta olisi täysin aukottomasti virheetöntä. 

Sen sijaan kyse on siitä, että tilintarkastuksessa pyritään tulokseen, jossa olennaista 

virhettä ei ole puhtaan standardimuotoisen kertomuksen saaneen yrityksen 

tilinpäätöksessä. Olennaisuudella tarkoitetaan juuri sellaista tietoa, jonka väärin 

esittämisellä tai esittämättä jättämisellä voi olla merkitystä tilinpäätösinformaation 

lukijalle. Onnistunut tilintarkastus, mitä tässä asianyhteydessä voidaan luonnehtia 

myös laadukkaana, on päätynyt sellaiseen tilintarkastuskertomukseen ja lausuntoon 

yrityksen tilasta, jotka ovat yhtenäiset yhtiön tosiasiallisen tilan kanssa. Toisin sanoen 

yrityksen toimista tai tilinpäätöksestä ei saisi jäädä huomioimatta sellaisia olennaisia 
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seikkoja, jotka tilintarkastajan olisi pitänyt löytää ja tuoda esiin tarkastuksen 

yhteydessä.  

2.2.2 Tilintarkastajan riippumattomuus 

Tilintarkastuksen roolista keskusteltaessa ei voida olla ohittamatta tilintarkastajan 

riippumattomuutta. Esimerkiksi KHT-yhdistys määrittelee riippumattomuuden 

toiminnaksi, johon kuuluu objektiivisuus, rehellisyys ja ammatillisen skeptisyyden 

säilyttäminen (KHT, 2010). Edellä mainittujen säilymiseksi tilintarkastajan on 

kyettävä välttämään tilanteita, jotka vaarantavat riippumattomuuden. Jotta suuren 

yleisön ja markkinoiden luottamus tilintarkastukseen ja yhtiöiden tilinpäätöksen 

sisältöihin säilyy, on ehdottoman tärkeätä yleisen edun kannalta, että tilintarkastaja on 

riippumaton (SEC 2001: III).  

Tilintarkastaja ei ole tilintarkastuslain 4 luvun 6§:n ja 7 §:n tarkoittamalla tavalla 

riippumaton, jos  

1)  tilintarkastaja on yhteisön tai säätiön taikka samaan konserniin kuuluvan tai KPL 

luvun 8§:ssä tarkoitetun osakkuusyrityksen yhtiömies, hallituksen tai 

hallintoneuvoston jäsen, toimitusjohtaja tai vastaavassa asemassa;  

2)  Tilintarkastaja on vastuussa yhteisön, tai säätiön kirjanpidon tai varojen hoidosta 

tai hoidon valvonnasta;  

3)  tilintarkastaja on palvelussuhteessa tarkastettavaan yhteisöön kohdissa 1 ja 2 

tarkoitettuun henkilöön;  

4)  tilintarkastajalla on välitön tai välillinen omistussuhde voittoa tavoittelevassa 

yhteisössä;  

5)  tilintarkastajalla on laina, vakuus tai muu vastaava etuus yhteisöltä tai säätiöltä, tai 

tilintarkastaja on antanut esimerkiksi johtoon kuuluvalle henkilölle tällaisen etuuden;  

6)  1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla henkilöllä on perhesuhde tilintarkastajaan  
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7)  henkilöllä, joka on tilintarkastajan puoliso tai on sukulaissuhde tilintarkastajaan, on 

kohdassa tarkoitettu omistus- tai muu oikeus, joka ei ole vähämerkityksinen; tai  

8)  säännellyillä markkinoilla julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön 

tilintarkastajaksi on valittu henkilö, joka on alle 2 vuotta sitten toiminut samassa 

yhteisössä 1 tai 2 kohdassa tarkoitetussa tehtävässä (TTL: 6§). 

Vaikka riippumattomuus sinänsä on välttämätöntä tilintarkastuksen kannalta, olisi sen 

toteutumattomuus merkki mahdollisesti puolueellisesta lausunnosta, jolla siten olisi 

suora vaikutus tilintarkastuksen laatuun. Riippumattomuus kuitenkin on hankalasti 

mitattava muuttuja tilintarkastuksen laadun yhtälössä eikä siten helposti tämän 

tutkimuksen hyödynnettävissä.  

2.2.3 Hyvä tilintarkastustapa 

Uusimpaan 2007 voimaan tulleen tilintarkastuslakiin on sisällytetty oma kohta, jonka 

mukaan tilintarkastus on suoritettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Tämä 

edellyttää, että tilintarkastaja noudattaa työssään lakia, säädöksiä ja asetuksia, jotka 

koskevat tilintarkastajan tekemää työtä. Hyvän tilintarkastustavan perustana toimivat 

myös kansainväliset tilintarkastuksen standardit, ammattieettiset periaatteet, sekä 

tuomioistuinten ratkaisut ja viranomaisten päätökset. Suomessa näiden kriteerien 

noudattamista valvoo Patentti- ja rekisterihallituksen alainen tilintarkastusvalvonta. 

Ammattieettisten periaatteiden tavoitteena on ehkäistä väärinkäytöksiä ja velvoittaa 

tilintarkastajaa arvioimaan kerättyä tilintarkastusevidenssiä tasapuolisella, 

vilpittömällä ja totuudenmukaisella tavalla (KHT, 2010).  

2.2.4 Rotaatiosäädökset 

Suomessa tilintarkastuslaki (TTL, 5 luku, 1§) on säännellyt vuoden 2007 

voimaanastumisen jälkeen julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden 

tilintarkastussuhteen enimmäisajaksi seitsemän vuotta. Tämä edellyttää pörssiyhtiötä 

vaihtamaan tarkastajaa viimeistään seitsemän vuoden jälkeen, mitä seuraa kahden 

vuoden mittainen jäähdyttelyjakso, jonka jälkeen sama tilintarkastaja voidaan valita 

uudelleen.  
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Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (Public Interest Entity) tilintarkastajat 

saavat toimia kerrallaan yhteensä enimmillään 10 vuotta. Toimikautta on kuitenkin 

mahdollista pidentää, mikäli PIE-yhtiö kilpailuttaa tilintarkastuksen EU:n 

tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 2-5 mukaisesti. Mikäli aiemmin tilintarkastajana 

toiminut yhtiö voittaa kilpailutuksen, voidaan toimikautta enimmillään venyttää 20 

vuoteen ja silloinkin vain jos: 

1) Kilpailutus on tehty edellä mainitun artiklan mukaisesti 

2) Useampi kuin yksi tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö on valittuna 

samanaikaisesti; 

3) Kohdan 2 tarkoitetut tilintarkastajat antavat yhteisen 

tilintarkastuskertomuksen. 
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3 TILINTARKASTUKSEN LAADUN MITTARIT 

Isojen kirjanpito- ja tilintarkastusskandaalien paljastumisen myötä ovat viimeiset 

vuosikymmenet olleet jälkipyykin ja tapahtumien syiden etsinnän aikaa. Yleisesti 

ottaen tilintarkastajan ollessa asetettuna yrityksen ja tilinpäätösinformaatiota 

tulkitsevien tahojen väliin ei ole keskustelussa voitu välttyä tilintarkastajien vastuun 

ja roolin kehittämisen käsittelyltä. Mitä on laatu tilintarkastuksen kontekstissa ja 

milloin voidaan väittää, että tilintarkastus on absoluuttisesti riittävän laadukasta? 

Esimerkiksi tahallaan harhautettua tilintarkastajaa pystytään joissain tapauksissa 

syyttämään tilintarkastajan velvollisuuksien laiminlyömisestä. Yleisesti ottaen 

tilintarkastuksen laatua mitattaessa on tutkimuksissa käytetty useita eri mittareita. 

Varsinaisesti yhtä ainutta oikeaa tapaa mitata tilintarkastuksen laatua ei ole, vaikka 

keskimäärin lainsäädäntö ja tilintarkastajien roolit ovat jotakuinkin samanlaisia 

globaalista näkökulmasta tarkasteltuna.   

Tutkimuksissa on käytetty eri tapoja lähestyä tilintarkastuksen laadun mittausta. 

Esimerkiksi muiden kuin tilintarkastustoimeksiantojen perusteella saadut palkkiot, 

tilintarkastusvaliokunnat ja esimerkiksi lakijärjestelmien vaikutus tilintarkastajan 

kannustimiin ovat olleet tutkimuskentässä tapoja mitata laatua. Tilintarkastussuhteen 

pitkän keston negatiivista vaikutusta tilintarkastuksen laatuun käsittelevät tutkimukset 

pyrkivät ratkaisemaan ongelmaa esittämällä ratkaisuksi pakolliset rotaatiosäännökset. 

Pakollista rotaatiota perustellaan pitkien tilintarkastussuhteiden myötä 

tilintarkastajalle syntyvällä paineella antaa myönnytyksiä johdon vaatimuksiin hyvän 

asiakassuhteen säilyttämiseksi, mikä puolestaan vaarantaa juurikin tilintarkastajan 

riippumattomuuden ja ammatillisen skeptisyyden (Francis, 2004).  

3.1 Tilintarkastussuhteen kesto 

Tilintarkastussuhteen kestoa mitataan ensimmäisestä tilintarkastuksen kattamasta 

tilikaudesta lähtien ja yleisesti ottaen tilintarkastussuhde tarkoittaa vastuullisen tai 

varalla olevan tilintarkastajan ja tämän tilintarkastusasiakkaan välistä 

tilintarkastustoimeksiantoon sidottua suhdetta.  
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Tutkijat Johnson, Khurana ja Reynolds (2002) selvittivät tutkimuksessaan, pieneneekö 

tilintarkastuksen laatu lyhyen ja pitkän tilintarkastussuhteen välillä. Tutkimuksen 

tulokset osoittivat, että lyhyissä tilintarkastussuhteissa päädytään heikompilaatuiseen 

tilintarkastukseen verrattuna keskipitkään ja pitkään tilintarkastussuhteeseen. 

Vertailukohtana tutkijat suorittivat testin, jossa verrattiin tilintarkastuksen laatua 

keskipitkän ja pitkän tilintarkastussuhteen välillä. Tulokset osoittivat, että 

tilintarkastuksen laatuun ei vaikuttanut, oliko tilintarkastussuhde keskipituinen vai 

pitkä. Tutkijat toisaalta myös huomauttivat, että testitulokset eivät olisi suoraan 

verrannollisia, mikäli talousalueella olisi käytössä pakollinen tilintarkastusrotaatio, 

kuten meillä nyt EU:n uuden tilintarkastuslain myötä on. 

DeAngelon (1981) tutkimuslöydösten mukaan tärkeimpiä yksittäisiä ominaisuuksia 

tilintarkastajalle on asiakastieto ja tämän toimialan tunteminen, kun keskustellaan 

tilintarkastajan kyvystä löytää olennaisia virheellisyyksiä. Asiakastuntemuksen 

kartuttamiseen liittyvän pitkäjänteisyyden johdosta, tilintarkastuksessa yleisesti ottaen 

on erittäin jyrkkä oppimiskäyrä. Tämä puolestaan johtaa tilintarkastussuhteen 

ensimmäisten vuosien aikana korkeampiin kustannuksiin tilintarkastusyhteisöissä 

tarkastukseen käytettävän ajan ja resursoinnin ollessa suurempaa. Juuri heikko 

asiakastuntemus voi tilintarkastussuhteen varhaisina vuosina johtaa siihen, että 

olennaisia virheitä todennäköisemmin jää havaitsematta (Beck, Frecka ja Salomon, 

1988.)  

Lähtökohtaisesti asiakaskohtaisen tiedon ja osaamisen puuttuminen eivät välttämättä 

aina tarkoita suoraan heikompaan tilintarkastuksen laatua, jos tämän tiedon puutetta 

pystytään korjaamaan käyttämällä enemmän resursseja uusissa toimeksiannoissa 

(Johnson ym. 2002). Arrunda ja Paz-Ares (1997) toivat myös tutkimuksessaan esille, 

että asiakaskohtaisten tietojen suomien etujen korvaamiseen on olemassa joitain 

teknologisia rajoitteita. Siksi ensimmäisten tilintarkastussuhteen vuosien aikana 

laadun oletetaan kasvavan, samalla kun tilintarkastajan asiakaskohtainen tieto karttuu. 

Useimmat mielipiteet ja argumentit tilintarkastussuhteen pituuteen liittyen puhuvat 

sen puolesta, että tilintarkastajasta tulee vähemmän objektiivinen mitä pidemmäksi 

tilintarkastussuhde muuttuu. Pitkien tilintarkastussuhteiden vastustajien näkemys on 

ollut, että tilintarkastaja käyttää vähemmän vaivaa olennaisten virheiden etsintään, 



25 

 

mitä pidempi tilintarkastussuhde on takana (Hoyle, 1978; Arrunada & Paz-Ares, 

1997). Toisella laidalla vasta-argumentit ovat sitä mieltä, että asiakaskohtainen tieto 

ja aikaisempi kokemus vähentävät tilintarkastuksen työtaakkaa jonkin verran ilman, 

että tilintarkastuksen laatu siitä kärsii. Rotaatiosäädösten ja lyhyempien 

tarkastussuhteiden puolestapuhujat olettavat kuitenkin väitteissään, että 

tilintarkastuksen muuttuessa vähemmän työlääksi karsiutuisivat työhön käytetyt 

resurssit yli optimaalisen rajan (Johnson ym. 2002).  

Yhdysvaltojen finanssivalvonnan SEC:n tutkittua 406 eri virheellistä tilintarkastusta 

totesi AICPA (American Institute of CPA:s) omassa lausunnossaan, että tilintarkastus 

johtaa kolme kertaa todennäköisemmin virheelliseen lausuntoon tilintarkastussuhteen 

ensimmäisen kahden vuoden aikana, kuin niitä seuraavina vuosina (AICPA, 1992). 

Knapp:in tutkimustulokset vuodelta 1991 osoittavat myös kokeneiden 

tilintarkastustoimikuntien havainneen, että tilintarkastajat joiden asiakas-

tilintarkastaja -suhde oli kestänyt yli viisi vuotta, kykenivät havaitsemaan olennaiset 

virheet paljon paremmin kuin verrokkiryhmät, joista toinen ryhmä oli alle kaksi vuotta 

kestäneet ja yli 20 vuotta kestäneet tilintarkastussuhteet (Knapp, 1991).  

Johnson, Khurana ja Reynolds (2002) havaitsivat tutkimuksessaan myös, että mitä 

lyhytkestoisempi tilintarkastussuhde oli takana, sitä enemmän tehtiin yllättäviä 

jaksotuksia, jotka korreloivat vähemmän keskimääräisen liikevaihdon kanssa. Tutkijat 

eivät kuitenkaan löytäneet vastaavaa tilastollisesti merkittävää yhteyttä jaksotusten ja 

pidempikestoisten tilintarkastussuhteiden välillä (Johnson ym. 2002).  

Knappin (1991), sekä Johnsonin, Khuranan ja Reynoldsin (2002) tutkimukset eroavat 

toisistaan siten, että Knapp määritteli pitkän tilintarkastussuhteen yli 20 vuotta 

kestäneeksi, kun taas Johnson ja hänen kollegansa myöhemmin määrittelivät 

pitkäkestoisen tilintarkastussuhteen yli yhdeksän vuotta kestäneeksi. Tutkijat ovat 

empiirisessä tutkimuksessa hakeneet vastausta myös sille, onko pakollisille 

tilintarkastajan rotaatiosäännöksille tarvetta. Tutkimuksessaan he ovat lisäksi 

pohtineet, oliko edellisen tilintarkastajan aikaisilla tilinpäätösluvuilla vaikutusta 

nykyisen tilintarkastajan työn laatuun, mikä kuitenkin todettiin hankalaksi mitata 

empiirisin keinoin. (Jackson ym. 2008).  
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Jacksonin, Moldrichin ja Roebuckin (2008) mukaan on olemassa kahdenlaisia 

mielipiteitä, kun keskustellaan tilintarkastajan rotaatiosta. Puolestapuhujat ovat sitä 

mieltä, että rotaatiosäädökset vähentävät yritysjohdon ohjailua ja sitä kautta vaikutusta 

tilintarkastajan riippumattomuuteen. Perusteina on myös, että rotaatiolla vältettäisi 

isomman luokan romahdukset yritysmaailmassa ja että tilintarkastustoimeksiannon 

aloituskustannusten nousu alkuvaiheessa on paljon pienempää verrattuna yrityksen 

romahtamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tästä näkökulmasta katsottuna uusi 

tilintarkastaja pystyy toimimaan paljon objektiivisemmin ilman kaikkea 

asiakaskohtaista tietoa ja sitä kautta tilintarkastuksen laatu olisi parempaa. Vasta-

argumentit rotaatiolle perustelevat tilintarkastuksen laadun paranemista juuri 

asiakaskohtaisen tiedon karttumisen ja tilintarkastussuhteen syventymisen myötä ja 

että tilintarkastuksessa ajaudutaan antamaan virheellinen lausunto paljon 

todennäköisemmin juuri tilintarkastussuhteen ensimmäisinä vuosina (Jackson ym. 

2008; Arel, Brody & Pany, 2005).  

Tutkijat ovat havainneet tilintarkastuksen laadun nousevan tilintarkastussuhteen 

keston pidentyessä, kun laadun mittarina käytettiin tilintarkastajan kykyä antaa oikea 

lausunto yrityksen toiminnan jatkuvuudesta. Tällä he osoittivat, että tilintarkastajan 

vaihdokseen liittyvät ns. ”aloituskustannukset” ovat sekä tilintarkastajalle, että 

yritykselle molemmille tarpeettomia kustannuksia, joista saadaan vastineeksi 

parhaimmillaan minimaalisesti hyötyä (Jackson ym., 2008).  

Monet tutkijat ovat samoilla linjoilla siitä, että pakollinen tilintarkastajan vaihdosta 

edellyttävä rotaatiosäännös ei lisää tilintarkastajan laatua. Kuten monet muut 

tutkimukset, heidän tutkimuksensa osoitti, että tilintarkastussuhteen pidentyessä 

tilintarkastaja on tarkkaavaisempi harkinnanvaraisten ja lyhytaikaisten jaksotusten 

suhteen (Myers ym. 2003.) Toisin sanoen, tämän väitteen mukaan pakollisella 

rotaatiolla olisi vain negatiivisia vaikutuksia tilintarkastuksen laatuun, sillä 

lyhyemmän aikaa kestäneissä tilintarkastussuhteissa itse tarkastuksen laatu on 

heikompaa.  

Johnson, Khurana ja Reynolds (2002) edustavat omalla tutkimustuloksillaan väittelyn 

toista puolta, jonka mukaan rajoittamalla lainsäädännön avulla tilintarkastussuhteen 

kestolla ei olisi merkittävää vaikutusta tilintarkastuksen laadun kannalta. Toisaalta 
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tutkijat huomauttivat, että suoranaisesti heidän tutkimuksessaan käyttämän regression 

muuttujat eivät ottaneet huomioon juuri tilinpäätöksen laatutekijöitä. Tarkemmin 

tutkimus mittasi epätavanomaisten jaksotusten, liikevaihdon rahavirran ja taseen 

lukujen kautta tilintarkastussuhteen vaikutusta näihin tekijöihin. Näiden 

tilintarkastuksen ja tilinpäätöksen laadun komponenttien pohjalta tutkimushavainto 

oli, ettei tilintarkastussuhteen kestolla olisi merkittävää vaikutusta 

tilinpäätösinformaation laatuun. He kuitenkin huomauttivat lopuksi, ettei tämä 

välttämättä päde, mikäli havaittu tilinpäätösinformaation laadun alentuminen johtuisi 

pakollisen rotaation aiheuttamasta pienentyneestä tulevaisuuden tuotto-odotuksesta 

tilintarkastustoimeksiannossa. Sama tilanne olisi myös, mikäli informaation laatu olisi 

heikentynyt tilintarkastajan yritys- ja toimialakohtaisen tiedon puutteesta.  

Yksin tilintarkastussuhteen kestoa mittaamalla ei pystytä kuitenkaan kertomaan, onko 

ajallisella kestolla vaikutusta tilintarkastuksen laatuun. Laatuun vaikuttavia tekijöitä 

on yksinkertaisesti paljon enemmän. Näitä eri laadun mittareita punnitaan seuraavissa 

kappaleissa vielä tarkemmin.  

3.2 Tilintarkastusyhtiön koko 

Ensimmäiset tilintarkastuksen laadun tutkimukset keskittyivät paljolti rajanvetoon 

suurten ja pienten tilintarkastusyhteisöjen välillä ja perustelivatkin paljon 

tilintarkastuksen laadun vaihtelua tilintarkastajan koon perusteella. Muun muassa 

DeAngelo (1981) omassa tutkimuksessaan perustelee tilintarkastajan koon olevan yksi 

tilintarkastuksen laadun mittari tilintarkastajan riippumattomuuden kautta. Hänen 

mukaansa juuri isoilla tilintarkastusyhtiöillä ei olisi riippuvuutta yhdestäkään 

asiakkaasta, eikä isolla tilintarkastusyhteisöllä ole varaa menettää mainettaan 

antamalla väärämuotoista tilintarkastuskertomusta. Toisaalta juuri pienillä 

tilintarkastajilla on tässä suhteessa paljon enemmän hävittävänä, mikäli yksi iso 

asiakas irtisanoisi tilintarkastussuhteen esimerkiksi tapauksissa, joissa tilintarkastaja 

antaa sellaisen kertomuksen, jonka muoto ei miellytä asiakasta. Simunicin ja Steinin 

(1987), sekä Francisin ja Wilsonin (1988) aiheeseen liittyvät tutkimukset viittaavat 

siihen, että suurilla Big–8 -yrityksillä olisi tarkoin rakennettu maine suojeltavana, joka 

toimii kannustimena laadukkaiden tilintarkastusten tekemiselle. Nämä tutkimukset 

eivät itsessään aina takaa sitä, että nykyisin Big–4 yritysten tilintarkastukset olisivat 
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välttämättä aina laadukkaampia ja parempia, ottaen huomioon, että nämäkin yhtiöt 

ovat viimeisten vuosien varrella olleet oikeudessa syytettyinä tilintarkastajan 

velvollisuuksien laiminlyömisestä. Sen sijaan tutkimukset ovat osoittaneet suurimpien 

tilintarkastusyhteisöjen olevan keskimäärin laadukkaampia.  

Useissa tutkimuksissa on todettu, että Big–4 yritysten tarjoamissa tilintarkastuksiin 

sisältyy hintapreemio, joka suhteutuu muiden yritysten hintatasoon, tarkastettavan 

yhtiön piirteisiin kuten kokoon ja yritysrakenteiden monimutkaisuuteen sekä 

tilintarkastuksen riskeihin (Simunic, 1980). Keskimäärin Big–4 yrityksen 

hintapreemio on ollut noin 20%:n tasolla. Moizerin (1997), Defondin, Francisin ja 

Wongin (2000), sekä Fergusonin, Francisin ja Stokesin (2003) tutkimukset osoittavat, 

että korkeampi tilintarkastuspalkkio olisi yhteydessä laadukkaampaan 

tilintarkastukseen esimerkiksi tilintarkastukseen käytettävien tuntien perusteella tai 

tilintarkastajan paremmalla osaamisella. Tämän vahvistaa myös Francis (2004) 

omassa tutkimuksessaan.  

Toisin sanoen, miksi yritykset vapaaehtoisesti maksaisivat enemmän 

laadukkaammasta tarkastuksesta, kun tarjolla olisi halvempiakin laillisia vaihtoehtoja? 

Iso osa tutkimuksista keskittyy juuri yrityksiin, joiden oletetaan tarvitsevan 

laadukkaampia tilintarkastuspalveluita. Esimerkiksi yritykset, joilla on suurempi tarve 

monitoroinnille käyttävät todennäköisemmin Big–4 yritysten palveluita 

agenttikustannusten pienentämiseksi (Francis ja Wilson, 1988; DeFond, 1992; Francis 

& Krishnan, 1999). Samoin yritykset, joilla on suurempi luontainen tarve vakuuttaa 

yrityksen taloudellisten lukujen oikeellisuutta pienentääkseen informaation 

epätasaisuutta yrityksen ja ulkopuolisten sidosryhmien välillä, omaavat luonnollisen 

tarpeen johon Big–4 yritykset pystyvät vastaamaan. Esimerkiksi osakeantien (IPO:jen) 

yhteydessä on huomattu esiintyvän pienempää informaation epätasaisuutta ja siten 

vähemmän osakeannin alihinnoittelua, kun tilintarkastajana toimii vahvan brändin 

omaava tilintarkastusyhteisö (Beatty, 1989; Willenborg, 1999).  

Big–4 tilintarkastajien paremmuutta laadun suhteen tukevat tutkimusten havainnot 

siitä, että isot tilintarkastusyhteisöt ajautuvat harvemmin oikeuskiistoihin, ottaen 

huomioon tilintarkastusasiakkaan koon. Esimerkiksi Amerikan SEC (Securities and 

Exchange Comission) on asettanut isommille tilintarkastusyhteisöille harvemmin 
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sanktioita (Palmrose, 1988; Feroz, Park & Pastena 1991). Toisaalta vastaväitteet ovat 

todenneet, etteivät suuremmat tilintarkastusyhteisöt ole suhteessa sen parempia kuin 

muut, mutta niillä on paremmat resurssit selviytyä oikeuskiistoista kuin pienemmillä 

tilintarkastajilla.  

Tilintarkastuksen lopputuloksena ovat tarkasteltavissa niin tilintarkastuskertomus, 

kuin tilintarkastetut tilinpäätöksen luvut. Tilintarkastuskertomusten laatua 

käsittelevistä tutkimuksissa tuetaan väitettä siitä, että Big–4 yritysten tekemät 

tarkastukset olisivat laadukkaampia. Esimerkiksi Francis ja Krishan (1999) osoittavat, 

että Big–4 tilintarkastajilla on pienempi kynnys antaa mukailtu tilintarkastuskertomus, 

mikä puolestaan kertoo siitä, että Big–4 yhtiöt harjoittavat varovaisuuden periaatetta 

paljon tarkemmin. Lennox (1999), sekä Weber ja Willenborg (2003) tutkimuksissaan 

osoittavat, että Big–4 -yhtiöiden raportointitarkkuus on paljon parempaa Iso-

Britanniassa ja niiden antamat kertomukset ennustavat paljon paremmalla 

tarkkuudella esimerkiksi IPO:jen yhteydessä osakkeiden tulevaisuuden tuotto-

odotuksia ja pörssilistautumisten lakkauttamisia.  

Todisteet tilinpäätöksiä koskevista tutkimuksista osoittavat myös, että Big–4 yritysten 

tilintarkastamissa yrityksissä esiintyy vähemmän epätavanomaisia jaksotuksia, mikä 

puolestaan kertoo vähemmän aggressiivisesta yrityksen tuloksen ohjailusta (Becker, 

DeFond, Jiambalvo & Subramanyam, 1998); Francis ym. 1999). Näitä 

tutkimustuloksia tukevat myös Nelsonin, Elliottin ja Tarpleyn (2002) tutkimustulokset 

yhdestä Big–4 tilintarkastusyhteisöstä, jonka mukaan isompien yritysten 

tilintarkastajat havaitsevat tuloksen ohjailu yritykset herkemmin (erityisesti tilikauden 

tuloksen manipuloinnin) ja vaativat yrityksiä tekemään tarvittavat korjaukset. Lisäksi 

Teohin ja Wongin (1993) tutkimus dokumentoi havainnoiksi, että Big–4 yritysten 

tilintarkastamien yhtiöiden yllättävät tulosjulkistukset arvostetaan paljon 

korkeammalle osakemarkkinoilla, mikä puolestaan oli linjassa sen havainnon kanssa, 

että Big–4:n tilintarkastamien yhtiöiden tuottojen laatu olisi parempaa.  

Summa summarum; useilla eri tilintarkastuksen laadun mittareilla mitattuna on 

havaittu, että tilintarkastuksen laatu yleisesti on parempaa, kun kyseessä on Big–4 

yhtiö.  
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3.3 Tilintarkastajan kyky lausua toiminnan jatkuvuudesta – yhteys 

tilintarkastuksen laatuun 

Jackson, Moldrich & Roebuck (2008) havaitsivat, että tilintarkastuksen laatu paranee 

tilintarkastussuhteen pidentyessä, kun laadun mittarina tarkastellaan tilintarkastajan 

kykyä lausua toiminnan jatkuvuudesta (kykyä vastata going-concern kysymykseen).  

Yrityksen johto pystyy irtisanomaan vastuunalaisen tilintarkastajan ilman 

osakkeenomistajien hyväksyntää. Osakkeenomistajilla ei asian suhteen ole muuta 

sanavaltaa, kuin äänestää uuden tilintarkastajan valinnan tai edellisen tilikauden 

aikana toimineen vastuullisen tilintarkastajan jatkamisen suhteen. Lisäksi yrityksen 

johto asettaa kokousaikataulut tilintarkastajien valintaa koskeville kokouksille ja heillä 

on usein valintaa tehdessä takana useiden osakkeenomistajien valtuutus 

tilintarkastajan valintaan, jolloin he harjoittavat huomattavaa päätäntävaltaa 

tilintarkastajan valintaa ja irtisanomista koskevissa asioissa.   

Mikäli yritysjohto ei pidä tilintarkastajan antamasta mukaillusta 

tilintarkastuskertomuksesta on mahdollista, että he yrittävät vaihtaa tilintarkastajaa 

välttääkseen mukailtujen tilintarkastuskertomusten saamisen ja sitä kautta välttää ei-

vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen aiheuttamat toimenpiteet tai seuraukset. 

Esimerkiksi Teoh (1992) mainitsee pari tilannetta, joissa tällaisia päätöksiä voitaisi 

tehdä. Ensimmäisessä yritysjohto voi yrittää aktiivisesti vaihtaa vastuunalaista 

tilintarkastajaa välttääkseen mukaillun tilintarkastuskertomuksen saamisen. Jos 

mahdollinen uusi tilintarkastaja koetaan todennäköisemin antavan vakiomuotoisen 

kertomuksen, eikä ota kantaa niin herkästi kuin nykyinen vastuullinen tarkastaja, voi 

yritysjohto kokea järkeväksi vaihtaa vastuullista tarkastajaa. Toinen esimerkkitapaus, 

missä tilintarkastajaa voidaan pyrkiä vaihtamaan, on tilanne, jossa tilintarkastaja 

hyötyy tilintarkastussuhteesta rahallisesti ilman, että tarkastaja investoi riittävästi 

resursseja tilintarkastussuhteeseen. Jälkimmäisessä tarkoitetaan tilannetta, missä 

tilintarkastajan kommunikaatio yritysjohdon suuntaan koetaan riittämättömäksi, eikä 

lisäarvoa tilintarkastuksesta koeta saavan odotusten mukaisesti. Toisaalta 

tutkimuksessa mainitaan, että näin isojen talousskandaalien jälkeisessä maailmassa 

Yhdysvalloissa 300:lla suurimmalla listatulla yhtiöillä on lain mukaan oltava 
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tilintarkastusvaliokunta, jotta yritysjohdolla ei olisi niin suurta mahdollisuutta 

vaikuttaa tilintarkastajan valintaan omien etujen mukaisella tavalla.  

Tilintarkastussuhteen ollessa tuore, huomauttavat tutkijat Geiger ja Raghunandan 

(2002) tilintarkastajan olevan herkempi antamaan mukaillun tai kielteisen 

kertomuksen ennen yrityksen hakeutumista konkurssiin. Toisaalta tämä liittynee 

vahvasti siihen, että tilintarkastusyhteisöt suojelevat omaa mainettaan asettaessaan 

uuden asiakkaan riskitekijät tarkemman tarkastelun kohteeksi. Myers, Myers ja 

Palmrose (2005) toisaalta mainitsevat tilintarkastussuhteen pidentyessä 

tilintarkastajien huomioivan johdon tekemät harkinnanvaraiset ja lyhytaikaiset 

jaksotukset paljon tarkemmin – tällä he implikoivat, että tilintarkastuksen laatu olisi 

heikompaa tilintarkastussuhteen ensimmäisten vuosien aikana.  

Citronin ja Tafflerin (1992) tutkivat toiminnan jatkuvuuden lausuntoja (going-concern 

qualification) ja he huomasivat, mikäli yrityksen todennäköisyys ajautua konkurssiin 

oli huomattavan korkea tai kohonnut oli hyvin todennäköisintä, että tilintarkastaja 

antaa lausunnon toiminnan jatkuvuudesta. Mikäli konkurssiuhka oli pieni, oli 

vastaavasti todennäköisyys kyseisen lausunnon antamiseen pieni. Tutkijat löysivät 

myös positiivisen riippuvuuden tilintarkastajan vaihtumisen ja lausunnon antamisen 

välillä. Yritykset jotka ovat alttiimpia saamaan lausunnon toiminnan jatkuvuudesta, 

olivat näissä tapauksissa valmiimpia vaihtamaan tarkastajaa. Toisaalta tutkimuksessa 

havaittiin, että toiminnan jatkuvuudesta lausuminen ei ollut itseään toteuttava ennuste 

yrityksen konkurssiin hakeutumisesta. Lisäksi tutkijat löysivät, ettei pienempien ja 

isompien tilintarkastusyhteisöjen välillä ollut merkittäviä eroja siinä, kuinka herkästi 

lausuntoja annettiin.  

Erinäisiä muitakin vaihtoehtoja on pohdiskeltu syyksi, miksi yhtiöt oikeastaan 

haluavat vaihtaa tilintarkastajaa. Chow ja Rice (1982) toteavat myös mukaillun 

kertomuksen olevan usein kannustimena yritysjohdolle vaihtaa tilintarkastaja ja tähän 

havaintoon yhtyvät myös Schwartz ja Menon (1985), joiden mukaan velvollisuuksiaan 

laiminlyövä yhtiö on herkempi vaihtamaan tilintarkastajaa. Toisin sanoen yhtiöt, 

joiden taloudellinen tilanne on heikompi ajattelevat tilintarkastajan vaihdoksen 

johtavan parempaan vaikutelmaan yrityksen todellisesta tilanteesta. 
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Tilintarkastajan vaihdosta voivat ajaa myös tilintarkastusyhteisöt itse, mikäli ne 

kokevat, että tarkastusasiakas on liian riskinen yhtiön maineelle tai jos tilintarkastaja 

kokee, että heidän työnsä estyy esimerkiksi informaation hankalan saatavuuden vuoksi 

ja siten olennaisesti oikean kuvan saaminen tarkastusasiakkaasta estyy. Tätä seikkaa 

ovat muun muassa Johnstone ja Bedard (2004) tutkineet josta he totesivat, että 

tilintarkastaja voi tarvittaessa keventää asiakasportfoliotaan, mikäli toimeksiantoriski 

ylittää tietyn kriittisen tason.  

Tyypillisesti tilintarkastajat ”pesevät kätensä” toimeksiannoista, jos asiakkaan talous 

on hyvin hankalassa tilanteessa, antamalla mukaillun tilintarkastuskertomuksen ja 

lausunnon toiminnan jatkuvuudesta. Vaihtoehtona kokonaan tarkastamatta jättäminen 

voi esiintyä tapauksissa, joissa tarkastettavan yhtiön maksukyky on heikentynyt niin 

merkittävästi, ettei se kykenisi suorittamaan tilintarkastuksesta saatua laskua tai 

edellisen vuoden tilintarkastuslasku on jo kirjattu luottotappioksi. Viimeisimmäksi 

vaihtoehdoksi jää kokonaan toimeksiannosta irtisanoutuminen – mikä voi olla 

aiheellista, jos tilintarkastajalla on herännyt epäilys väärinkäytöksestä tai siitä, että 

yrityksen tuottamat taloudelliset luvut ovat mittavissa määrin virheellisiä ja siten 

oikeanlaisen tilintarkastuskertomuksen laatiminen muuttuisi erittäin haastavaksi.  

DeAngelo (1981) perustelee, että tilintarkastusyhteisöillä, joilla on paljon asiakkaita, 

olisi perustellumpi motiivi toteuttaa laadukasta tilintarkastusta yhtiöille. Big-N 

yhtiöiden tilintarkastamien yritysten tunnusluvut vastaavat paremmin 

tilintarkastettujen lukujen antamia tuotto-odotuksia samalla kun harkinnanvaraisten 

jaksotusten määrä oli suhteessa pienempi, kuin ei-Big-N yhtiön tilintarkastaman 

yhtiön vastaavat kertoimet ja jaksotukset. Tähän liittyen tutkijat Francis ja Krishnan 

(1999), sekä Teoh ja Wong (1993) tulivat päätökseen, että tilintarkastuksen laatu oli 

parempaa isommassa tilintarkastusyhteisössä. Esimerkiksi harkinnanvaraisten 

jaksotusten minimoimisen havaittiin olevan yhteydessä tilintarkastajan toiminnan 

jatkuvuudesta lausumiseen ja sitä kautta edelleen tilintarkastuksen laatuun.  

Osa tilintarkastajista erottautuu markkinoilla kilpailijoistaan erikoistumalla enemmän 

tiettyihin toimialoihin. Esimerkiksi viime vuosina teknologiayritysten tarkastus ja 

niillä erottautuminen on nostanut päätään. Craswell, Francis ja Taylor (1995) 

havaitsivat toimialoihin erikoistumiseen liittyvän hintapreemion, joka oli tutkimuksen 
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aikaan n. 16% verrattuna tilintarkastajiin, jotka eivät olleet erikoistuneita 

asiakasyrityksen toimialaan. Tästä erikoistumisesta ja siihen liittyvästä tilintarkastajan 

tuottamasta lisäarvosta ovat myös tilintarkastusasiakkaat valmiita maksamaan, eikä 

hajontaa pyyntihinnan tarjoushinnan välillä ole niin paljon, kuin muissa 

toimeksiannoissa (Schauer, 2002). Toimialaan erikoistuneiden tilintarkastajien 

asiakkaat myös raportoivat suhteessa vähemmän jaksotuksia, kuin muut (Krishnan, 

2003). 

3.4 Tilintarkastuspalkkion suuruus 

Tilintarkastuspalkkioiden suuruuden on tutkittu olevan yksi tilintarkastajan 

riippumattomuuteen vaikuttava tekijä, jolla sitä kautta olisi epäsuora vaikutus 

tilintarkastuksen laatuun. Tutkimustulokset ovat kuitenkin myös tämän osalta 

ristiriitaisia. Esimerkiksi Hoitash, Markelevich ja Barragato (2007) tutkivat 

tilintarkastuksen palkkion suuruuden suoraa vaikutusta tilintarkastuksen laatuun. 

Tutkijat tunnistivat, että isojen palkkioiden vaikutuksesta tilintarkastajat 

käyttäisivät enemmän resursseja tarkastukseen ja siten suurempi palkkio johtaisi 

parempaan tilintarkastuksen laatuun. Toinen tapa, jolla tutkijat arvioivat 

mahdollista palkkion laatuvaikutusta, olivat ei-tilintarkastukseen liittyvien 

lisäpalveluiden palkkioien suuruus. Tämä johtaisi tilintarkastajan taloudelliseen 

riippuvuuteen asiakkaistaan – mikä edelleen aiheuttaisi sen, ettei tilintarkastaja 

yhtä herkästi suorittaisi tarvittavia selvityspyyntöjä ja toimenpiteitä 

tilintarkastuksen yhteydessä, jos ne koetaan uhaksi tärkeiden palkkioiden 

saamiselle. Tällaisesta ristiriitaisesta tilanteesta muun muassa DeAngelo (1981) ja 

Simunic (1984) totesivat tilintarkastajalle koituvan mahdollista taloudellista 

haittaa mahdollisen tilintarkastuksen epäonnistumisen kautta. Tutkijat ovat olleet 

jakautuneena kahtia sen suhteen, kuinka paljon tilintarkastuspalkkio 

todellisuudessa vaikuttaa tilintarkastajan riippumattomuuteen, minkä vuoksi 

palkkion käyttäminen yhtenä tämän tutkimuksen regression muuttujana vaatii 

tutkijan skeptisyyttä.  

Hoitash ym. (2007) tutkivat kokoon sopeutettujen ja epätavanomaisten 

tilintarkastajan saamien kokonaispalkkioiden välistä positiivista riippuvuutta. He 

myös mittasivat tilintarkastuksen laatua käyttämällä Dechowin ja Dichevin (2002) 
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Kazsnikin ja McNicholsin (2002), sekä Francisin, LaFondin ja Olssonin (2005) 

kehittelemiä jaksotusten laatumittareita näiden absoluuttisen suuruuden ja laadun 

perusteella. Toisin sanoen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lisäpalveluiden 

tarjoamisen vaikutus tilintarkastuksen laadun alentumiselle ja edelleen 

tilintarkastajan saamien kokonaispalkkioiden vaikutus laadun alentumiseen 

(Raghunandan ym. 2003). Tutkijat huomasivat näillä keinoilla mitattuna, että 

tilintarkastuspalkkioilla on positiivinen yhteys tilintarkastajan käyttäytymisen 

kannalta. Tutkimuksen tuloksilla siis haluttiin kertoa, että silloin kun 

tilintarkastaja tarjoaa lisäpalveluita, on saadulla kokonaispalkkiolla 

todellisuudessa vaikutusta myös tilintarkastuksessa hyväksyttäviin jaksotuksiin 

(Hoitash ym. 2007).  

Kiristynyt kilpailu markkinoilla on tutkimuskentässäkin huomioitu. On tutkittu 

hintapaineen kehittymistä tilintarkastustoimeksiantojen makkinoilla ja tämän 

vaikutusta tilintarkastuksen laatuun. Hintakilpailun voisi olettaa vaikuttavan 

negatiivisesti tilintarkastuksen laatuun; mitä alempi toimeksiannon hinta on, sitä 

tarkemmin niukkoja resursseja joudutaan allokoimaan ja sitä vähemmän aikaa 

tilintarkastukselle budjetoidaan. Esimerkiksi Lili-Anne Kihn (2017) esittelee 

ajankohtaiskatsauksessaan tutkimustuloksia, jotka kohdistuvat taantuman keskelle 

vuoteen 2008. Tutkimusten havaintona oli, että hintakilpailun luoman paineen 

vuoksi tosiaan oli niin, että tilintarkastuksen laatu kärsi tilintarkastajien antamien 

hintamyönnytysten seurauksena. Ettredge, Fuerherm ja Li (2014) tutkivat samaista 

aihetta ja huomasivat, että tilintarkastajien oli vuoden 2008 taantuman aikana 

huomattavasti vaikeampi nostaa korkeampaa palkkiota, kuin normaalisti, vaikka 

tarkastettavat yhtiöt taantuman seurauksena olivat keskimäärin haastavampia 

tarkastuskohteita. Tämä seikka on omalta osaltaan aiheuttanut huolta myös 

lainsäätäjissä.   

3.5 Oheispalveluiden tarjoamisen vaikutus tilintarkastuksen laatuun 

Onko oheispalveluiden tarjoamisella haitallista vaikutusta tilintarkastajan 

riippumattomuuden ja tilinpäätösinformaation kannalta? Esimerkiksi Yhdysvaltojen 

vuonna 2002 voimaan astunut Sarbanes-Oxley asetus olettaa joidenkin tiettyjen 

oheispalveluiden tarjoamisen vaikuttavan negatiivisesti tilinpäätösinformaatioon.  
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Kinney, Palmrose ja Scholz (2004) tutkivat aikaisemmin julkaistujen ja myöhemmin 

korjattujen tilinpäätösten ja oheispalveluiden välistä yhteyttä. Joissain 

auktorisoiduissa tilintarkastusyhteisöissä on oma sisäinen käytäntö olla tarjoamatta 

oheispalveluita tilintarkastusasiakkailleen, vaikka se olisi tilintarkastajan 

riippumattomuussäädösten puitteissa sallittua. Tutkijat eivät löytäneet 

tilinpäätösinformaation, sekä konsultoinnin ja tilintarkastuksen yhteenlaskettujen 

palkkioiden välillä yhteyttä. Löydöksinään he kuitenkin havaitsivat merkittävän 

negatiivisen yhteyden korjattujen tilinpäätösten ja verokonsultoinnista saatujen 

palkkioiden välillä.  

Osittain jo edellisessä osiossa läpikäyty oheispalveluiden tarjoamisen vaikutus 

tilintarkastajan riippumattomuuteen ja siten tilintarkastuksen laatuun on ollut myös 

tutkimuksissa suosittu tilintarkastuksen laadun mittari. Levitt (1998) ja Rule (2000) 

nostivat esille useita tutkimuksia, joiden tulokset myös vaihtelivat keskenään riippuen 

siitä, mitä mittaria käytettiin mitattaessa tilintarkastuksen laatua. Monet tutkijat, kuten 

Ashbaugh, Lafond ja Mayhew (2003), Chung ja Kallapur (2003) tulivat siihen 

tulokseen, ettei oheispalveluiden tarjoamisella olisi lainkaan yhteyttä 

tilintarkastuksessa hyväksyttyihin ja normaalia suurempiin harkinnanvaraisiin 

tuloksen järjestelymielessä tehtyihin jaksotuksiin. Samoin, oheispalveluiden 

palkkioiden ei huomattu vaikuttavan tilintarkastajan herkkyyteen antaa lausuntoa 

toiminnan jatkuvuuteen liittyen, kun oli kyse taloudellisesti ahtaalla olevasta yhtiöstä 

(Defond, Raghunandan, Subramanyam, 2002). Kinney, Palmrose ja Scholz, (2004) 

tutkivat korjaavien tilintarkastuslausuntojen, sekä yleisimpien tarjottavien 

lisäpalveluiden välistä yhteyttä, eivätkä tutkijat löytäneet viitteitä positiivisesta tai 

negatiivisesta korrelaatiosta näiden kahden välillä. Pois lukien se, että tutkimuksessa 

havaittiin hyvin pienen kategorisoimattoman oheispalveluiden osan korreloivan 

positiivisesti korjaaviin tilintarkastuskertomuksiin.  

 

Vastaavasti yhtiöiden kvartaalikohtaisten tulosjulkistusten yllätyksellisyyden nähtiin 

olevan selvästi alhaisempia, mikäli tilintarkastusyhtiö oli tarjonnut samalle yritykselle 

myös oheispalveluita. Vastaavasti tulosjulkistusyllätys oli suurempi silloin, kun 

oheispalveluita ei ollut tarjottu (Francis ja Ke, 2006). Tuloksista voisi päätellä, että 

tarjoamalla tilintarkastuspalveluiden lisäksi esimerkiksi vaikkapa verokonsultointia, 

päädytään tarkemmin paremmin ennustettaviin lukuihin, jolloin tulosjulkistuksen ja 
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markkinoiden odotusten välille ei synny niin suurta eroa. Tämän tutkimuksen kannalta 

olennaista on siten tilintarkastajan saamat kokonaispalkkiot tilintarkastuksesta ja 

muista palveluista yhteensä, joiden kasvaessa pitäisi olla nähtävissä 

tilinpäätösinformaation korkeampi laatu.  

 

Aikaisemmat DeAngelon (1981), Simunicin (1984) sekä Beckin, Freckan ja 

Solomonin (1988) tutkimukset indikoivat, että tarjoamalla oheispalveluita 

tilintarkastajalle kehittyy vahvempi taloudellinen riippuvuus asiakkaistaan, jolloin 

tilintarkastajan riippumattomuus heikentyisi ja sitä myötä myös tilintarkastuksen laatu 

kärsisi.  

 

Toisaalta tutkimukset huomioivat myös oheispalveluiden tarjoamisen lisääntyessä 

myös kasvavan maineen hallinnallisen aspektin. (Bentson, 1975; Watts & Zimmerman 

1983). Lisäksi Palmrose (1988), Shu (2000) ja Simunic (1984) huomioivat 

oheispalveluiden tarjoamisesta johtuvan yritystuntemuksen vuotamisen myös 

tilintarkastuksen toimintoihin, kun muita oheispalveluita tehtiin samalle yritykselle. 

Näiden maineeseen ja yritykseen liittyvän tiedonjaon katsottiin toisaalta paikkaavan 

oheispalveluista johtuvan taloudellisen riippuvuuden kasvun. Tästä voidaan toisaalta 

johtaa tulkinta, jonka mukaan oheispalveluista johtuvat negatiiviset vaikutukset 

tilintarkastuksen laadun kannalta kumoutuvat.  

 

Yhdistettynä aikaisemmassa kappaleessa käsiteltyyn oheispalveluiden vaikutuksesta 

tulosjulkistuksen yllätykseen voidaan yhteenvetona todeta, ettei aikaisemmissa 

tutkimuksissa ole havaittu merkittävää yhteyttä tilintarkastuksen laadun ja 

oheispalveluiden tarjoamisen välillä. Tätä havaintoa Defond, Raghunandan, ja 

Subramanyam (2002) käyttävät omassa tutkimuksessaan motivoimalla, että 

oheispalveluiden tarjoamisesta johtuvien hyötyjen on oltava suurempia, kuin 

riippumattomuuden negatiivisten muutosten, jotta tilintarkastuksen laatu ei kärsisi.  

 

Kinney ja Palmrose (2004) löysivät tutkimuksessaan kuitenkin merkittävän yhteyden 

veropalveluiksi kategorisoitujen oheispalveluiden ja tilinpäätösinformaation laadun 

välillä. Näiden palveluiden vaikutus tilinpäätösinformaatiolle oli pelkästään 

positiivinen. Havainto antaa jonkin verran tietoa siitä, että tiettyjen oheispalveluiden 

kohdalla yrityskohtainen tiedonjako suuren konsulttitalon sisällä oikeastaan parantaa 
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tilintarkastuksen laatua, kun ymmärrys yhtiön toiminnasta kasvaa ja yhtiölle tehtävän 

konsultaation myötä tehdään tilinpäätösinformaation oikeellisuuden kannalta oikeita 

ratkaisuja. Parhaimmillaan tilintarkastus ja oheispalvelut ovat toistensa tukifunktioita. 

Toisaalta tutkijat huomasivat joidenkin kategorisoimattomien tilintarkastukseen 

liittyvien oheispalveluiden tarjoamisen olevan yhteydessä tilinpäätösten korjaamiseen, 

millä oli negatiivinen vaikutus tilintarkastuksen osalta. Tutkijoiden havainto saattoi 

kuitenkin johtua osin siitä, että tutkijoiden käyttämässä datassa näiden 

kategorisoimattomien tilintarkastukseen liittyvien oheispalveluiden määrä oli 

suhteellisen pieni.  

 

3.6 Harkinnanvaraiset jaksotukset tilintarkastuksen laadun mittarina 

Tilintarkastuksen laatu on riippuvainen siitä, kuka sitä pyrkii havainnoimaan. Koska 

laatu ei ole kovin helposti tai yksiselitteisesti määriteltävissä, on sen määrittelyyn 

käytettävä muita sitä mallintavia muuttujia. Ehkä yksi tunnetuimpia tapoja mallintaa 

tilintarkastuksen laatua on käyttää harkinnanvaraisia jaksotuksia tilintarkastuksen 

laadun määritelmänä. Mitä enemmän yhtiön tilinpäätökseen sisältyy 

harkinnanvaraisuutta, sitä heikompi on tilinpäätösinformaation laatu. Elshafie ja 

Nyadroh (2014) tutkivat harkinnanvaraisten jaksotusten kelpoisuutta muuttujaksi 

tilintarkastuksen laatua mitattaessa ja he totesivat harkinnanvaraisten jaksotusten 

soveltuvan erinomaisesti tarkoitukseen. Perusteena oli muun muassa se, että 

tilinpäätösinformaatio ja sen laatu on yritysjohdon ja tilintarkastajien yhteinen 

lopputulos. Harkinnanvaraiset jaksotukset istuvat siten hyvin aiheeseen. Motiivi 

niiden tekemiseen lähtee yleensä yritysjohdosta, mutta se että ne päätyvät lopulliseen 

tilinpäätökseen on riippuvainen tilintarkastajasta. Ja kun pohditaan itse 

tilinpäätösinformaation harkinnanvaraisuutta, niin mitä vähemmän harkintaa 

tilinpäätöksen luvut pitävät sisällään, sitä vähemmän riskiä lukuihin sisältyy. 

Harkinnanvaraiset jaksotukset ovat itseasiassa yksi tulosjohtamisen muoto. Tapa, jolla 

yritysjohto voi manipuloida yhtiön tulosta ja saada sen näyttämään paremmalta, kuin 

mitä todellisuudessa on. Yleisesti hyväksytty käsitys esimerkiksi kehittämismenojen 

aktivointien osalta on se, että niiden on perustuttava tulevaisuuden tuotto-odotuksiin 

perustuviin laskelmiin. Tähän voidaan tarvita avuksi esimerkiksi kassavirtaennusteita.  
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Jonesin (1991) malli harkinnan varaisten jaksotusten mittaamiseen on ehkä yksi 

suosituimmista tilintarkastuksen laatua käsittelevien tutkimusten keskuudessa. 

Yleisesti ottaen Jones, sekä monet muut tutkijat ovat perustelleet ja tutkineet 

harkinnanvaraisten jaksotusten kykyä ilmaista tilintarkastuksen laatua. Useat 

tutkimukset lähtevät siitä lähtökohdasta, että yritysten tilinpäätökset ovat yritysjohdon 

ja yrityksen ulkopuolisten tilintarkastajien yhteinen tuotos, mikä sinällään pitääkin 

paikkaansa. Tilintarkastaja pyrkii tarkastamaan, että yhtiön tilinpäätöksellä esittämät 

ja esittämättä jättämät tiedot ovat linjassa osakeyhtiölain, kirjanpitolain, 

kansainvälisten standardien ja muiden tilinpäätösnormien kanssa. Kuitenkin, 

harkinnanvaraiset erät tilinpäätöksellä sisältävät usein yritysjohdon arvioita ja joihin 

tilintarkastajan lähtökohtaisesti kuuluisikin asennoitua ammatillista skeptisyyttä 

harjoittaen. Myers ym. 2003.) 

Empiirinen tutkimus on osoittanut muun muassa, että mikäli yhtiön ja tilintarkastajan 

suhde on ollut pitkäkestoinen, ovat yhtiön tilinpäätöksellä raportoidut jaksotukset 

olleet korkeampilaatuisia (Johnson ym. 2002; Myers ym. 2003.) Löydökset toisaalta 

tukevat ajatusta siitä, että pitkän tilintarkastussuhteen myötä tulevat yhtiön 

jaksotusperiaatteet ja samalla myös yritysjohto tutuiksi päävastuulliselle tarkastajalle, 

jolloin hyväksyttyihin jaksotusperiaatteisiin suhtaudutaan vähemmän 

konservatiivisesti ja tilintarkastaja ymmärtää tehtyjen jaksotustositteiden taustalla 

olleen johdon käsityksen paremmin. Toisaalta, juuri rotaatiosäädösten puolestapuhujat 

ja lainsäätäjät painottavat tilintarkastajan objektiivisuutta ja konservatiivisuutta, minkä 

vuoksi asia ei ole aivan yksiselitteinen.  

Myersia ja Johnsonia seuranneet tutkimukset ovat myös toisaalta puoltaneet ajatusta 

siitä, että pitkä tilintarkastussuhde ei vaarantaisi tilintarkastuksen laatua itsessään ja 

kumoavat tilintarkastusrotaation tarpeellisuuden (Gul, Fung & Jaggi, 2009; Chen, Lin 

& Lin, 2008; Lim & Tan, 2010; Knechel & Sharma, 2012; Knechel & Vanstraelen, 

2007; Corbella, Florio, Gotti & Mastrolia, 2015). Yleisesti ottaen huomattava osa 

empiirisestä tutkimuksesta haastaa lainsäätäjien ajatukset tilintarkastusrotaation 

tarpeellisuudesta.  

Tulosjohtaminen ja tuloksen järjestely eivät sinällään ole huonoja asioita yrityksen 

itsensä kannalta. Pelkästään tilinpäätösinformaation luotettavuutta ja oikeellisuutta 



39 

 

arvioidessa harkinnanvaraiset muuttujat lisäävät väärässä olemisen riskiä ja siten 

samalla myös lisäävät riskiä, että tilinpäätösinformaatio poikkeaa todellisuudesta 

liikaa. Tutkijat perustelevat harkinnanvaraisten jaksotusten yhteyttä 

tilinpäätösinformaation laatuun ja sitä kautta edelleen tilintarkastuksen laatuun sillä, 

että laadultaan heikko talouden raportointi johtaa herkemmin tilintarkastusten 

epäonnistumiseen ja oikeudellisiin kiistoihin (Chen ym. 2008.) Tutkimuslöydöksille 

on löydetty totuusperää toisista empiirisistä havainnoista joissa havaittiin, että yhtiön 

tehdessä euromääräisesti suuria jaksotuksia on sillä tilastollinen yhteys tilintarkastajan 

antamiin vääriin lausuntoihin ja oikeudellisiin seurauksiin (Geiger & Raghunandan, 

2002; Heninger, 2001; Elshafie & Nyadroh, 2014). 

3.7 Tilintarkastajan erikoistuminen tarkastettavan yhtiön toimialaan 

Tilintarkastajan erikoistuminen tiettyyn toimialaan on yleisesti ottaen katsottu antavan 

etuja tilintarkastuksen tehokkuuteen ja samalla myös tilintarkastuksen laatuun. 

Jaksotusperusteisen tuloksenohjailun nostaessa päätään viimeisten vuosikymmeninä 

on peräänkuulutettu tarvetta säätää laissa tarkemmin tilinpäätösinformaation laadusta. 

Erikoistuneilla tilintarkastajilla on erikoistumisen suoma erikoisosaaminen, resurssit 

ja halu rajoittaa opportunistista käyttäytymistä tilinpäätösinformaation raportoinnissa, 

mikä Balsamin, Krishnanin ja Yangin (2003) tutkimuksen mukaan lisää yrityksen 

tuloksen laatua. He myös tutkivat tilintarkastajan toimialaan erikoistumisen yhteyttä 

yritysjohdon herkkyyteen ohjata tulosta jaksotusperusteisilla tavoilla.  

Kun Balsam, Krishnan ja Yang (2003) tutkivat Big-6 tilintarkastajia, he jaottelivat ne 

toimialaan erikoistuneisiin ja toimialaan erikoistumattomiin tarkastajiin. Tutkijat 

huomasivat, ettei erikoistuneiden tilintarkastajien hyväksymissä tilinpäätöksissä 

esiintynyt lähellekään niin paljon jaksotusperusteista tuloksenohjailua. Havainto 

tiettyyn toimialaan erikoistuneen tilintarkastajan varovaisuudesta jaksotusten suhteen 

antaa ymmärtää, että tilintarkastuksen laatu olisi myös parempaa, kuin toimialaan 

erikoistumattomien tilintarkastajien. Vaikka tilintarkastustoimeksiannoissa 

hyödynnetäänkin paljon edellisvuosien työpapereita, parannellaan niitä yleisesti ottaen 

joka vuosi, mikä voisi omalta osaltaan implikoida sitä, että tilintarkastussuhteen 

kestolla voi olla positiivisia vaikutuksia tilintarkastajan asiakasyrityksen toimialan 
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osaamisen kehittymiseen. Tämä seikka yhdistettynä edellä mainittuun tutkimukseen 

johtaisi laadukkaampaan tarkastustyöhön.  

Tutkijat Balsam, Krishnan ja Yang (2003) toteavatkin loppukaneetikseen, että 

tarkastettavan yhtiön toimialaan erikoistuneet tilintarkastajat kykenevät paremmin 

vahvistamaan kirjanpidon lukujen luotettavuutta. Tämän seurauksena erikoistumiseen 

panostaminen todennäköisesti tuottaa näin tekeville tilintarkastusyhteisöille 

tarkastusprosessin tehostumisena ja siihen liittyvän informaation luotettavuuden 

muodossa. 

Toiset tutkijat vahvistavat omissa tutkimuslöydöksissään havaintoa siitä, että 

tilintarkastajan saamat kokonaispalkkiot vaikuttavat ehdollisesti tilintarkastuksen 

laatuun riippuen tilintarkastajan erikoistumisesta. Tutkimuksen yhtenä suurimpana 

havaintona oli myös, että tilintarkastajan kyky arvioida toiminnan jatkuvuutta tavalla, 

joka on linjassa analyytikkojen ennusteiden ja korkean tuottojen vastekertoimen 

(ERC) kanssa, on yhteys yrityksiin, jotka ostavat tilintarkastuspalvelun erikoistuneelta 

tilintarkastajalta (Lim & Tan, 2008). 

Toisin sanoen, kun otamme huomioon edellä mainitut ehdot, on toimialaan 

erikoistumisella vaikutus tilintarkastuksen laatuun. Edellä käsiteltyjen kappaleiden 

valossa on selkeästi vaikea selittää tilintarkastuksen laatua vain yhdellä muuttujalla. 

Usein muuttujien suora vaikutus tilintarkastuksen laatuun on ehdollinen usean muun 

muuttujan olemassaolosta, jonka vuoksi pelkästään tilintarkastussuhteen pituudella on 

hankala selittää tilintarkastuksen laadukkuutta.  
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4 TUTKIMUKSEN DATA JA METODOLOGIA 

Tutkiaksemme käsissämme olevaa dataa ja tilintarkastussuhteen keston vaikutusta 

tilintarkastuksen laatuun, käytämme lineaarisia regressioita pystyäksemme 

hahmottamaan, kuinka paljon kukin yksittäinen muuttuja vaikuttaa tilintarkastuksen 

laatuun ja kuinka hyvin nämä muuttujat selittävät laatua. Tässä luvussa käydään läpi 

tutkimusaineisto, käytettävät muuttujat ja tutkimuksen empiiriset menetelmät.  

Määrittelemme tutkimuksen pääasiallisen selitettävän muuttujan aikaisempien 

tutkimusten pohjalta havaittujen yhteyksien pohjalta. Kappaleessa 3.6 esitelty 

aikaisempien tutkimusten empiiriset todisteen harkinnanvaraisten jaksotusten ja 

tilintarkastuksen laadun välisestä suhteesta tukevat ajatusta siitä, että valitsemme 

harkinnanvaraiset jaksotukset myös tässä tutkimuksessa regression selitettäväksi 

muuttujaksi.  

4.1 Tutkimusaineisto 

Tutkimuksen pohjadata on kerätty Thomson Reutersin yritystietokannasta. 

Tutkimuskohteena tässä tutkimuksessa ovat erityisesti suomalaiset pörssiyhtiöt ja 

tarkastelu ajanjaksona vuodet 2002-2016. Tutkittaville yhtiöille on saatavilla olleista 

tilinpäätöstiedoista valituilta ajanjaksoilta laskettu tarvittavat muuttujat. Voidakseni 

verrata tilintarkastussuhteen keston vaikutusta tilintarkastuksen laatuun suoritan 3 

erillistä regressiota lyhyt-, keskipitkä- ja pitkäkestoisille tilintarkastussuhteille. 

Määritelmän pohjana käytän St. Pierre & Anderssonin (1984), sekä Sticen (1991) 

määritelmää, jossa tilintarkastussuhde on ollut lyhytkestoinen keston ollessa alle kaksi 

vuotta. Tutkijat määrittelivät yli kahdeksan tilikautta kestäneet tilintarkastussuhteet 

pitkäkestoisiksi. Näin ollen määrittelen lisäksi tilintarkastussuhteen olevan keskipitkä, 

kun tilintarkastaja on säilynyt muuttumattomana 3-8 vuotta.  

Tutkimusdataa tulkitessa on hyvä muistaa, että tutkimuksen tuloksien yleistäminen 

tulee tehdä varauksella. Tämän tutkimuksen otannassa on vain suomalaisten 

pörssiyhtiöiden edelliset 15 julkistettua tilikautta (eli 2002-2016). Otoksessa 

lyhytkestoisena tilintarkastussuhteena voi näyttäytyä myös sellaisia pörssiyhtiöitä, 
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jotka ovat poistuneet pörssistä tarkastelun ajanjakson aikana. Otannan tilikausien 

rajaaminen rajaa myös tutkimuksen tilastollista merkitsevyyttä jonkin verran. 

4.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa käytämme tilastollisena tutkimusmenetelmänä lineaarista regressiota, 

jolla pyrimme mallintamaan selitettävän muuttujan, eli tässä tapauksessa 

tilintarkastuksen laadun muuttumista suhteessa selittäviin muuttujiin. Tarkemmin 

ilmaistuna: kuinka hyvin selittävät muuttujat mallintavat selitettävän muuttujan 

muutosta. Regression tavoitteena on löytää tilastollisesti merkitseviä tuloksia.  

Testataksemme hypoteesiamme siitä, että pitkä tilintarkastussuhde ei vaikuta 

negatiivisesti tilintarkastuksen laatuun käytämme regressiossamme seuraavaa 

Jacksonin, Moldrichin ja Roebuckin (2008) kehittämää kaavaa:  

𝐴𝑄 =  𝛼 +  𝛽1𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸 +  𝛽2𝐹𝑅𝐼𝑆𝐾 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸 +  𝛽4𝐿𝐸𝑉 +  𝛽5𝐶𝐿𝐸𝑉 + 

𝛽6𝑅𝐸𝑇𝑈𝑅𝑁 + 𝛽7𝐹𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅𝐸𝑆𝑆 + 𝛽8𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇 + 𝛽9𝐹𝐸𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂 + 𝛽10𝑆𝐶𝐹𝑂 +    

𝛽_11 𝑃𝑅𝐼𝑂𝑅 + 𝛽_12 𝐵𝐼𝐺𝑁 + 𝛽_13 𝐿𝐸𝐴𝐷𝐸𝑅 + 𝛽_14 𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝑌 + 𝜀     

 

Missä AQ tarkoittaa tilintarkastuksen laatua, mitattuna harkinnanvaraisilla 

jaksotuksilla eli DA:lla. TENURE on yhtäjaksoisesti kestäneet vuodet saman 

tilintarkastajan kanssa.  

 

FRISK on yrityksen taloudellinen riskisyys, jota mitataan Zmijewskin (1984) 

määrittämällä taloudellisen ahdingon luvulla, jonka kaava on: 

 

−4.336 − 4.513 ∗ (𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒/𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠) + 5.679 ∗ (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠/

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠) + 0.004 ∗ (𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠/𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠).  

 

SIZE on puolestaan luonnollinen logaritmi taseen loppusummasta ja LEV on velkojen 

ja varojen välinen suhde. CLEV kuvastaa velkaisuusasteen prosentuaalista muutosta 

tilikauden aikana suhteessa edellisen tilikauden velkaisuusasteeseen. RETURN on 

nettopääoman muutos prosentteina viimeisen vuoden aikana. FDISTRESS on 

mallimuuttuja sille oliko asiakkaalla taloudellisia vaikeuksia edellisen tilikauden 
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aikana, muuttuja saa arvon 1, mikäli operatiivinen kassavirta on negatiivinen, muussa 

tapauksessa muuttuja saa arvon 0. INVEST kuvastaa vaihto-omaisuutta vähennettynä 

lyhytaikaisilla veloilla, FEERATIO on muista konsultointipalveluista saatu palkkio 

jaettuna tilintarkastajan saamalla kokonaispalkkioilla kaikista tarjotuista palveluista, 

SCFO on nettorahavirrat operatiivisesta liiketoiminnasta viivästettynä 

kokonaispääomalla. PRIOR on mallimuuttuja, joka kertoo, onko yhtiölle annettu 

lausuntoa toiminnan jatkuvuudesta edellisvuonna vai ei. BIGN kertoo, onko yhtiö 

Big–4 yhtiön tilintarkastusasiakas. LEADER kuvastaa onko tilintarkastaja 

markkinajohtaja ja INDUSTRY on muuttuja tarkastettavan yhtiön toimialalle.  

 

Tutkimuksessa tilintarkastuksen laadun, eli AQ:n mittarina käytän harkinnanvaraisia 

jaksotuksia, DA:ta joka tulee samalla olemaan tulkittavan regression selitettävä 

muuttuja. Edellä esitellyn Jacksonin, Moldrichin ja Roebuchin (2008) regressiokaavan 

AQ eli DA puolestaan saadaan käyttämällä Jonesin (1991) kehittämää yrityksen 

suorituskykyyn yhdistettyä mallia. Muun muassa Dechow, Sloan ja Sweeney (1995) 

kirjoittivat kyseisellä Jonesin mallilla olevan tilastollisesti paras kyky havaita tuloksen 

järjestelyä. Niinpä DA mallinnetaan seuraavalla yhtälöllä:  

 

𝑇𝐴𝐶𝐶 =
∆𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑙𝑎𝑔𝑔𝑒𝑑_𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
+

∆𝑅𝑒𝑐

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑙𝑎𝑔𝑔𝑒𝑑_𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
+

𝑃𝑃𝐸

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑙𝑎𝑔𝑔𝑒𝑑_𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
+

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡+1 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡
+ 𝜀  

 

TACC kuvastaa kokonaisjaksotuksia, jotka saadaan laskettua vähentämällä 

operatiivisesta verojen jälkeisestä voitosta operatiivisen toiminnan rahavirrat. 

Seuraava selittävä termi kuvastaa liikevaihdon muutosta kuluneen vuoden aikana 

jaettuna viivästetyllä kokonaispääomalla. Toinen termi koostuu myyntisaatavien 

muutoksesta, joka jaetaan viivästetyllä kokonaispääomalla. Kolmannessa termissä 

lasketaan suhdeluku yhtiön pysyvien vastaavien ja viivästetyn kokonaispääoman 

välillä. Neljäs termi on kasvukerroin, joka saadaan laskettua jakamalla seuraavan 

vuoden liikevaihto tämän vuoden liikevaihdolla. Lopuksi lisätään virhetermi 𝜀, joka 

on samalla regression residuaali ja kuvastaa DA:ta. Mitä korkeampi 𝜀, sitä korkeampia 

ovat harkinnanvaraiset jaksotukset ja sitä heikompi tilintarkastuksen laatu. Toiseksi 

korkea DA:n taso voi olla indikaattori siitä, että yritysjohto on onnistunut 

vaikuttamaan tilintarkastukseen siten, että tilinpäätösinformaatio on raportoitu 

yritysjohtoa suosivalla tavalla.  
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Lopullisesta regressiosta jouduin jättämään pois kokonaan FEERATIO, LEADER ja 

INDUSTRY muuttujat, sillä niihin ei löytynyt Thomson Reutersin tietokannasta 

tarvittavaa dataa, tai dataa puuttui niin monen yhtiön tilikausilta, että tutkimuksen otos 

olisi pienentynyt merkittävästi. Lopullisen datan otannaksi muodostui yhteensä n = 

1349, jossa n kuvastaa tilikausien määrää. Data on kerätty yhteensä 197:stä 

yksittäisestä suomalaisesta pörssiyhtiöstä.  

 

Selittävien muuttujien tilastollista merkitsevyyttä tarkastelemme myöhemmin 

lineaarisen regression tulosten tulkinnan yhteydessä. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä kappaleessa tulkitsemme tilastollisin menetelmin analysoitua 

tutkimuspopulaatiota. Tilastollisilla menetelmillä pyrin siihen, että 

tutkimuspopulaation data saadaan vastaamaan tutkimuskysymykseen. Tuloksista 

hahmottelen seuraavassa kappaleessa johtopäätökset, joiden tarkoitus on kytkeä tämän 

tutkielman summa aikaisempiin empiirisiin tutkimuksiin. Ensimmäisenä tässä 

kappaleessa analysoin tutkimuspopulaation tilastollisia ominaisuuksia ja 

korrelaatiomatriisin tuloksia. Lopuksi analysoin lineaarisen regression tulokset.  

5.1 Tutkimusdatan tilastolliset tulokset 

Lopullisen datan otannaksi muodostui yhteensä n = 1349, jossa n kuvastaa tilikausien 

määrää. Data on kerätty yhteensä 197:stä yksittäisestä suomalaisesta pörssiyhtiöstä.  

 

Taulukko 1. Tutkimuksen muuttujien tilastolliset ominaisuudet.  (n=1349)

 

Oheisessa taulukossa on esitettynä tilintarkastuksen laadun lisäksi kaikki AQ:n 

selittävät muuttujat. AQ:n pohjautuessa harkinnanvaraisiin jaksotuksiin (DA), käy 

väistämättä niin, että kun arvioidaan pörssiyhtiöiden harkinnanvaraisten jaksotusten 

lukumäärää ovat keskiarvo, keskihajonta, minimi ja maksimiarvot suuria lukuja. 

Kasznik (2002) huomasi omassa tutkimuksessaan, että matalampaa liikevaihtoa 

esittävät yhtiöt assosioituvat herkemmin negatiivisiin harkinnanvaraisiin jaksotuksiin. 

Tämä puolestaan johtuu puhtaasti siitä, että usein tällaisilla yhtiöillä voi olla 
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esimerkiksi suuret määrät aktivoituja tutkimus- ja kehittämismenoja, jotka on aktivoitu 

taseeseen ja joita ajan myötä jaksotetaan tilikauden kuluksi, kun nämä investoinnit 

alkavat tuottamaan tulosta.  

Tutkimusdatan tilastollisista ominaisuuksista voimme lukea myös, että 

keskimääräinen yhtäjaksoinen tilintarkastussuhde on kestänyt 9,5 vuotta, mikä sinänsä 

on tavanomaista, kun kyseessä on maamme pörssiyhtiöt, jotka vaihtavat 

tilintarkastajaa vähemmän innokkaasti. Huomattavaa myös, että otannan FRISK, eli 

konkurssiriski muuttujan keskiarvo on -1,96, mikä tarkoittaa sitä, että keskimäärin 

otoksen yhtiöillä ei ole ollut konkurssiriskiä lainkaan. FRISK indikoi sitä suuremmasta 

konkurssin riskistä, mitä korkeampi positiivinen luku on.  

BIGN muuttujan tulosten mukaan alle 10% tutkimusdatan yritysten tilikausista oli 

muiden kuin BIG–4 tilintarkastusyhtiöiden tilintarkastamia, mikä omalta osaltaan voi 

johtaa siihen, ettei Big–4 ja pienemmän tilintarkastusyhteisön välistä laatueroa 

välttämättä voida johtaa tästä aineistosta, koska pienempien tilintarkastusyhtiöiden 

osalta jää suhteellisen pieneksi. 

Taulukko 2: Korrelaatiomatriisi

 

 

Oheinen korrelaatiomatriisi on suoritettu kerralla koko aineistolle, toisin kuin 

varsinainen lineaarinen regressio, jonka tulokset on jaoteltu kolmeen osaan 

tilintarkastussuhteen keston perusteella.  
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Korrelaatiokertoimia tulkitsemalla voimme päätellä seuraavaa: aineiston perusteella 

tilintarkastuksen laatu paranee hieman, tilintarkastussuhteen lyhentyessä. Toisaalta 

laatu kasvaa, kun tarkastettavan yhtiön koko eli SIZE -muuttuja kasvaa. Tässä kohtaa 

tulos on ymmärrettävä, kun ajattelee tilintarkastuksen laadun muutoksen 

harkinnanvaraisten jaksotusten muutoksena. Eli, mitä suurempi ja enemmän 

valvontaan yhtiöön kohdistuu, sitä vähemmän harkinnanvaraisia jaksotuksia yhtiön 

tilinpäätökseltä löytyy. Vastaavasti investointien kasvaessa harkinnanvaraiset 

jaksotukset pienenevät, mistä kertoo INVEST -muuttujan ja AQ:n vahva negatiivinen 

korrelaatio.  

Muutoin korrelaatiomatriisista huomaamme, ettei mikään selittävä muuttuja korreloi 

suoraan samansuuntaisesti toisen selittävän muuttujan kanssa, mistä voimme päätellä, 

että kaikki valitut regression muuttujat ovat toisistaan irrallisia, eivätkä ne mallinna 

tilintarkastuksen laatua samassa suhteessa. 

5.2 Regression tulokset 

Tutkimuksen empiiriset tulokset, jotka ovat esiteltynä taulukossa 3 ovat yhteenveto 

kolmesta erillisestä AQ -regressiosta. Kunkin tilintarkastussuhteen keston perusteella 

(lyhyt, keskipitkä, pitkä) suoritettiin erilliset regressiot samalla kaavalla, jotta tulokset 

olisivat keskenään helpommin vertailtavissa.  

Regression tuloksista käy ilmi, että lyhytkestoisia tilikausia on regressoitu yhteensä 

88. Keskipitkällä otanta kasvoi 459:ään tilikauteen ja pitkien tilintarkastussuhteiden 

otos oli 648.  

Regressiota luettaessa on muistettava, että tavoitteena on minimoida harkinnanvaraisia 

jaksotuksia ja siten parantaa tilintarkastuksen laatua. Negatiiviset kertoimet selittävien 

muuttujien kohdalla kertovat positiivisesta vaikutuksesta tilintarkastuksen laatuun 

suhteutettuna.  
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Taulukko 3: Regression tulokset 
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Tulkitsemme taulukon 3 tilintarkastuksen laatua mittaavan regression tulokset. 

Huomattavaa on, että usean muuttujan kertoimet ja t-arvot ovat huomattavan korkeat, 

mikä puolestaan johtuu valinnastani kuvata tilintarkastuksen laatua 

harkinnanvaraisilla jaksotuksilla, jotka pörssiyhtiöillä ovat lähtökohtaisesti suuret. 

Lineaarisen regression tulokset ovat esiteltynä taulukossa numero 3. Taulukon rivi 1 

esittää lyhytkestoisen tilintarkastussuhteen regression tuloksia, rivi 2 keskipitkän ja 

rivi 3 sisältää pitkäkestoisen tilintarkastussuhteen perusteella tehdyn regression 

tuloksia.  

Regressiotaulukosta näemme, että tilintarkastussuhteen kesto TENURE on ollut 

tilastollisesti merkitsevä 0,01:n merkitsevyydellä suhteessa tilintarkastuksen laatuun, 

kun kyseessä on lyhytkestoinen alle 1-2 vuotta kestänyt tilintarkastussuhde. TENURE 

on ollut merkitsevä muuttuja 0,05:n merkitsevyystasolla myös, kun kyseessä on 

keskipitkä 3-8 vuotta kestänyt tilintarkastussuhde. Molempien tilintarkastussuhteen 

kestojen kerroin, eli vaikutus tilintarkastuksen laatuun, on ollut positiivinen. 

Positiivinen kerroin puolestaan kuvastaa positiivista muutosta harkinnanvaraisissa 

jaksotuksissa, jolloin tilintarkastuksen laatu itseasiassa on heikompi, kun merkitsevän 

muuttujan kerroin on positiivinen. Pitkän tilintarkastussuhteen kohdalla regression 

tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä, mutta kerroin on negatiivinen. Selittävän 

muuttujan FRISK, eli yrityksen konkurssiriskin tulokset ovat osittain mielenkiintoiset. 

Tilastollisesti merkitsevän tuloksen saa ainoastaan pitkän tilintarkastussuhteen 

regression FRSIK -muuttuja. Kerroin on myös negatiivinen, eli tulokset implikoivat, 

että harkinnanvaraiset jaksotukset laskevat, mitä riskisempänä yrityksen tulevaisuus 

nähdään. Tulosta voitaisi tulkita siten, että mitä pidempi tilintarkastussuhde on, sitä 

paremmin tarkastaja tuntee tarkastettavan yhtiön ja sitä konservatiivisemmin tämä 

suhtautuu harkinnanvaraisiin jaksotuksiin, kun yhtiön taloudellinen tilanne heikkenee. 

SIZE -muuttuja sai tilastollisesti merkitsevät tulokset kustakin tilintarkastussuhteen 

kestosta ja kertoimet ovat kaikissa jotakuinkin samaa luokkaa. Toisin sanoen, mitä 

suurempi yhtiö on kyseessä, sitä vähemmän tilintarkastaja hyväksyy harkinnanvaraisia 

jaksotuksia ja sitä parempaa tilintarkastuksen laatu on. Implikaatio on, että mitä 

suurempi pörssiyhtiö on kyseessä, sitä tarkemmin yhtiön toimia tarkkaillaan ja sitä 

vähemmän tilintarkastaja ottaa riskiä jaksotusten harkinnanvaraisuuden suhteen. 

FRISK muuttujan tavoin LEV tuotti erikoisia tuloksia. Muuttuja oli 0,01 
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merkitsevyystasolla tilastollisesti merkittävä, kun kyseessä oli pitkäkestoinen 

tilintarkastussuhde. Mitä raskaammin yhtiö oli velkaantunut suhteessa varoihin, sitä 

enemmän harkinnanvaraisia jaksotuksia yhtiöllä oli – ja sitä heikompaa on 

tilintarkastuksen laatu. CLEV eli velkaisuusasteen prosentuaalisen muutoksen kasvu 

tilikaudella suhteessa edelliseen tilikauteen on merkitsevä 0,1 merkitsevyystasolla 

ainoastaan lyhytkestoisessa tilintarkastussuhteessa. Muuttujalla niin ikään on 

negatiivinen vaikutus tilintarkastuksen laadulle. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 

muuttujalla ei ole lainkaan tilastollista merkittävyyttä. INVEST muuttuja puolestaan 

on tilastollisesti merkitsevä 0,01:n merkitsevyydellä kaikissa tilintarkastussuhteen 

kestoissa. Kertoimet ovat kaikissa negatiiviset, mikä puolestaan voidaan tulkita siten, 

että harkinnanvaraisia jaksotukset pienenevät mitä suurempi yrityksen investointiaste 

on. SCFO eli netto operatiivinen rahavirta viivästettynä kokonaispääomalla on 

merkitsevä ainoastaan, kun kyseessä on pitkäkestoinen tilintarkastussuhde. Mitä 

suurempi rahavirta on suhteessa kokonaispääomaan, sitä parempaa on 

tilintarkastuksen laatu ja sitä vähemmän harkinnanvaraisia jaksotuksia tehdään. Tämä 

on osin myös linjassa aikaisemmin esiteltyihin SIZE -muuttujan tuloksiin. Mikäli yhtiö 

on saanut aikaisempana vuonna muun, kuin vakiomuotoisen 

tilintarkastuskertomuksen on sillä PRIOR -muuttujan regressiotulosten mukaan 

positiivinen vaikutus harkinnanvaraisiin jaksotuksiin, kun kyseessä on lyhytkestoinen 

tai keskipitkä tilintarkastussuhde. Pitkän tilintarkastussuhteen kohdalla tilastollista 

merkitsevyyttä ei löytynyt. Tulosta tulkitsen niin, että lyhyen tai hieman pidemmän 

aikaa toimineet tilintarkastajat puuttuvat herkemmin harkinnanvaraisiin jaksotuksiin, 

kun edellisvuonna on jo puututtu yhtiön raportoinnin oikeellisuuteen 

tilintarkastuskertomuksen muodossa. Pitkän tilintarkastussuhteen kohdalla 

todennäköistä on, että tarkastaja jälleen tuntee yhtiön sen verran vahvasti, ettei 

edellisen vuoden mukaillulla kertomuksella ole vaikutusta siihen, miten tarkastaja 

suhtautuu jaksotuksiin. Muuttuja BIGN, eli onko kyseessä Big–4 yhtiön 

tilintarkastama pörssiyhtiö on tilastollinen merkitsevyys 0,1:n merkitsevyystasolla 

tässä otoksessa vain keskipitkän kohdalla. Tulos on jälleen mielenkiintoinen siinä 

mielessä, että tulos implikoisi sitä, että vain keskipitkällä välillä olisi tilintarkastuksen 

laatu parempaa, kun kyseessä on iso tilintarkastusyhteisö. Lyhyen 

tilintarkastussuhteen kohdalla tulos voisi olla erilainen, mikäli otokseen olisi saatu 

enemmän tilikausia. Tulos toisaalta vahvistaa sitä käsitystä, mitä myös tässä 

tutkimuksessa on aikaisemmin esitelty kappaleissa ”3.2 Tilintarkastusyhteisön koko”, 
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että mitä suurempi tilintarkastaja kyseessä sitä suurempi intressi tilintarkastajalla on 

suojella omaa mainettaan, jolloin harkinnanvaraisuuksia päästetään tilinpäätökselle 

vähemmän herkästi.  

Kaiken kaikkiaan regression tulokset osoittavat, että regressioon valitut muuttujat 

selittävät kunkin kolmen regression kohdalla hyvin harkinnanvaraisten jaksotusten 

muuttumista – eli tilintarkastuksen laadun muutosta. Lyhytkestoisen tilintarkastuksen 

regression R2 = 0,90, keskipitkän R2 = 0,72 ja pitkän R2 = 0,82. Korjatun R2:n tuloksia 

emme tässä analysoi, sillä kunkin tilintarkastussuhteen keston kohdalla on käytetty 

samaa regressiomallia. Vastaavasti F-testin tuloksia tulkittaessa huomaamme, että 

regression F-testin tulos on todella merkitsevä, mikä kertoo meille sen, että 

regressioanalyysin muuttujat selittävät selitettävän muuttujan vaihtelua todella 

tehokkaasti. Lopuksi: taulukon ’Constant’, eli vakiotekijä kertoo meille, kuinka suuret 

olisivat keskimääräiset harkinnanvaraiset jaksotukset, mikäli kaikki selittävät 

muuttujat esitettäisi nollana. Vakiotekijä on tilastollisesti merkitsevä sekä keskipitkän, 

että pitkän tilintarkastussuhteen kohdalla.   
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6 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄ 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko pitkäaikaisen tarkastajan tekemä 

tilintarkastustyö jollain tavoin heikompilaatuista, kuin lyhyemmän aikaa toimineen 

tilintarkastajan työ. Erityisesti kontrasti lyhytkestoisen ja pitkäkestoisen 

tilintarkastuksen laadun välillä innoitti tähän tutkimusaiheeseen. Tutkimusaihe 

itsessään on ajankohtainen nykylainsäädäntöön kohdistuneiden muutosten puitteissa; 

Euroopassa on implementoitu pakolliset rotaatiosäädökset isompiin yleisen edun 

kannalta merkittäviin yhtiöihin. Muutoksen innoittajan on toiminut erityisesti 

yrityksen ulkopuolisten tahojen tehdä tilintarkastajan roolista objektiivisempi, kuin 

ennen – mihin tilintarkastussuhteen keston on ajateltu vaikuttavan. 

Tutkimushypoteesin ”Mitä lyhyempi tilintarkastussuhde on, sitä heikompaa on 

tilintarkastuksen laatu” perustin ajatukseen siitä, että pidempikestoinen tilintarkastaja 

on omaksunut yhtiön toiminnan niin perusteellisesti, että itseasiassa 

rotaatiosäädöksillä voi olla pitkällä aikavälillä enemmän haittaa tilintarkastuksen 

laadun kannalta, mikäli se johtaisi lyhytkestoisiin tilintarkastussuhteisiin. Olettama on 

sinänsä epätodennäköinen, sillä isommat pörssiyhtiöt keskimäärin ovat mielellään 

pitäneet saman tilintarkastajan palveluksessaan pidempään, kuin pienemmät yhtiöt. 

Olettamaa voidaan pitää epätodennäköisenä myös siksi, että voimaanastunut 

rotaatiosäädös mahdollistaa kuitenkin suhteellisen pitkän tilintarkastussuhteen, joka 

on maksimissaan 10 vuotta. Toinen johtopäätös hypoteesin todeksi toteamiselle olisi 

siten, että rotaatiosäädöksillä ei ole vaikutusta tilintarkastuksen laatuun. Hypoteesi saa 

tukea myös aikaisemmista tutkimuksista kuten Gunny, Krishnan ja Zhang, (2007), 

sekä muut tutkimukset, joiden tuloksia esittelin tutkimuksen kappaleessa 2. Erityisesti 

usein tilintarkastajaa vaihtavan yrityksen intresseissä ei välttämättä ole puhdas hinta 

kilpailutus, vaan taustalla motivaattorina voi toimia myös mielipideshoppailu. Tiuhaan 

vaihtuva tilintarkastaja voi kieliä ulkopuolelle joko yhtiön ja tilintarkastajan yhteistyön 

välisistä ongelmista, tai yhtiön tyytymättömyydestä saatuun lausuntoon tai 

tilintarkastuksen laskuun. Edellä mainituista syistä pidän tilintarkastussuhteen 

lyhytkestoisuutta enemmän huonona, kuin hyvänä asiana.  

Tilintarkastuksen laatu, kuten laatu terminä itsessään on monisyinen. Laatu on 

katselijan silmissä. Tilintarkastuksen laatua katselevat monet erinäiset sidosryhmät, 
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joilla kullakin on omat mittarit laadukkaalle tilinpäätösraportoinnille, minkä 

varmentajana tilintarkastaja ensisijaisesti toimii, kun kyseessä on 

tilintarkastustoimeksianto. Aikaisempien empiiristen havaintojen perusteella 

perustelin tilintarkastuksen laatua tässä tutkimuksessa tilintarkastussuhteen keston 

ohella erityisesti myös, yhtiön harkinnanvaraisten jaksotusten suuruudella, 

tilintarkastavan yhtiön koolla, tilintarkastuspalkkion suuruudella, tilintarkastajan 

kyvyllä lausua toiminnan jatkuvuudesta ja tilintarkastusyhteisön tarjoamien 

oheispalveluiden osuudella. Edellä mainitut tilintarkastuksen laadun mittareina nähdyt 

tekijät, sekä muut Jacksonin, Moldrichin ja Roebuckin (2008) luoman regressiokaavan 

muuttujat valjastettiin tutkimuksessani kuvastamaan tilintarkastuksen laatua, jonka 

pohjana toimi Dechowin, Sloanin ja Sweeneyn (1995) kaava harkinnanvaraisten 

jaksotusten laskemiseen.  

Erityisesti harkinnanvaraisuus on tilinpäätösinformaation lukijalle riskitekijä: kun 

raportoitu luku sisältää johdon arvioita, on ilmeistä, että kyseiseen tilinpäätöksellä 

esitettyyn ja usein olennaiseen lukuun on syytä suhtautua varovaisuudella. 

Tilinpäätöksen tavoitteena on kuitenkin esittää yrityksen taloudellinen tila 

tilinpäätöshetkellä ja kuluneen tilikauden taloudelliset luvut.  

Tutkimuksen otoksessa oli kaiken kaikkiaan n. 1400 suomalaisen pörssiyhtiön 

tilikautta tilikausilta 2002-2016. Aineiston koko suhteessa kattava, muttei kaiken 

kattava. Esimerkiksi lyhytkestoisia tilintarkastussuhteita osui otokseen vähemmän 

suhteessa keskipitkään ja pitkään. Tutkimuksessa käytetty regressio osoittautui varsin 

tehokkaaksi selittämään tilintarkastuksen laadun muuttumista eri selittävien 

muuttujien pohjalta. Tutkimustuloksina mielenkiintoisimpana havaintona nousi se, 

ettei pitkäkestoisella tilintarkastussuhteella olisi vaikutusta tilintarkastuksen laadun 

kannalta, mutta lyhyemmät tilintarkastussuhteen kestot vaikuttivat negatiivisesti 

tilintarkastuksen laatuun ja näin ollen kykenimme vahvistamaan tutkimuksen 

hypoteesin. Mikäli tilintarkastuksen laadulle asetettaisi mittariksi esimerkiksi 

tilintarkastusvalvonnassa nousseet tapaukset, oikeudelliset seuraukset ja muut 

sanktiot, olisi kehitettävä huomattavasti monipuolisempia mittareita, joilla 

analysoitaisi myös varsinaista tilintarkastustyötä, jolloin voisimme etsiä yhteyksiä, 

jotka liittyvät tilintarkastuksen epäonnistumiseen ja heikkoon laatuun. Osin tähän 

kysymykseen tässä tutkimuksessa vastattiin lisäämällä tilintarkastajan antama 
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tilintarkastuskertomuksen lausunnon muoto – onko yhtiö saanut ei-vakiomuotoisen 

lausunnon edellisenä vuonna siitä, kun yhtiön taloudellinen tilanne on heikentynyt? 

Lyhyt- ja keskipitkien tilintarkastussuhteiden otosten kohdalla havaitsin tässä 

huomattavan yhteyden laadun paranemisen kannalta – harkinnanvaraiset jaksotukset 

pienenivät.  

Tämän tutkimuksen kannalta huomattavin havainto oli siis, että juuri tilintarkastuksen 

laadun kannalta itse tilintarkastussuhteen kestolla on lyhyellä aikajänteellä 

negatiivinen vaikutus, mutta kun lisäämme selittäväksi muuttujaksi oikeaoppisesti 

annetun ei-vakiomuotoisen lausunnon huomasin, että tilintarkastuksen laatu 

puolestaan parani lyhyellä aikajänteellä. Havainto implikoi, että mikäli tilintarkastaja 

lyhyenkin ajan toimittuaan onnistuu päätymään tilintarkastuksessa oikeaan 

lopputulokseen, ei tilintarkastussuhteen lyhytkestoisuudella ole niin suurta negatiivista 

vaikutusta, kuin mitä sillä yksin olisi. Mielenkiintoinen havainto oli myös, että 

tutkimustulokset ovat yhteneväiset Jacksonin, Moldrichin ja Roebuchin (2008) 

tutkimuslöydösten kanssa, jolle tässä tutkielmassa haettiin toistoa ja vahvistusta 

väitteelle, että tilintarkastuksen laatu on heikompaa, mitä lyhytkestoisemmasta 

tilintarkastussuhteesta on kyse. Vastaavasti tutkimustulokseni olivat yhteneväiset 

Johsonin, Khuranan ja Reynoldsin vuoden 2002 tutkimustulosten kanssa, joissa ei 

löydetty tilastollisesti merkittävää yhteyttä jaksotusten ja pidempikestoisten 

tilintarkastussuhteiden välillä.  

Tulokset antavat positiivista signaalia siitä, että tilinpäätösinformaation lukijan olisi 

hyvä harjoittaa tervettä varovaisuutta, mikäli tarkasteltavan yhtiön tilintarkastaja on 

vaihtunut usein. Nimittäin tämä voi olla merkki siitä, että yhtiön kulloinkin 

palveluksessa oleva tilintarkastaja ei ole ehtinyt tilintarkastussuhteen lyhyen keston 

puitteissa perehtyä riittävästi yhtiön toimintaan. Tämä voi johtaa edelleen siihen, että 

tässä tutkimuksessa olennaiset harkinnanvaraiset jaksotukset ovat olleet 

tilintarkastajalle hankalat arvioida riittävän luotettavalla tasolla, jotta hän voisi lausua 

niiden olevan oikealla tasolla. On kuitenkin huomattava, että kappaleessa 3.2 käsittelin 

muun muassa Simunicin ja Steinin (1987), Francisin ja Wilsonin (1988) ja DeAngelon 

(1981) tutkimuslöydöksiä siitä, että Big-4 yhtiön suorittama tilintarkastus on 

lähtökohtaisesti nähty laadukkaana, eikä siten edes 2-3 vuoden välein vaihtuva 

tilintarkastaja ole välttämättä merkki virheellisyydestä. Lähtökohtaisesti suomalaisia 
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pörssiyhtiöitä tarkastavat suuret tilintarkastusyhteisöt, joiden tilintarkastustiimit 

käsittävät monesti jopa useamman kymmenen hengen ryhmiä ja laskutussopimuksen 

puitteissa käytettävissä olevat tunnit ovat suhteellisen mittavat. Toisin sanoen, 

pörssiyhtiöitä tarkastetaan suurilla resursseilla ja näiden resurssien käytössä on mittava 

määrä osaamista ja tietoa. Toisaalta suurillekin tarkastustiimeille voi uuden 

pörssiyhtiöasiakkaan kohdalla tulla yllätyksenä yrityksen rakenteiden laajuus ja 

monimutkaisuus, jolloin lyhyemmällä aikajänteellä virhemarginaali kasvaa suurista 

resursseista huolimatta ja olennaisen virheen olemassaolon mahdollisuus lopullisessa 

tilinpäätöksessä kasvaa.  Tutkimustuloksistani ei käy ilmi, kuinka paljon enemmän 

harkinnanvaraisia jaksotuksia lyhyen aikaa toiminut tilintarkastaja sallii verrattuna 

pidempiaikaiseen tarkastajaan. Ainoastaan havaittuna on, että harkinnanvaraisia 

jaksotuksia on yleisesti ottaen enemmän, kun tilintarkastajalla on vähemmän 

kokemusta tarkastettavasta yhtiöstä. Se kuinka suuri merkitys havainnolla on, riippuu 

täysin tilinpäätösinformaatiota lukevan henkilön sidosryhmästä. Viranomaisen eli 

esimerkiksi Verohallinnon kannalta tilinpäätös ja siihen pohjautuva veroilmoitus ei ole 

täysin tilintarkastajasta, kirjanpitäjästä tai yritysjohdosta riippuvainen. Tarvittaessa 

Verohallinto kykenee tehokkaasti selvittämään selvityspyynnöllä tai esimerkiksi 

verotarkastuksella harkinnanvaraisten erien asianmukaisuuden. Muille sidosryhmille 

tämän tutkimuksen tuloksilla voi olla huomattavasti enemmän käyttöä. Huolimatta 

siitä, että pörssiyrityksiin kohdistuu huomattava määrä valvontatoimenpiteitä, 

varmennustoimeksiantoja ja uhka korkeista sanktioista ei voida aina olla täysin 100% 

varmoja siitä, että yhtiön talousraportointi on täysin oikeassa. Siitä meillä on 

historiassa esimerkkeinä suurten kansainvälisten yhtiöiden talousskandaalit.  

Mahdollisia ajatuksia jatkotutkimuksille olisi lisätä huomattavasti otokseen lisättyjen 

tilikausien määrää ja valita kontrolliryhmä toisesta Suomen kanssa lainsäädännöltään 

samankaltaisesta maasta. Tällöin tutkimukselle saadaan huomattavasti lisää evidenssiä 

selittävien muuttujien vaikutuksesta tilintarkastuksen laatuun ja kontrolliryhmästä 

voidaan etsiä korrelaatiota tulosten välillä. Mikäli tutkimuspopulaation ja 

kontrolliryhmän välillä havaittaisi yhteneväisyyttä, voitaisi varmistua vielä 

vahvemmin siitä, että tutkimustulokset todella johtavat oikeanlaiseen johtopäätökseen.  

Jatkotutkimuksessa olisi myös hyvä ottaa huomioon tilintarkastuksen laadun muuttujia 

laajemmin harkinnanvaraisten jaksotusten lisäksi. Tämä todennäköisesti edellyttäisi 
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tutkimusmuuttujien huomattavaa laajentamista, mutta kuitenkin edelleen 

yksinkertaistettuna, jolloin laatua kuvaavaan funktioon on edelleen suhtauduttava 

terveellä varauksella. Täydellistä tilintarkastuksen laadun mittaria on vaikea luoda, 

mutta jo olemassa olevia mittareita ja näistä saatuja tutkimustuloksia yhdistelemällä 

voidaan pyrkiä parantamaan empiirisen tutkimuksen tarkkuutta.  

Jotta mahdollisimman täydellinen mittari saadaan luotua olisi meidän kyettävä 

analysoimaan sitä tapaa, jolla tilintarkastajat työskentelevät, ellei jopa tilintarkastajan 

henkilökohtaisia ominaisuuksia. Ongelmaksi tällaisen mittarin mukaan ottamisessa 

olisi se, että tällaista informaatiota ei kerätä missään ja vaikka sitä keräisi itse 

muodostuu ongelmaksi se, että seuranta jakson on oltava riittävä, jolloin 

huomattavaksi ongelmaksi voi muodostua se, että tämän kaltaista tietoa ei ole 

valmiiksi tarjolla menneisyydestä. Tilintarkastuksen laadun tarkasteluun 

tilinpäätösinformaation kautta ja etenkään harkinnanvaraisten jaksotusten euro määrän 

perusteella emme myöskään lopputulosta arvioidessa saa tietoomme, kuinka suuri osa 

lopputuloksesta on esimerkiksi yrityksen talouspäällikön aikaansaannosta ja kuinka 

suureen osaan tilintarkastaja on vaikuttanut loppujen lopuksi. Varsinaista 

tilintarkastajan työtä on vaikea havainnoida pelkästä tilintarkastuskertomuksesta, vaan 

tähän tarvittaisi myös tilintarkastajan tekemiä työpapereita.   



57 

 

LÄHTEET 

Arel, B., Brody, R. G., & Pany, K. (2005). Audit firm rotation and audit quality. The 

CPA Journal, 75(1), 36. 

Arrunada, B., C. Paz-Arez (1997). Mandatory rotation of company auditors: A critical 

examination, International review of Law and Economics. International Review of 

Law and Economics 17, 31–61 

Ashbaugh, H., LaFond, R., & Mayhew, B. W. (2003). Do nonaudit services 

compromise auditor independence? Further evidence. The accounting review, 78(3), 

611–639. 

Balachandran, B., & N. Nagarajan. (1987). Imperfect information, insurance, and 

auditors’ legal liability. Contemporary Accounting Research 3 (2): 281–301. 

Balsam, S., Krishnan, J., & Yang, J. S. (2003). Auditor industry specialization and 

earnings quality. Auditing: A journal of practice & Theory, 22(2), 71–97. 

Beatty, R. P. (1989). Auditor reputation and the pricing of initial public 

offerings. Accounting Review, 693–709.  

Beck, P. J., Frecka, T. J., & Solomon, I. (1988). A model of the market for MAS and 

audit services: Knowledge spillovers and auditor-auditee bonding. Journal of 

Accounting Literature, 7(1), 50–64. 

Becker, C., DeFond, M., Jiambalvo, J., Subramanyam, K.R., (1998). The effect of 

audit quality on earnings management. Contemporary Accounting Research (Spring), 

1–24.  

Bell, T., Marrs, F., Solomon, I., & Thomas, H. (1997). Auditing Organizations through 

a Strategic Lens: The KPMG business measurement process. Montvale, NJ: KPMG 

Peat Marwick, LLP.  



58 

 

 

Benston, G. (1975). Accountant’s integrity and financial reporting. Financial 

Executive, 43(8), 10–14. 

Chen, C. Y., Lin, C. J., & Lin, Y. C. (2008). Audit partner tenure, audit firm tenure, 

and discretionary accruals: Does long auditor tenure impair earnings 

quality?. Contemporary accounting research, 25(2), 415–445. 

Chow, C., and S. Rice (1982). Qualified audit opinions and auditor switching. The 

Accounting Review 57 (2), 326–36. 

Chung, H., & Kallapur, S. (2003). Client importance, non-audit services, and abnormal 

accruals. The Accounting Review, 78(4), 931–955. 

Citron, D., and R. Taffler (1992). The audit report under going concern uncertainties: 

An empirical analysis. Accounting and Business Research 22 (88): 337–46. 

Corbella, S., Florio, C., Gotti, G., & Mastrolia, S. A. (2015). Audit firm rotation, audit 

fees and audit quality: The experience of Italian public companies. Journal of 

International Accounting, Auditing and Taxation, 25, 46–66.  

Craswell, A. T., Francis, J. R., & Taylor, S. L. (1995). Auditor brand name reputations 

and industry specializations. Journal of accounting and economics, 20(3), 297–322 

Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings 

management. Accounting review, 193-225. 

Dechow, P. M., & Dichev, I. D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role 

of accrual estimation errors. The accounting review, 77(s-1), 35–59 

DeFond, M., (1992). The association between changes in client firm agency costs and 

auditor switching. Auditing: A Journal of Practice and Theory (Spring), 16–31.  



59 

 

 

 

DeFond, M. L., Francis, J. R., & Wong, T. J. (2000). Auditor industry specialization 

and market segmentation: Evidence from Hong Kong. Auditing: A Journal of Practice 

& Theory, 19(1), 49–66. 

DeFond, M. L., Raghunandan, K., & Subramanyam, K. R. (2002). Do non–audit 

service fees impair auditor independence? Evidence from going concern audit 

opinions. Journal of accounting research, 40(4), 1247–1274 

DeJong, D. (1985). Class-action privileges and contingent legal fees: Investor and 

lawyer incentives to litigate and the effect on audit quality. Journal of Accounting and 

Public Policy 4 (3): 175–200. 

Elder, R. J., Lowensohn, S., & Reck, J. L. (2015). Audit firm rotation, auditor 

specialization, and audit quality in the municipal audit context. Journal of Government 

& Nonprofit Accounting, 4(1), 73–100  

Elshafie, E., & Nyadroh, E. (2014). Are Discretionary Accruals a Good Measure of 

Audit Quality? Journal of Management Policy & Practice, 15(2). 

Ettredge, M., Fuerherm, E. E. & Li, C. (2014). Fee pressure and audit quality. 

Accounting. Organizations and Society 39, 247–263.  

Ferguson, A., Francis, J. R., & Stokes, D. J. (2003). The effects of firm-wide and 

office-level industry expertise on audit pricing. The accounting review, 78(2), 429–

448. 

Feroz, E. H., Park, K., & Pastena, V. S. (1991). The financial and market effects of the 

SEC's accounting and auditing enforcement releases. Journal of Accounting Research, 

107–142  



60 

 

Francis, J. R., & Wilson, E. R. (1988). Auditor changes: A joint test of theories relating 

to agency costs and auditor differentiation. Accounting Review, 663–682.  

Francis, J. R., & Krishnan, J. (1999). Accounting accruals and auditor reporting 

conservatism. Contemporary accounting research, 16(1), 135–165. 

Francis, J., & Ke, B. (2003). Do fees paid to auditors increase a company’s likelihood 

of meeting analysts’ earnings forecasts. Working paper, University of Missouri. 

Francis, J. R. (2004). What do we know about audit quality? The British accounting 

review, 36(4), 345–368.  

Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., & Schipper, K. (2005). The market pricing of 

accruals quality. Journal of accounting and economics, 39(2), 295–327 

Francis, J. R., & Ke, B. (2006). Disclosure of fees paid to auditors and the market 

valuation of earnings surprises. Review of Accounting Studies, 11(4), 495–523 

Geiger, M. A., & Raghunandan, K. (2002). Auditor tenure and audit reporting 

failures. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 21(1), 67–78 

Gietzmann, M. B., & Sen, P. K. (2002). Improving auditor independence through 

selective mandatory rotation. International Journal of Auditing, 6(2), 183–210 

Gul, F. A., Fung, S. Y. K., & Jaggi, B. (2009). Earnings quality: Some evidence on the 

role of auditor tenure and auditors’ industry expertise. Journal of Accounting and 

Economics, 47(3), 265–287. 

Gunny, K., Krishnan, G., & Zhang, T. C. (2007). Is audit quality associated with 

auditor tenure, industry expertise, and fees? Evidence from PCAOB opinions. 

Hoitash, R., Markelevich, A., & Barragato, C. A. (2007). Auditor fees and audit 

quality. Managerial Auditing Journal, 22(8), 761–786. 



61 

 

Horsmanheimo, P. & Steiner, M-L. (2008). Tilintarkastus – Asiakkaan opas. 2., 

uudistettu painos. WSOY-Pro. Helsinki. 

Healey, T. and Kim, Y. (2003). The benefits of mandatory auditor rotation. Regulation, 

Vol. 26 No. 3, 10–11. 

Heninger, W. G. (2001). The association between auditor litigation and abnormal 

accruals. The Accounting Review, 76(1), 111–126. 

Hoyle, J. (1978). Mandatory auditor rotation: The arguments and an alternative. 

Journal of Accountancy 145 (5): 69–78. 

Jackson, A. B., Moldrich, M., & Roebuck, P. (2008). Mandatory audit firm rotation 

and audit quality. Managerial Auditing Journal, 23(5), 420–437. 

Johnson, V. E., Khurana, I. K., & Reynolds, J. K. (2002). Audit‐firm tenure and the 

quality of financial reports. Contemporary accounting research, 19(4), 637–660. 

Johnstone, K. M., & Bedard, J. C. (2004). Audit firm portfolio management 

decisions. Journal of Accounting Research, 42(4), 659–690. 

Jones, J. J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal 

of accounting research, 193–228. 

Kasznik, R., & McNichols, M. F. (2002). Does meeting earnings expectations matter? 

Evidence from analyst forecast revisions and share prices. Journal of Accounting 

research, 40(3), 727–759. 

KHT-yhdistys 2010: Tilintarkastusalan standardit ja suositukset 2010. Helsinki: 

KHT- Media Oy.  

Kihn, L. A. (2017). Tilintarkastuksen laatu: ajankohtaiskatsaus tilintarkastuksen 

tieteelliseen tutkimukseen. Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. 



62 

 

Kinney Jr, W. R., Palmrose, Z. V., & Scholz, S. (2004). Auditor independence, non‐

audit services, and restatements: Was the US government right?. Journal of 

Accounting Research, 42(3), 561–588. 

Kim, H., Lee, H. & Lee, J. (2015). Mandatory audit firm rotation and audit quality. 

The Journal of Applied Business Research, vol. 31 (3), pp. 1089–1106.  

Knechel, W.R. & Vanstraelen, A. (2007). The Relationship between Auditor Tenure 

and Audit Quality Implied By Going Concern Opinions. Auditing: A Journal of 

Practice & Theory 26, (1), 113–131. 

Knechel, W. R., & Sharma, D. S. (2012). Auditor-provided non-audit services and 

audit effectiveness and efficiency: Evidence from pre-and post-SOX audit report lags. 

Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31(4), 85–114. 

Knechel, W.R., Krishnan, G.V., Pevzner, M., Schefchik, L. B. & Velury U.K. (2013). 

Audit Quality: Insights from the Academic Literature. Auditing a Journal of Practice 

& Theory, vol. 32, pp. 385–421.  

Knechel, W. R. (2016). Audit quality and regulation. International Journal of 

Auditing, 20(3), 215–223.  

Krishnan, J., & Schauer, P. C. (2001). Differences in quality among audit 

firms. Journal of Accountancy, 192(1), 85.  

Krishnan, G. V. (2003). Audit quality and the pricing of discretionary 

accruals. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 22(1), 109–126. 

Lennox, C. (1999). Are large auditors more accurate than small auditors?. Accounting 

and business research, 29(3), 217–227. 

Levitt Jr, A. (1998). The numbers game. The CPA Journal, 68(12), 14.  



63 

 

LIM, C. Y., & TAN, H. T. (2008). Non‐audit service fees and audit quality: The impact 

of auditor specialization. Journal of accounting research, 46(1), 199–246. 

LIM, C. Y., & TAN, H. T. (2010). Does auditor tenure improve audit quality? 

Moderating effects of industry specialization and fee dependence. Contemporary 

Accounting Research, 27(3), 923–957.  

Mautz, R., and H. Sharaf (1961). The Philosophy of Auditing. American Accounting 

Association Monograph No. 6. Sarasota, FL: American Accounting Association. 

Melumad, N. D., & Thoman, L. (1990). On auditors and the courts in an adverse 

selection setting. Journal of Accounting Research, 77–120. 

Moizer, P., (1997). Auditor reputation: the international empirical evidence. 

International Journal of Auditing 1 (1), 61–74.  

Myers, J. N., Myers, L. A., & Omer, T. C. (2003). Exploring the term of the auditor-

client relationship and the quality of earnings: A case for mandatory auditor 

rotation? The accounting review, 78(3), 779–799. 

Myers, J. N., Myers, L. A., Palmrose, Z. V., & Scholz, S. (2005). The length of auditor-

client relationships and financial statement restatements.  

Nashwa, G. (2004). Auditor rotation and the quality of audits. The CPA 

Journal, 74(12), 22  

Narayanan, V. G. (1994). An analysis of auditor liability rules. Journal of Accounting 

Research, 39–59. 

Nelson, J., Ronen, J., & White, L. (1988). Legal liabilities and the market for auditing 

services. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 3(3), 255–285. 



64 

 

Nelson, M. W., Elliott, J. A., & Tarpley, R. L. (2002). Evidence from auditors about 

managers' and auditors' earnings management decisions. The accounting review, 77(s-

1), 175–202. 

Palmrose, Z. V. (1988). 1987 Competitive Manuscript Co-Winner: An analysis of 

auditor litigation and audit service quality. Accounting review, 55–73..  

Schauer, P. C. (2002). The effects of industry specialization on audit quality: an 

examination using bid-ask spreads. Journal of Accounting and Finance 

Research, 10(1), 76. 

Rule, P. (2000). Revision of the commission's Auditor Independence 

Requirements. http:∥ www. sec. gov/rules/final/33-7919. htm. 

Schwartz, K. B., & Menon, K. (1985). Auditor switches by failing firms. Accounting 

Review, 248–261. 

Shockley, R. (1981). Perceptions of auditors independence: An empirical 

analysis.Accounting Review 56 (4): 785–800. 

Shu, S. Z. (2000). Auditor resignations: Clientele effects and legal liability. Journal of 

Accounting and Economics, 29(2), 173–205. 

Simunic, D. A. (1980). The pricing of audit services: Theory and evidence. Journal of 

accounting research, 161–190. 

Simunic, D. A. (1984). Auditing, consulting, and auditor independence. Journal of 

Accounting research, 679–702. 

Simunic, D. A., & Stein, M. T. (1987). Product differentiation in auditing: Auditor 

choice in the market for unseasoned new issues (No. 13). Canadian Certified General.  



65 

 

Stanley, J. D., and F. T. DeZoort. (2007). Audit firm tenure and financial restatements: 

An analysis of industry specialization and fee effects. Journal of Accounting and 

Public Policy 26, 131–159. 

St. Pierre, K., and J. Anderson. (1984). An analysis of the factors associated with 

lawsuits against public accountants. Accounting Review 59 (2): 242–263. 

Stice, J. (1991). Using financial and market information to identify pre-engagement 

factors associated with lawsuits against auditors. Accounting Review 66 (3): 516–33. 

Teoh, S. H. (1992). Auditor independence, dismissal threats, and the market reaction 

to auditor switches. Journal of Accounting Research, 1–23. 

Teoh, S. H., & Wong, T. J. (1993). Perceived auditor quality and the earnings response 

coefficient. Accounting Review, 346–366. 

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1983). Agency problems, auditing, and the theory 

of the firm: Some evidence. The Journal of Law and Economics, 26(3), 613–633. 

Weber, J., & Willenborg, M. (2003). Do expert informational intermediaries add 

value? Evidence from auditors in microcap initial public offerings. Journal of 

Accounting Research, 41(4), 681–720. 

Willenborg, M. (1999). Empirical analysis of the economic demand for auditing in the 

initial public offerings market. Journal of Accounting Research, 37(1), 225–238. 

Zmijewski, M. E. (1984). Methodological issues related to the estimation of financial 

distress prediction models. Journal of Accounting research, 59–82.  

Virallislähteet 

Euroopan komissio (2014). EU:n tilintarkastusasetus 537/2014. Saatavilla osoitteessa 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32014R0537 



66 

 

Euroopan komissio (2016). Laki tilintarkastuslain muuttamisesta 622/2016. Saatavilla 

osoitteessa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160622.  

IFAC (2009). International Standard on Auditing 320: Materiality in planning and 

performing an audit. Saatavilla osoitteessa: 

http://www.ifac.org/system/files/downloads/a018-2010-iaasb-handbook-isa-320.pdf 

Kirjanpitolaki, luku 3 § 1, 30.12.1997/1336. Annettu Helsingissä 31.12.1997. 

Saatavilla osoitteessa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336 

PCAOB, Public Company Accounting Oversight Board (2005), Annual Report. 

Saatavilla osoitteessa 

https://pcaobus.org/About/Administration/Documents/Annual%20Reports/2005.pdf 

Securities and Exchange commission (2001) Revision of the Commission's Auditor 

Independence Requirements, 17 CFR Parts 210 and 240, Saatavilla osoitteessa 

https://www.sec.gov/rules/final/33-7919.html. 

Tilintarkastuslaki, luvut 5-7, 1141/2015. Annettu Helsingissä 18.9.2015. Saatavilla 

osoitteessa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151141. 

 

 

 

 


