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1 Johdanto 

Vuonna 2008 puhjenneen finanssikriisin jälkeen rahoitusmarkkinoilla on koettu epävarmuutta, ja 

yhtiöiden sidosryhmillä luottamuksen heikentymistä. Euroopan komission (2010) teettämän 

Vihreän kirjan mukaan finanssikriisin jälkeen on panostettu rahoitusjärjestelmien vakauttamiseen, 

mutta liian vähän on kohdistettu huomiota tilintarkastuksen rooliin taloudellisen vakauden ja 

luottamuksen vahvistajana. Tilintarkastuksella ja sisäisellä valvonnalla on nimittäin suuri merkitys 

taloudellisen vakauden edistäjänä ja yritysten todellisen taloudellisen tilan varmistajana. 

Tilintarkastuksen seurauksena virheellisten tietojen esittämisen riski vähenee, kuten myös näistä 

aiheutuvat kustannukset. Luottamuksen palautuessa sijoittajansuoja paranee ja yrityksen 

pääomakustannukset pienenevät. Vihreässä kirjassa otetaan esille tilintarkastuksen kehittämisen 

tarve ja kyseenalaistetaan tilintarkastusta ja kirjanpitoa koskevan nykyisen lainsäädännön 

tarkoituksenmukaisuus ja riittävyys. Tilintarkastuksessa ja sen toimivuudessa kulmakivenä 

nähdään riippumattomuus. 

Tilintarkastajien riippumattomuuteen liittyy Vihreän kirjan (Euroopan Komissio, 2010) mukaan 

myös kysymys tilintarkastajien palkkioista. Sen mukaan tilintarkastajat noudattavat EY:n 

(2006/43) direktiivin sekä IFAC:n eettisten ohjeiden mukaisia, ammattietiikkaa koskevia 

periaatteita. Direktiivin mukaisiin riippumattomuutta koskeviin periaatteisiin kuuluu myös 

tilintarkastajien palkkioita koskevia ohjeita. Vihreän kirjan mukaan ohjeista huolimatta 

palkkioiden kohdalla esiintyy mahdollisuus eturistiriitaan: Tarkastettava yritys valitsee 

tilintarkastajat ja maksaa heidän korvauksensa. Lisäksi tarkastusyhteisöä vaihdetaan harvoin ja 

tilintarkastajat tarjoavat oheispalveluita. Eturistiriita syntyy siitä, että tilintarkastajat ovat 

vastuussa tarkastettavan yrityksen sidosryhmille, mutta tarkastuksen kohde maksaa 

tilintarkastajien korvaukset. Tästä seuraa, että tilintarkastajien riippumattomuus on uhattuna, 

eivätkä tilintarkastajien palkkiot välttämättä määräydy tarkastustyötä aiheuttavista alkuperäisistä 

tekijöistä. 

Tilintarkastuksen uudistamistarpeeseen liittyy myös kysymys tilintarkastuksen 

tarkoituksenmukaisuudesta. Osakeyhtiöiden tilinpäätöksen tarkastusvelvollisuudesta määrätään 

laissa. Tilintarkastajien tehtävänä on antaa ”kohtuullinen varmuus” tilinpäätöksestä 
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kokonaisuutena. He pyrkivät siis minimoimaan tilinpäätöksen taloudellisten tietojen oleellisen 

virheellisyyden riskin. Komission mukaan lakisääteinen tilintarkastus on siirtynyt 

tilinpäätöstietojen konkreettisesta tarkastamisesta riskilähtöiseen lähestymistapaan. Käytännössä 

tämä tarkoittaa, että tilintarkastuksella ei tarkasteta niinkään tilinpäätöksen sisältöä, vaan 

tilinpäätössäännösten mukaisen tilinpäätösmuodon noudattamista. Tämä ei vastaa 

tilintarkastuksen perimmäistä tarkoitusta ja esimerkiksi IFRS -standardien periaatteita (oikeiden 

ja riittävien tietojen periaate sekä sisältöpainotteisuuden periaate). Suomessa tilintarkastuslain 

(TilintarkL 459/2007, 15 §, 3. momentti) mukaan tilintarkastuskertomuksessa on oltava lausunto 

oikeiden ja riittävien tietojen täyttymisestä sekä toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen tietojen 

ristiriidattomuudesta. Käytännössä vakiomuotoisuudesta poikkeava tilintarkastuskertomus kertoo 

jo vakavista ongelmista yrityksessä. Herää kysymys, pyrkiikö nykyinen tilintarkastus vain 

tarkistamaan kirjanpidon ja vuosikertomusten lain ja standardien mukaisen esittämisen, vai myös 

varmistumaan, että yhtiöiden vuosikertomukset indikoivat omistajille yhtiön todellisesta 

toiminnan luonteesta ja kannattavuudesta? 

Euroopan komission Vihreän kirjan perusteella herää kysymys, onko tilintarkastuspalkkioihin 

liittyvä eturistiriita todellinen ongelma Suomalaisissa tilintarkastussuhteissa, ja pitäisikö 

tilintarkastuspalkkioiden maksamista säännellä muulla tavalla. Kysymykseen liittyy myös 

tilintarkastuksen tarkoituksenmukaisuus ja luonteen mahdollinen muuttuminen 

sisältöpainotteisesta riskilähtöiseksi. Ongelman ratkaisemiseksi on tutkittava 

tilintarkastuspalkkioiden määräytymistä Suomessa. Jos tilintarkastuspalkkiot määräytyvät 

edelleen niiden tekijöiden perusteella, jotka ovat perimmäisesti vaikuttaneet tilintarkastuksen 

kysyntään ja tilintarkastusvaivaan, voidaan päätellä, että tilintarkastus on edelleen 

tarkoituksenmukaista ja sisältöpainotteista, eikä eturistiriitainen palkkiojärjestelmä aiheuta 

ongelmaa. Tällöin Euroopan komission esittämä tilintarkastuslainsäädännön uudistamistarve ei 

välttämättä ole ajankohtainen.  

1.1 Tutkielman aihe ja tavoitteet 

Tilintarkastuspalkkioiden määräytymiseen vaikuttavien tekijöiden löytämiseksi on luotava katsaus 

aiempaan tutkimukseen tilintarkastuspalkkioista. Tilintarkastuspalkkioiden määräytymistä on 
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tutkittu laajasti jo yli 30 vuotta. Eri tekijöiden, kuten tarkastettavan koon, riskisyyden ja 

kompleksisuuden vaikutuksista on saatu sekä yhteneviä, että ristiriitaisia tuloksia (muun muassa 

Simunic, 1980; Chung Lindsay, 1988; Taylor & Simon, 1999). Agenttiteoria on ollut keskeisenä 

teoriana tilintarkastuksen tarpeen ja tilintarkastuspalkkioiden määrittämisen takana. On huomattu, 

että tarkastettavassa yrityksessä ilmenevät agenttiongelmat kasvattavat tilintarkastuksen tarvetta 

ja täten myös tilintarkastajien palkkioita (muun muassa Chow, 1982; Watts & Zimmerman, 1983; 

Gul & Tsui, 1998; Nikkinen & Sahlström, 2004; Griffin et al., 2010). Agenttiongelmaa on mitattu 

monissa tutkimuksissa Jensenin (1986) teorian mukaan vapailla kassavirroilla ja johdon 

omistusosuudella. Vapaiden kassavirtojen positiivisesta vaikutuksesta tilintarkastuspalkkioihin on 

saatu melko yhdenmukaista evidenssiä (Gul & Tsui, 1998; Nikkinen & Sahlström, 2004; Griffin 

& al., 2010). 

Kuten edellä esitettiin, tilintarkastuksen luonne ja tarkoituksenmukaisuus ovat finanssikriisin 

jälkeen olleet kyseenalaisena myös Suomessa. Vihreän kirjan (2010) mukaan tilintarkastuksen 

luonne on mahdollisesti siirtynyt sisältöpainotteisesta riskilähtöiseksi. Tilintarkastuspalkkioiden 

tutkimus Suomen ympäristössä on kuitenkin ollut vielä melko vähäistä (esimerkiksi Niemi, 2004). 

Suomessa tilintarkastusympäristöä voidaan pitää hyvin kehittyneenä ja säädeltynä, standardien, 

lakien ja eettisten säännösten ohjaamana. Tutkimalla tilintarkastajien palkkioiden määräytymistä 

voidaan pyrkiä selvittämään, toteutuuko Suomessa tilintarkastuksen perimmäinen tarkoitus ja 

IFRS:n vaatima sisältöpainotteisuus, ja näkyykö tämä tilintarkastajien palkoissa. 

Tutkielma rajautuu suomalaisiin pörssiyhtiöihin, sillä niistä saadaan tarvittavat tiedot 

tilintarkastuspalkkioista sekä tilinpäätöksistä. Pörssiyhtiöiden tilintarkastukseen liittyy myös 

vahvasti agenttiteoreettinen näkökulma, joka on yksi tilintarkastuksen tarpeen tärkeimmistä 

lähtökohdista. Pörssiyhtiöissä omistuspohja on laaja, joten yksittäisellä omistajalla ei ole paljon 

vaikutusvaltaa, ja informaation asymmetrian riski on suuri. Tilinpäätöksen laatiminen ja 

tilintarkastus ovat lainsäädännön ja monen standardin alaisia, mutta tilintarkastuspalkkioiden 

maksamiseen liittyy eturistiriita, sillä tarkastettava kohde toimii myös maksajana. 

Tilintarkastuksen olisi myös kohdistuttava tilinpäätöslukujen sisältöön, eikä pelkästään 

tilinpäätöstietojen lainmukaiseen esittämiseen. Jos tilintarkastuspalkkiot määräytyvät yrityksen 
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koon, kompleksisuuden, riskin sekä agenttiongelman vakavuuden mukaan, voidaan sen olettaa 

olevan tarkoituksenmukaista, ja agenttiongelmaa vähentävää. 

Tutkielman tavoitteena on siis selvittää tilintarkastuspalkkioiden määräytymistä suomalaisissa 

pörssiyhtiöissä. Tarkasteluun otetaan agenttiteoreettinen lähestymistapa, jonka mukaan 

agenttiongelma lisää tilintarkastuksen tarvetta ja täten myös tilintarkastuspalkkioita. 

Agenttiongelmaa mitataan vapailla kassavirroilla aiempien tutkimusten mukaisesti. Lisäksi 

tarkastellaan muiden yleisten määrittäjien vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin suomalaisissa 

pörssiyhtiöissä. Tuloksien pohjalta pyritään tekemään johtopäätöksiä tilintarkastuksen luonteesta 

ja tarkoituksenmukaisuudesta Suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Tutkielmassa pyritään siis 

vastaamaan seuraaviin ongelmiin: 

Pääongelma: 

- Tilintarkastuspalkkioiden määräytyminen suomalaisissa pörssiyhtiöissä 

agenttiteoreettisesta näkökulmasta 

Alaongelmat: 

- Vapaiden kassavirtojen vaikutus tilintarkastuspalkkioihin suomalaisissa pörssiyhtiöissä 

- Muiden tekijöiden vaikutukset tilintarkastuspalkkioihin suomalaisissa pörssiyhtiöissä 

- Tilintarkastuksen luonne ja tarkoituksenmukaisuus Suomessa 

1.2 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tutkielma toteutetaan empiirisin menetelmin, kvantitatiivisena tutkimuksena. Aluksi 

muodostetaan teoreettinen viitekehys agenttiteoriasta sekä tilintarkastuspalkkioiden 

tutkimuskirjallisuudesta. Teoreettisen viitekehyksen pohjalta muodostetaan regressiomalli, joka 

selittää tilintarkastuspalkkioita tilintarkastuksen tarpeeseen ja palkkioihin vaikuttavilla mittareilla, 

sekä agenttikustannuksia kuvaavalla vapaiden kassavirtojen mittarilla. Tutkimusaineisto 

suomalaisten pörssiyhtiöiden tilintarkastuspalkkioista ja tilinpäätöstiedoista vuodelta 2012 on 

hankittu Thomson Finance ja Thomson Worldscope -tietokannoista. 
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1.3 Tutkielman rakenne ja viitekehys 

Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä osiosta. Kirjallisuuskatsauksessa 

luodaan teoreettinen viitekehys agenttiteoriasta ja tilintarkastuspalkkioiden määräytymiseen 

liittyvästä kirjallisuudesta. Empiirisessä osiossa toteutetaan regressioanalyysi palkkioiden 

määräytymisestä Suomessa. 

Tässä kappaleessa on esitelty tutkielman taustaa ja johdateltu tutkimusaiheeseen, sekä esitelty 

tutkielman tavoitteet, menetelmät, aineisto sekä rakenne. Seuraavassa luvussa luodaan 

kirjallisuuskatsaus agenttiteoriaan, sekä tarkemmin agenttiteoriaan tilintarkastustutkimuksessa. 

Lisäksi muodostetaan viitekehys vapaiden kassavirtojen roolista agenttiteoriassa. Kolmannessa 

luvussa luodaan katsaus aiempaan tutkimukseen tilintarkastuspalkkioiden määräytymisestä ja 

esitellään empiirisessä tutkimuksessa käytettävät muuttujat.  Neljännessä luvussa, eli empiirisessä 

osiossa, esitellään regressiomalli sekä käytetyt muuttujat. Viidennessä luvussa esitetään 

regressiomallin tulokset. Lopuksi, eli kuudennessa luvussa, pyritään tekemään johtopäätöksiä 

regressiomallin tuloksista ja soveltamaan niitä päätelmiin tilintarkastuksen luonteesta Suomessa. 

2 Agenttiteoria 

Tässä kappaleessa muodostetaan teoreettinen viitekehys agenttiteoriasta yleisesti sekä tarkemmin 

agenttiteorian roolista tilintarkastustutkimuksessa. Agenttiteorialla on vahva merkitys 

tilintarkastuksen tarpeen ja tätä kautta myös tilintarkastuspalkkioiden määrittämisessä. Siksi on 

tärkeää luoda käsitys agenttiteorian periaatteista sekä siitä, miten se kiteytyy tilintarkastuksen 

tarpeen ymmärtämiseen. 

Jensenin ja Mecklingin (1976) tutkimus ”yrityksen teoriasta” (theory of the firm) esitteli 

ensimmäisenä agenttiteorian ja agenttikustannukset. Tutkimuksessaan he määrittelevät 

agenttisuhteen sopimukseksi, jossa yksi tai useampi henkilö (päämies) asettaa toisen henkilön 

(agentti) toimimaan puolestaan asiassa, joka sisältää jossain määrin päätösvaltaa. Jos molemmat 

osapuolet tavoittelevat omaa maksimaalista hyötyään, on loogista, että agentti ei aina toimi 

optimaalisesti päämiehen kannalta. Yksi klassisista agenttisuhteista on osakkeenomistajan ja 
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johdon välillä, jossa osakkeenomistaja päämiehenä delegoi päätösvaltaa agentilleen eli johdolle 

(Byrd 1998). 

Agenttisuhteissa ilmenee usein intressiristiriitoja ja informaation epätasaista jakautumista, jotka 

aiheuttavat niin kutsuttuja agenttiongelmia. Eisenhartin (1989) mukaan agenttiteoria pohjautuu 

kahteen ongelmaan, jotka voivat ilmetä agenttisuhteissa. Toinen on agenttiongelma ja toinen 

riskipreferenssien eroavaisuus.  Agenttiongelma syntyy kun päämiehen ja agentin tavoitteet 

eroavat, ja päämies ei suoraan saa tietoonsa johdon toimia (Eisenhart 1989). Esimerkiksi 

osakkeenomistajat eivät tiedä, tekeekö johto kaikkensa omistajien hyödyn hyväksi tai minkälaisia 

vaihtoehtoja johtajilla on yhtiötä koskevia päätöksiä tehdessään. Osakkeenomistajien on hyvin 

vaikea etukäteen vaikuttaa johtajien päätöksiin ja jälkikäteen arvioida näitä päätöksiä. Omistajat 

pystyvät siis ainoastaan valvomaan ja arvioimaan lopputulosta, jonka johtajat yhdessä muiden 

tekijöiden kanssa ovat saaneet aikaan. (LTT-tutkimus Oy, 2006) Esimerkiksi, Lelandin & Pylen 

(1977) mukaan yrittäjä (tai johtaja) ei anna kaikkea sisäpiirin tietoaan sijoittajalle projektista, jolle 

hän etsii rahoitusta. Pörssiyhtiön osakkeenomistaja ei siis tarkalleen tiedä mihin projekteihin hänen 

rahansa menevät ja kuinka kannattavia tai riskisiä nämä projektit ovat. Moore & Ronen (1990) 

esittävät myös, että taitavammat johtajat saavat saman investointiprojektin tuottamaan paremmin, 

kuin vähemmän taitavat johtajat. Sijoittajilla ei siis ole varmuutta toimivatko johtajat heidän etunsa 

mukaisesti, tai onko johtajilla edes kykyä siihen. 

Toinen Eisenhartin esittämä ongelma liittyy riskien ottamiseen. Se ilmenee silloin, kun päämiehen 

ja agentin riskipreferenssit eroavat. Tällöin agentin suosimat toimet saattavat erota päämiehen 

kannalta optimaalisimmista toimista.  Jos esimerkiksi johdolle ei aiheudu seuraamuksia 

osakkeenomistajan kannalta riskisistä toimista, ei johdolla ole välttämättä syitä olla toteuttamatta 

tällaisia toimia. Jos johtoa ei siis valvota, tai ole muuten sitoutettu, saattaa se toteuttaa toimia, jotka 

eivät ole osakkeenomistajan kannalta potentiaalisimpia. 

Jensenin (1986) mukaan myös osingonjako voi tuottaa konfliktin johdon ja omistuksen välille. 

Osingonjakoon käytetyt varat ovat pois johtajien käytettävissä olevista resursseista, ja siten 

vähentävät johtajien valtaa. Nämä varat johtajat voisivat vaihtoehtoisesti investoida yrityksen 

kasvua edistäviin kohteisiin. Kasvu tuottaa johtajille valtaa suurempien resurssien myötä, sekä 
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mahdollisia suoria rahallisia hyötyjä kannustimien kautta. Johdon ja omistuksen välillä on siis 

intressiristiriitoja, joille pitäisi löytää sellaiset ratkaisut, että johto tekisi omistajien edun mukaisia 

päätöksiä. 

Jensenin ja Mecklingin (1976) mukaan on mahdotonta, että päämies tekee agentin kannalta 

optimaalisimmat päätökset ilman, että tästä syntyisi mitään lisäkustannuksia. Täten päämiehelle 

syntyy agenttikustannuksia, jotka koostuvat  

1) Valvontakustannuksista 

2) Sitouttamiskustannuksista sekä 

3) Jäännöskustannuksista 

Valvontakustannuksia syntyy päämiehen tuottamien tarkastustoimenpiteiden, 

kontrollijärjestelmien, budjettirajoitteiden sekä kannustinjärjestelmien ylläpitämisestä, 

esimerkiksi tilintarkastuspalkkioista. Sitouttamistoimet ovat esimerkiksi sopimuksia, jotka estävät 

johtoa toteuttamasta ratkaisuja, jotka saattaisivat olla haitaksi osakkeenomistajille. Kustannuksia 

syntyy, jos rajoittava sopimus estää johtoa tekemästä yrityksen kannalta tuottavimpia päätöksiä. 

Johdon tekemät päätökset eivät kuitenkaan koskaan vastaa täysin osakkeenomistajien kannalta 

optimaalisimpia päätöksiä. Tätä erotusta kutsutaan jäännöskustannuksiksi. (Jensen & Meckling, 

1976; LTT-tutkimus Oy, 2006)  

Agenttikustannuksia voidaan vähentää monella tavalla (Byrd et al., 1998). Johdolle voidaan luoda 

kannustimia toimia osakkeenomistajien edun mukaisesti. Markkinoilla on myös mekanismeja, 

jotka kannustavat johtoa agenttikustannuksia vähentäviin menetelmiin, esimerkiksi ulkoisen 

tilintarkastajan hankkimiseen. Tietysti myös lainsäädännöllä voidaan vähentää 

agenttikustannuksia, muun muassa informaation tuottamista koskevilla standardeilla sekä 

pörssiyhtiöiden tapauksessa vaatimalla ulkoista tilintarkastusta. 

Koska yritys on johtajalle vain työpaikka, jonka voi tarvittaessa vaihtaa, voidaan ajatella, että 

omistaja kantaa suurimman riskin yrityksen epäonnistumisista. Osakkeenomistaja haluaa 

varmistaa, että hänen kantamansa riski sijoituksistaan palkitaan tulevaisuudessa. (Fama, 1980) 

Pörssiyrityksissä omistus on kuitenkin usein levinnyt laajalle, eivätkä osakkeenomistajat muodosta 
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tarpeeksi yhtenäistä ryhmää voidakseen välittömästi valvoa hallituksen ja johdon toimintaa 

(Riistama, 1999, 24). Varansa hajauttaneella sijoittajalla ei myöskään ole intressejä yksin käyttää 

resurssejaan yksittäisen yrityksen valvonnan järjestämiseen. Osakkeenomistajat ovat pikemminkin 

kiinnostuneet osakemarkkinoiden toiminnasta, joilla osakkeen hinnoittelu tapahtuu. Siksi tarvitaan 

yrityksen sisäisiä ja ulkoisia sitouttamis- ja valvontamenetelmiä, jotka pyrkivät takaamaan 

omistajille yrityksen toiminnan tarkoituksenmukaisuuden. 

Toisaalta, vaikka johtajat toimivat vain omistajien agentteina, on heillä myös kannustimia toimia 

omistajien edun mukaisesti. Tehokkailla pääomamarkkinoilla osakkeenomistajat ovat 

hintasuojattuja. Omistajilla on mahdollisuus vaihtaa sijoituskohdettaan vähäisin 

transaktiokustannuksin sekä suojautua tappioilta hajauttamalla omistustaan eri yrityksiin. 

Johtajien päätösten aiheuttamasta vaihtelusta yksittäisen yrityksen arvossa ei koidu heille 

merkittäviä kustannuksia. (Watts & Zimmerman, 1986, 183–184; Fama, 1980) Fama (1980) esittää 

tutkimuksessaan palkkioiden ja tehokkaiden työmarkkinoiden vaikuttavan johtajien toimintaan. 

Vaikka yrityksen tämänhetkinen tappio ei välttämättä ole suoraa tappiota johtajalle, vaikuttaa 

yrityksen menestyminen pidemmällä aikavälillä johtajan palkkaan. Myös johtajilla on tehokkaat 

työmarkkinat, joilla he kohtaavat kilpailua, ja paineita menestyä työssään. Kun yritykselle 

povataan huonoja näkymiä markkinoilla, kohdistuvat syytökset ensisijaisesti johtoon. Kehnosti 

toimivat johtajat halutaan potkia pihalle, kun taas parhaiten menestyneet johtajat halutaan sitouttaa 

yritykseen kannustimin. Johtajilla ei siis ole mahdollisuutta toimia yrityksessä täysin 

opportunistisesti ja osakkeenomistajien edun vastaisesti, vaan heillä on kannustin antaa 

osakkeenomistajille varmistus optimaalisesta toiminnastaan. 

Byrd et al. (1998) mukaan agenttikustannuksia voidaan vähentää muun muassa sitouttamalla 

johtoa yritykseen, esimerkiksi osakkeenomistuksella, tai palkkiojärjestelmällä. Yrityksen hallinto 

voi myös valvoa johtoa intensiivisesti. Lisäksi edellä mainitut tehokkaat työmarkkinat ja 

pääomamarkkinat kannustavat johtoa toimimaan yrityksen arvoa kasvattavalla tavalla. 

Myös velkaantuneisuudella ja osingonjaolla voidaan vaikuttaa agenttiongelman suuruuteen. 

Jensenin (1986) mukaan johtajien käytössä olevat vapaat kassavirrat aiheuttavat agenttiongelmia, 

sillä johtajat saattavat käyttää nämä omistajien kannalta ei-optimaalisiin toimiin. Velkapääoman 
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kustannukset ja osingonjako pienentävät vapaita kassavirtoja ja täten myös agenttiristiriidan 

vaaraa. 

Sisäisten kannustimien ja valvontamekanismien lisäksi ulkoinen tilintarkastus antaa kolmannen 

osapuolen vahvistuksen siitä, että johto on toiminut omistajien edun mukaisesti.  Wattsin & 

Zimmermanin (1986, 184) mukaan valvonnan tehokas järjestäminen hyödyttää myös johtajia. 

Agenttiteorian yhtenä perusoletuksena onkin, että johtajat tiedostavat sen tosiasian, että 

vakuuttaakseen omistajat johdon tuottamien taloudellisten raporttien oikeellisuudesta, tarvitaan 

riippumaton osapuoli vahvistamaan tietojen oikeellisuus (Gray & Manson 2000, 9). 

Rahoitusmarkkinoilla lainsäädännöllä ja tilinpäätösstandardeilla on suuri merkitys 

agenttiristiriidan pienentämisessä. Suomessa laki säätää monipuolisesti muun muassa 

pörssiyrityksen tiedottamis- sekä tilintarkastusvelvollisuudesta. Tällöin myös yrityksen tarve 

ulkoiselle tilintarkastukselle tulee yrityksen ulkopuolelta. Kuten edellä mainittiin, ulkoisen 

tilintarkastuksen tarve on kuitenkin olemassa lainsäädännöstä huolimatta, sillä ulkoinen 

tilintarkastus on yksi agenttiongelman tärkeimmistä ratkaisuista. 

2.1 Agenttiteoria tilintarkastustutkimuksessa 

Jo 1970-luvulla agenttiteorianäkökulma liitettiin tilintarkastukseen. Jensen & Meckling (1976) 

sekä Watts & Zimmerman (1986, 184) näkevät valvonnan ja tilintarkastuksen yhtenä vaihtoehtona 

agenttikustannusten vähentämiseen. Riistaman (1999, 23–25) mukaan tilintarkastuksen 

ensisijainen edellytys on tilintekovelvollisuus. Tilintarkastus perustuu hänen mukaansa siihen, että 

yksilöt tai ryhmät haluavat tai tarvitsevat informaatiota, jonka luotettavuudesta he eivät itse pysty 

varmistumaan. Chow (1982) on käyttänyt agenttiteoriaa selittämään ulkoisen tilintarkastuksen 

kysyntää. Hänen mukaansa suurimpina syinä ulkoisen tilintarkastuksen kysyntään ovat 

intressiristiriidat johdon, osakkeenomistajien ja velkojien välillä. Myös K. Jensen (2005) on 

tutkinut agenttikustannusten vaikutusta sisäisen ja ulkoisen tilintarkastuksen kysyntään. Hän 

vahvistaa tutkimuksessaan hypoteesin, jonka mukaan ulkoiset agenttikustannukset ovat 

yhteydessä ulkoisen tilintarkastuksen kysyntään. Nikkinen ja Sahlström (2004) vahvistavat 

tutkimuksessaan agenttiteorian soveltuvuuden tilintarkastuspalkkioiden viitekehykseksi. 
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Watts & Zimmerman (1983) ovat tutkineet tilintarkastuksen asemaa Englannissa ja 

Yhdysvalloissa ennen kuin tilintarkastuksesta tuli lain pakottamaa. Tutkimuksessa esitetään 

tilintarkastajien alkuperäisiä kannustimia riippumattomuuteen. Tausta-ajatuksena on, että jotta 

tilintarkastus vähentäisi agenttikustannuksia, on tilintarkastajan oltava täysin riippumaton. 

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi Englannin kauppiaiden ammattikunnan piirissä tilintarkastusta 

harjoitettiin vuosittain. Tilintarkastus ei ollut vain pintapuolista ja tilintarkastuskustannukset 

laskettiin yksityiskohtaisesti. Havaintoja on ollut jopa tilintarkastajista, jotka kieltäytyivät 

ottamasta vastaan lahjuksia, joiden tarkoituksena oli peitellä rikkomuksia (Boyd via Watts & 

Zimmerman 1983). Tilintarkastus tapahtui osakkeenomistajien edustajien tai johtajien toimesta. 

Tilintarkastuksesta tuli tapa, sillä se nähtiin tehokkaana valvontakeinona yritysten johtajien ja 

rahoituksen välisille sopimuksille. Tutkimus vahvistaa, että tilintarkastuksen järjestämisellä on 

yhteys agenttiongelmaan. Myös tilintarkastajien palkkiot ja tilintarkastusyhteisöjen koko kasvoi 

tarkastettavien yritysten ja agenttikustannusten kasvaessa. Tilintarkastuksen tarve syntyi siis jo 

ennen kuin tilintarkastuksesta tuli lain pakottamaa. 

Perustuen Jensenin ja Mecklingin (1976) tutkimukseen, Chow (1982) esittää ja vahvistaa 

hypoteesin, että agenttiristiriitoja lisäävillä tekijöillä, kuten velkarahoituksen osuudella, yhtiön 

koolla sekä kirjanpitoperusteisten velkasopimusten määrällä, on positiivinen vaikutus ulkoisen 

tilintarkastuksen kysyntään. Myös Jensen (1986) on tutkinut velan vaikutuksia agenttiongelmaan, 

kuten edellä mainittiin. Tosin Jensen (1986) esittää velan pienentävän agenttikustannuksia 

vapaiden kassavirtojen vähenemisen kautta, minkä taas voidaan ajatella vähentävän 

tilintarkastuksen kysyntää. Chow esittää myös hypoteesin, ”mitä suurempi on johdon 

omistusosuus, sitä vähemmän tilintarkastukselle on kysyntää”.  Tätä yhteyttä ei kuitenkaan pystytä 

testaamaan tutkimuksessa. Myöhemmin muun muassa Nikkinen ja Sahlström (2004) ovat 

vahvistaneet johdon omistuksen vaikutuksen tilintarkastuspalkkioihin. Chow vahvistaa 

tutkimuksellaan, että lakiperusteisten velvoitteiden lisäksi ulkoiselle tilintarkastukselle on 

kysyntää johtuen agenttikustannuksista. 

Agenttiongelmien positiivisen vaikutuksen tilintarkastuksen tarpeeseen voidaan ajatella näkyvän 

myös tilintarkastuspalkkioissa. Jos agenttiristiriidan mahdollisuus on suuri, vaaditaan 

tilintarkastajaltakin enemmän panostusta tarkastukseen, josta tilintarkastaja luonnollisesti vaatii 
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suurempaa palkkiota. Seuraavaksi tarkastellaan vapaita kassavirtoja agenttikustannusten mittarina. 

Kolmannessa luvussa luodaan tarkempi katsaus tilintarkastuspalkkioiden määräytymiseen. 

2.2 Vapaat kassavirrat agenttikustannuksina 

Tässä osiossa luodaan katsaus aikaisempiin tutkimuksiin ja teorioihin vapaista kassavirroista 

agenttikustannuksina. Lisäksi vapaiden kassavirtojen tuottamien agenttikustannusten vaikutusta 

tilintarkastuspalkkioihin havainnollistetaan. 

Jensen (1986) määrittelee vapaiksi kassavirroiksi kaikki ne kassavirrat, jotka ylittävät positiivisen 

nettonykyarvon tuottaviin projekteihin käytetyt varat. Toisin sanoen ne varat joille ei ole tuottavaa 

käyttöä, ja jotka voitaisiin jakaa osinkoina osakkeenomistajille. Lehnin & Poulsenin (1989) 

mukaan vapaat kassavirrat saadaan operationaalisesta kassavirrasta, lisäämällä poistot ja 

vähentämällä verot, vieraan pääoman kulut, sekä jaetut osingot. Griffin et al. (2010) huomauttavat, 

että Lehnin & Poulsenin malli ei ota huomioon investointeja tai olettaa, että kaikki investoinnit 

ovat nettonykyarvoltaan negatiivisia. Griffin et al. vähentavät Lehnin & Poulsenin mallista 

investoinnit varmistaakseen, ettei kassavirtoja yliarvioida. Griffinin et al. malli sopii Jensenin 

(1986) teoriaan, jonka mukaan vapaat kassavirrat ovat positiivisen nettonykyarvon tuottaneiden 

projektien toteuttamisen jälkeen jääviä varoja. Griffinin et al. malli tosin olettaa, että kaikki 

toteutetut investoinnit olisivat nettonykyarvoltaan positiivisia. 

Jensen (1986) esittää tutkimuksissaan agenttiteorian ja vapaiden kassavirtojen yhteyttä. Jensenin 

mukaan omistajan ja johtajan välille syntyy intressiristiriita vapaiden kassavirtojen johdosta. 

Johtajilla on valta käyttää vapaat kassavirrat osingonjakoon, takaisinostoon tai vähemmän 

tuottaviin investointeihin. Teoriassa kaikki ne varat, jotka jäävät jäljelle kannattavien sijoitusten 

jälkeen, olisi jaettava omistajille esimerkiksi osinkoina. Johtajille saattaa kuitenkin olla 

houkuttelevampaa käyttää vapaat kassavirrat hyödyttömämpiin kohteisiin. Omistajien on vaikeaa 

tai mahdotonta selvittää, mitkä johtajien käyttämistä menoista edesauttavat omistajien hyötyä ja 

mitkä ovat tuhlausta (Wells, 1994). Tästä epäsymmetrisestä informaatiosta johtajien ja omistajien 

välillä syntyy agenttiongelma. Suuret vapaat kassavirrat aiheuttavat tilintarkastajille enemmän 

päänvaivaa, ja täten lisäävät tilintarkastajien vaatimaa aikaa ja palkkioita (Gul & Tsui, 1998). 
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Yrityksen kasvuodotukset yhdessä suurten vapaiden kassavirtojen kanssa aiheuttavat vielä 

suuremman agenttiongelman. Jensenin (1986) mukaan johtajilla on taipumus pitää yhtiötä alle sen 

optimaalisen koon, jotta yritys pysyisi kasvun polulla. Kasvu lisää johtajien valtaa, sillä se 

kasvattaa johtajien hallinnassa olevia resursseja. Lisäksi ylimpien johtajien palkkiot on usein 

kiinnitetty yhtiön kasvuun. Kun kasvuodotukset ovat matalalla, on johtajien houkuttelevaa käyttää 

vapaat kassavirrat negatiivisen nettonykyarvon investointeihin ja projekteihin, jotta yrityksen koko 

säilyisi alle optimaalisen. Tämä tuottaa agenttiongelman erityisesti, kun vapaat kassavirrat ovat 

suuret, sillä osakkeenomistajien kannalta olisi hyödyllisempää jakaa vapaat kassavirrat osinkoina. 

Jensenin kysymys kuuluukin, miten saada johtajat motivoitua käyttämään vapaat kassavirrat 

osingonjakoon opportunististen hyödyttömyyksien sijaan? 

Johtajien motivoimisesta, sitouttamisesta ja valvomisesta syntyy agenttikustannuksia yrityksille 

muun muassa tilintarkastuspalkkioina. Gul & Tsui (1998) kiteyttävät Jensenin (1986) teorian 

koskemaan tilintarkastuspalkkioiden muodostumista: pienten kasvuodotusten ja suurten 

kassavirtojen erityistapauksessa tilintarkastajille syntyy erityisen agenttiongelman puitteissa 

erityistä painetta. Heidän mukaansa johtajat saattavat peitellä ei-optimaalisia toimiaan kirjanpidon 

väärentelyllä, mihin tilintarkastajat vastaavat suuremmalla tarkastuspanoksella. He vahvistavat 

tutkimuksellaan, että kun vapaat kassavirrat ovat suuret ja kasvuodotukset matalalla, 

tilintarkastuspalkkiot ovat korkeammat. Tämä vahvistaa samalla Jensenin teorian 

agenttikustannusten ja vapaiden kassavirtojen yhteydestä. 

Griffin et al. (2010) huomauttavat, että tutkimuksissa on saatu eriäviä tuloksia sitten Gulin & Tsuin 

(1998) tutkimuksen. Esimerkiksi Ferguson & Taylor (2007 via Griffin et al., 2010) eivät löytäneet 

Australian tilintarkastusmarkkinoilta yhteyttä vapaiden kassavirtojen ja tilintarkastuspalkkioiden 

väliltä. Griffin et al. esittävät tutkimuksessaan, että myös korkeiden kasvuodotusten ja suurien 

vapaiden kassavirtojen yrityksillä tilintarkastuspalkkiot ovat suuremmat. He toisaalta vahvistavat 

myös Gulin ja Tsuin (1998) esittämän matalien kasvuodotusten ja suurien vapaiden kassavirtojen 

yhteyden tilintarkastuspalkkioihin. 

Jensenin (1986) mukaan yrityksen velkaantuneisuudella voidaan vaikuttaa edellä esitettyyn 

vapaiden kassavirtojen aiheuttamaan agenttiongelmaan. Velan kustannukset nimittäin vähentävät 
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johtajien käytössä olevia vapaita kassavirtoja, joten heillä on vähemmän varaa tuhlata kassavirtoja 

negatiivisen nettonykyarvon projekteihin. Tämän pohjalta Gul & Tsui (1998) esittävät, että 

kasvuodotusten ja vapaiden kassavirtojen yhteisvaikutus tilintarkastuspalkkioihin riippuu 

velkaantuneisuudesta. Heidän mukaansa tilintarkastajat arvioivat tilintarkastusriskin pienemmäksi 

suurten vapaiden kassavirtojen ja korkean velkaisuuden vallitessa kuin suurten vapaiden 

kassavirtojen ja matalan velkaantuneisuuden vallitessa. Nikkinen ja Sahlström (2004) kuitenkin 

esittävät, että velkaantuneisuuden kasvattamisesta aihetuvat kustannukset vähentävät 

samanaikaisesti myös omistajille jaettavissa olevia kassavirtoja. Tästä johtuen velkaantuneisuus ei 

vähennä vapaista kassavirroista aiheutuvia agenttikustannuksia, tai vaihtoehtoisesti pienemmät 

agenttikustannukset voidaan nähdä suoraan pienempinä vapaina kassavirtoina. Velkaantuneisuus 

voi kuitenkin vaikuttaa muuta kautta tilintarkastuspalkkioihin. Velkaantuneisuus nimittäin lisää 

yrityksen konkurssiriskiä. Tätä vaikutusta selitetään tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Teorian pääajatuksena on siis, että tilintarkastuksen tehtävänä olisi lievittää agenttiongelmaa. Siksi 

agenttikustannusten (tässä vapaiden kassavirtojen) tulisi kasvattaa tilintarkastuspalkkioita, sillä 

suuremmat agenttiongelmat tuottavat suuremman tilintarkastusvaivan. Tässä tutkielmassa pyritään 

selvittämään vaikuttavatko agenttiongelmat tilintarkastuspalkkioihin Suomessa. Täten voidaan 

tehdä johtopäätöksiä siitä, pystytäänkö nykyisellä tilintarkastuksella tarkastamaan johdon toimia 

agenttiongelman vähentämiseksi. Toisin sanoen, olisiko tilintarkastusta kehitettävä 

sisältöpainotteisemmaksi, jotta agenttiongelma tulisi paremmin tarkastettua?  
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3 Tilintarkastuspalkkioiden määräytyminen 

Simunicin (1980) tutkimus on luonut pohjan tilintarkastuspalkkioiden tutkimukselle ja teorialle. 

Hänen mukaansa tarkastettava yhteisö ja tilintarkastaja pyrkivät omaan maksimaaliseen tuottoon 

tarkastusprosessissa. Tarkastettavalle tuotto syntyy taloudellisen raportoinnin myönteisistä 

vaikutuksista, kun taas tilintarkastusyhteisölle tuotto syntyy tilintarkastuspalkkioista. 

Tilintarkastuspalkkiot määräytyvät tilintarkastusvaivan ja -riskin mukaan. 

Simunicin (1980) teoria pohjautuu ajatukselle, että tilintarkastaja ja tarkastettava ovat yhdessä ja 

erikseen vastuussa tarkastettavan sidosryhmille (esimerkiksi omistajille) syntyvistä tappioista, 

jotka aiheutuvat taloudellisten raporttien puutteista. Täten tilintarkastajan palkkiot vaihtelevat 

kahdesta syystä. Ensinnäkin tilintarkastajalla on suurempi riski joutua vastuuseen sidosryhmille 

aiheutuvista tappioista, kun tarkastettavalla on ominaisuuksia, jotka tekevät tarkastusprosessista 

monimutkaisemman. Toiseksi tilintarkastajalla on suurempi riski joutua yksin vastuuseen 

tappioista, jos tarkastettavalla on havaittavissa taloudellisia vaikeuksia. Tämä tilintarkastajalle 

koituva taloudellinen riski saa heidät varovaisiksi uusien vastuiden suhteen (Riistama, 1999). 

Suomen tilintarkastuslain 51§:n (TilintarkL 459/2007, 51§) mukaan tilintarkastaja tai hänen 

apulaisensa on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on tahallisesti tai huolimattomuudesta 

aiheuttanut yhtiölle tai tämän sidosryhmille. Tilintarkastaja siis pyrkii välttämään vahingon 

käyttämällä enemmän resursseja tarkastustyöhön. Tämä resurssien lisäys otetaan huomioon 

palkkioissa. 

Tilintarkastajan tulisi suunnitella ja toteuttaa tarkastusprosessi niin, että tilintarkastusriski pysyisi 

hyväksyttävällä tasolla. Tilintarkastusriski syntyy mahdollisuudesta, että tilintarkastaja antaa 

vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen olennaisesta virheestä tai puutteesta huolimatta 

(Soltani 2007, 216). Gulin & Tsuin, (1998) mukaan tilintarkastusriski koostuu luontaisesta riskistä 

(’inherent risk’), kontrolliriskistä (’control risk’) ja havaitsemisriskistä (’detection risk’). 

Luontainen riski syntyy mahdollisuudesta, että tarkastettavan toiminnassa esiintyy jokin virhe tai 

puute, joka tulisi huomioida. Kontrolliriski syntyy mahdollisuudesta, että tarkastettavan sisäiset 

kontrollijärjestelmät eivät ennakoi tai havaitse virhettä tai puutetta. Havaitsemisriski taas syntyy 

mahdollisuudesta, että myöskään tilintarkastaja ei havaitse virhettä tai puutetta, minkä 
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tarkastettavan sisäiset kontrollijärjestelmät ovat jättäneet huomioimatta. Mitä suuremmaksi 

tilintarkastaja arvioi luontaisen riskin, sitä enemmän vaivaa hänen voidaan olettaa näkevän 

tarkastustyön eteen, mikä puolestaan näkyy tilintarkastajan palkkioissa. 

Seuraavaksi esitellään tekijät, jotka ovat aiempien tutkimusten mukaan vaikuttaneet 

tilintarkastuspalkkioihin. Teoria pohjautuu pääosin Simunicin (1980) tutkimukseen, sekä sen 

jälkeisiin tilintarkastuspalkkioita koskeviin tutkimuksiin. 

Tarkastettavan koko 

Voidaan olettaa, että tarkastettavan yhtiön koolla ja tilintarkastuspalkkioilla on yhteys. 

Tilintarkastaja joutuu näkemään enemmän vaivaa suuremman tarkastettavan asiakkaan kohdalla, 

jotta hän voi varmistua evidenssin riittävyydestä ja raportoinnin luotettavuudesta (Al-Harshani 

2008). Toisaalta Simunicin (1980) mukaan tilintarkastaja keskittyy sitä vähemmän yrityksen 

yksittäisiin elementteihin, mitä suurempi yhtiö on tarkastuksen kohteena. Myös Chow (1982) on 

huomannut koon vähenevän vaikutuksen tilintarkastusvaivaan. Kun tilintarkastusprosessi on 

kerran käynnistetty, tarkastuksen rajakustannukset vähenevät yrityksen kasvaessa. Tarkastettavan 

yhteisön koon ja tilintarkastuspalkkioiden yhteyden voidaan siis olettaa olevan epälineaarinen.  

Tutkimukset yksi toisensa jälkeen ovat osoittaneet tarkastettavan koon ja tilintarkastuspalkkioiden 

yhteyden (muun muassa Simunic, 1980; Chung & Lindsay, 1988; Nikkinen & Sahlström, 2004; 

Al-Harshani, 2008; Caneghem, 2009). 

Tarkastettavan yhteisön koon mittarina käytetään yleensä Simunicin (1980) mallin mukaisesti 

taseen loppusummaa (assets). Tilintarkastuspalkkioiden ja yrityksen koon epälineaarista yhteyttä 

on kuvattu ottamalla taseen loppusumma -muuttujasta luonnollinen logaritmi. Simunicin mukaan 

tilintarkastuspalkkioita selitettäessä taseen loppusumma on parempi koon mittari kuin esimerkiksi 

liikevaihto, sillä puutteet taloudellisissa raporteissa ovat usein liittyneet taseen varojen 

määrittelyyn. Tällöin siis taseen loppusumma vaikuttaa enemmän tilintarkastusvaivaan, ja täten 

tilintarkastuspalkkioihin. 
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Tilintarkastajan koko 

Simunicin (1980) mukaan suurilla tilintarkastusyhtiöillä on monopolietu markkinoilla, sillä ne 

voivat saavuttaa mittakaavaetuja. Lisäksi suurten tilintarkastusyhteisöjen brändi ja maine saattavat 

lisätä niiden kysyntää ja siten palkkioita. Useissa tutkimuksissa BigN/Ei-BigN -jaottelu (eli 

suurimmat N=4-8 tilintarkastusyhteisöä verrattuna muihin tilintarkastusyhteisöihin) on ollut yksi 

tärkeä muuttuja palkkioiden selittämiselle (muun muassa Palmrose, 1986; Gonthier-Besacier & 

Schatt, 2007; Al-Matarneh, 2012).  BigN tarkastusyhteisöjen kansainvälisen maineen takia, niiden 

tilintarkastajien odotetaan tuottavan laadukkaampaa tarkastusta, joten heille myös maksetaan 

enemmän (Niemi, 2004). 

Niemi (2004) on tutkinut suomalaisten pienten tilintarkastusyhteisöjen koon vaikutusta niiden 

laadun maineeseen ja palkkioihin. Tulokset osoittavat, että tilintarkastusyhteisön koolla, ja 

tilintarkastajien kyvykkyyksillä on vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin Suomessa. Suomalaiset 

pörssiyhtiöt käyttävät kuitenkin melkein poikkeuksetta Big4 -tilintarkastusyhteisöjä (Deloitte, 

KPMG, EY sekä PwC). Tästä syystä tarkastajayhteisön kokoa ei tässä tutkielmassa oteta 

huomioon. 

Tarkastettavan kompleksisuus 

Tilintarkastajan vaivan voidaan olettaa olevan sitä suurempi, mitä monimutkaisempi tarkastettava 

yhtiö on organisaationa. Tarkastettavan kompleksisuutta on käytetty monissa aikaisemmissa 

tutkimuksissa selittämään tilintarkastajien palkkioita. Myös monia eri muuttujia on käytetty 

kuvaamaan kompleksisuutta. Simunicin (1980) mukaan muun muassa tarkastettavan yhtiön 

valtarakenteiden hajauttaminen ja toiminnan moninaisuus lisäävät kompleksisuutta. Simunicin 

mallissa kompleksisuutta kuvataan tarkastettavan tytäryhtiöiden määrällä, toimialojen määrällä 

sekä ulkomaisen toiminnan osuudella koko toiminnasta. Simunic mittaa toimialojen määrää yhtiön 

omaamien SIC-koodien kahden ensimmäisen luvun perusteella. Ulkomaista toimintaa mitataan 

ulkomaisten varojen osuudella koko yhtiön varoista. 

Simunicin (1980) mallissa kaikki edellä mainitut kompleksisuusmuuttujat selittävät tilastollisesti 

merkitsevästi tilintarkastuspalkkioita.  Ulkomaisen toiminnan yhteys on havaittu 
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myöhemmissäkin tutkimuksissa (kuten Chung & Lindsay, 1988; Simunic & Stein, 1996; Nikkinen 

ja Sahlström, 2004). Niissä ulkomaista toimintaa on mitattu ulkomaisen myynnin osuudella koko 

myynnistä.  Teoria toimialojen määrän yhteydestä tilintarkastuspalkkioihin ei ole saanut juuri 

tukea myöhemmiltä tutkimuksilta. Merkitsevää yhteyttä ei löydetä esimerkiksi Chungin & 

Lindsayn (1988), Karimin & Moizerin (1996) eikä Van Caneghemin (2010) tutkimuksissa.  

Simunic (1980) on selittänyt palkkioita myös tarkastettavan myyntisaatavien ja varaston 

suuruudella. Hänen mukaansa nämä muuttujat tuovat erityistä haastetta tilintarkastajalle, sillä 

niiden määrittely sisältää ennusteita. Molemmat muuttujat ovat tilastollisesti merkitseviä 

Simunicin mallissa. Useissa myöhemmissä tutkimuksissa näitä muuttujia on käytetty 

kompleksisuuden mittareina, ja yhteys tilintarkastuspalkkioihin on ollut merkitsevää (muun 

muassa Taylor & Simon, 1999; Chung & Lindsay, 1988; Van Caneghem, 2010).  

Tässä tutkielmassa kompleksisuuden mittarina käytetään ulkomaisen toiminnan astetta. 

Kompleksisuutta kuvataan vain yhdellä mittarilla pienen aineiston vuoksi. 

Tarkastettavan riskisyys 

Simunic (1980) esittää tutkimuksessaan muuttujia, jotka heijastelevat tarkastettavan taloudellista 

tilannetta. Jos tarkastettavalla on havaittavissa taloudellisia vaikeuksia, on suurempi riski, että 

antaessaan virheellisen tilintarkastuskertomuksen, tilintarkastaja joutuu yksin vastuuseen 

sidosryhmille, jos tarkastettava yhteisö osoittautuu maksukyvyttömäksi. 

Yksi Simunicin (1980) mallin riskisyyden mittareista on tappiota kuvaaja muuttuja. Tappio (loss) 

on dummy-muuttuja, joka saa arvon 1 jos yhtiö on kokenut kyseisenä vuonna tappiota ja arvon 0 

jos yhtiö on tuottanut positiivisen tuloksen. Simunicin tutkimuksen lisäksi useat tutkimukset 

vahvistavat tappion ja tilintarkastuksen välisen positiivisen yhteyden (Karim & Moizer, 1996; 

Taylor & Simon, 1999; Caneghem, 2010; Griffin et al., 2010). Toisaalta muun muassa Chung & 

Lindsay (1988) toteavat tutkimuksessaan tappio -muuttujan vaikutuksen merkitsemättömäksi. 

Tarkastettavan konkurssiriskin voidaan olettaa kasvattavan tilintarkastuspalkkioita, sillä tällöin 

tilintarkastajan riski joutua vastuuseen kasvaa (Simunic & Stein, 1996). Velan kasvaessa 
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todennäköisyys konkurssille kasvaa (Beaver, 1966). Täten Nikkinen & Sahlström (2004) esittävät, 

että velan kasvaessa myös tilintarkastuspalkkiot kasvat. Toisaalta kuten aiemmin todettiin, velalla 

saattaa olla vaikutus myös toiseen suuntaan vapaiden kassavirtojen kautta. Gul & Tsui (1998) sekä 

Griffin et al. (2010) osoittavat tutkimuksissaan velan ja kassavirtojen yhteisvaikutuksen 

vähentävän tilintarkastuspalkkioita agenttiongelman heikentymisen kautta. Toisaalta heidänkin 

mukaansa velka itsessään kasvattaisi tilintarkastuspalkkioita. Nikkisen & Sahlströmin (2004) 

mukaan velalla ei pitäisi kuitenkaan olla vaikutusta agenttiongelmaan, sillä myös vapaat 

kassavirrat pienenevät yhtälailla osingonjakoa ajatellen. Vaihtoehtoisesti velan vaikutus 

agenttiongelmaan saattaa heidän mukaansa näkyä suoraan kassavirroissa. Tutkimukset ovat 

antaneet hyvin vaihtelevia tuloksia velan vaikutuksista. Simunic & Stein (1996) sekä Griffin et al. 

(2010) osoittavat tutkimuksessaan velan tilastollisesti merkitsevän positiivisen yhteyden 

tilintarkastuspalkkioihin. Al-Harshanin (2008) tutkimuksessa taas suhteellisella 

velkaantuneisuudella on tilastollisesti merkitsevä, mutta odottamaton negatiivinen vaikutus 

palkkioihin. 

Riskisyyttä on kuvattu myös maksuvalmiuden ja kannattavuuden tunnusluvuilla. Simunicin (1980) 

teorian mukaisesti voidaan olettaa, että tarkastettavan yhtiön maksuvalmiuden tai kannattavuuden 

parantuessa tilintarkastusriski vähenee, ja palkkiovaatimukset alenevat. Maksuvalmiutta on 

kuvattu vaihdellen joko quick- (Gul & Tsui, 1998; Nikkinen & Sahlström, 2004; Al-Harshani, 

2008; Griffin et al., 2010), tai current-ratio (Gul & Tsui, 1998; Nikkinen & Sahlström, 2004) -

tunnusluvulla, jotka mittaavat likvidien varojen osuutta lyhytaikaisista veloista. Kannattavuutta on 

selitetty muun muassa ROI (Nikkinen & Sahlström, 2004) tai ROA -tunnusluvulla (Gul & Tsui, 

1998), jotka kuvaavat investointien tai pääoman tuottoa. P/B-lukua on myös jonkin verran 

käytetty. Se kuvaa yhtiön markkinahinnan suhdetta yhtiön kirjanpidolliseen arvoon. Monet 

tutkimukset ovat osoittaneet quick-ration negatiivisen vaikutuksen tilintarkastuspalkkioihin (muun 

muassa Nikkinen ja Sahlström, 2004; Al-Harshani, 2008; Griffin et al., 2010). Muiden 

maksuvalmiutta tai kannattavuutta kuvaavien tunnuslukujen merkitsevyys on ollut hyvin 

vaihtelevaa. 

Tässä tutkielmassa riskisyyden mittarina käytetään suhteellista velkaantuneisuusastetta. 

Oletuksena on, että velka indikoi suurempaa riskisyyttä yrityksessä, mikä näkyy suurempina 
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tilintarkastuspalkkioina. Tulokset saattavat kuitenkin olla ristiriitaisia aiemmin mainitun velan 

mahdollisen kaksisuuntaisen vaikutuksen johdosta. 

Kasvuodotukset 

Kuten jo edellisessä kappaleessa vapaita kassavirtoja agenttikustannuksina tarkasteltaessa 

todettiin, myös tarkastettavan yrityksen kasvuodotukset voivat vaikuttaa tilintarkastuspalkkioihin. 

Jensenin (1986) teorian mukaan matalalla olevat kasvuodotukset voivat pahentaa agenttiongelmaa 

yrityksissä, sillä johtajat pyrkivät pitämään yrityksen kasvu-uralla jopa yrityksen arvoa alentavilla 

toimilla. Johdon palkkiot ja bonukset ovat nimittäin usein sidoksissa yrityksen kasvuun. 

Gul & Tsui (1998) ovat mitanneet kasvuodotuksia tutkimuksessaan kolmella yleisesti käytetyllä 

faktorilla. Ensimmäinen näistä on yrityksen osakkeiden markkina-arvo suhteessa oman pääoman 

tase-arvoon. Tämä kuvaa niin kutsuttua P/B-lukua, joka yleisesti kertoo yrityksen 

kasvuodotuksista ja arvostuksesta markkinoilla. Oman pääoman markkina-arvon ja tase-arvon 

välinen ero indikoi yrityksen tulevaisuuden investointimahdollisuuksista. Mitä suurempi tämä ero 

on, sitä korkeammat kasvuodotukset yrityksellä oletetaan olevan. (Gul & Tsui, 1998) Toisaalta 

korkea P/B luku voi kertoa myös yrityksen yliarvostuksesta markkinoilla, jolloin tilintarkastajien 

työ saattaa vaikeutua (Griffin et al., 2010). 

Kasvuodotuksia voidaan mitata P/B-luvun tulkinnan kautta. Jos P/B-luku on suurempi kuin 1, 

osakkeiden markkina-arvo ylittää oman pääoman tase-arvon eli yritys on yliarvostettu 

markkinoilla. Yritykselle kertyy näin myös paremmat tulevaisuuden investointimahdollisuudet, 

joten myös kasvuodotukset ovat korkealla. Jos taas P/B-luku on alle yhden, on osake aliarvostettu 

markkinoilla. Tällöin investointimahdollisuudet ovat pienemmät kuten myös kasvuodotukset. 

Pieniä kasvuodotuksia voidaan siis mitata yhden alittavalla P/B-luvulla ja suuria kasvuodotuksia 

yhden ylittävällä P/B-luvulla. Täten P/B-luku voidaan tulkinnan helpottamiseksi jakaa dummy-

muuttujaksi, jossa yhden alittavat P/B luku saa arvon 1 ja yhden ylittävä P/B luku saa arvon 0. 

Tällöin alhaisten kasvuodotusten muodostamaa agenttiongelman vipuvaikutusta saadaan kuvattua 

ja tulkittua selkeämmin. 
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Johdon omistusosuus 

Kuten aiemmin todettiin, johdon osakeomistuksella voidaan pienentää agenttiongelmaa, sillä tämä 

sitouttaa johtoa toimimaan omistajien edun mukaisesti. Mitä suurempi omistusosuus johdolla on 

yhtiön osakkeista, sitä ahkerammin johtajat työskentelevät, sitä parempia ja pidemmän tähtäimen 

investointipäätöksiä he tekevät (Byrd et al. 1998).  Agenttiongelman pienentyessä myös 

tilintarkastajan vaivan (ja palkkioiden) pitäisi vähentyä. Johdon omistusosuus voi siis heikentää 

vapaiden kassavirtojen ja tilintarkastuspalkkioiden yhteyttä (Gul & Tsui, 2001). 

Tässä tutkielmassa johdon omistusosuutta ei oteta huomioon mallissa, sillä tietoa tästä ei saatu 

tarpeeksi monelle havainnolle. 

4 Empiria: Tilintarkastuspalkkioiden määräytyminen Suomessa 

Edellä luotiin teoreettinen viitekehys agenttiteoriaan ja agenttikustannusten muodostumiseen 

vapaiden kassavirtojen ja yhtiön kasvuodotusten kautta. Lisäksi luotiin katsaus agenttiteoreettiseen 

tilintarkastustutkimukseen sekä esitettiin teoriaa tilintarkastuspalkkioiden määräytymisestä ja 

niihin vaikuttavista tekijöistä. Agenttiteorialla on suuri merkitys tilintarkastuksen tarpeen taustalla, 

ja näin ollen agenttikustannuksia mittaavilla vapailla kassavirroilla on vaikutusta myös 

tilintarkastuspalkkioihin aiempien tutkimusten perusteella. Yrityksen suurilla kasvuodotuksilla 

voi olla suora yhteys tilintarkastuspalkkioihin, ja lisäksi ne voivat matalalla ollessaan vahvistaa 

vapaiden kassavirtojen yhteyttä. Tilintarkastuspalkkioiden määrittämisessä yleisesti käytettyjä 

muuttujia ovat lisäksi tarkastettavan koko, kompleksisuus ja riskisyys, joita myös tässä 

tutkielmassa käytetään selittävinä muuttujina. 

Tässä kappaleessa esitellään teorian pohjalta muodostettu regressiomalli tilintarkastuspalkkioiden 

määräytymisestä sekä kuvaillaan käytettyjä muuttujia ja tutkimusaineistoa. Lisäksi esitellään 

tutkielman toteutus. Tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat tilintarkastuspalkkioihin 

Suomessa. Koska tilintarkastuksen tarkoituksenmukaisuus ja asema rahoitusmarkkinoiden 

vakauttajana on ollut kyseenalaisena, on mielenkiintoista selvittää, onko tilintarkastuspalkkioita 
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yleisesti määrittävillä tekijöillä enää vaikutusta Suomen hyvin standardoidussa ja lakien 

sääntelemässä ympäristössä. 

4.1 Tutkielman suunnittelu ja aineiston kuvailu 

Tässä tutkielmassa käytetään aineistona suomalaisten pörssiyhtiöiden tilinpäätös- ja 

tilintarkastuspalkkioinformaatiota vuodelta 2012. Aineisto on kerätty Thomsonone -ohjelmalla 

Worldscope-tietokannasta. Worldscope-tietokanta tarjoaa taloudellista tietoa yli 50 maan 

yksityisistä ja julkisista yrityksistä (Nikkinen & Sahlström, 2004). Aineistoa saatiin alun perin 102 

pörssiyrityksestä, joista osa jäi regressioanalyysistä automaattisesti pois puuttuvien arvojen 

vuoksi. Osa havainnoista poistettiin outlier-havaintoina, sillä ne olisivat voineet vaikuttaa 

harhaanjohtavasti tuloksiin. Tutkielmaan jouduttiin valitsemaan rajallinen määrä selittäviä 

muuttujia pienen aineiston vuoksi. Selittävien muuttujien määrä pyrittiin rajaamaan niin, että 

aineiston havaintojen määrä olisi suurempi kuin (50+8 *selittävät muuttujat.) Lisäksi havaintoja 

pitäisi olla 10–20 kertaa selittävien muuttujien määrä. Selittäviä muuttujia valittiin malliin kuusi 

kappaletta. 

Tutkielma toteutetaan ja hypoteesit testataan ajamalla lineaarinen regressiomalli pienimmän 

neliösumman menetelmällä. Tilastolliseen testaamiseen käytetään SAS Enterprise Guide 5.2. – 

ohjelmaa. Taustaoletukset kuten normaalijakautuneisuus, heteroskedastisuus ja 

multikollineaarisuusongelmat testataan, sekä pyritään tarvittaessa korjaamaan. Regressiomallissa 

selitetään palkkioita aikaisempien tutkimusten (Simunic, 1980; Gul & Tsui, 1998; Nikkinen & 

Sahlström, 2004) mukaisilla kontrollimuuttujilla, jotka kuvaavat yrityksen kokoa, kompleksisuutta 

ja riskisyyttä. Agenttikustannusten vaikutusta kuvataan vapailla kassavirroilla. Kasvuodotusten 

vaikutusta kuvataan P/B -luvusta muodostetulla dummy-muuttujalla, joka indikoi pieniä 

kasvuodotuksia. Pienten kasvuodotusten ja vapaiden kassavirtojen yhteisvaikutusta kuvataan P/B-

luvun dummy-muuttujasta ja vapaista kassavirroista muodostetulla interaktiomuuttujalla. 

Lineaarinen regressio ajetaan seuraavalla ekonometrisella kaavalla: 

𝐹𝐸𝐸 = 𝑏0 + 𝑏1𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝑏2 𝐹𝑂𝑅𝐸𝐼𝐺𝑁 + 𝑏3𝐷𝐸 + 𝑏4𝐷𝑃𝐵 + 𝑏5𝐹𝐶𝐹 + 𝑏6𝑧𝐹𝐶𝐹 ∗ 𝐷𝑃𝐵 +  𝑒         (1) 
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SIZE= Luonnollinen logaritmi yhtiön varoista 

FOREIGN= Ulkomainen myynti/Koko myynti 

DE= Suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku 

DPB= Price to Book -tunnusluku (Dummy) 

FCF= Vapaat kassavirrat/Yhtiön varat 

zFCF*DPB= Standardoitu vapaiden kassavirtojen ja kasvuodotusten interaktio. 

 

Mallissa selitettävänä muuttujana on FEE, joka kuvaa tilintarkastuspalkkioita. Palkkioista on 

otettu luonnollinen logaritmi muuttujan vinon jakauman vuoksi, Gulin & Tsuin (1998, 2001) sekä 

Nikkisen & Sahlströmin (2004) tutkimusten mukaisesti.  Selittävinä muuttujina ovat SIZE, 

FOREIGN, DE, DPB, FCF, zFCF*DPB sekä virhetermi e. 

Selittävä muuttuja SIZE kuvaa yhtiön kokoa, ja sitä mitataan yhtiön varoilla eli taseen 

loppusummalla. Tästä muuttujasta on otettu aiempien tutkimusten mukaisesti luonnollinen 

logaritmi muuttujan vinouden korjaamiseksi. Logaritmi kuvaa aiemmin todettua yrityksen koon 

vähenevää vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin (muun muassa Simunic, 1980 ja Chow, 1982). 

Yrityksen koon kasvaessa tilintarkastuspalkkioiden oletetaan kasvavan, mutta kasvu vähenee, mitä 

suuremmaksi yrityksen koko kasvaa. 

Muuttuja FOREIGN kuvaa ulkomaisten toimien määrää. Tämän mittarin on todettu kuvaavan 

hyvin yrityksen kompleksisuutta, ja sillä on merkitsevä positiivinen vaikutus 

tilintarkastuspalkkioihin (Nikkinen & Sahlström, 2004). Muuttuja on laskettu jakamalla 

ulkomaiset myynnit yhtiön koko myynnillä, yritysten kokoerojen vaikutuksen eliminoimiseksi 

(Nikkinen & Sahlström, 2004). 

Riskisyyttä kuvataan Nikkisen ja Sahlströmin (2004) mukaisesti suhteellisen velkaantuneisuuden 

asteella, muuttujalla DE. Suhteellinen velkaantuneisuus on laskettu jakamalla yhtiön lyhyt- ja 

pitkäaikaiset velat yhtiön omalla pääomalla. Suhteellisen velkaantuneisuuden, eli riskisyyden 

oletetaan teorian mukaisesti kasvattavan tilintarkastuspalkkioita. 

DPB -muuttuja kuvaa kasvuodotuksia. Se on dummy-muuttuja, joka indikoi pienten 

kasvuodotusten vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin. Kun kasvuodotukset ovat matalalla eli kun 

P/B-luku on pienempi kuin 1, DPB -muuttuja saa arvon 1, ja kun kasvuodotukset ovat korkealla 

(P/B-luku on suurempi tai yhtä suuri kuin 1) se saa arvon 0. P/B-luku on alun perin jatkuva 
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muuttuja, mutta se muutettiin dummy-muuttujaksi kasvuodotusten vaikutuksen tulkitsemisen 

helpottamiseksi. Oletuksena on, että kun DPB saa arvon 1, eli kun kasvuodotukset ovat matalalla 

tilintarkastuspalkkiot kasvavat. 

Muuttuja FCF kuvaa vapaita kassavirtoja. Worldscope -tietokannassa vapaat kassavirrat on 

laskettu seuraavalla tavalla: 

VAPAAT KASSAVIRRAT = OPERATIONAALINEN NETTOKASSAVIRTA – OSINGONJAKO – PÄÄOMAN 

KUSTANNUKSET 

Tämä kaava vastaa Lehnin & Poulsenin (1989) määritelmää vapaille kassavirroille, mutta ottaa 

osittain huomioon myös investoinnit pääoman kustannuksina. Heidän mallissaan vapaat 

kassavirrat on jaettu omalla pääomalla. Tässä tutkielmassa vapaat kassavirrat on jaettu taseen 

loppusummalla (kuten Gul & Tsui, 1998 sekä Nikkinen & Sahlström, 2004), yritysten kokoerojen 

vaikutusten eliminoimiseksi. 

Interaktiomuuttuja zFCF*DPB kuvaa edellä esitetyn mukaisesti vapaiden kassavirtojen ja pienten 

kasvuodotusten yhteisvaikutusta. Tätä muuttujaa varten FCF-muuttuja on standardoitu (zFCF), 

muuttujan FCF ja interaktiomuuttujan korrelaation minimoimiseksi. Muuttujalla oletetaan olevan 

suurempi vaikutus tilintarkastuspalkkioihin, sillä mitä korkeammat vapaat kassavirrat ovat 

matalien kasvuodotusten aikana, sitä suurempi vaikutus niillä odotetaan olevan 

tilintarkastuspalkkioihin (Gul & Tsui, 1998). 

4.2 Tutkielman toteutus 

Ennen kuin lineaarinen regressio laskettiin, käytettyjen muuttujien ominaisuuksia tarkasteltiin 

taustaoletusten varmistamiseksi. Taustaoletuksia ovat muun muassa muuttujien 

normaalijakautuneisuus, selittävien muuttujien korreloimattomuus sekä residuaalien 

homoskedastisuus. Esimerkiksi oletus normaalijakautuneisuudesta tarkistettiin 

histogrammikuvaajista (Liite 1), tarkastelemalla muuttujien havaintojen muodostamaa vinoumaa 

ja huipukkuutta. Suhteellista velkaantuneisuutta kuvaava DE-muuttuja on selvästi vinosti 

jakautunut. Lisäksi vapaiden kassavirtojen ja kasvuodotusten yhteisvaikutusta kuvaavan 
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interaktiomuuttujan zFCF*DPB havainnot ovat jakautuneet hieman huipukkaasti. DE-muuttujan 

vinon jakauman korjaamiseksi suoritettiin muuttujamuunnoksia (luonnollinen logaritmi ja neliö), 

mutta ne eivät juurikaan auttaneet vinouteen (Liite 1, kuvat 5 ja 6). Teorian mukaiset 

muuttujamuunnokset palkkioille (FEE) ja yrityksen koolle (SIZE) oli tehty jo etukäteen, ottamalla 

niistä luonnollinen logaritmi. 

Joitakin outlier- eli poikkeavia havaintoja sekä epärealistisia arvoja ilmeni, jotka olisivat saattaneet 

aiheuttaa mallissa harhaisuutta. Esimerkiksi Talvivaara Mining Company PLC poistettiin outlier-

havaintona. Lisäksi eräät pankit ja rahoituslaitokset (Aktia Oyj, Alandsbanken ABP ja Pohjola 

Pankki A OYJ) poistettiin aineistosta, sillä niiden verrattain suuret velkaantuneisuusasteet olisivat 

voineet vaikuttaa suuresti tuloksiin. Jotkin havainnot poistettiin, sillä ne olivat virheellisiä tai 

epärealistisia. Esimerkiksi Incap Oyj poistettiin aineistosta, koska sen suhteellisen 

velkaantuneisuuden ja PB-luvun arvot olivat negatiivisia. Ahlström Oyj:n ulkomaisen myynnin 

osuus oli yli 100 prosenttia, joten sekin poistettiin. 

Taulukossa 1 on kuvattu lineaarisessa regressiossa käytettyjen muuttujien keskiarvo, keskihajonta, 

pienin ja suurin arvo sekä käytettyjen havaintojen määrä. Tilintarkastuspalkkiot (FEE) ja yrityksen 

tase-arvo (SIZE) on mitattu miljoonina euroina. FEE- ja SIZE-muuttujasta on otettu myös 

luonnollinen logaritmi. Tästä syystä osa FEE-muuttujan arvoista ovat negatiivisia. Ulkomaisen 

myynnin osuus (FOREIGN) sekä suhteellinen velkaantuneisuus (DE) ovat prosentuaalisia lukuja. 

Myös vapaat kassavirrat (FCF) ovat prosentuaalisia lukuja, sillä ne on jaettu tase-arvolla 

kokoerojen vaikutuksen eliminoimiseksi.  
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Taulukko 1 Muuttujien kuvailu 

Muuttuja Keskiarvo Keskihajonta Min Max N 

FEE -0,621 1,363 -3,507 3,450 87 

SIZE 6,132 2,028 2,049 10,632 88 

FOREIGN 0,573 0,299 0,000 1,000 88 

DE 0,712 0,616 0,000 3,445 88 

DPB 0,227 0,421 0,000 1,000 88 

FCF 0,002 0,059 -0,235 0,193 88 

zFCF*DPB -0,032 0,247 -0,958 0,963 88 

Myös muuttujien välisiä korrelaatiokertoimia tarkasteltiin multikollineaarisuusongelman eli 

selittävien muuttujien välisen korrelaation havaitsemiseksi. Taulukossa 2 on raportoitu muuttujien 

väliset korrelaatiokertoimet. Muuttujien välillä ei ollut merkittävää korrelaatiota. Korrelaatiota 

olisi pidetty merkittävänä, jos se olisi ollut yli 80 prosenttia. Lineaarisen regression yhteydessä 

tulkitaan vielä parametrien toleransseja.  

Taulukko 2 Muuttujien korrelaatiot 

Muuttuja Vakio SIZE FOREIGN DE DPB FCF zFCFA*DPB 

Vakio 1 -0,71 -0,31 -0,10 -0,13 -0,12 0,06 

SIZE -0,71 1 -0,28 -0,13 -0,01 0,09 -0,08 

FOREIGN -0,31 -0,28 1 -0,16 0,21 -0,06 -0,07 

DE -0,10 -0,13 -0,16 1 -0,42 0,12 0,22 

DPB -0,13 -0,01 0,21 -0,42 1 0,00 0,08 

FCF -0,12 0,09 -0,06 0,12 0,00 1 -0,30 

zFCFA*DPB 0,06 -0,08 -0,07 0,22 0,08 -0,305 1 

Lineaarisen regression taustaoletuksena on myös, ettei mallin virhetermi e riipu selittävistä 

muuttujista, eli malli on homoskedastinen. Selittävien muuttujien heteroskedastisuus -ongelma 

testattiin käyttäen Whiten testiä sekä residuaalikuvaajia tarkastelemalla (Liite 2). Erikseen 

muuttujille muodostetut residuaalien sirontakuviot eivät anna viitteitä heteroskedastisuudesta. 

Whiten testi kuitenkin antoi viitteitä heteroskedastisuudesta (10 prosentin riskitasolla) FOREIGN- 

ja DE-muuttujien osalta. Tästä johtuen lineaarisessa regressiossa käytetään Whiten 

varianssikorjattuja estimaatteja, selittävien muuttujien merkitsevyyttä testattaessa. Lineaarisen 

regression yhteydessä tarkastellaan heteroskedastisuutta vielä mallin tasolla, sekä muita mallin 

residuaaleihin liittyviä taustaoletuksia. 
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5 Tulokset 

Tässä kappaleessa esitellään lineaarisen regressiomallin OLS-estimaattien antamat tulokset. 

Tuloksia raportoidaan mallin selitysasteen, F-testin sekä mallin taustaoletusten toteutumisen 

perusteella. Lisäksi tarkastellaan parametriestimaatteja ja selittävien muuttujien tilastollista 

merkitsevyyttä mallissa. Tuloksia raportoidessa pyritään myös huomioimaan estimaatteihin ja 

mallin hyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. 

Lineaarisen regression yhteydessä tehtiin vielä malliin liittyvät taustaoletusten tarkistukset. 

Residuaalien histogrammikuvaajasta (liite 3, kuva 11) nähdään, että mallin residuaalit ovat 

normaalijakautuneet. Mallin residuaalien sirontakuvio (Liite 3, kuva 12) viittaa taustaoletukseen 

residuaalien vakiovarianssista eli mallin homoskedastisuudesta. Myös taulukosta 3 voidaan todeta 

sama taustaoletus Whiten testillä. Testin nollahypoteesi on, että malli on homoskedastinen, ja se 

jää Pr>ChiSq merkitsevyysluvun mukaan voimaan. Kuten aiemmin todettiin, selittävien 

muuttujien yksittäiset residuaalitarkastelut antoivat joitakin viitteitä heteroskedastisuudesta, mutta 

tämä otetaan huomioon käyttämällä Whiten varianssikorjattuja kesivirheitä. Suurimmat outlier-

havainnot ja harhaisuutta aiheuttavat havainnot on pyritty poistamaan (liite 3, kuva 13 ja 14). 

Taulukosta 3 nähdään myös, että mallin selitysaste R² on hyvällä tasolla 77,01 %. Myös F-testi 

kertoo, että malli on tilastollisesti merkitsevä. 

Taulukko 3 Mallin merkitsevyys ja Whiten testi 

Mallin selitysaste, F-testi ja Whiten testi 

R² F-arvo Pr > F Pr > ChiSq 

0,7701 44,66 <,0001 0,6892 

Taulukossa 4 on raportoitu regressiomallin parametriestimaatit, niiden odotetut etumerkit, Whiten 

varianssikorjatut keskivirheet, t-arvo ja tilastollista merkitsevyyttä kuvaava t-testi, sekä toleranssit. 

Taulukon alapuolella on vielä selkeyden vuoksi listattu selitykset muuttujille. Toleransseista 

voidaan varmistaa yllä mainittu taustaoletus, että mallissa ei ole multikollineaarisuusongelmaa: 

kaikki selittävät muuttujat ovat toleranssiltaan merkitseviä (eivät alle 10 prosenttia). Muuttujien 

tilastollista merkitsevyyttä kuvaava t-testi (Pr>t) osoittaa, että yrityksen koolla ja ulkomaisen 

myynnin osuudella on tilastollisesti merkitsevä vaikutus tilintarkastuspalkkioihin. Sen sijaan 
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suhteellinen velkaantuneisuus (DE), kasvuodotuksia kuvaava dummy-muuttuja (DPB), vapaat 

kassavirrat (FCF), ja näiden yhteisvaikutusta kuvaava interaktiomuuttuja (zFCF*DPB) eivät ole 

merkitseviä. Yrityksen koon parametriestimaatti kertoo, että yrityksen koon kasvaessa yhden 

yksikön, tilintarkastuspalkkiot kasvavat noin 0,5 yksikköä, eli teorian mukaisesti vaikutus on 

positiivinen, mutta vähenevä. Ulkomaisen myynnin osuuden kasvu yhdellä yksiköllä taas 

kasvattaa tilintarkastuspalkkioita enemmän kuin yhden yksikön verran.  

Taulukko 4 Regressiomallin parametriestimaatit 

Muuttuja Odotettu 

Etumerkki 

Parametri-

estimaatti 

Keskivirhe t-arvo Pr > |t| Tol 

Vakio  -4,385 0,235 -18,64 <,0001 , 

SIZE + 0,524 0,045 11,55 <,0001 0,875 

FOREIGN + 1,027 0,284 3,61 0,001 0,851 

DE + -0,029 0,107 -0,28 0,784 0,692 

DPB + -0,126 0,147 -0,85 0,396 0,752 

FCF + -0,318 0,936 -0,34 0,734 0,842 

zFCF*DPB + -0,292 0,177 -1,65 0,102 0,790 

SIZE= Luonnollinen logaritmi yhtiön varoista 

FOREIGN= Ulkomainen myynti/Koko myynti 

DE= Suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku 

DPB= Price to Book -tunnusluku (Dummy) 

FCF= Vapaat kassavirrat/Yhtiön varat 

zFCF*DPB= Standardoitu vapaiden kassavirtojen ja kasvuodotusten interaktio. 

Malli ja/tai aineisto ovat siinä mielessä huonoja, että agenttiongelman vaikutuksesta ei saada 

juurikaan evidenssiä. Esimerkiksi vapaiden kasvuodotusten vaikutus ei ole tilastollisesti 

merkitsevää, joten tästä voitaisiin päätellä, että agenttiongelma ei vaikuta ainakaan vapaiden 

kassavirtojen mittarilla tilintarkastuspalkkioihin Suomessa. Toisaalta vapaiden kassavirtojen 

parametriestimaatin etumerkki on odotetun vastaisesti negatiivinen, mikä saattaa indikoida 

tulosten harhaisuudesta. Myös kasvuodotuksia kuvaavan DPB -muuttujan estimaatti vaikuttaa 

harhaiselta, sillä se ei ole tilastollisesti merkitsevä, ja etumerkki on odotusten vastaisesti 

negatiivinen. Kasvuodotusten ja vapaiden kassavirtojen yhteisvaikutusta kuvaavan 

interaktiomuuttujan zFCF*DPB -muuttujan estimaatti on sekin odotetun vastaisesti negatiivinen, 

eikä tilastollisesti merkitsevä. Toisaalta mallissa on pyritty täyttämään taustaoletukset ja näin 

minimoimaan mallin harhaisuutta, joten tämän mallin tulokset näyttäisivät, että agenttiongelmalla 

ei ole vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin Suomalaisissa pörssiyhtiöissä. 
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6 Johtopäätökset ja yhteenveto 

Finanssikriisin jälkeinen rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ja luottamuksen puute on aiheuttanut 

keskustelua tilintarkastuksen asemasta markkinoiden vakauttajana. Tilintarkastuksen tulisi antaa 

riippumaton vahvistus siitä, että yhtiöt ovat toimineet lain mukaisesti, ja antavat vuosiraporteissaan 

oikean ja riittävän kuvan toiminnastaan, jotta omistajat voisivat luottavaisin mielin tehdä 

johtopäätöksiä näistä tiedoista. Tilintarkastajien riippumattomuutta saattaa kuitenkin vääristää se, 

että tilintarkastajien palkkion maksaa tarkastettava kohde, eivätkä ne sidosryhmät jotka 

tilintarkastusta vaativat. Tilintarkastajien palkkioiden määrittämisessä käytetään eettisiä 

periaatteita, mutta silti kysymyksessä on eturistiriita, joka ei mahdollisesti tue tilintarkastuksen 

perimmäistä tarkoitusta. 

Toinen kysymys tilintarkastuksen nykyisestä luonteesta liittyy sen tarkoituksenmukaisuuteen. 

Tilintarkastuksen tarve ei enää synny sen perimmäisistä tekijöistä, vaan lainsäädännöstä ja 

standardeista. Lainsäädännön mukaan tilintarkastuksen olisi annettava ”kohtuullinen varmuus” 

siitä, että tilinpäätökset ovat standardien mukaisesti oikealla ja riittävällä tavalla muodostettuja. 

Tämä saattaa kuitenkin kertoa siitä, että tilintarkastus on menossa IFRS-standardien 

sisältöpainotteisuuden periaatteista riskilähtöisempään suuntaan. Tällöin tilintarkastus saattaa 

pyrkiä ennemminkin varmistumaan siitä, että kirjanpito ja vuosikertomukset laaditaan lain 

mukaisesti, kuin siitä, että yhtiöiden vuosikertomukset indikoisivat omistajille todellisesta 

toiminnan luonteesta ja kannattavuudesta.  

Tilintarkastuspalkkioita tutkimalla voidaan selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat tilintarkastajan 

näkemään vaivaan Suomessa. Tilintarkastuksen kysyntään ja tilintarkastuspalkkioihin alun perin 

vaikuttavien tekijöiden merkitsevyys saattaa kertoa siitä, että nykyinen tilintarkastus on edelleen 

sisältöpainotteista ja tarkoituksenmukaista. Jos taas palkkioihin ei vaikuta mikään perimmäisistä 

tekijöistä, voidaan tehdä johtopäätöksiä tilintarkastuksen luonteen muuttumisesta. Tilintarkastus 

on saattanut muuttua sisältöpainotteisesta riskipainotteiseksi. Toisaalta on myös mahdollista, että 

tilinpäätösinformaatio on säädetty lailla ja standardeilla niin tarkasti, että tilintarkastuksen tehtävä 

täyttyy jo kohtuullisen varmuuden periaatteella. 
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Tilintarkastuksen tarpeen ovat alun perin hyvin vahvasti luoneet agenttiongelmat. Täten 

agenttiteoria luo viitekehyksen myös tilintarkastuspalkkioiden määräytymiselle. Agenttiongelmaa 

voidaan mitata vapailla kassavirroilla, sillä ne lisäävät agenttiongelman riskiä. Yrityksen 

kasvuodotukset puolestaan voivat ennestään kasvattaa tätä ongelmaa. Lisäksi 

tilintarkastuspalkkioihin vaikuttavat teorian mukaan muut sen kysyntää ja tilintarkastajan 

vaivannäköä lisäävät tekijät kuten yrityksen koko, kompleksisuus ja riskisyys. Tässä tutkielmassa 

tilintarkastuspalkkioita selitettiin mallilla, joka pyrkii ottamaan huomioon tarkastettavan koon, 

kompleksisuuden, riskisyyden sekä vapaiden kassavirtojen ja kasvuodotusten indikoimat 

agenttikustannukset.  

Tutkielman tulokset antavat viitteitä, että suomalaisten pörssiyhtiöiden tilintarkastuksessa vain 

tarkastettavan koolla ja kompleksisuudella (eli ulkomaisen myynnin osuudella) olisi merkitsevää 

vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin. Riskisyyden ja agenttiongelman vaikutuksista 

tilintarkastuspalkkioihin, mallin tulokset eivät anna evidenssiä. Tulosten mukaan suhteellisella 

velkaantuneisuudella (riskisyys) eikä vapailla kassavirroilla ja kasvuodotuksilla 

(agenttikustannukset) ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin, ja lisäksi 

vaikutus on odotusten vastaisesti negatiivista. 

Tuloksista voidaan tehdä joitakin johtopäätöksiä tilintarkastuksen tarkoituksenmukaisuudesta ja 

luonteesta Suomessa. Se, että tarkastettavan koko ja ulkomaisen myynnin osuus vaikuttavat 

tilintarkastuspalkkioihin, indikoi ainakin siitä, tilintarkastuksessa nähdään enemmän vaivaa 

yrityksen koon kasvaessa tai toimintojen monimutkaistuessa. Tästä ei välttämättä kuitenkaan 

voida tehdä johtopäätöksiä sisältöpainotteisuudesta. Teorian mukaan yrityksen koon kasvaessa 

tarkastuksen määrä ja tilintarkastuspalkkiot kasvavat, mutta yksityiskohtaisia toimintoja pystytään 

tarkistamaan yhä vähemmän. Se, että vain koko ja kompleksisuus selvästi vaikuttavat 

tilintarkastuspalkkioihin, voi myös johtua siitä, että varsinkin Big4-tilintarkastusyhtiöillä palkkiot 

saattavat olla melko standardeja, ja määräytyä juuri tarkastettavan koon ja esimerkiksi ulkomaisten 

tytäryhtiöiden perusteella.  

Vapaiden kassavirtojen ja kasvuodotusten vaikutuksen merkitsemättömyys 

tilintarkastuspalkkioihin viestii siitä, että agenttiongelma ei lisäisi tilintarkastusvaivaa. Tämä 
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saattaa indikoida siitä, että tilintarkastuksen tarkoitus ei ole enää tarkastaa yrityksen toimia sen 

sidosryhmien kannalta, vaan varmistaa, että yritys tuottaa tilinpäätöksensä lain ja standardien 

mukaisesti. Toisaalta voidaan myös ajatella, että esimerkiksi kirjanpitolaki ja IFRS-standardit 

antavat niin kattavat säännöt yrityksen vapaiden kassavirtojen käytöstä ja kasvuodotuksista, että 

tilintarkastajien ei tarvitse kantaa erityistä huolta mahdollisista agenttiristiriidoista. Joka 

tapauksessa tilintarkastuksen säännösten uudistamistarve saattaa olla ajankohtainen, sillä 

tilintarkastuksen perimmäisen tarpeen aiheuttaja (agenttiongelma) ei tutkielman mukaan vaikuta 

tilintarkastuspalkkioihin. 

Tutkielmaan liittyy joitakin rajoitteita sekä teoreettisesta, että empiirisestä näkökulmasta. 

Teoreettista viitekehystä olisi hyvä kehittää muodostamalla tarkempi käsitys Suomalaisia 

pörssiyhtiöitä sekä tilintarkastajia koskevasta lainsäädännöstä ja standardeista, muun muassa 

tilintarkastuspalkkioihin liittyvistä eettisistä ohjeista ja IFRS -standardeihin liittyvästä 

tutkimuksesta. Myös empiriaan liittyy joitakin rajoitteita. Aineisto on suhteellisen pieni, joten 

siihen pystyttiin ottamaan rajallinen määrä selittäviä muuttujia. Esimerkiksi toimialojen määrää, 

tytäryhtiöiden määrää tai johdon omistusosuutta ei pystytty ottamaan malliin mukaan. Myöskään 

oheispalvelujen tarjonnasta ei saatu tietoa, vaikka sillä on merkittävä osuus tilintarkastustyöstä 

Suomessa. Aineisto on vain yhdeltä vuodelta, joten useamman vuoden tarkastelu olisi voinut 

tuottaa laadukkampaa evidenssiä. Regressiomallin tuloksissa saattaa myös esiintyä harhaisuutta 

outlier -havaintojen esiintymisen tai selittävien muuttujien vinouden vuoksi. Toisaalta mallin 

taustaoletukset pyrittiin mahdollisimman hyvin täyttämään, ja suuresti tai harhaanjohtavasti 

vaikuttavat havainnot pyrittiin poistamaan. Empirian tuloksia on vaikea tulkita, sillä suomalaisten 

tilintarkastusyhteisöjen palkkiopolitiikasta ei ole muuta tietoa, kuin niiden määrät pörssiyhtiöissä. 

Laajemman ja pitkäaikaisemman tutkimuksen puitteissa näitä rajoitteita voitaisiin karsia. 

Tutkielman rajoitteiden kautta nousee esiin mahdollisuuksia jatkotutkimukselle. Tutkielman 

teoreettista viitekehystä voisi laajentaa paljonkin. Empiriaa voitaisiin laajentaa esimerkiksi 

ottamalla tarkkailuun suomalaisia pk-yrityksiä, joissa tilintarkastus on vapaaehtoista. Tässä 

tapauksessa aineisto pitäisi kuitenkin kerätä kyselyllä, jotta saataisiin tietoa 

tilintarkastuspalkkioista, ja niihin vaikuttavista tekijöistä.  Lisäksi tarkasteluun voitaisiin ottaa 

aineistoa usealta vuodelta. Jos aineisto olisi suurempi, malliin voitaisiin ottaa enemmän selittäviä 
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muuttujia. Tilintarkastuspalkkioiden määrittäjiä olisi myös mahdollista selvittää kvalitatiivisesti, 

jolloin voitaisiin saada tarkempia tuloksia. Esimerkiksi Big4 -tilintarkastusyhteisöjä 

haastattelemalla voitaisiin saada tärkeää evidenssiä palkkioiden määräytymisestä.  



32 

  

 

  

Lähdeluettelo 

Al-Harshani, M.O. (2008) The pricing of audit services: evidence from Kuwait. Managerial 

Auditing Journal 23, 7, 685-696 

Al-Matarneh, G.F. (2012) Pricing of Audit Services: Evidence from Jordan. International Business 

Research, 5, 3, 114-121 

Beaver, W. (1966) Financial ratios as predictors of failure. Journal of Accounting Research 4, 71–

111 

Byrd, J., Parrino, R. & Pritsch, G. (1998) Stockholder-manager conflict and firm value. Financial 

Analysts Journal 54, 3, 14–30 

Chow, C.W. (1982) The Demand for External Auditing: Size, Debt and Ownership Influences. 

The Accounting Review 57, 2, 272-291 

Chung, D.Y. & Lindsay, W. D. (1988) The pricing of audit services: The Canadian perspective. 

Contemporary Accounting Research 5, 1, 19-46 

Euroopan komissio (2010) Vihreä kirja - Tilintarkastuspolitiikka: Kriisin opetukset 

[Verkkodokumentti]. [Viitattu 1.10.2014]. Saatavilla  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0561:FIN:FI:PDF 

Gray, I. & Manson, S. (2000) The Audit Process Principles, Practice & Cases. 2. p. London, 

Thomson Learning 

Griffin, P.A., Lont, D.H. & Sun, Y. (2010) Agency problems and audit fees: further tests of the 

free cash flow hypothesis. Accounting and Finance 50, 321–350 

Gonthier-Besacier, N. & Schatt, A. (2007) Determinants of audit fees for French quoted firms. 

Managerial Auditing Journal 22, 2, 139-160 



33 

  

 

  

Gul, F.A. & Tsui, J.S.L. (1998) A test of the free cash flow and debt monitoring hypotheses: 

Evidence from audit pricing. Journal of Accounting and Economics 24, 219-237 

Gul, F.A. & Tsui, J.S.L. (2001) Free cash flow, debt monitoring, and Audit Pricing: Further 

Evidence on the Role of Director Equity Ownership. A Journal of Practice & Theory, 20, 2, 71-

84 

Jensen, K.L. (2005) A basic study of agency-cost source and municipal use of internal versus 

external control. Accounting and Business Research, 35, 1, 53-67 

Jensen, M.C. (1986) Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. 

American Economic Review 76, 2, 323 

Jensen, M.C. & Meckling, W. (1976) A theory of firm: managerial behavior, agency costs and 

ownership structure. Journal of Financial Economics 3, 305–360 

Karim, A. K M W. & Moizer, P. (1996) Determinants of Audit Fees in Bangladesh. The 

lnternational Journal of Accounting 4, 497-509 

Lehn, K. & Poulsen, A. (1989) Free Cash Flow and Stockholder Gains in Going Private 

Transactions. The Journal of Finance 44, 3, 771-787 

LTT-Tutkimus Oy (2006) Tilintarkastusvelvollisuuden uudistamisen taloudelliset vaikutukset. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM). Helsinki, Edita Publishing Oy. KTM Rahoitetut 

Tutkimukset 2/2006. 

Niemi, L. (2004) Auditor Size and Audit Pricing: Evidence from Small Audit Firms. European 

Accounting Review 13, 3, 541–560 

Nikkinen, J. & Sahlström, P. (2004) Does Agency Theory Provide a General Framework for Audit 

Pricing? International Journal of Auditing 8, 254-262 



34 

  

 

  

Palmrose, Z-V. (1986) Audit Fees and Auditor Size: Further Evidence. Journal of Accounting 

Research, 24, 1, 97-110 

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

Research 18, 1, 161-190 

Simunic, D.A. & Stein, M.T. (1996) The Impact of Litigation Risk on Audit Pricing: A Review of 

the Economics and the Evidence. Auditing: A Journal of Practice & Theory, Supplement 15, 119-

134 

Soltani, B. (2007) Auditing, An International Approach. Harlow, Pearson Education Limited. 

Taylor, M. H. & Simon, D. T. (1999) Determinants of Audit Fees: The Importance of Litigation, 

Disclosure, and Regulatory Burdens in Audit Engagements in 20 Countries. The International 

Journal of Accounting 34, 3, 375-388 

TilintarkL 459/2007. Tilintarkastuslaki. [Viitattu 19.10.2014]. Saatavilla 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070459 

Van Caneghem, T. (2010) Audit pricing and the Big4 fee premium: evidence from Belgium. 

Managerial Auditing Journal 25, 2, 122-139  

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

some evidence*. Journal of Law & Economics, XXVI, 614-633 

Watts, R.L. & Zimmerman, J.L. (1986) Positive Accounting Theory. Englewood Cliffs, New 

Jersey. Prentice-Hall International, Inc. 

Wells, B.P. (1994) Changes in the Underwriting Cycle: A Free Cash Flow Explanation. Society of 

Chartered Property and Casualty Underwriters. CPCU Journal 47, 4, 243  



35 

  

 

  

LIITTEET: 

Liite 1: Selitettävän ja selitettävien muuttujien histogrammikuvaajat s. 36 

Liite 2: Selittävien muuttujien residuaalien sirontakuviot sekä Whiten testin tulokset s. 41 

Liite 3: Mallin residuaalitarkastelut s. 42 



36 

  

 

  

  

Liite 1: Selitettävän ja selittävien muuttujien histogrammikuvaajat

 

Kuva 1 Palkkiot FEE 

 
Kuva 2 Yrityksen koko SIZE 
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Kuva 3 Ulkomaisen myynnin osuus FOREIGN 

 
Kuva 4 Suhteellinen velkaantuneisuus DE 
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Kuva 5 Muuttujamuunnos Suhteellisen velkaantuneisuuden neliö (DE^2) 

 

Kuva 6 Muuttujamuunnos luonnollinen logaritmi suhteellisesta velkaantuneisuudesta (LNDE) 
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Kuva 7 Vapaat kassavirrat FCF 

 

Kuva 8 Kasvuodotukset DPB (Dummy) 
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Kuva 9 Vapaiden kassavirtojen ja kasvuodotusten yhteisvaikutus DPB*zFCF 
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Liite 2: Selittävien muuttujien residuaalien sirontakuviot sekä Whiten testin tulokset 

 

Kuva 10 Selittävien muuttujien residuaalien sirontakuviot 

 

Taulukko 5 Whiten testi selittäville muuttujille 

Muuttuja Pr>ChiSq 

SIZE 0,223 

FOREIGN 0,035 

DE 0,094 

FCF 0,211 

DPB 0,415 

zFCF*DPB 0,108 
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Liite 3: Mallin residuaalitarkastelut 

 

Kuva 11 Residuaalien jakauma 

 

Kuva 12 Residuaalien sirontakuvio 
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Kuva 13 Cook's D: Outlier-havaintojen tarkastelu 

 

Kuva 14 Residuaalitarkastelujen yhteenveto 

  


