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1 Johdanto 

Tilintarkastusyhtiöiden laskuttamien oheispalvelumaksujen ja tilintarkastusmaksujen 

välistä yhteyttä ei ole toistaiseksi tutkittu suomalaisella yritysaineistolla. Tutkimusaihe 

on tärkeä, sillä tilintarkastajan riippumattomuus voi vaarantua, jos oheispalveluiden 

käyttäminen määrittää tilintarkastuksen kustannuksia. 

Tilintarkastuksen hinnoittelu yleistyi laskentatoimen tutkimusaiheena 1980-luvun 

alussa, vaikka eri maissa tilintarkastusta oli harjoitettu jo kauan aikaisemmin. 

Tilintarkastuksen hinnan tiedettiin määräytyvän tuntiveloituksen sekä tilintarkastajan 

käyttämän työajan perusteella. Siitä ei kuitenkaan ollut selvyyttä, mitkä tekijät 

ensisijaisesti vaikuttivat tilintarkastajan käyttämän työajan määrään. 

Yksi keskeisimmistä tilintarkastuksen hinnoittelun varhaisista tutkimuksista oli D.A. 

Simunicin (1980) julkaisu The Pricing of Audit Services: Theory and Evidence, jossa 

havaittiin korrelaatioita useiden eri tilinpäätöslukujen ja tilintarkastuskulujen välillä. 

Neljä vuotta myöhemmin Simunic (1984) jatkoi saman aihepiirin tutkimuksella, jossa 

löydettiin yhteys tilintarkastus- ja oheispalvelukulujen (NAS, non-audit services) välillä. 

Tämän jälkeen aiheen tutkiminen on hiljalleen yleistynyt, ja tutkimuskysymykseen on 

haettu vastausta lukuisien eri maiden yritysaineistoilla. 

Vuosituhannen vaihde oli tilintarkastuksen kannalta synkkää aikaa, sillä sitä varjostivat 

useiden suurten yhtiöiden talousskandaalit. Tunnetuimpia olivat muun muassa 

Enronin, WorldComin ja Adelphian tapaukset (Kulzick 2004, 43). Näiden skandaalien 

ja muiden taustasyiden takia Yhdysvalloissa tuli vuonna 2002 voimaan Sarbanes-

Oxley Act -lakimuutos, mikä muun muassa kavensi tilintarkastusyritysten 

mahdollisuuksia tarjota asiakkailleen oheispalveluita (Public Law 107-204, sec. 201). 

Tämä on keskeinen epäjatkuvuuskohta Yhdysvaltoihin liittyvissä tilintarkastuksen 

hinnoittelututkimuksissa. 

Sarbanes-Oxley Act -lakimuutosta seuranneena vuonna toteutettiin erityisen paljon 

tilintarkastukseen ja oheispalveluihin liittyviä tutkimuksia, sillä monen aiemman 

tutkimuksen tulokset olivat nyt vanhentuneita. Kuluneen kymmenen vuoden aikana 

aihetta on tutkittu vuosi vuodelta enemmän, ja aihepiirin tieteellisiä artikkeleita on 



2 

 

julkaistu moninkertainen määrä kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna1. 

Tilintarkastuksen hinnoittelua voidaankin pitää ajankohtaisena tutkimusaiheena tällä 

hetkellä. 

Koska kyse on tilintarkastukseen ja oheispalveluihin liittyvistä tutkimuksista, on niitä 

tulkittaessa otettava huomioon kunkin maan oheispalveluiden tarjoamiseen liittyvä 

lainsäädäntö. Esimerkiksi Suomen tilintarkastuslaki (TTL 459/2007) ei juuri ota kantaa 

oheispalveluiden tarjoamiseen edellyttäen, etteivät palvelut vaaranna tarkastajan 

riippumattomuutta, kun taas esimerkiksi Yhdysvalloissa oheispalveluiden tarjoamista 

on nykyisin huomattavasti rajoitettu (Public Law 107-204, sec. 201).  

Vaikka tilintarkastuskulujen ja tilintarkastusyhtiöiden laskuttamien oheispalvelukulujen 

välistä yhteyttä onkin tutkittu runsaasti eri maissa, olisi ilmiötä aiheellista tutkia myös 

suomalaisessa yrityskontekstissa. Tämän tutkielman tarkoituksena on paikata tätä 

tutkimuksellista aukkoa selvittämällä, voiko aiempien kansainvälisten tutkimusten 

tuloksia soveltaa myös suomalaiseen yritysmaailmaan. Aihetta tarkastellaan 

kvalitatiivisella tutkimuksella, jolla tavoitellaan ilmiön kuvaamista tekemättä kuitenkaan 

yleistäviä johtopäätöksiä. Koska kandidaatintutkielma ei vielä mahdollista ilmiön 

laajempaa tutkimista, tällä tutkimuksella pyritään ensisijaisesti luomaan pohjaa aiheen 

myöhemmälle kvantitatiiviselle jatkotutkimukselle Suomessa. 

1.1 Tutkimuskysymys ja sen rajaukset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvailla tilintarkastus- ja oheispalvelukulujen 

yhteyttä suomalaisessa kontekstissa. Tutkimuskysymys on, miten oheispalvelukulut 

vaikuttavat tilintarkastuskuluihin suomalaisissa small cap2 -pörssiyrityksissä. 

Tutkimuskysymyksen kautta haetaan vastauksia kahteen alakysymykseen. 

                                            

1 Ks. kuvio 1, s. 8. 

2 Small cap -yritykset tarkoittavat Helsingin pörssin tapauksessa yhtiöitä, joiden markkina-arvo on alle 
150 miljoonaa euroa (NASDAQ OMX Nordic 2014). 
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Tutkimuksen ensimmäinen alakysymys on, millä tavoin yhtiön toimiala vaikuttaa 

oheispalvelukulujen ja tilintarkastuskulujen suhteeseen. Empiirisessä osiossa on 

valittu tarkasteltavaksi kaksi selkeästi toisistaan poikkeavaa toimialaa, jotta 

mahdolliset toimialakohtaiset erot tulisivat hyvin esiin. Tutkittaviksi valitut toimialat ovat 

teknologia ja teollisuustuotteet ja -palvelut. 

Tutkimuksen toinen alakysymys on, millä tavoin tilintarkastusyritys vaikuttaa 

oheispalvelukulujen ja tilintarkastuskulujen suhteeseen. Vaikka kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa otoskoko on pieni, on pörssiyhtiöitä tarkastavia tilintarkastusyrityksiä 

sen verran vähän, että alakysymyksen tutkiminen on tässä yhteydessä mahdollista. 

Koska suomalaisten pörssiyhtiöiden tilintarkastus on paljolti big four3 -yritysten 

hallussa, lähes jokaisen listayhtiön on tarkistanut jokin näistä neljästä yhtiöstä 

(Tilintarkastuslautakunta 2014).  

Tämä tutkimus on rajattu tarkasteltavan maan, yritystyypin, yrityskoon ja toimialojen 

osalta. Tarkalla rajauksella on pyritty keskittymään tutkimuskysymyksen kannalta 

olennaiseen ja välttämään, että tutkimustulokset jäisivät pelkästään aihealueen 

yleiseksi kuvailuksi. 

Tutkimuksen ensimmäinen rajaus on, että siinä tarkastellaan vain suomalaisia yhtiöitä. 

Toinen rajaus koskee yritystyyppiä: tarkasteltavaksi on valittu vain pörssiyhtiöitä. Tämä 

valinta on tehty tutkimusaineiston hankinnan helpottamiseksi, sillä suomalaisten 

listayhtiöiden täytyy ilmoittaa tilintarkastuskulunsa julkisissa tilinpäätöksissään. 

Tilinpäätöstiedoissa tulee myös olla eriteltynä, kuinka paljon erilaisista oheispalveluista 

on maksettu tilintarkastusyhteisöille. (Arvopaperimarkkinayhdistys ry 2010, 23) Muiden 

yritysmuotojen tilintarkastuskulut eivät ole samalla tavoin julkisesti saatavilla. 

Kolmas rajaus tarkentaa aineiston pelkästään small cap -kokoluokan yrityksiin. Tätä 

rajausta puoltaa kaksi syytä. Ensinnäkin yrityskokoa rajaamalla otoskoko saatiin 

tutkimuksen kannalta sopivaksi ilman, että rajausten jälkeen tutkittavia yrityksiä olisi 

pitänyt karsia pois esimerkiksi arpomalla tutkittavat yritykset tai ottamalla aineistoon 

                                            

3 Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG ja PricewaterhouseCoopers (Tilintarkastuslautakunta 2014). 
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mukaan vain joka toinen yritys. Toisena syynä on tilintarkastuskulujen tarkkuus: 

alustavassa empiirisessä analyysissä keskisuurten ja suurten yritysten aineistolla tuli 

toistuvasti vastaan pyöristysongelmia. Kun yrityksen muut tilinpäätössummat ovat 

korkeita, myös tilintarkastuskulut on pyöristetty miljooniin yhden desimaalin 

tarkkuudella. Korrelaatioiden etsiminen kyseisistä summista ei ole mielekästä, 

etenkään kun oheispalvelukulut ovat usein olleet 0-50 000 euroa ja sen takia 

pyöristyneet 0,0 miljoonaan euroon. 

Neljäs rajaus liittyy toimialoihin: tutkimuksessa tarkastellaan yhtiöitä teollisuustuotteet 

ja -palvelut sekä teknologiatoimialoilta. Jaolla etsitään vastausta toiseen tutkimuksen 

alakysymyksistä, eli millä tavoin toimiala vaikuttaa tilintarkastus- ja oheispalvelukulujen 

suhteeseen. 

1.2 Tutkielman rakenne 

Tutkielma on jaettu viiteen lukuun, joista tämä ensimmäinen toimii johdantona 

tutkimukseen. Seuraava luku on kirjallisuuskatsaus tutkimuksen teoriataustaan, jossa 

kerrotaan aiemmista aihepiirin tutkimuksista ja tarkastellaan niiden tuloksia. 

Kolmas luku koskee empiiristä tutkimusta. Siinä kuvaillaan aineistoa, sen keräämistä, 

tutkimusprosessin kulkua ja lopuksi tutkimustuloksia. Neljäs luku sisältää empiirisestä 

osiosta tehtävät johtopäätökset. Viides, viimeinen luku sisältää tulosten pohdintaa 

sekä yhteenvedon tutkimuksesta. Lopussa tulkitaan myös tutkimuksen yleistettävyyttä 

ja esitetään mahdolliset jatkotutkimuskohteet. 
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2 Taustaa 

Tässä luvussa kerrotaan taustatietoa tilintarkastuksesta, tilintarkastusyritysten 

tarjoamista oheispalveluista ja tilintarkastuksen hinnoittelusta sekä tarkastellaan 

aiempien aihealueen tutkimusten tuloksia. 

2.1 Lakisääteinen tilintarkastus 

Tilintarkastusvelvollisuus on peräisin tilintarkastuslaista, mikä velvoittaa toimittamaan 

tilintarkastuksen vuosittain. Velvollisuus koskee lähtökohtaisesti kaikkia paitsi erittäin 

pieniä yrityksiä. Jos liikevaihdon, taseen loppusumman ja keskimääräisen 

henkilöstömäärän osalta pysytään raja-arvojen alapuolella tai raja ylitetään vain yhden 

tunnusluvun osalta, ei tilintarkastusta tarvitse toimittaa. (TTL 459/2007, 1 §, 4§) 

Pörssiyhtiöissä vähintään yksi tilintarkastajista on oltava KHT-tilintarkastaja tai KHT-

yhteisö (TTL 459/2007, 5§). Suurin osa KHT-tilintarkastajista on big four                               

-tilintarkastusyritysten palveluksessa. Koska näillä kansainvälisillä yhtiöillä on laajat 

resurssit kokonsa ansiosta, niitä käytetään useimmiten pörssiyhtiöiden 

tilintarkastuksessa. (Tilintarkastuslautakunta 2014) 

2.2 Oheispalvelut 

Tilintarkastajat voivat lakisääteisen tarkastuksen lisäksi tarjota erilaisia 

asiantuntijapalveluita. Ne voivat olla esimerkiksi verokonsultointia, lakipalveluita tai 

neuvontapalveluita. Oheispalveluiden – etenkin big four -yritysten tuottamien – käyttö 

on erittäin yleistä. Tämä on ymmärrettävää sikäli, että big four -yritysten 

asiantuntijapalvelujen kirjo on laaja, ja erilaisia kapeaan alaan erikoistuneita 

asiantuntijoita on kyseisissä yrityksissä runsaasti. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 28–

29) 

Oheispalveluiden tarjoamisen laajuuteen voidaan puuttua lainsäädännöllä. 

Tavoitteena on tällöin estää sellaisten tilintarkastuspalvelujen tarjoaminen, jotka 

voisivat vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuuden. Toisaalta jos tilintarkastajan 
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palkkioista valtaosa tulee oheispalveluista, voidaan riippumattomuus myös sen vuoksi 

nähdä kyseenalaisena.  

Eri maissa oheispalvelujen tarjoamiseen on puututtu eri tavoin. Erilaisten 

oheispalvelujen tarjoamista voidaan joko rajoittaa tai tilintarkastusyritysten 

asiakkaalleen teettämät oheispalvelut voidaan kieltää kokonaan. (Firth 2002, 662) 

Suomessa tilintarkastusyhtiö saa tarjota asiakkaalleen oheispalveluita suhteellisen 

vapaasti esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna. Vuonna 2002 voimaan tullut Sarbanes-

Oxley Act on kieltänyt kokonaan yhdysvaltalaisilta tilintarkastusyhtiöiltä tietynlaisten 

oheispalvelujen tarjoamisen asiakkailleen (Public Law 107-204, sec. 201). Tämän 

tutkimuksen tapauksessa on täten otettava huomioon, että yhdysvaltalaisessa 

yritysaineistossa havaitut ilmiöt ovat huonosti yleistettävissä suomalaiseen 

ympäristöön, sillä oheispalvelujen tarjoaminen tilintarkastusasiakkaille on sääntelyn 

takia Yhdysvalloissa vähäistä (Pandit & Rubenfield 2011, 36–37). 

2.3 Tilintarkastuksen hinnoittelu 

Tilintarkastajan palkkio määräytyy tyypillisesti tilintarkastajan tai -tarkastajien 

tuntipalkkion sekä tarkastuksen vaatiman ajan perusteella (Simunic 1980, 163–164). 

Suomessa pörssiyhtiöitä tarkastavien KHT-tilintarkastajien tuntipalkkio on tyypillisesti 

noin 200–300 euroa per työtunti (alv 0 %). Toisaalta tuntimäärästä riippumaton kiinteä 

hinnoittelu on yleistymässä, jossa tilintarkastaja ja asiakas sopivat kiinteästä palkkiosta 

etukäteen. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 201) 

Tilintarkastuslaissa (TTL 459/2007) ei oteta kantaa, mikä on kohtuullinen palkkio 

tilintarkastuksesta. Tilintarkastajan on kuitenkin huolehdittava resurssien 

riittävyydestä, eli hänen on voitava palkkionsa turvin suorittaa tilintarkastustehtävä 

hyvän tilintarkastustavan mukaisesti (Hallituksen esitys 194/2006, 17§). 

Tilintarkastuspalkkiota ei myöskään saa määritellä sellaisella tavalla, mikä vaarantaisi 

tilintarkastajan riippumattomuuden (TTL 459/2007, 3. 17§). 
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2.4 Aiemmat tutkimukset 

Oheispalvelujen vaikutuksesta tilintarkastuskuluihin on runsaasti tutkimusta. Alla 

taulukossa 1 on koottuna erilaisia näkökulmia aiheeseen, joista kerrotaan lisää 

seuraavissa kappaleissa. 

Taulukko 1. Aihealueen aiempia tutkimuksia. 

Tutkimus Keskeiset tulokset 

Simunic 1984 Tilintarkastus- ja oheispalvelukulujen välillä on positiivinen 

korrelaatio tarkastellussa yritysjoukossa. 

Palmrose 1986b Tarkasteltaessa erilaisia oheispalveluita kaikki 

oheispalvelukulut korreloivat tilintarkastuskulujen kanssa. 

Ezzamel et al. 1996 Iso-britannialaiset yritykset käyttävät erittäin runsaasti 

oheispalveluita ja niiden kulut korreloivat positiivisesti 

tilintarkastuskulujen kanssa. 

Dunmore & Shao 

2006 

Tilintarkastus- ja oheispalvelukulujen välillä ei havaittua 

korrelaatiota Uudessa-Seelannissa, mutta regressiomallin 

valinnalla on huomattava merkitys tuloksiin. 

Pandit & Rubenfield 

2010 

Sarbanes-Oxley Act aiheutti merkittävän nousun 

lakisääteisissä tilintarkastuskuluissa ja tilintarkastuksen 

kokonaiskustannuksissa. 

Krishnan & Yu 2011 Tilintarkastus- ja oheispalvelukulujen välillä on voimakas 

negatiivinen korrelaatio vuosien 2000–2006 yritysjoukossa. 

 

Tilintarkastusyhteisöjen tuottamista oheispalveluista on tehty runsaasti tutkimusta. 

Tutkimukset jakautuvat tyypillisesti kahteen näkökulmaan: tutkimusaiheena on 

useimmiten joko oheispalvelujen vaikutus tilintarkastajan riippumattomuuteen tai 

tilintarkastuskuluihin. Tässä kirjallisuuskatsauksessa on keskitytty mainituista 

tutkimusaiheista jälkimmäiseen, jotta fokus pysyisi tutkimuksen aihealueessa. 

Tilintarkastuskulujen ja oheispalvelukulujen välisestä yhteydestä on tehty tutkimuksia 

erilaisilla lähestymistavoilla aiheeseen, eri maissa ja eri sektoreiden yritysaineistoilla. 
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Tutkimusten lukumäärää eri vuosina on havainnollistettu kuviossa 1, josta voidaan 

havaita aiheen tutkimuksen huomattava yleistyminen viimeisimmän kymmenen 

vuoden aikana. 

 

Kuvio 1. Tilintarkastuksen hinnoitteluun liittyvät tutkimukset vuosittain (Scopus 2014).4 

 

Koska tarkasteltavan aihepiirin tutkimuksia on erittäin runsaasti ja toisaalta 

kandidaatintutkielma asettaa rajoitteensa kirjallisuuskatsauksen pituudelle, oli valitut 

tutkimukset rajattava tarkoin. Tämä osio on jaettu kolmeen aihepiiriin: varhaisia 

tutkimuksia, Sarbanes-Oxley Actin jälkeisiä tutkimuksia ja tutkimuksia Yhdysvaltojen 

ulkopuolelta. Kuhunkin osioon on valittu muutama keskeinen tutkimus kuvaamaan 

ilmiötä. Tarkasteltaviksi on valittu tutkimukset, joita voidaan pitää keskeisinä aiheen 

kannalta ja/tai joihin on viitattu runsaasti myöhemmissä aihepiirin julkaisuissa. 

                                            

4 Taulukko on mallinnettu hakemalla Scopus-tietokannasta tieteelliset artikkelit hakutermillä ”audit 
pricing” OR ”audit fees” ja rajaamalla aihealue kategoriaan business, management and accounting sekä 
economics, econometrics and finance. Vaikka hakuehdoilla kaikki aihealueen tutkimukset eivät 
välttämättä nouse esiin, tulokset antavat tutkimuksen kannalta hyödyllisen kuvan kehityksen suunnasta 
aihealueen tutkimisessa. 
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2.4.1 Varhaisia tutkimuksia 

Ensimmäisenä keskeisenä tilintarkastus- ja oheispalvelukuluja tarkastelleena 

tutkimuksena voidaan pitää Simunicin (1984) tutkimusta Auditing, Consulting, and 

Auditor Independence. Tutkimus oli jatkoa Simunicin (1980) aiemmalle tutkimukselle, 

jossa tarkasteltiin tilintarkastuksen hinnoittelua ja johdettiin tutkimustulosten pohjalta 

matemaattinen kaava tilintarkastuskulujen määrittelemiseksi. 

Simunicin uudemmassa tutkimuksessa otettiin selvää oheispalvelukulujen ja 

tilintarkastuskulujen yhteydestä. Tutkimusasetelma pohjautui kysymykseen, voisiko 

oheispalvelujen tuottamisella olla vaikutusta tilintarkastuksen hinnoitteluun ja toisaalta 

tilintarkastajan riippumattomuuteen. Tämän arveltiin olevan mahdollista, koska 

tilintarkastusyrityksen tilintarkastuksen ja oheispalvelut tuottavien yksiköiden välillä 

saattaisi tapahtua niin kutsuttua ”tiedon vuotoa” (knowledge spillover). (Simunic 1984, 

679–682) 

Tutkimuksessa havaittiin, että oheispalveluita ostaneiden yhtiöiden maksamat 

tilintarkastusmaksut olivat suurempia kuin sellaisten yhtiöiden, jotka eivät olleet 

ostaneet oheispalveluita. Tulosten tulkinnassa kuitenkin painotettiin alhaista 

yleistettävyyttä ja lisätutkimuksen tarvetta. Yhtenä jatkotutkimuskohteena esitettiin 

oheispalveluiden hajauttamista pienempiin tutkittaviin osiin siten, että tarkasteltaisiin 

erilaisten oheispalveluiden vaikutusta tilintarkastuskuluihin. (Simunic 1984, 699–700) 

Palmrose jatkoi aiheen tutkimista Simunicin (1984, 700) ehdottamalla 

jatkotutkimusasetelmalla. Palmrose erotteli tutkimuksessaan oheispalvelut 

laskentatoimeen liittyviin palveluihin (accounting-related MAS), laskentatoimeen 

liittymättömiin palveluihin (nonaccounting MAS) ja veroneuvontaan (tax). Hän otti 

tarkasteluun mukaan myös muiden kuin yhtiötä tarkastaneiden tilintarkastusyritysten 

tuottamat oheispalvelukulut, jotta Simunicin kuvailemaan tiedon vuotoon saataisiin 

lisää selvyyttä. Hypoteesina tämän osalta oli, etteivät kyseisten tilintarkastusyritysten 

tuottamat oheispalvelut vaikuttaisi tilintarkastuskuluihin, koska tiedon vuoto ja toisaalta 

palvelujen yhteisestä tuottamisesta koituva kustannushyöty ei olisi mahdollista. 

(Palmrose 1986b, 405–406) 
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Palmrosen tutkimuksessa havaittiin kaikkien kolmen eri kategorian 

oheispalvelukulujen korreloivan tilintarkastuskulujen kanssa. Toisaalta sama yhteys 

havaittiin tilintarkastuskulujen ja muiden yritysten tuottamien oheispalvelukulujen 

välillä. (Palmrose 1986b, 410–411) Tämä tulos oli Simunicin (1984, 680) 

tutkimuksessa esitettyjen ajatusten vastainen, sillä eri yritysten välillä Simunicin 

kuvailema tiedon vuotaminen ei olisi mahdollista. Havainnosta ei kuitenkaan tehty 

pidemmälle vietyjä johtopäätöksiä, sillä tutkimusaineisto sisälsi suhteellisen vähän 

yrityksiä, jotka olivat ostaneet oheispalveluita muilta kuin heidän tilintarkastuksensa 

teettäneeltä yritykseltä (Palmrose 1986b, 411). 

Palmrose ehdottaa, että jälkimmäinen havainto voisi kuitenkin tukea Simunicin 

päätelmiä, sillä suurin osa tutkituista yrityksistä osti oheispalvelunsa 

tilintarkastusyritykseltään. Mahdollinen selitys tälle olisi, että tilintarkastusyritys saisi 

aikaan kustannussäästöjä molempien palveluiden tuottamisella, ja sen takia asiakas 

näkisi kannattavaksi ostaa kyseiset palvelut tilintarkastuksen toimittaneelta yritykseltä. 

(Palmrose 1986b, 411) 

Sekä Simunicin että Palmrosen tutkimusaineisto kerättiin kyselytutkimuksella, sillä 

tilintarkastusyhtiöt eivät olleet halukkaita luovuttamaan laskutustietojaan, ja toisaalta 

tutkimusten toteuttamisaikaan yritysten tilintarkastuskuluja ei kirjattu Yhdysvalloissa 

mihinkään julkisesti ylös. Täten molemmissa tutkimuksissa luotiin kyselylomakkeet, 

joita lähetettiin suurelle joukolle yrityksiä tutkimusaineiston hankkimiseksi. (Palmrose 

1986a, 102–103; Palmrose 1986b, 406–407; Simunic 1984, 689–690) 

Tutkimusaineiston hankintatavan vuoksi kyseisten tutkimusten reliabiliteettia ei voida 

pitää erityisen korkeana. Ensinnäkin osa yrityksistä jätti vastaamatta kyselyyn 

molemmissa tutkimuksissa ja on mahdollista, että näillä aineiston ulkopuolelle jääneillä 

yrityksellä olisi ollut joitakin yhtenäisiä piirteitä (Palmrose 1986a, 102–103; Simunic 

1984, 689). Toiseksi yritysten antamat tiedot saattoivat olla virheellisiä esimerkiksi 

liiallisen pyöristämisen takia. Täten jatkotutkimuksen tarve oli tässä vaiheessa 

ilmeinen, mikäli ilmiön tarkempi tutkiminen olisi myöhemmin keksittävillä menetelmillä 

mahdollista. 
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2.4.2 Sarbanes-Oxley Actin jälkeisiä tutkimuksia 

Sarbanes-Oxley Act -lakimuutoksen jälkeen oheispalvelujen tarjontaa jouduttiin 

rajoittamaan runsaasti tilintarkastusyrityksissä (Public Law 107-204, sec. 201). Tämän 

seurauksena yhdysvaltalaiset tutkimukset, jotka käyttävät vuotta 2002 edeltänyttä 

dataa, kuvaavat tilintarkastuksen hinnoittelukysymyksiä huonosti nykytilanteessa. 

Aihealueen varhaisista tutkimuksista poiketen uudempien yhdysvaltalaisten 

tutkimusten aineisto on kerätty tilinpäätöksistä tai Internetin tietokannoista, kuten 

esimerkiksi AuditAnalyticsistä. Koska kyseisistä lähteistä hankitut tunnusluvut 

pohjautuvat tilintarkastettuihin virallisiin dokumentteihin, niiden reliabiliteettia voidaan 

pitää erittäin hyvänä, toisin kuin haastatteluilla kerättyjen tunnuslukujen. Toisaalta 

koska tietokannat mahdollistavat tutkimusdatan helpon keräämisen isosta 

yritysjoukosta, näiden tutkimusten otoskoot ovat tyypillisesti erittäin suuria, mikä on 

myös omiaan nostamaan reliabiliteettia. 

Välittömästi Sarbanes-Oxley Act-lakimuutoksen jälkeen alettiin tutkia lakimuutoksen 

seurauksia, yleensä tilintarkastajan riippumattomuuden kannalta. Vuonna 2003 

julkaistiinkin poikkeuksellisen paljon aihepiirin tutkimuksia5. Muutosta voitiin tosin 

tarkastella tilintarkastuksen hinnoittelun kannalta vasta myöhemmin, sillä laajamittaista 

kvantitatiivista tarkastelua varten tarvittaisiin yritysten tilintarkastuskulutietoja usean 

vuoden ajalta. 

Pandit & Rubenfield tarkastelivat aihetta vuosien 2002–2007 yritysaineistolla. 

Tutkimusotokseksi valittiin tarkastelukauden aikana pörssissä listatut, kokokriteerit 

ylittävät yhtiöt, joita oli tarkastanut koko aikajakson sama big four -tilintarkastusyhtiö. 

Tutkimusaineistoksi kerättiin 434 yrityksen tilintarkastustiedot kuuden vuoden ajalta. 

(Pandit & Rubenfield 2010, 34–36) 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten Sarbanes-Oxley Act on vaikuttanut 

tilintarkastusyhtiöiden tarjoamiin oheispalveluihin ja toisaalta niiden aikaansaamaan 

                                            

5 Ks. kuvio 1 sivulla 2. 
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tulovirtaan tilintarkastusyrityksissä. Ilmiön kehitystrendin tutkiminen lakimuutoksen 

jälkeisinä vuosina mahdollistettiin tarkastelemalla ilmiötä kuuden vuoden aikavälillä. 

Virhetulkintojen estämiseksi aineisto rajattiin tarkoin: esimerkiksi yhtiöitä, joiden 

tilintarkastaja oli vaihtunut, ei otettu tarkasteluun mukaan (vrt. esim. Simunic 1984; 

Palmrose 1986b). Tällä estettiin tilintarkastuskulujen nousun esiintyminen 

tapauksissa, joissa uusi tilintarkastaja joutui käyttämään runsaasti aikaa uuteen 

asiakkaaseen tutustumiseen. (Pandit & Rubenfield 2010) 

Tutkimuksessa havaittiin, että lakimuutos ei ole saanut aikaan niitä muutoksia, joita 

lakia säätäessä suunniteltiin. Vaikka oheispalveluiden maksut olivat pienentyneet 

tarkastelluissa yrityksissä, lakisääteiset tilintarkastuskulut – ja sitä myötä 

tilintarkastusyritysten veloittamat kokonaiskulut – olivat kasvaneet huomattavasti. Näin 

ollen Pandit & Rubenfield ehdottavat, että nykytilanteessa lakimuutoksen jälkeisenä 

ajanjaksona lainsäätäjien sekä yritysjohdon tulisi kiinnittää enenevissä määrin 

huomiota tilintarkastuksen kokonaispalkkioihin sen sijaan, että tarkkaillaan suurimmilta 

osin oheispalveluiden palkkiotasoa. (Pandit & Rubenfield 2010, 37–40) 

Vaikka tutkimusotos on suurehko ja tutkimusdataa on monen vuoden ajalta, tuloksia 

voidaan pitää vasta alustavina. Osa kustannusten noususta on voinut johtua 

uudistuneen lain kohdasta, jossa tilintarkastajia vaaditaan raportoimaan 

näkemyksensä asiakkaan taloudellisen raportoinnin sisäisten kontrollien 

tehokkuudesta (Cosgrove & Niederjohn 2008, 32; Public Law 107-204, sec. 404). Tätä 

tukee havainto, että tilintarkastuskustannusten nousu on ollut voimakkainta vuonna 

2004, jolloin kyseinen lain kohta tuli voimaan (Pandit & Rubenfield 2010, 37). Osa 

kustannusten noususta ensimmäisten tarkasteluvuosien aikana on myös voinut johtua 

ylimääräisestä ja poikkeuksellisen laajasta tarkastuksesta, jonka tilintarkastaja on 

tehnyt lakimuutokseen johtaneiden yritysskandaalien takia (Pandit & Rubenfield 2010, 

38). Toisaalta kyseiset kustannukset ajoittuvat ainoastaan tarkastelujakson 

ensimmäisille vuosille, joten ne eivät voi juurikaan vaikuttaa tutkimuksesta tehtäviin 

johtopäätöksiin aineiston tarkasteluvälin ollessa kuusi vuotta. 

Krishnan & Yu (2011) tekivät aiheesta tutkimuksen samankaltaisella lähtöasetelmalla. 

Kuten Pandit & Rubenfield (2010, 39) mainitsivat, aihetta tulisi tutkia lisää, jotta 

voitaisiin varmuudella esittää, että tilintarkastuskulujen nousu vuoden 2002 jälkeen on 
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johtunut nimenomaan Sarbanes-Oxley Actista. Krishnanin & Yun (2011) 

tutkimuksessa haettiin vastausta tähän laajan tutkimusotoksen avulla. 

Tutkimuksen pääongelma oli tässäkin tutkimuksessa, miten vuoden 2002 lakimuutos 

on vaikuttanut tilintarkastuksen hinnoitteluun. Tämän lisäksi tutkimusaineiston rajaus 

tehtiin siten, että tarkasteluvälille sisältyi sekä Sarbanes-Oxley Actia edeltäviä että sen 

jälkeisiä vuosia.  (Krishnan & Yu 2011, 230) Täten tuloksien tulkitseminen on ollut 

helpompaa, kun vertailu on voitu tehdä samalla tavalla kerättyihin aikaisempien 

vuosien tuloksiin. 

Tutkimuksen lähestymistapa yritysaineiston rajaukseen eroaa aikaisemmasta 

tutkimuksesta. Siinä missä Pandit & Rubenfield (2010, 34–37) rajasivat tutkittavan 

yritysjoukon tarkoin ja kapeasti, Krishnan & Yu (2011, 236–239) keräsivät 

tarkasteltavaksi erittäin suuren aineiston. Epäkelpojen ja outlier-havaintojen poiston 

jälkeen otoskooksi saatiin 3 110 yritystä, mitä voidaan pitää erittäin laajana otoksena 

tämän kaltaisessa tutkimuksessa (Krishnan & Yu 2011, 236–237; vrt. Pandit & 

Rubenfield 2010, 34–37). 

Krishnanin & Yun (2011) tutkimuksessa havaitaan tilastollisesti merkittävä negatiivinen 

korrelaatio tilintarkastus- ja oheispalvelukulujen välillä koko tarkastelujaksolla. 

Kyseinen korrelaatio on helpommin selitettävissä kuin positiivinen korrelaatio: tällöin 

tarvittavien työtuntien määrä vähemee, kun tilintarkastusyhtiön yksikkö saa tietoa 

tilintarkastuskohteesta toiselta yksiköltä. Korrelaatio ei kuitenkaan ole yhdenmukainen 

useiden aikaisempien tutkimusten kanssa (Krishnan & Yu 2011, 244; vrt. esim. 

Palmrose 1986b, Simunic 1984). Tutkimuksessa esitetään myös, että Simunicin (1984, 

681–682) kuvailemaa tiedon vuotoa tapahtuisi sekä oheispalveluiden teettäjiltä 

tilintarkastuksen teettäjiä päin että tilintarkastuksen teettäjiltä oheispalveluiden 

teettäjiä päin (Krishnan & Yu 2011, 230). 

2.4.3 Tutkimuksia Yhdysvaltojen ulkopuolelta 

Ezzamel, Gwilliam & Holland tarkastelivat tutkimuksessaan tilintarkastus- ja 

oheispalvelukulujen yhteyttä iso-britannialaisella aineistolla. Aihetta oli vuonna 1996 

tutkittu niukasti kyseisen maan yritysten osalta, vaikka Isossa-Britanniassakin 
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oheispalvelut olivat nousseet keskeiseksi tulonlähteeksi tilintarkastusyrityksille. 

(Ezzamel et al. 1996, 3–4) 

Yhdysvalloista poiketen tutkimuksen aikaan Isossa-Britanniassa pörssiyhtiöiden täytyi 

sisällyttää tilintarkastuskulut tilinpäätöksiinsä. Vuonna 1991 voimaan tullut laki vaati 

tämän lisäksi yhtiöitä ilmoittamaan summat, joita ne olivat maksaneet 

oheispalveluistaan. Tältä pohjalta tutkimuksella pyrittiin ottamaan selvää, esiintyykö 

iso-britannialaisella aineistolla vastaavia tuloksia kuin toisaalla toteutetuissa 

aiemmissa tutkimuksissa. (Ezzamel et al. 1996, 5–6) 

Tutkimuksen aineisto kerättiin suoraan yhtiöiden tilinpäätöksistä. Tilinpäätökset 

hankittiin ottamalla yhteyttä valikoituihin yrityksiin ja pyytämällä niitä postittamaan 

tilinpäätösdokumenttinsa. (Ezzamel et al. 1996, 6) Vaikka tilinpäätöksiin kirjattujen 

tilintarkastus- ja oheispalvelukulujen reliabiliteettia voidaan pitää varhaisten 

tutkimusten (esim. Palmrose 1986b, Simunic 1984) kyselylomakkeilla kerättyjä tietoja 

korkeampana, tämäkin tutkimuksen reliabiliteetti kärsi vastaamatta jättäneiden 

yritysten takia. Huomattava määrä yrityksiä ei vastannut pyyntöön lähettää 

tilinpäätöksensä, joten on mahdollista, että kyseiset yritykset mukaan otettuina 

tutkimustulokset olisivat olleet toisenlaiset (Ezzamel et al. 1996, 6). 

Tutkimuksessa havaitaan positiivinen korrelaatio tilintarkastuskulujen ja 

oheispalvelukulujen välillä samalla tavoin kuin esimerkiksi Simunicin (1984) ja 

Palmrosen (1986b) aiemmissa tutkimuksissa. Havaitun korrelaation lisäksi 

tutkimuksessa on huomionarvoista, että tutkitut yritykset olivat ostaneet erityisen 

runsaasti oheispalveluita: niihin käytetty rahasumma oli 98 prosenttia 

tilintarkastuskuluista, eli ne aikaansaivat huomattavan tulolähteen 

tilintarkastusyrityksille. Ezzamel et al. huomauttavatkin, että kyseinen havainnon 

perusteella huoli oheispalveluiden tuottamisen seuraamuksista tilintarkastajan 

riippumattomuudelle on aiheellinen. (Ezzamel et al. 1996, 13–14) 

Dunmore & Shao (2006) tutkivat tilintarkastus- ja oheispalvelukulujen suhdetta Uuden-

Seelannin yritysaineistolla. Tutkimusasetelma oli mielenkiintoinen, sillä tutkimuksen 

julkaisuaikaan vuonna 2006 aihealueen tutkimus keskittyi suurilta osin Sarbanes-

Oxley Actin vaikutusten tarkastelemiseen yhdysvaltalaisessa yrityskontekstissa. 
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Tutkimuksessa käytettiin aineistona uusi-seelantilaisten pörssiyritysten vuoden 2002 

tilinpäätöksiä (Dunmore & Shao 2006, 40). Kuten Isossa-Britanniassa, 

tilintarkastuskulujen ja siihen liittyvien muiden kulujen ilmoittaminen oli Uudessa-

Seelannissa tutkimuksen tekoaikaan pakollista, joten aineiston kerääminen oli 

helppoa. Koska kyseessä on pienehkö valtio, on pörssiin listautuneita yhtiöitä 

suhteellisen vähän. Aineiston rajaamisen jälkeen otoskooksi saatiin 86 yritystä, mitä ei 

voida pitää kovin laaja-alaisena, mutta kuitenkin tyydyttävänä ilmiön kuvaamisen 

kannalta (Dunmore & Shao 2006, 40). 

Lopputuloksena Dunmore & Shao eivät löytäneet korrelaatiota uusi-seelantilaisten 

yritysten tilintarkastus- ja oheispalvelukulujen välillä käyttäessään omaa 

kvantitatiivisen tutkimuksen malliaan. Tekemällä muutamia muutoksia tutkimusmalliin 

havaittiin tilastollisesti merkittävä positiivinen korrelaatio tarkasteltujen kulujen välillä. 

Tämän takia tekijät huomauttavat, että vastaavissa tutkimuksissa käytettyjen 

regressiomallien jatkokehitys olisi aiheellista. (Dunmore & Shao 2006, 32, 43–44) 
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3 Empiirinen osio: oheispalvelukulujen vaikutus tilintarkastuskuluihin 

Tässä luvussa kerrotaan toteutetusta empiirisestä tutkimuksesta, jolla etsittiin 

ratkaisuja tutkimuskysymykseen ja sen alakysymyksiin. Luvun ensimmäisessä osassa 

kuvaillaan aineistoa, jonka jälkeen kerrotaan tutkimusprosessista. Viimeisenä 

esitetään tutkimuksen tulokset. 

3.1 Aineiston kuvaus 

Tutkimukselle sopivaksi otoskooksi valittiin noin 20–30 havaintoa. Tällä tavoin aineisto 

olisi riittävän suuri kvalitatiivisia päätelmiä varten, mutta ei toisaalta paisuisi liian 

suureksi työn laajuusvaatimukset huomioon ottaen. Jos tutkimus olisi kvantitatiivinen, 

aineistoksi olisi ollut aiheellista valita kaikki Helsingin pörssin yritykset ilman tarkempaa 

rajausta. Koska kyseessä on kuitenkin kvalitatiivinen tutkimus työn asettamien 

laajuusrajoitteiden takia, aineistoa täytyi rajata. 

Tämän aihepiirin kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistoa voi rajata eri tavoin: 

tarkasteltavaksi voidaan valita esimerkiksi joka viides yritys, kaikkien yritysten joukosta 

voidaan arpoa valitun otoskoon verran yrityksiä tarkasteluun tai tutkimus voidaan rajata 

koskemaan vain tiettyjä yrityksiä siten, että tuloksena saadaan sopiva määrä 

havaintoja. Tässä tutkimuksessa on päädytty mainituista vaihtoehdoista 

jälkimmäiseen, sillä se on samalla mahdollistanut toimialan vaikutusten tarkastelun. 

Toimialan vaikutuksen tarkastelu ei olisi mahdollista, jos tarkasteltavat yritykset olisi 

valittu muulla menetelmällä, sillä Helsingin pörssissä on 10 eri toimialaa (NASDAQ 

OMX Nordic 2014). Tällöin tiettyä toimialaa ei edustaisi riittävä määrä yhtiöitä, jolloin 

johtopäätöksiä toimialan vaikutuksesta ei voisi tehdä. Toisaalta aineistoon saattaisi 

päätyä vahvasti muista poikkeavia havaintoja toimialoilta, joilla on vain yksi tai 

muutama yhtiö. Esimerkiksi öljy ja kaasu on Helsingin pörssissä tällainen toimiala, 

johon kuuluu ainoana yhtiönä öljynjalostaja Neste Oil (NASDAQ OMX Nordic 2014). 

Jo tutkimuksen aikaisessa vaiheessa tarkasteltavaksi rajattiin vain pienet eli small cap 

-yhtiöt, sillä keskikokoisten (mid cap) ja etenkin suurikokoisten (large cap) yhtiöiden 

tapauksessa lakisääteiset tilintarkastuskulut ja niihin liittyvät oheiskulut on pyöristetty 



17 

 

tutkimuksen kannalta hankalasti. Kyseisissä yhtiöissä tilinpäätöksen summat on 

tyypillisesti pyöristetty miljooniin euroihin yhdellä desimaalilla. Tämä on tutkimuksen 

kannalta ongelmallista, sillä luvut ovat erittäin epätarkkoja. Tämä korostui 

keskisuurissa yrityksissä, joissa oheispalvelukuluiksi on usein kirjattu 0,0 eli 0–50 000 

euroa tai 0,1 eli 50 000–150 000 euroa. Sen sijaan small cap -yritysten joukossa 

tilintarkastukseen liittyvät kulut on ilmoitettu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

tuhansina euroina, mikä mahdollistaa korrelaatioiden etsimisen paljon paremmin. 

Kun päätös yrityskoon rajauksesta oli tehty, täytyi vielä päättää tarkasteltavat toimialat. 

Tavoitteena oli löytää 2–3 toimialan joukko, jossa toimialat eroaisivat huomattavasti 

toisistaan ja jotka valitsemalla otoskooksi saataisiin suurin piirtein tavoiteltu otoskoko 

20–30 otosta. Helsingin pörssin virallinen toimialajaottelu ja toimialoihin kuuluvien 

yritysten määrä on eritelty alla taulukossa 2. Oikea sarake kuvaa potentiaalisen 

tutkimusotoksen kokoa, eli konkreettisesti yritysten määrää. Tämän takia taulukon 

yhtiömäärä voi poiketa kyseiseen toimialaan kuuluvien osakkeiden määrästä, sillä 

saman yhtiön eri osakesarjat on laskettu yhdeksi yhtiöksi tässä yhteydessä. 

Taulukko 2. Small cap -yhtiöiden jakauma toimialoittain Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Nordic 2014; 
Pörssisäätiö 2014). 

Toimiala6 Yhtiöitä7 

Kulutuspalvelut 5 

Kulutustavarat 6 

Perusteollisuus 3 

Rahoitus 8 

Teknologia 13 

Teollisuustuotteet ja -palvelut 22 

Terveydenhuolto 2 

Tietoliikennepalvelut 0 

Yleishyödylliset palvelut 0 

Öljy ja kaasu 0 

                                            

6 Pohjoismaisten pörssien toimialojen suomenkieliset käännökset vaihtelevat lähteestä riippuen. Tässä 
on käytetty Pörssisäätiön Internet-sivuilla esitettyjä toimialanimiä (Pörssisäätiö 2014). 

7 Laskemalla saman yhtiön eri osakesarjat yhdeksi yhtiöksi. 
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Kuten taulukosta voidaan havaita, kannattavaksi toimialavalinnaksi osoittautui 

teknologia sekä teollisuustuotteet ja -palvelut. Kyseiset toimialat valitsemalla 

alustavaksi otoskooksi saatiin 35. Valitut toimialat myös erosivat toisistaan 

huomattavasti, kuten oli tarkoitus. 

Tutkimusdata kerättiin suoraan tarkasteltavien yritysten viimeisimmäksi julkaisemista 

tilinpäätöksistä, jotka hankittiin lataamalla ne kyseisten yritysten sijoittajasivuilta 

Internetistä. Tilinpäätökset olivat vuodelta 2013 tammikuun ja joulukuun väliltä, sillä 

kaikki tarkastellut yritykset käyttivät tilikautenaan kalenterivuotta. Yksikään yritys ei niin 

ikään käyttänyt 12 kuukaudesta poikkeavaa tilikautta kyseisenä vuonna. 

Tilintarkastuskulut ja tilintarkastusyhteisöjen tuottamien oheispalvelujen kulut ovat 

tilinpäätöksissä pakollinen tieto, joten tarvittavat tunnusluvut olivat helposti saatavilla 

(Arvopaperimarkkinayhdistys ry 2010, 23). 

Kaikki tilinpäätöksistä hankitut luvut ovat peräisin konsernitilinpäätöksistä. Jos yhtiö oli 

ostanut oheispalveluita useilta eri tilintarkastusyhtiöiltä, vain lakisääteisen 

tilintarkastajan oheispalvelukulut otettiin tutkimuksessa huomioon, sillä tutkimuksen 

tavoitteena on tarkastella, aiheuttaako molempien palvelujen tuottaminen 

kustannusetuja tilintarkastusyhtiölle Simunicin (1984, 680) esittämän tiedon 

vuotamisen takia. 

Kuitenkin muutamia havaintoja piti jättää pois tarkastelusta puutteellisten tietojen, eri 

tilintarkastusyhteisöille maksettujen summien epäselvyyden tai tutkimuksen kannalta 

sopimattoman pyöristyksen takia (Componenta 2014, 21; Okmetic 2014, 45; Revenio 

Group 2014). Kun epäkelvot kolme yhtiötä jätettiin pois tutkimusaineistosta, lopulliseksi 

otoskooksi saatiin 32. Lopullista aineistoa on kuvattu alla taulukossa 3. 

Taulukko 3. Tutkimusaineiston kuvailu. 

Tilintarkastaja Kpl Toimiala Kpl Oheispalveluita Kpl 

KPMG 14 Teollisuustuotteet ja -palvelut 20 Kyllä 29 

Ernst & Young 11 Teknologia 12 Ei 3 

PricewaterhouseCoopers 5     

Moore Stephens Rewinet 2     
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Otoskoon tavoite ylittyy hiukan, mutta siitä ei ole tutkimuksen kannalta haittaa, toisin 

kuin olisi ollut tavoitteen alittuessa. 

3.2 Tutkimusprosessin kuvaus 

Empiirinen osio toteutetaan kvalitatiivisena tutkimuksena, eli sillä pyritään kuvailemaan 

oheispalvelukulujen vaikutusta tilintarkastuskuluihin. Ilmenevistä tutkimustuloksista ei 

täten voi tehdä yleistäviä johtopäätöksiä. Kyse on sen sijaan laajaa, kvantitatiivista 

tutkimusta kapeammasta tutkimuksesta, jonka perusteella aiheen jatkotutkimus 

saattaa osoittautua aiheelliseksi. 

Tilintarkastuskulujen ja oheispalvelukulujen voidaan olettaa korreloivan positiivisesti, 

sillä tarkastuskohteen koon kasvaessa sekä tilintarkastus että lisäpalvelut vaativat 

enemmän työtä tilintarkastusyritykseltä. Tämän vaikutuksen poistamiseksi 

tarkasteluun on otettu mukaan yhtiöiden varat. Yhtiön varat on toistuvasti havaittu 

hyväksi tilintarkastuskulujen määrittäjäksi (esim. Suomessa: Ittonen & Peni 2012, 12–

15; Norjassa: Firth 1997, 518, 522; Yhdysvalloissa: Krishnan & Yu 2011, 238–240). 

Täten tässä tutkimuksessa edellä mainitut seikat huomioidaan tarkastelemalla 

tilintarkastuskulujen suhdetta yhtiön varoihin, minkä jälkeen keskitytään 

tarkastelemaan keskiarvosta merkittävästi poikkeavia yritysjoukkoja. 

Päätutkimusongelman ratkaisuja tarkasteltaessa tutkitaan samanaikaisesti 

alakysymyksiä, eli vaikuttavatko tilintarkastusyritys ja/tai yrityksen toimiala 

tarkasteltujen kulujen suhteeseen. Tilintarkastusyhtiöön liittyvä tarkastelu tehdään 

kahden tutkimusaineistossa esiintyvän big four -yrityksen, Ernst & Youngin ja KPMG:n 

kesken. 32 tarkastellusta yrityksestä vain kaksi oli muiden kuin big four                                  

-tilintarkastusyrityksen tarkastamia, joten niitä ei tarkasteltu alaongelman kannalta. 

Toisaalta big four -yrityksistä Deloitte ei toiminut yhdenkään tutkitun yhtiön 

tilintarkastajana ja PricewaterhouseCoopers oli viiden eri yhtiön tilintarkastaja, mikä ei 

ollut riittävä määrä asianmukaista vertailua varten. 

Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa yhtiöt on klusteroitu tilintarkastuskulujen mukaan. 

Jaottelu on toteutettu siten, että yhtiöille on laskettu suhdeluvut yhtiön lakisääteisestä 

tilintarkastuksesta muodostuvien kulujen ja kokonaisvarojen välille. Tämän jälkeen 
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jokaiselle yhtiölle on laskettu oheispalvelukulujen ja lakisääteisten tilintarkastuskulujen 

välinen suhdeluku.  

Yhtiöt on lopuksi laitettu järjestykseen lakisääteisten tilintarkastuskulujen ja varojen 

suhdeluvun perusteella, josta alimmat 25 prosenttia havainnoista on valittu 

edustamaan keskimääräistä matalampia tilintarkastuskuluja, korkeimmat 25 prosenttia 

havainnoista keskimääräistä korkeampia tilintarkastuskuluja ja jäljelle jäävä, 

edeltävien ryhmien väliin asettuva 50 prosentin osuus edustamaan keskimääräisiä 

tilintarkastuskuluja. Prosessi on toistettu suodattamalla aineisto toimialan ja 

tilintarkastusyhteisön mukaan. Tulokset on taulukoitu esittämällä jaottelun mukaisesti 

kunkin osion oheispalvelukulut:tilintarkastuskulut-suhdeluku ja ilmoittamalla 

havaintojen lukumäärä. 

3.3 Tutkimuksen tulokset 

Tutkimuksen tulokset on kerätty alle taulukkoon 4. Esitetyt luvut ovat laskettuja 

suhdelukuja, joiden muutoksia tutkitaan seuraavissa kolmessa alakappaleessa. 

Alakappaleista ensimmäinen vastaa päätutkimuskysymykseen, ja kaksi sen jälkeistä 

kappaletta alakysymyksiin. 

Taulukko 4. Empiirisen tutkimuksen tulokset. 

  Toimialajaottelu 
Tilintarkastusyhteisö-

jaottelu8 

 
Koko 

aineisto 
Teknologia 

Teollisuustuotteet 

ja -palvelut 

Ernst & 

Young 
KPMG 

Korkeat 

tilintarkastuskulut 
0,56 0,16 0,72 1,14 0,36 

Keskimääräiset 

tilintarkastuskulut 
0,67 0,98 0,57 0,29 0,77 

Matalat 

tilintarkastuskulut 
0,65 0,78 0,49 0,31 0,57 

Havainnot 32 12 20 11 14 

                                            

8 Vain Ernst & Young ja KPMG ovat tarkastelussa mukana, sillä muista yrityksistä ei ollut riittävästi 
havaintoja jatkotutkimusta varten. 
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Myös seuraavissa alakappaleissa esitetään vastaavia tilintarkastuskulujen ja 

oheispalvelukulujen suhdelukuja. Kyseisissä kappaleissa niistä on käytetty 

yhtenäisesti nimitystä suhdeluku. 

3.3.1 Oheispalvelukulujen vaikutus tilintarkastuskuluihin 

Päätutkimuskysymykseen liittyvät, koko tutkimusaineistolle lasketut suhdeluvut ovat 

koottuna alla taulukossa 5. 

Taulukko 5. Oheispalvelukulujen suhde tilintarkastuskuluihin. 

 Suhdeluku Suunta Muutos 

Korkeat tilintarkastuskulut 0,56 - 0,11 

Keskimääräiset tilintarkastuskulut 0,67   

Matalat tilintarkastuskulut 0,65 - 0,02 

 

Koko aineistolle lasketuissa tunnusluvuissa ei voida havaita useissa aiemmissa 

tutkimuksissa löydettyä negatiivista tai positiivista korrelaatiota, kun käytössä on 

aiemmin kuvailtu yritysten klusterointimenetelmä. Korkeisiin tilintarkastuskuluihin 

siirryttäessä muutos on -11 prosenttiyksikköä ja mataliin tilintarkastuskuluihin 

siirryttäessä -2 prosenttiyksikköä. 

Sekä korkeiden että matalien tilintarkastuskulujen ryhmässä suhdeluku laskee 

verrattuna keskimääräisten tilintarkastuskulujen ryhmään. Muutosten suunta on 

erikoinen, sillä se on negatiivinen molempiin suuntiin. Se ei saa myöskään tukea 

aiemmista tutkimuksista. Toisaalta matalien tilintarkastuskulujen ryhmässä 

suhdeluvun muutos on vain kaksi prosenttiyksikköä, mikä on niin pieni muutos, että 

suhdeluku voitaisiin myös tulkita pysyvän muuttumattomana. 

Tuloksista voidaan lisäksi havaita, että oheispalveluiden käyttö on suomalaisten small 

cap -pörssiyritysten keskuudessa runsasta ainakin tarkastelluilla kahdella toimialla. 

Esimerkiksi keskimääräisten tilintarkastuskulujen ryhmässä tilintarkastuksen 
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suorittanut yritys on saanut keskimäärin 40 prosenttia tuloistaan oheispalveluiden 

kautta9. 

3.3.2 Toimialajaottelu 

Toimialan vaikutuksen tutkimista varten aineisto rajattiin sisältämään vain yhden 

toimialan yrityksiä. Toimenpide tehtiin molemmille mukana olleille toimialoille, ja näin 

aikaansaadut tulokset on koottu alle taulukkoon 6. 

Taulukko 6. Oheispalvelukulujen suhde tilintarkastuskuluihin toimialoittain. 

 Teknologia Teollisuustuotteet ja -palvelut 

 Suhdeluku Suunta Muutos Suhdeluku Suunta Muutos 

Korkeat TT-kulut 0,16 - 0,82 0,72 + 0,15 

Keskimääräiset TT-kulut 0,98   0,57   

Matalat TT-kulut 0,78 - 0,20 0,49 - 0,08 

 

Jaoteltaessa tutkimusaineisto toimialoittain suhdeluvut muuttuvat merkittävästi. 

Ensimmäinen keskeinen havainto on, että oheispalveluiden käyttö on keskimääräisten 

tilintarkastuskulujen teknologiayhtiöissä erittäin runsasta. Keskimääräisten 

tilintarkastuskulujen ryhmään kuuluvien yritysten suhdeluku on 0,98, eli kyseiset yhtiöt 

käyttävät oheispalveluihin suurin piirtein yhtä paljon rahaa kuin lakisääteiseen 

tilintarkastukseensa. Tämä on mielenkiintoinen havainto, ja se poikkeaa 

teollisuustuote ja -palveluyritysten suhdeluvuista merkittävästi. Tämän lisäksi 

oheispalveluiden käyttö romahtaa erittäin vähäiseksi korkeiden tilintarkastuskulujen 

ryhmässä. 

Teollisuustuotteet ja -palvelut -toimialaan kuuluvien yritysten aineistosta saadaan 

eriävät tulokset. Näissä yrityksissä keskimääräistä korkeammat tilintarkastuskulut 

nostavat oheispalvelukulujen suhdetta, ja sitä vastoin keskimääräistä matalammat 

tilintarkastuskulut laskevat oheispalvelukulujen suhdetta. Muutokset ovat kuitenkin 

                                            

9 0,67 / (1 + 0,67) ≈ 40 % 
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vähäisiä, joten niiden perusteella ei voida esittää, että toimialan tilintarkastus- ja 

oheispalvelukulujen välillä vallitsisi korrelaatio. 

3.3.3 Tilintarkastusyhteisöjaottelu 

Tutkimuksen toinen alakysymys liittyy tilintarkastusyhteisön vaikutukseen. 

Vertailtavana on big four -yrityksistä kaksi: Ernst & Young ja KPMG. Deloitte ei ole 

tarkastelussa mukana, sillä se ei toiminut yhdenkään aineistossa mukana olleen 

yrityksen tilintarkastajana. PricewaterhouseCoopers toimi viiden eri yhtiön 

tilintarkastajana, mikä ei ollut riittävä määrä vertailua varten.10 Tulokset 

tilintarkastusyhteisöittäin ovat koottu alle taulukkoon 7. 

Taulukko 7. Oheispalvelukulujen suhde tilintarkastuskuluihin tilintarkastusyhteisöittäin tarkasteltuna. 

 Ernst & Young KPMG 

 Suhdeluku Suunta Muutos Suhdeluku Suunta Muutos 

Korkeat TT-kulut 1,14 + 0,85 0,36 - 0,41 

Keskimääräiset TT-kulut 0,29   0,77   

Matalat TT-kulut 0,31 + 0,02 0,57 - 0,20 

 

Taulukosta voidaan havaita, että tarkasteltavien tilintarkastusyhteisöjen – Ernst & 

Youngin ja KPMG:n – välillä on merkittävä ero. Eroja löytyy sekä suhdeluvuista että 

muutosten suunnista. 

Ensimmäinen ero havaitaan keskimääräisten tilintarkastuskulujen ryhmässä, jossa 

suhdeluvut eroavat toisistaan huomattavasti näiden yritysten välillä. Ernst & Youngin 

asiakkaat ovat käyttäneet niukasti oheispalveluita, kun taas KPMG:n tapauksessa 

niiden käyttö on ollut runsasta. Lakisääteisen tilintarkastuksen kuluihin suhteutettuna 

oheispalveluihin käytetty rahamäärä on ollut KPMG:n asiakkaiden keskuudessa jopa 

kaksinkertainen Ernst & Youngiin verrattuna. 

                                            

10 Ks. taulukko 3 sivulla 17. 
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Siirryttäessä korkeiden tilintarkastuskulujen ryhmään tulokset muuttuvat täysin. Ernst 

& Youngille laskettu suhdeluku nousee tällöin jopa 85 prosenttiyksikköä. Kyseisessä 

ryhmässä suhdeluku on erittäin korkea 1,14, mikä tarkoittaa, että ryhmän yritykset ovat 

käyttäneet oheispalveluihin keskimäärin enemmän rahaa kuin lakisääteiseen 

tilintarkastukseen. On huomionarvoista, että missään muussa tutkimuksen 

klusteroinnin mukaisessa ryhmässä ei esiinny vastaavaa tilannetta. Samalla KPMG:n 

suhdeluku laskee 41 prosenttiyksiköllä 0,36:een, eli lähelle tasoa, jolla Ernst & Young 

on keskimääräisten tilintarkastuskulujen ryhmässä. Molemmat muutokset ovat 

suuruudeltaan merkittäviä. 

Tutkimusaineistoon tehtiin tarkistus toimialajakaumasta, jottei toimialojen epätasainen 

jakautuminen tutkittavien yritysten välillä aiheuttaisi tilintarkastusyhteisöjen tulosten 

virhetulkintaa. Toimialat olivat jakautuneet Ernst & Youngille 3:7- ja KPMG:lle 1:1-

suhteella, joten tulosten ei voida väittää johtuvan epätasaisesta toimialajakaumasta, 

jossa tilintarkastusyhteisön kaikki tai melkein kaikki asiakkaat olisivat samalta 

toimialalta. 

Tulosten perusteella tilintarkastusyhteisö vaikuttaa merkittävällä tavalla 

oheispalveluiden kysyntään. Tutkimuksen tuloshajonta tilintarkastusyritysten välillä on 

kaikin puolin huomattava, mikä voi tosin selittyä pienen otoskoon aiheuttamalla 

satunnaisuudella. Koska tutkimustapa on kvalitatiivinen ja otoskoko pieni, varmaa 

korrelaatiota ei voida esittää. Tulosten perusteella tilintarkastusyhteisön vaikutuksesta 

tulisikin toteuttaa kvantitatiivinen jatkotutkimus asian varmistamiseksi. 
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4 Yhteenveto ja pohdintaa 

Tässä luvussa kootaan yhteen tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja esitetään niistä 

tehtävät johtopäätökset. Lopuksi pohditaan kriittisesti tutkimuksen yleistettävyyttä ja 

esitetään tämän tutkimuksen perusteella aiheellisia jatkotutkimuskohteita. 

4.1 Tulosten yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, vaikuttavatko tilintarkastusyhtiön laskuttamat 

oheispalvelukulut tilintarkastuskuluihin suomalaisissa small cap -pörssiyrityksissä. 

Alatutkimuskysymykset olivat, vaikuttaako tilintarkastusyritys ja toisaalta vaikuttaako 

tarkastettavan yrityksen toimiala oheispalvelukulujen ja tilintarkastuskulujen 

suhteeseen. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka 32 yrityksen 

aineisto hankittiin yhtiöiden julkisista tilinpäätöksistä. 

Aiemmissa, ulkomaisissa tutkimuksissa tilintarkastuskulujen ja oheispalvelukulujen 

välinen yhteys on ollut vaihteleva. Maasta, ajankohdasta, aineistosta ja käytetystä 

kvantitatiivisen tutkimuksen matemaattisesta mallista riippuen on havaittu positiivinen 

korrelaatio (esim. Ezzamel et al. 1996), negatiivinen korrelaatio (esim. Krishnan & Yu 

2011), tai tilastollisesti merkittävää korrelaatiota ei ole havaittu lainkaan (esim. 

Dunmore & Shao 2006). 

Toistuvasti tutkimuksissa löytynyt korrelaatio edellä mainittujen kulujen väliltä herättää 

kysymyksen: voiko tilintarkastusyhtiö saada aikaan kustannusetuja molempien 

palvelujen tuottamisella? Kysymykseen ei ole saatu konsensusvastausta, ja aiheen 

tutkimista jatketaan edelleen. 

Tilintarkastajan tarjoamien oheispalveluiden laajamittainen käyttö voidaan toisaalta 

nähdä ongelmallisena tilintarkastajan riippumattomuuden kannalta. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa asiaan on vuodesta 2002 lähtien puututtu Sarbanes-Oxley Act                  

-lakimuutoksella, jolla on kielletty tilintarkastajia tarjoamasta tietynlaisia oheispalveluita 

asiakkailleen (Public Law 107-204, sec. 201). Toisaalta on esitetty, että lakimuutos ei 

olisi onnistunut tehtävässään, sillä oheispalveluista aikaansaatujen tulojen laskiessa 
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asiakkailta laskutetut tilintarkastuspalkkiot ovat samanaikaisesti nousseet 

huomattavasti (Pandit & Rubenfield 2010). 

Tutkimuksen empiirisen osion data kerättiin valikoitujen yritysten viimeisimmistä, 

vuoden 2013 tilinpäätöksistä. Koska tilintarkastus- ja siihen liittyvät kulut ovat 

suomalaisilla pörssiyhtiöillä pakollinen tieto tilinpäätöksissä, kaikki tarvittavat 

tunnusluvut olivat helposti saatavilla (Arvopaperimarkkinayhdistys ry 2010, 23).  

Yhtiöiden luokittelu toteutettiin taulukkolaskentaohjelmalla suhteuttamalla yritysten 

lakisääteisen tilintarkastuksen kulut tasevaroihin, mikä on toistuvasti havaittu hyväksi 

tilintarkastuskuluja määrittäväksi tekijäksi (esim. Suomessa: Ittonen & Peni 2012, 12–

15; Norjassa: Firth 1997, 518, 522; Yhdysvalloissa: Krishnan & Yu 2011, 238–240). 

Yhtiöt laitettiin näin syntyneiden suhdelukujen perusteella järjestykseen ja klusteroitiin 

kolmeen eri ryhmään siten, että ylin 25 prosenttia yrityksistä valittiin yhdeksi ryhmäksi, 

alin 25 prosenttia toiseksi ja näiden väliin jäänyt yritysjoukko kolmanneksi ryhmäksi. 

Näin syntyneiden ryhmien oli tarkoitus kuvata yrityksiä, joilla on keskimääräiset, 

keskimääräistä korkeammat tai keskimääräistä matalammat tilintarkastuskulut. 

Tilintarkastus- ja oheispalvelukulujen välillä ei havaittu useissa aiemmissa 

tutkimuksissa esitettyä positiivista tai negatiivista korrelaatiota. Empiirisessä osiossa 

käytetty yritysten klusterointimenetelmä ei tuo esiin sellaisia eroja ryhmien välillä, joita 

voitaisiin pitää merkittävinä. Tilintarkastajan riippumattomuuden kannalta tulos 

voidaan nähdä positiivisena, sillä sen perusteella oheispalvelut eivät vaikuta 

lakisääteisen tilintarkastuksen kautta ansaittuihin palkkioihin, tai päinvastoin. 

Toimialan havaittiin vaikuttavan huomattavasti oheispalveluiden kysyntään. 

Tarkastelussa mukana olleet toimialat olivat teknologia sekä teollisuustuotteet ja             

-palvelut. Tulosten perusteella tilintarkastusyhteisöjen oheispalveluita käytetään 

erityisen runsaasti teknologiayrityksissä, joissa oheispalveluista voidaan maksaa jopa 

yhtä paljon kuin lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Mahdollinen selitys tälle voisi olla 

esimerkiksi teknologiayhtiöiden monimutkaisuus, mikä aiheuttaisi poikkeuksellisen 

laajan tarpeen erilaisille oheispalveluille.  
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Toimialan vaikutuksen osalta tulosten tulkinta jätettiin kuitenkin vähäiseksi, koska 

oheispalveluiden käytössä hajonta ryhmien välillä oli suurta. Tulosten perusteella 

aiheen kvantitatiivinen jatkotutkimus toimialoittain kontrolloituna olisi erittäin 

perusteltua. 

Toisen alakysymyksen tutkimista varten aineisto rajattiin tilintarkastusyhteisöittäin ja 

samat vertailuluvut laskettiin uudelleen. Valitettavasti pienikokoisen tutkimusotoksen 

takia big four -yrityksistä vain Ernst & Young ja KPMG olivat tarkastelussa mukana. 

PricewaterhouseCoopers oli toiminut vain viiden yrityksen tilintarkastajana, mikä ei 

ollut riittävä määrä tarkastelua varten. Toisaalta Deloitte ei ollut minkään aineistossa 

olleen yrityksen tilintarkastaja, eikä sen takia ollut tutkimuksessa mukana. 

Alakysymyksen osalta havaittiin, että tilintarkastusyritys vaikuttaa merkittävällä tavalla 

tutkimuksen tuloksiin. Mallin tulosten perusteella Ernst & Youngin oheispalveluiden 

kysyntä on paljon runsaampaa kuin KPMG:n. Siirryttäessä ryhmien välillä myös 

muutosten suunnat erosivat yhtiöiden välillä. Tulosten tulkintaa kuitenkin hankaloitti 

suuri hajonta laskettujen tunnuslukujen välillä, samalla tavoin kuin kävi ensimmäisen 

alakysymyksen tapauksessa. Pitemmälle vietyjä johtopäätöksiä ei tämänkään 

alakysymyksen osalta tehty, mutta tulosten perusteella aiheen jatkotutkimus olisi 

aiheellista. 

4.2 Johtopäätökset 

Tässä alaluvussa esitetään edellä kerrotuista tutkimustuloksista tehtävät 

johtopäätökset. Johtopäätökset on jaoteltu kolmeen alakappaleeseen siten, että ensin 

kerrotaan johtopäätökset päätutkimuskysymykseen ja tämän jälkeen kahteen 

alatutkimuskysymykseen liittyen. 

4.2.1 Oheispalvelukulujen vaikutus tilintarkastuskuluihin 

Useissa aiemmissa tutkimuksissa havaittua tilintarkastus- ja oheispalvelukulujen 

korrelaatiota ei löydy tämän tutkimuksen yritysjoukosta positiivisena eikä 

negatiivisena. Vaikka eri ryhmien välillä on eroja oheispalveluiden käytössä, erot ovat 

sen verran pieniä, ettei niiden pohjalta voi esittää korrelaatioita. 
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Tilintarkastajan riippumattomuuden kannalta havainto on positiivinen. Tilintarkastus- ja 

oheispalvelukulujen riippumattomuus toisistaan tarkoittaa, että tilintarkastusyhtiö ei 

saa kustannushyötyjä molempien palvelujen tuottamisesta samalle asiakkaalle, ja että 

palvelut tuotetaan toisistaan selkeästi erillään. 

Tuloksesta ei voi kuitenkaan tehdä yleistävää johtopäätöstä, että suomalaisten 

yritysten tilintarkastuskulut eivät korreloisi oheispalvelukulujen välillä. Tutkimus antaa 

kuitenkin aihetta epäillä, ettei voimakasta korrelaatiota näiden kulujen välillä ole 

olemassa ainakaan tarkastelluilla toimialoilla. 

4.2.2 Toimialajaottelu 

Tutkimuksen ensimmäinen alakysymys oli, millä tavoin yrityksen toimiala vaikuttaa 

oheispalvelukulujen ja tilintarkastuskulujen suhteeseen. Päätutkimuskysymystä varten 

lasketut suhdeluvut laskettiin uudelleen alakysymystä varten kahdella otosjoukolla, 

joihin oli eroteltu yritykset toimialoittain. Tulokset poikkesivat huomattavasti toisistaan, 

ja teknologiayritysten havaittiin poikkeavan merkittävästi koko aineistolle lasketuista 

tunnusluvuista. Täten voidaan esittää, että yrityksen toimialalla on huomattava 

vaikutus oheispalveluiden käyttöön. 

Johtopäätös vaikuttaa sikäli validilta, että toimialojen erilaisuus voi perustellusti 

vaikuttaa oheispalvelujen tarpeeseen ja sitä kautta niiden kysyntään. Muutosten 

suunnalle ei voida esittää kovin perusteltua syytä, mutta oheispalveluiden 

laajamittaista käyttöä teknologiayhtiöissä voitaneen selittää esimerkiksi alan 

monimutkaisuudella. 

4.2.3 Tilintarkastusyhteisöjaottelu 

Toisena alakysymyksenä tutkimuksessa oli, millä tavoin tilintarkastusyritys vaikuttaa 

oheispalvelukulujen ja tilintarkastuskulujen suhteeseen. Tähän liittyen havaittiin selvä 

ero tilintarkastusyhteisöjen välillä. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan esittää, 

että keskimääräisten tilintarkastuskulujen yritykset ostavat oheispalveluita KPMG:ltä 

paljon halukkaammin kuin Ernst & Youngilta. Sitä vastoin poikkeuksellisen laajan 

tilintarkastuksen kohteena olleet yritykset ostavat Ernst & Youngilta oheispalveluita 

erittäin paljon, kun taas KPMG:ltä vain vähän. 
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Tulosta voitaisiin perustella esimerkiksi siten, että Ernst & Youngin oheispalvelut eivät 

ole yhtä haluttuja kuin KPMG:n. Tämä voisi johtua esimerkiksi koetusta palveluiden 

laadusta tai palvelutarjonnan laajuudesta. Suhdelukujen kehitys siirryttäessä 

keskimääräisten tilintarkastuskulujen ryhmästä korkeiden tilintarkastuskulujen 

ryhmään erosi huomattavasti yhtiöiden välillä, mikä on vaikeasti selitettävissä. 

Pienen otoskoon takia tästä alakysymyksestä ei voida esittää pidemmälle vietyjä 

johtopäätöksiä ja on mahdollista, että suuri hajonta yritysten välillä johtuu pelkästään 

pienen otoskoon aiheuttamasta satunnaisuudesta. Tuloksia ei ole kuitenkaan 

aiheellista väheksyä tämän perusteella. Aiheen jatkotutkimus olisi aiheellista siten, että 

tarkasteltavia yrityksiä olisi huomattavasti enemmän ja aihetta tarkasteltaisiin 

kvantitatiivisella tutkimustavalla. Tässä havaittujen tulosten perusteella olisi myös 

hyödyllistä saada tarkasteluun mukaan PricewaterhouseCoopers ja Deloitte, jotta 

saataisiin kuvattua eroavaisuuksia kaikkien big four -yritysten välillä. 

4.3 Tutkimuksen yleistettävyys 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella aikaisemmissa aihealueen 

tutkimuksissa havaittuja ilmiöitä suomalaisella aineistolla ja kuvailla tuloksia. Näin ollen 

tutkimus ei pyri esittämään minkäänlaista yleispätevää mallia tai lainalaisuutta tulosten 

perusteella, eikä tulosta voi yleistää kaikkia Suomen yrityksiä kuvaavaksi. 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena, koska se mahdollisti aiheen syvällisemmän 

analyysin laajan numeerisen datan tulkinnan sijaan. Aihepiirin aikaisemmat 

tutkimukset ovat tyypillisesti olleet suuren tutkimusotoksen sisältäneitä kvantitatiivisia 

tutkimuksia, joissa dataa on tutkittu useita eri osia sisältävillä, monimutkaisilla 

matemaattisilla malleilla. Tällainen tyypillisesti kvantitatiivisesti tutkitun aiheen 

lähestyminen kvalitatiivisella tutkimuksella olikin perusteltua kandidaatintyön 

vaatimustaso ja laajuusvaatimukset huomioon ottaen. 

Jotta tutkimuksen pää- ja alakysymyksistä voisi esittää pidemmälle vietyjä 

johtopäätöksiä, tarvittaisiin laajempi kvantitatiivinen tutkimus. Tutkimusotoksen ollessa 

laaja aineistoa voitaisiin käsitellä tilastollisen tutkimuksen ohjelmalla, josta saatujen 

tulosten avulla olisi mahdollista esittää yleistettäviä johtopäätöksiä. 
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4.4 Jatkotutkimuskohteet 

Hyvä jatkotutkimuskohde olisi vastaavan tutkimuskysymyksen tarkasteleminen 

kvantitatiivisella tutkimustavalla matemaattisin mallein. Koska aineistot ovat 

tyypillisesti olleet suuria vastaavissa tutkimuksissa, Helsingin pörssin tapauksessa 

tarkasteltavaksi voitaisiin valita kaikki listayhtiöt.  

Tulosten perusteella oheispalveluiden käyttö vaihtelee merkittävästi yhtiötä 

tarkastavasta tilintarkastusyhteisöstä riippuen. Tämäkin olisi syytä vahvistaa 

kvantitatiivisella jatkotutkimuksella ja jos tilastollisesti merkittävä ero havaitaan 

silloinkin, sen syytä olisi tärkeä pohtia. 
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