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Tiivistelmä
EU:n 2016 tilintarkastusreformi asettaa tilintarkastusyhteisöille rajoituksia oheispalveluiden harjoittamisen suhteen. Rajoitusta on perusteltu siten, että palkkiotason kasvaessa tarkastajien taloudellinen riippuvuus asiakkaasta kasvaa, mikä saattaa vaarantaa heidän riippumattomuutensa.
Tässä tutkimuksessa otetaan kantaa siihen, onko oheispalvelupalkkioilla Suomen pörssiyhtiöissä
2007-2015 ollut havaittavissa tämän tyyppistä tilintarkastuksen laatuun vaikuttavaa yhteyttä.
Tutkimuksessa sovelletaan yhdysvaltalaista Frankel ym. (2002) -tutkimusmenetelmää, jolla katsotaan olevan parhaat lähtökohdat mahdollisen yhteyden havaitsemiseksi. Koska Suomen aineiso on
alkuperäistä pienempi, on tutkimusmenetelmää muokattu paremmin sopivaksi. Modified Jones mallin lisäksi tutkimuksessa käydään läpi viisi muuta tuloksenohjausta estimoivaa harkinnanvaraisten jaksotuserien laskentamallia, joista paras menetelmä valitaan tutkimuksen perustaksi.
Nämä mallit ovat Jones (1991), Kothari ym. (2005), Ecker ym. (2015), McNichols (2002) sekä DeFond & Park 2001.
Tutkimuksessa havaittiin, että laskentamallit ovat keskimääräisiltä arvoiltaan melko lähellä toisiaan. Korrelaatiomatriisissa mallien väliset erot alkoivat näkyä enemmän. Laskentamalleja tutkittiin
konkreettisen tutkimusongelman yhteydessä Frankel ym. (2002) mukaisen regressiomallin avulla,
jolloin havaittiin, että DeFond & Park -mallia sovellettaessa saadaan tilastollinen merkitsevyys yhdeksälle neljästätoista muuttujasta.
Koska kontrollimuuttujien on aiemmassa tutkimuksessa todettu korreloivan tuloksenohjauksen
kanssa, päädyttiin siihen, että DeFond & Park malli palauttaa parhaan estimaatin tuloksenohjauksesta. Lisäksi malli on aineiston kannalta helpoin ja mahdollistaa suurimman otoskoon. Tutkimuksessa tehtiin johtopäätös siitä, että paras laskentamalli tuloksenohjauksen estimointiin Suomessa
on DeFond & Park (2001).
Oheispalvelupalkkion yhteyttä tuloksenohjaukseen tutkittiin Frankel ym. (2002) mukaisessa regressiomallissa, käyttämällä DeFond & Park mallia tuloksenohjauksen estimaattina. Oheispalvelupalkkioista ei löydetty tilastollisesti merkitsevää yhteyttä tuloksenohjaukseen. Tämä tarkoittaa, ettei
tutkimuksessa löydetty tukea sille, että oheispalvelut vaarantavat riippumattomuuden suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Tulos on yhteneväinen aiemman tutkimuksen kanssa.
Avainsanat tuloksenohjaus, harkinnanvaraiset jaksotuserät, tilintarkastuksen laatu, tilintarkastuspalkkiot, tilintarkastuksen oheispalvelut
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1 Johdanto
Tässä tutkimuksessa perehdytään tuloksenohjausta mittaavien harkinnanvaraisten jaksotuserien laskentamalleihin ja niiden käyttökelpoisuuden vertailuun suomalaisessa aineistossa. Tuloksenohjauksen estimaateista etsitään myöhemmässä vaiheessa yhteyttä tilintarkastuksen oheispalvelupalkkioihin suomalaisissa pörssiyrityksissä 2007-2015 sen selvittämiseksi, onko tilintarkastuksen laatu palkkiotason suhteen herkkä. Tämä johdantokappale
esittelee tarkemmin tutkimuksen taustan, tavoitteet ja motivaation sekä tutkimuskysymykset ja rakenteen.

1.1 Tutkimuksen tausta
Euroopan unionin tilintarkastusasetuksen 537/2014 mukaan jäsenvaltioiden on tilikaudesta 2017 alkaen rajoitettava yleisen edun kannalta merkittävän yhtiön tilintarkastajan
suorittamia muita kuin tilintarkastuspalveluita. Muutos estää kategorisesti tietyt palvelutyypit, tarkemmin ottaen veroihin, johtamiseen, kirjanpitoon, palkanlaskentaan, lakineuvontaan, henkilöstön johtamiseen, osakkeiden välitykseen ja arvonmääritykseen sisältyvät
palvelut. Lisäksi kielletään sisäinen tarkastus, taloudellisten tietojen laatiminen sekä rahoitusjärjestelyihin liittyvät palvelut. Näistä säädetään EU:n tilintarkastusasetuksen 5 artiklassa (EU 537/2014).
Suomessa rajoitukset on kirjattu kansalliseen lainsäädäntöön tilintarkastuslain 5. luvun 3
§:llä sillä jäsenvaltiokohtaisella poikkeuksella, että arvonmäärityspalvelut ja veropalvelut
on tietyin ehdoin sallittu (TTL 5:3 § 1141/2015). Muut kuin kiellettyjen listalle kuuluvat
palvelut on sallittu, mutta vain siihen asti, kun näistä maksetut kokonaispalkkiot eivät ylitä
70% konsernin tilintarkastuspalkkioiden keskiarvosta viimeisen kolmen vuoden ajalta
(EU 537/2014 4. artikla). Suomessa tilintarkastuslaki sisältää jäsenvaltiokohtaisen poikkeuslupamenettelyn, jolla olosuhteista johtuvat huomattavan arvokkaat oheispalvelut voidaan sallia tilapäisesti sekä muutamia muita lievennyksiä kiellettyjen palveluiden listaan
(TTL 5:4 § 1141/2015).
Oheispalvelurajoitusten taustalla on maksetun palkkion oletettu vaikutus tilintarkastajan
riippumattomuuteen, joka yleisesti ottaen kuvastaa heikentynyttä tilintarkastuksen laatua.
Jos asiakas on tarkastusyhteisölle taloudellisesti erittäin merkityksellinen, saattaa yhteisön
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riippumattomuus asiakkaasta heiketyä. Vasta-argumenttina voitaneen väittää, että jos asiakas on tarkastusyhteisölle erityisen tärkeä, tekee se erityisen tarkkaa työtä tarkastuksen
osalta välttääkseen maineen ja asiakkaan menettämisen riippumattomuuden heikentymisen johdosta.

1.2 Tavoitteet ja motivaatio
Tämän tutkimuksen tavoitteena on halu ottaa kantaa siihen keskusteluun, löytyykö lakimuutokselle Suomessa perusteita. Arvostetun yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan
(Frankel ym. 2002), on olemassa selkeää näyttöä siitä, että suurilla oheispalvelupalkkioilla
on yhteys heikentyneeseen tilintarkastuksen laatuun. Tutkielmassa halutaan replikoida yhdysvaltalainen tutkimusmenetelmä ja selvittää ovatko tulokset samankaltaisia Suomessa,
jossa toiminta- ja lakiympäristö on erilainen. Tilintarkastuslain ja asetuksen muutos ei siis
ole tutkimuksen kohteena, vaan ajankohtainen motivaation lähde tutkimuksen tekemiselle.
Aihetta on hiljattain tutkittu Suomessa Aalto-yliopiston pro-gradu tutkielmassa, jossa tutkimus laadittiin vastaavalla Frankel ym. (2002) tutkimusmenetelmällä (Mikkola 2013).
Tutkimuksessa käytettiin yhden vuoden aineistoa ja yhtä tilintarkastuksen laadun mittaria.
Vuotta myöhemmin aihetta käsiteltiin Vaasan yliopistossa samankaltaisella menetelmällä
ja kolmeen vuoteen laajennetulla aineistolla (Nyberg 2014). Kummassakaan tutkimuksessa ei löydetty yhteyttä oheispalvelupalkkion ja tilintarkastuksen laadun väliltä Suomessa. Tämä antaa viitteitä siitä, että mikäli korrelaatiota esiintyisi, ei se ainakaan liene
kovinkaan voimakas.
Aiempien tutkimusten menetelmien osalta on huomioitava, että Frankel ym. (2002) menetelmä ja sen perustana oleva Modified Jones (Dechow ym. 1995) -tuloksenohjausmalli
ovat kehitetty yhdysvaltalaiseen tutkimusaineistoon, jossa tuhansien yritysten otoskoko
sallii niiden käytön luotettavasti. Menetelmät eivät kuitenkaan välttämättä sovellu pienien
otoskokojen Suomeen, joten aiheesta on niitä soveltavien aiempien tutkimusten perusteella vaikea muodostaa johtopäätöstä. Aihetta on siis perusteltua tutkia lisää.
Tässä tutkimuksessa etsitään uutta näkökulmaa palkkiotason laatuvaikutukseen käyttämällä useampaa eri menetelmää tuloksenohjauksen estimointiin. Tällä pyritään parantamaan tutkimustulosten robustisuutta. Lisäksi aineisto laajennetaan yhdeksän vuoden mit-
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taiseksi, jolloin 2007-2015 välisen aikasarjan tarjoamaa moninkertaista otoskokoa päästään hyödyntämään vuosittaisen hajonnan tai suhdanteiden mukaisen vaihtelun kontrolloimiseksi.
Oheispalvelupalkkioiden laatuvaikutuksen tarkastelun lisäksi tutkimuksen aikana syntyy
kattava katsaus tuloksenohjausta kuvastavien harkinnanvaraisten jaksotuserien laskentamenetelmiin. Painotus on laskentamallien käyttökelpoisuuden selvittämisessä nimenomaisesti Suomen listayhtiöitä tutkittaessa. Tutkimus on tässä mielessä poikkeuksellisen mielenkiintoinen ei ainoastaan sen lopullisten johtopäätösten osalta vaan sen osalta, miten tulokseen on päästy.
Aihe on hyvin ajankohtainen niin Suomessa kuin muuallakin. Tärkeimpänä tutkimuksen
antina on sen tieteellinen kontribuutio. Tuloksenohjauksen estimaatteja voidaan hyödyntää poikkitieteellisesti laajassa määrässä tutkimusongelmia. Näin ollen tuloksenohjausta ja
harkinnanvaraisten erien laskentamalleja koskeva kunnollinen pohjatyö on arvokasta.
Haasteena malleissa on etenkin niiden implisiittinen toimialajaottelu, joka toimialan sisäisillä havaintovaatimuksilla rajoittaa käyttökelpoisten yhtiöiden määrän liian matalaksi
Suomen listayhtiöitä tarkasteltaessa. Tätä korjaamaan etsitään tutkimuksessa parhaiten
toimivaa menetelmää.
Tutkielman tuloksilla voi olla vaikutusta päättäjiin, etenkin jos oheispalveluiden laatuvaikutuksesta löydetään vahvaa näyttöä suuntaan tai toiseen. EU:n jäsenvaltioilla on mahdollisuus vaikuttaa kiellettyjen oheispalveluiden listaan, sekä myös muilta osin oheispalvelurajoitteiden raskauteen. Suomessa on annettu myönnytyksiä esimerkiksi veropalveluiden
ja palkkiorajat ylittävien väliaikaisten projektien suorittamiseen (TTL 5:4 § 1141/2015).
Mikäli lakiin on painetta tehdä jatkossa muutoksia, on muutokset helppo perustella tutkimushavaintojen avulla.
Tutkimus kiinnostaa myös yritysmaailmassa, sillä suurten tilintarkastusyhteisöjen liiketoimintastrategia voi riippua siitä, mihin laki tulevaisuudessa suuntautuu. Oheispalvelut ovat
arvokkaampia tuottajalleen verrattuna tilintarkastukseen, joten mikäli rajoitteita lisätään
edelleen, voi jonkin yrityksen ratkaisuna olla luopuminen täysin tilintarkastuspalveluiden
tarjoamisesta. Tutkimustuloksilla lienee siten olennaista merkitystä alan toimijoille itselleen.
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1.3 Tutkimuskysymykset
Suomessa listatun yrityksen on eriteltävä tilinpäätöksessään tilintarkastajalle maksettavat
tilintarkastus-, veroneuvonta- ja muut palvelut (KPA 2:7a §). Ilmoitettu palkkiosuhde
mahdollistaa niitä koskevan tilastollisen tutkimuksen tekemisen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on muodostaa argumentti siitä, onko oheispalvelupalkkioilla yhteyttä tilintarkastuksen laatuun.
Koska tilintarkastuksen laatu ei ole suoraan kvantifioitavissa, on ensin selvitettävä tapa,
jolla laatua voidaan mitata. Tutkielmassa replikoitava Frankel ym. 2002 käyttää tutkimuksessaan tilintarkastuksen laatuna tuloksenohjausta, jota estimoidaan harkinnanvaraisten
erien mahdollisesti käytetyimmällä Modified Jones -laskumallilla (Dechow, ym. 1995).
Tähän malliin liittyy kuitenkin Suomen oloissa haasteellinen toimialan kokovaatimus, joten mallia on käytettävä harkiten. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi on siis selvitettävä
vastaus seuraavaan tutkimuskysymykseen.
1. Miten harkinnanvaraisista jaksotuseristä syntyvää tuloksenohjausta voidaan
parhaiten estimoida Suomen rajoitetulla aineistolla?
Kun tuloksenohjaukselle on selvitetty luotettavalla tavalla sitä mittaava laskentamalli, voidaan vastata myös toiseen tutkimuskysymykseen.
2. Onko tilintarkastajalle maksettavilla oheispalvelupalkkioilla yhteyttä tilintarkastuksen laatuun Suomessa?
Tutkimuksen nollahypoteesi on muodostettu sen oletuksen perusteella, että Suomessa
palkkiotasoilla ei ole samanlaista vaikutusta kuin Yhdysvalloissa (Frankel ym. 2002).
H0: Oheispalvelupalkkiolla ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä tilintarkastuksen
laadun heikkenemiseen.
Nollahypoteesi toteutuu silloin, kun oheispalvelupalkkioiden suhteen ja tuloksenohjauksen välistä tilastollista yhteyttä ei löydy. Nollahypoteesi toteutuu myös silloin, kun palkkiotasosta löydetty yhteys oheispalvelupalkkioiden ja tuloksenohjauksen välillä todetaan
negatiiviseksi, eli tilintarkastuksen laatu paranee palkkioiden kasvaessa.
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1.4 Rakenne
Tutkimus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osiossa harkinnanvaraisten jaksotuserien laskumalleista pyritään löytämään paras vaihtoehto Suomen aineistolle. Vertailu
tehdään laadullisesti perustellen mallien käyttöä esimerkiksi tarvittavan aineiston saatavuuden tai mallien mahdollistaman otoskoon perusteella. Lisäksi laskentamalleista muodostetaan kvantitatiivinen vertailu niistä saatavien tulosten statistiikan ja korrelaatiomatriisin avulla.
Koska kaikki mallit ovat enemmän tai vähemmän ongelmallisia niiden tulosten luotettavuuden tai otoskoon kannalta, on niistä hyvin hankalaa valita suoraan parasta vaihtoehtoa
tietämättä lopullista käyttötarkoitusta. Tästä johtuen muutamaa parhaaksi havaittua laskentamallia tarkastellaan myös konkreettisen tutkimusongelman yhteydessä tutkimuksen
toisessa vaiheessa. Myös tätä tarkastelua käytetään hyödyksi sopivimman tuloslaskentamallin etsinnässä.
Tutkimuksen toisessa vaiheessa harkinnanvaraisista eristä etsitään yhteyttä tarkastajalle
maksettuihin palkkioihin Frankel ym. (2002) tutkimuksen mukaisesti. Tämä toteutetaan
regressioanalyysin avulla käyttäen ensimmäisessä vaiheessa havaittuja tuloksenohjauksen
kuvastajia selitettävänä muuttujana. Selittävinä muuttujina käytetään oheispalvelupalkkioiden ja kokonaispalkkioiden suhdetta sekä useita valikoituja kontrollimuuttujia, jotka kuvastavat yleisimpiä tuloksenohjauksen syitä aiempaan kirjallisuuteen perustuen.
Johtuen tutkielman vahvasti empiirisestä luonteesta, on tutkimukseen sisältyvän kirjallisuuskatsauksen osuus lyhyt. Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi tuloksenohjauksen perusteoriat, kuten yleisimmät syyt tuloksenohjauksen suorittamiseen ja keinot sen toteuttamiseen käytännössä. Teoriaosuudessa perustellaan myös harkinnanvaraisten jaksotuserien
käyttö tuloksenohjauksen estimoinnissa. Lopuksi tuloksenohjauksen ja tilintarkastuksen
laadun yhteydestä esitetään evidenssiä aiempaan tutkimukseen perustuen.
Tutkielman tarkempi rakenne on seuraava: Kappale 1 toimii johdantona, esitellen tutkimuksen taustan, tavoitteet, motivaation, tutkimuskysymykset ja rakenteen. Kappale 2 pohjautuu teoriaan ja aiempaan tutkimukseen. Se avaa tutkimuksessa esiintyviä termejä ja niiden sisältöä. Kappaleessa linkitetään myös tilintarkastuksen laatu ja tuloksenohjaus toisiinsa, joka on perustana tutkimuksen ensimmäisen ja toisen vaiheen väliselle yhteydelle.
5

Kappale 3 esittelee tutkimusaineiston sekä harkinnanvaraisten jaksotuserien laskentamallit. Mallien tulokset ja niiden välinen vertailu käydään läpi tässä yhteydessä. Kappaleessa
4 siirrytään tutkimuksen toiseen vaiheeseen, eli Frankel ym. (2002) mukaisen regressiomallin soveltamiseen tuloksenohjauksen ja oheispalvelupalkkioiden yhteyden selvittämiseksi. Malli esitellään perinpohjaisesti ja sen tulokset käydään läpi kappaleen lopuksi.
Kappaleessa 5 vedetään yhteen tutkimuksen havainnot, suositukset laskentamallien käytöstä suomalaisia pörssiyhtiöitä tutkittaessa sekä ilmi nousseet jatkotutkimuksen aiheet.
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2 Tuloksenohjaus ja tilintarkastuksen laatu
Tässä kappaleessa esitetään oheispalvelupalkkioiden ja tuloksenohjauksen suhdetta käsitteleviä tutkimuksia ja perustellaan näiden avulla tutkimuksessa käytettävän tutkimusmenetelmän valinta. Kappaleessa käydään läpi se, mitä tarkoitetaan yleisellä tasolla tuloksenohjauksella, miten yhtiöt voivat käytännössä toteuttaa tuloksenohjausta ja mitkä syyt
voivat tähän johtaa. Kappaleessa sivutaan myös sitä, miksi harkinnanvaraiset jaksotuserät
on valittu tuloksenohjauksen mittariksi. Lopuksi tuloksenohjaus linkitetään kirjallisuuteen
perustuen tilintarkastuksen laatuun, jotta voidaan varmistua sen käyttökelpoisuudesta laadun mittarina.

2.1 Aiempi tutkimus oheispalvelupalkkion laatuvaikutuksesta
Oheispalvelupalveluiden vaikutusta tilintarkastuksen laatuun on tutkittu melko laajasti
muualla kuin Suomessa. Tutkimuksissa on löydetty ristiriitaisia tuloksia riippuen käytetystä menetelmästä, mikä nostaa aiheen kiinnostavuutta ja myös sen haastetta oikean menetelmän valinnan osalta. Huomionarvoisimpana esimerkkinä tulosten vastakkainasettelusta voidaan nostaa esille Frankel ym. (2002) sekä Ashbaugh ym. (2003) tekemät tutkimukset.
Frankel ym. (2002) tutkivat aihetta yhdysvaltalaisessa aineistossa regressioanalyysillä,
käyttäen Modified Jones –mallin (Dechow ym. 1995) mukaisia harkinnanvaraisia eriä tilintarkastuksen laadun mittarina. Tutkimuksessa löydettiin tilastollisesti merkitsevä positiivinen korrelaatio tilintarkastajan oheispalvelupalkkion ja kokonaispalkkion suhteen
sekä tuloksenohjauksen välillä. Tutkimuksen mukaan suuremmat oheispalvelupalkkiot siis
heikensivät tilintarkastuksen laatua.
Frankel ym. (2002) tutkimuksen vastineena Ashbaugh ym. (2003) havaitsivat, että mikäli
sama aineisto jaetaan tulosta parantavan ja tulosta heikentävän tuloksenohjauksen mukaan
ja samalla yhtiön kannattavuus huomioidaan, ei tilastollista yhteyttä ole löydettävissä.
Ashbaugh ym. siis ottavat huomioon, että yhtiön kannattavuus vaikuttaa huomattavasti
sen suorittaman tuloksenohjauksen määrään. Akateemisesta kritiikistä huolimatta Frankel
ym. (2002) on säilynyt hyvin laajasti siteerattuna (esim. Ashbaugh ym. 2003, Kinney Jr
ym. 2004, Rajgopal ym. 2015) tämän aihepiirin tutkimuksena, mahdollisesti sen vahvojen
tulosten ansiosta.
7

Tämä tutkielma perustuu Frankel ym. (2002) tutkimusmenetelmiin ja pyrkii replikoimaan
sen tuloksia suomalaisessa aineistossa tietyin muutoksin. Syynä Frankel ym. menetelmän
valintaan on ensi sijassa sen tulosten vakuuttavuus. Sen lisäksi, että tilastollinen merkitsevyys löydettiin palkkiosuhteelle, saivat myös useimmat kontrollimuuttujat aiempaan
kirjallisuuteen perustuvan oikean suuntaisen korrelaatiokertoimen sekä vahvan tilastollisen merkitsevyyden. Tämän perusteella voidaan esittää, että mikäli palkkiosuhteen ja tuloksenohjauksen välillä on jokin yhteys löydettävissä, on tähän Frankel ym. menetelmää
mukaillen parhaat lähtökohdat.
Oheispalvelupalkkion laatuvaikutusta on tutkittu myös Kinney Jr. ym. (2004) toimesta yhdysvaltalaisessa aineistossa, kun Sarbanes-Oxley lainsäädäntö (SOX) asetti 2002 rajuja
vaatimuksia tilintarkastuksen ja etenkin sen oheispalveluiden suorittamiselle. Nämä vaikutukset näkyvät edelleen tilintarkastusalalla vahvasti, koska esimerkiksi Yhdysvalloissa
listattujen yhtiöiden suomalaisten tytäryhtiöiden on noudatettava SOX-lainsäädäntöä ja
sen vaatimuksia. Kinney Jr. ym. päätyivät tutkimuksessaan siihen, että hyvin harvoille
oheispalveluille on löydettävissä yhteys tilinpäätösten takautuvaan oikaisuun (restatement), jota voidaan pitää yhtenä tilintarkastuksen laadun merkkinä. Sen sijaan veropalveluille löydettiin tilastollisesti merkitsevä tilinpäätösten laatua parantava yhteys.
Tutkimusaihe on edelleen ilmeisen ajankohtainen. Oheispalveluiden laatuvaikutuksia tutkittiin Norjassa aikavälillä 1999-2013 Eilifsen & Knivsflå (2016) toimesta, jotka ottivat
huomioon tarkastusyhteisöjen koon. Tutkimuksen mukaan pääoman liikkeellelaskun tai
yrityskauppojen yhteydessä tulosraportoinnin laatu on yleisesti ottaen verrattain heikkoa,
eli tulos koostuu normaalia enemmän jaksotuseristä. Big4-tilintarkastusyhteisöt onnistuvat
parantamaan laatua, mutta vain silloin, jos niiden tarjoamien oheispalveluiden määrä on
maltillinen.
Eilifsen & Knivsflå (2016) mukaan ilmiö on päinvastainen pienillä tarkastusyhteisöillä.
Pienen tilintarkastajan tarkastamissa yhtiöissä tilinpäätöksen laatu on lähtökohtaisesti heikompaa, mutta big4-yhtiöistä poiketen, se paranee oheispalveluiden määrän kasvaessa.
Oheispalvelut näyttävät siis toimivan pienillä yhtiöillä tarkastuslaatua parantavana oppimismekanismina, mutta suurilla yrityksillä tilintarkastuksen laadun rasitteena. Ilmiö on
hyvin mielenkiintoinen ja aihetta kannattaa ehdottomasti tutkia myös Suomen olosuhteissa.
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2.2 Tuloksenohjaus käytännössä
Tuloksenohjauksella tarkoitetaan taloudellisen raportoinnin tarkoituksellista ohjausta
neutraalista esitystavasta sellaiseen suuntaan, josta jokin yksittäinen taho voi kokea hyötyä (Schipper 1989). Ilmiö on hyvin laaja laskentatoimen tutkimusaihe, jossa esiintyy monia tutkimushaaroja esimerkiksi harjoitettavien keinojen, keinojen estämisen tai tuloksenohjauksen arviointimallien osalta. Tämä kappale avaa tarkemmin tuloksenohjauksen
käsitettä, tapoja joilla sitä voidaan harjoittaa sekä syitä, jotka saattavat johtaa sen ilmenemiseen.
Tuloksenohjauksen määrittely
Määritelmällisesti tuloksenohjauksessa on kyse tarkoituksenmukaisesta tulosraportoinnin
manipuloinnista. Tämä ei automaattisesti viittaa kirjanpitorikokseen, vaan tuloksenohjauksella tarkoitetaan huomattavasti laajempaa kokonaisuutta. Kaikki tuloksenohjaus ei
ole lain tai kirjanpitostandardien mukaan kiellettyä. Termin määrittely on tästä syystä hankalaa tuntematta konkreettisesti niitä tapoja, joilla tuloksenohjausta toteutetaan. Dechow
& Skinner (2000) tutkimuksesta mukailtu kuvio esittää näkemyksen siitä, miten tuloksenohjaus voidaan jakaa toteutustapojensa perusteella sekä sen, millä tavoin tuloksenohjaus eroaa petoksesta.

Kuva 1 Tuloksenohjauksen toteutustavat ja ero petokseen. Mukailtu Dechow & Skinner 2000.

9

Kirjanpitosäännökset tuntevat sellaisia eriä, joihin johdon on mahdollista vaikuttaa melko
vapaasti. Dechow & Skinner (2000) mukaan tällaisia tapoja ovat esimerkiksi varausten arvostamiseen ja purkamiseen liittyvät ratkaisut, joissa yritysjohto on itse paras asiantuntija.
Tästä syystä johdolle on myöskin annettu kohtuullisen sallivat raamit erien kirjaamisen
suhteen. Tuloksenohjausta ei ole se, että yritysjohto päättää esimerkiksi kirjaamiensa luottotappioiden määrän. Kyseessä on tuloksenohjaus silloin, kun johto kirjaa tarkoituksenmukaisesti tappioita sellaisen määrän, joka ei kuvasta erää oikealla ja riittävällä tavalla.
Johto voi myös muuttaa käyttämiään kirjanpitoperusteita, kuten esimerkiksi ennalta määritettyjä poistoaikoja. Säännöksissä kielletään tällainen toiminta ilman pätevää syytä. Käytännössä muutoksen todellinen syy, eli tarkoituksenmukainen tuloksenohjaus, on mahdollista peittää johonkin toiseen seikkaan vedoten. Dechow & Skinner (2000).
Johto voi harjoittaa tuloksenohjausta myös kirjanpidon ulkopuolella. Tällaisia keinoja
ovat esimerkiksi myyntihenkilöstön ohjeistus tilikauden lopun myyntien nopeuttamisesta
tai hidastamista. Fyysiseen myynteihin tai ostoihin vaikuttamiseen on hankala puuttua,
koska mikään laki ei estä tällaista toimintaa. Kyseessä on silti keino tuloksen manipulointiin, jolla voi olla raskaat seuraamukset, mikäli tämä aiheuttaa haittaa omistajille ja hyötyä
johdolle. Kuvion perusteella on helppo havaita, että petoksellinen toiminta, kuten olemattomien erien kirjaaminen tai myyntidokumentaation manipulaatio eroaa selvästi tuloksenohjauksesta ja on luonnollisesti täysin kiellettyä. (Dechow & Skinner 2000).
Tässä tutkimuksessa tuloksenohjauksella tarkoitetaan edellisten määritelmien mukaisesti
sellaista yritysjohdon harjoittamaa tarkoituksenmukaista taloudellisen raportoinnin tai tulokseen vaikuttavien transaktioiden manipulointia, jolla pyritään jonkin tahon harhauttamiseen ja josta jokin toinen taho voi hyötyä.
Tuloksenohjauksen syyt
Healy & Wahlen (1999) tekivät kattavan kirjallisuuskatsauksen tuloksenohjauksesta standardin asettajia silmällä pitäen. Tarkoitus oli auttaa hahmottamaan tuloksenohjauksen seurauksia sekä seurausten vakavuutta ja syitä, jotta ilmiö osattaisiin huomioida paremmin.
Tutkimuksessa erotetaan kolme pääkategoriaa, jotka lisäävät motivaatiota tuloksenohjauksen harjoittamiseen: Pääomamarkkinalähtöiset syyt, sopimusperusteiset syyt ja lainsäädännölliset syyt. Lista perustuu Healy & Wahlen (1999) tutkimukseen ja sen viittaamat
alkuperäiset tutkimukset on merkitty havaintojen yhteyteen.
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1. Pääomamarkkinalähtöiset syyt
Sijoittajat ja muut sidosryhmät käyttävät yritysten taloudellista raportointia laajasti informaatiolähteenä ja päätöksenteon perustana. Tämän odotetaan luovan motivaatiota johdolle
pyrkiä vaikuttamaan lyhytaikaiseen pörssikurssiin. Tutkimuskirjallisuudesta käy ilmi, että
yritysten todella on havaittu harjoittavan tuloksenohjausta silloin kun pääomamarkkinoilla
tapahtuu muutoksia. Tuloksenohjausta on todettu tapahtuvan alaspäin johdon tekemien
yritysostojen yhteydessä (DeAngelo 1988) ja ylöspäin silloin kun yritys tarjoaa pääomaa
ulkopuolisille sijoittajille (Teoh ym. 1988). On myös näyttöä siitä, että yritykset pyrkivät
saavuttamaan analyytikkojen ennusteet (Burgstahler & Eames 1998) tai johdon asettamat
tulostavoitteet (Kasznik 1999) tuloksenohjausta lisäämällä.
2. Sopimusperusteiset syyt
Sopimukset sisältävät molemmille osapuolille velvoitteen joka heidän on täytettävä. Valvoakseen omaa etuaan, on osapuolten valvottava myös toisen osapuolen tilannetta, jotta
voidaan varmistua sopimusvelvoitteiden toteutumisesta tai varautua siihen, etteivät ne toteudu. Valvonta tapahtuu usein juuri taloudelliseen raportointiin perustuen, koska se on
paras julkinen informaation lähde. Joskus sopimukset sisältävät suorituskykyyn perustuvia
ylimääräisiä velvoitteita, kuten esimerkiksi velkakovenanttiehtoja, jotka aiheuttavat koron
nousemisen yhtiön maksukyvyn heikentyessä. Esimerkiksi Healy & Palepu (1990) mukaan tällaisten suorituskykyvaatimusten aiheuttaa johdolle kasvanutta painetta tuloksenohjauksen suorittamiseen.
Toinen tyypillinen sopimus jonka velvoitteet perustuvat yhtiön tuloksentekokykyyn, ovat
johdon palkitsemissopimukset. Healy (1985) havaitsi, että yritykset jotka eivät ole kohdanneet johdon tulospalkkioiden rajoja raportoivat enemmän tulosta kohottavia jaksotuseriä, kuin samanlaista tulosta tekevät yritykset, joilla tällaisia rajoja ei ole. Vastaavasti
Dechow & Sloan (1991) löysivät näyttöä siitä, että viimeisinä vuosinaan työskentelevät
toimitusjohtajat vähentävät tutkimus- ja kehitysmenoja tuloksen parantamiseksi lyhyellä
aikavälillä.
3. Lainsäädännölliset syyt
Lainsäädännöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä toimialakohtaista ja kilpailulainsäädännöllistä yritystoiminnan säätelyä lain ja asetusten yhteydessä. Toimialakohtaiseen sääntelyyn
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sisältyvät muun muassa pankkien vähimmäisvarantovaatimukset sekä henki- ja eläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuusvaatimukset. Tutkimuskirjallisuudessa on näyttöä siitä, että
pankit tekevät vähemmän lainojen alaskirjauksia sellaisina tilikausina, joilla ne ovat lähellä vähimmäisvaatimuksia (esim. Scholes ym. 1990). Myös vakuutusyhtiöiden harjoittamasta tuloksenohjauksesta vakavaraisuusrajojen kohtaamiseksi on selkeää näyttöä (Adiel
1996).
Cahan (1992) osoitti, että kilpailulainsäädännöllisen tutkinnan alla olevat yritykset raportoivat normaalia enemmän tulosta alentavia jaksotuksia. Jones (1991) esitti maahantuontihelpotuksia hakevien yhtiöiden jaksottavan tulosta normaalia enemmän hakemusvuonna.
Jonesin tutkimuksen yhteydessä esiteltiin samalla tärkeä harkinnanvaraisten jaksotuserien
laskentamalli, johon valtaosa tässä tutkimuksessa käsiteltävistä laskentamalleista perustuu.
Edellä esitettyjen tutkimusten perusteella on hyvin selvää, että tuloksenohjausta tapahtuu
todistettavasti ja hyvin laajasti toimialasta riippumatta. Kappaleessa sivuttiin joitakin keinoja, joita voidaan käyttää tuloksenohjauksen estimointiin. Asia ei kuitenkaan ole yksiselitteinen ja estimointiin liittyy aina kompromisseja tai oletuksia. Seuraava kappale esittelee nykyaikaisessa tutkimuksessa yleisimmin käytettävän tavan tuloksenohjauksen estimointiin, eli harkinnanvaraisten jaksotuserien soveltamisen.

2.3 Harkinnanvaraiset jaksotuserät tuloksenohjauksen mittarina
Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena on parhaan mahdollisen tuloksenohjauksen laskentamenetelmän löytäminen Suomea koskevan aineiston käsittelyä varten. Aiemmassa tutkimuksessa tehtyjen suositusten perusteella (esim. Dechow ym. 1995) tähän tehtävään on
valittu muun muassa Jonesin (1991) harkinnanvaraisia jaksotuseriä estimoiva malli sekä
sille vertailukelpoisia variaatioita. Tämä kappale esittää lyhyesti läpi teoreettisen pohjan
sille, miksi tuloksenohjausta voidaan arvioida jaksotuserien kautta. Varsinainen laskentamallien läpikäynti tehdään perusteellisesti pääluvussa 3.
Jaksotuseriä on tutkittu tilinpäätöksen laadun mittarina jo 80-luvulta lähtien, jonka jälkeen
käsitys ja laskutavat yleistyivät. Healy (1985) jakoi tutkimuksessaan tuloksen (E) kassavirtaan (C), ei-harkinnanvaraisiin jaksotuseriin (NA) ja harkinnanvaraisiin jaksotuseriin
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(DA), eli E = C+NA+DA. Ei-harkinnanvaraisiin eriin kuuluvat tutkimuksen mukaan standardinasettajien vaatimat jaksotukset, kuten käyttöomaisuudelle tehtävät suunnitelman
mukaiset poistot. Harkinnanvaraiset jaksotuserät sen sijaan ovat johdon harkinnan varaan
jääviä eriä. Healyn mukaan tuloksen jaksottaminen tarkoittaa käytännössä tuloksen kirjausajankohdan muuttamista. Näin ollen harkinnanvaraisia jaksotuseriä käyttämällä johto
voi siirtää tuloksen raportointia tilikaudelta toiselle, eli suorittaa jaksotuksiin perustuvaa
tuloksenohjausta.
Tähän ajatukseen perustuvat laajasti erilaiset harkinnanvaraisten erien laskentamallit
(esim Jones 1991, Dechow 1995, Dechow & Dichev 2002, Defond & Park 2001). Ne onnistuvat mallista riippuen erottamaan hyvin laajasti eri tyyppistä tuloksenohjausta. Esimerkiksi poistoaikataulujen muuttaminen kontrolloidaan Jonesin mallin variaatioissa huomioimalla käyttöomaisuuden tasearvo ja vertaamalla vuosittaista poistojen tasoa tähän lukemaan. Jos poistot muuttuvat ilman, että käyttöomaisuudessa tapahtuu ostoja tai myyntejä, on mahdollista, että poistomenetelmiin on tehty muutoksia tuloksenohjausta tavoitellen. Toisena esimerkkinä olemattomien myyntien kirjaaminen vuoden lopun myyntisaamisiksi saadaan erotettua helposti Dechow & Dichev mallin avulla, joka mittaa jaksotusten todellista toteutumista edellisen ja seuraavan tilikauden kassavirtaa tarkastelemalla.
Harkinnanvaraisten erien estimointiin liittyy myös ongelmia. Mallit eivät onnistu osoittamaan täysin varmasti mikä osuus harkinnanvaraisista jaksotuseristä liittyy tuloksenohjaukseen ja mikä taas on oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta välttämätöntä. Ball
(2013) kritisoi jaksotuseriin perustuvan tuloksenohjauksen käyttöä liian laajasti ja liian
sallivasti laskentatoimen tutkimuskirjallisuudessa. Ballin mukaan kirjallisuudessa uskotaan tuloksenohjauksen rehottavan yrityksissä liioitellun yleisenä, mikä antaisi luvan huonosti määriteltyjen tutkimusmenetelmien ja kiirehdittyjen johtopäätösten tekemiselle. Tuloksenohjausta tietysti tapahtuu, koska talousrikoksista annetaan jatkuvasti perusteltuja
tuomioita, mutta tämä ei tarkoita, että pelkkä tuloksen jaksottaminen olisi aina pahasta.
Jaksotuserien käsittely on nimenomainen syy sille, miksi laskentatoimen ammattilaisia
tarvitaan, koska pelkän kassavirran laskeminen ei vaatisi juurikaan ammattitaitoa. Tämä
kritiikki on pidettävä mielessä johtopäätöksiä muodostettaessa.
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2.4 Tuloksenohjaus tilintarkastuksen laadun mittarina
Jaksotuserien harkinnanvarainen kirjaaminen on mahdollista ja sallittua tiettyjen rajojen
sisällä, koska lähtökohtaisesti yhtiön tilinpäätöksen on annettava vain oikea ja riittävä
kuva (esim. KPL 1376/2016 3:2 §). Tämä tarjoaa tietyt raamit johdon toiminnalle. Kansainvälisen tilintarkastusstandardin mukaan tilintarkastuksen tavoitteena on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätös ei sisällä olennaisia virheitä (ISA 200). Näin olleen
tilintarkastajan on puututtava epätavallisten jaksotusten harkinnanvaraiseen kirjaamiseen
vain siinä tapauksessa, että se vaikeuttaa oikean kuvan saamista toiminnan tuloksesta.
Aikaisempien yhdysvaltalaisten tutkimusten valossa näyttää siltä, että tuloksenohjaukseen
reagoidaan tilintarkastuksessa voimakkaasti. Hirst (1994) mukaan tilintarkastajat ovat
herkkiä johdon kasvaneelle motivaatiolle harjoittaa tuloksenohjausta. Hirstin tutkimuksen
mukaan kasvanut riski liittyen esimerkiksi tulospalkkioiden rajojen saavuttamiseen näkyy
suoraan tilintarkastajan suorittaman työn laadussa. Tuloksenohjausta onkin tutkimuskirjallisuudessa käytetty laajasti tilintarkastuksen laadun mittarina.
Becker ym. (1998) etsivät yhteyttä tilintarkastuksen laadulle ja tuloksenohjaukselle käyttämällä Jonesin (1991) mallia tuloksenohjauksen estimaattina. Tutkimuksessa todettiin
aiempaan kirjallisuuteen perustuen (ks. DeAngelo 1981), että big-6 yhteisöjen tarjoamat
tilintarkastuspalvelut ovat muita tilintarkastajia laadukkaampia. Tutkimuksessa todettiin
myös, että tilintarkastajat ovat erityisen herkkiä tulosta parantaville harkinnanvaraisille
erille, koska niillä on suurempi riski johtaa tilintarkastajan vastuuta koskeviin oikeusriitoihin (ks. St. Pierre & Anderson 1984). Becker ym. todensivat 12500 yrityksen aineistossa,
että big-6 yhteisöjen tarkastusasiakkailla todellakin on muita pienemmät positiiviset jaksotuserät. Tutkimuksen perusteella voidaan siis esittää väite siitä, että Jonesin mallin
avulla estimoidulla harkinnanvaraisilla erillä ja tarkastuslaadulla on selvä yhteys.
Bartov ym. (2001) tutkivat tuloksenohjausta estimoivien Jones (1991) ja Modified Jones
(Dechow ym. 1995) -mallien käyttöä muokattujen tilintarkastuskertomusten ennusteena.
He totesivat toimialakohtaisen poikkileikkaustutkimuksen (cross-sectional study) toimivan aikasarjatutkimusta paremmin, mutta eivät ottaneet tarkemmin kantaa siihen, miten
hyvin mallit toimivat verrattuna muihin tilintarkastuksen laadun mittareihin. Mallit ovat
samoja, joita tässä tutkimuksessakin sovelletaan ja tutkitaan Suomen olosuhteissa.
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Rajagopal ym. (2015) etsivät yleisimmin käytetyistä tilintarkastuksen laadun mittareista
yhteyttä SEC:n raportoimiin väärinkäytöksiin ja nostettuihin kanteisiin. Rajagopal ym. eivät löytäneet täysin varmaa keinoa tarkastuslaadun mittaamiseen, kun sitä verrataan raportoituihin väärinkäytöksiin. Tutkimuksessa ei kuitenkaan suoranaisesti myöskään hylätty
tuloksenohjausta estimoivaa Dechov & Dichev (2002) (D&D) -mallia tarkastuslaadun
mittarina. D&D malli esiintyy tässä tutkimuksessa McNicholsin (2002) harkinnanvaraisten jaksotuserien laskentamallin yhteydessä.
Tässä tutkimuksessa ei tarkoiteta heikentyneellä tilintarkastuksen laadulla sitä, että yritys
joutuisi syytteeseen väärinkäytöksestä, kuten Rajagopal ym. (2015) tutkimuksessa tai että
tilintarkastaja päätyisi antamaan muokatun kertomuksen, kuten Bartov ym. (2001) tutkimuksessa. Sen sijaan harkinnanvaraisia eriä käytetään suoraan arviona siitä, miten hyvin
tilintarkastus on suoritettu, kuten Frankel ym. (2002) tutkimuksessa. Käsitteellisesti tuloksenohjauksen estimaattien käyttö suoraan tilintarkastuksen laadun mittarina ei vastaa todellista tilintarkastuksen laatua, mutta laajasti edellä esitettyyn tutkimuskirjallisuuteen vedoten asioilla on keskenään vahva yhteys. Tästä eteenpäin harkinnanvaraisia jaksotuseriä,
tuloksenohjausta ja tilintarkastuksen laatua käytetään tutkielmassa vaihtoehtoisina termeinä, koska tällä viitataan samaan asiaan.

3 Harkinnanvaraisten jaksotuserien estimointi
Harkinnanvaraisten erien estimointiin on esitetty aiemmassa tutkimuksessa useita eri menetelmiä. Näistä tunnetuin lienee kokonaisjaksotuseriä myynnin muutoksen ja käyttöomaisuuden funktiona estimoiva Jonesin (1991) malli. Mallista esitellään tutkimuksessa
neljä variaatiota (Jones 1991, Dechow ym. 1995, Kothari ym. 2005, Ecker ym. 2013),
joista osaa on muokattu tutkimukseen paremmin sopivaksi.
Toisen, käyttöpääoman jaksotuseriä kassavirran avulla tutkivan menetelmän, esittivät
Dechow & Dichev (2002). Tässä tutkimuksessa esitellään mallista vertailukelpoisempi
McNichols (2002) sovellus, jossa Jonesin mallin muuttujat on lisätty kaavaan. Mallia on
muokattu tutkimuksen aineistolle sopivaksi skaalauksen ja selitettävän muuttujan laskentatavan osalta.
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Kolmantena laskentamallina esitellään käyttöpääoman tavanomaisesta poikkeavia jaksotuseriä myynnin ja käyttöpääoman muutoksina tarkasteleva, eli jaksotusten käänteisvaikutukseen perustuva DeFond & Park (2001) menetelmä. Helpon sovellettavuuden vuoksi
menetelmää käytetään sellaisenaan ilman variaatioita tai muutoksia.
Tässä kappaleessa esitellään tarkasti eri mallien laskentakaavat, niiden soveltamiseen liittyvä problematiikka sekä yhteenvetona vertailu samasta aineistosta saaduista tuloksista.
Huomiota on kiinnitetty malleista esitettyihin variaatioihin ja niiden eroihin. Kappaleessa
esitellään tarkemmin myös tutkimuksen aineisto. Aineiston yhteydessä nostetaan esille havaintoja tilintarkastus- ja oheispalvelupalkkioiden suhteista tarkastaja- ja vuosikohtaisesti
eriteltynä.

Kuva 2 Tutkimuksessa esitettävät mallit ja niiden variaatiot

3.1 Aineisto
Tämän tutkimuksen aineisto kattaa Suomen päälistalla, eli NASDAQ Helsingissä noteeratut yhtiöt vuosien 2007-2015 ajalta. Pankki- ja sijoitussektorin yritykset on poistettu aineistosta, koska näiden poikkeava taserakenne ei mahdollista tuloksenohjauksen laskentamallien käyttöä. Lisäksi aineistosta on poistettu ruotsalaiset yhtiöt aineiston heikon saatavuuden sekä valuutan muuntoerojen takia (Endomines, Sotkamo Silver, SSAB ja Telia
Company). Tietojärjestelmän virheestä johtuen myös Ponsse Oyj jouduttiin jättämään aineiston ulkopuolelle.
Lopulliseen aineisoon kuuluu 109 yritystä, joista tarvittavia tietoja on kerätty yhteensä
925 yritysvuodelta. Käytännössä käyttökelpoinen aineisto on hieman pienempi, koska
malleissa tarvittavia muuttujia ei voida selvittää kaikille yritysvuosille. Esimerkiksi
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McNicholsin (2002) mallissa tarvittavaa liiketoiminnan kassavirtaa edelliseltä tilikaudelta
ei voida selvittää yhtiön ensimmäiselle toimintavuodelle, jolloin koko ensimmäisen vuoden havainto putoaa pois. Lisäksi toimialajakoa vaativissa malleissa käyttökelpoinen aineisto on huomattavasti pienempi.
Aineiston rajauksessa on pyritty ensisijaisesti mahdollisimman suureen otantaan, siten että
aineiston luotettavuus säilyy samalla mahdollisimman hyvänä. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan listayhtiöt ovat raportoineet tilintarkastuspalkkionsa eriteltynä
palvelutyypin mukaan jo vuodesta 2003 alkaen (Arvopaperimarkkinayhdistys 2003), joten
teoriassa aikasarja olisi voinut olla valittua pitempi. Käytännössä aineistoa rajoittavana tekijänä on toiminut tietojen saatavuus.
Vuosi 2007 valittiin alarajaksi, sillä tätä edeltävältä ajalta tilintarkastuspalkkioita on hankala löytää kohtuullisella vaivalla tietokannoista tai yritysten tilinpäätöksistä. Puutteelliset
havaintovuodet eivät olisi tuoneet lisäarvoa tutkimukseen laskentamallien aineistovaatimuksista johtuen. 2015 on valittu ylärajaksi tutkimuksen laatimisajankohdan perusteella,
jolloin kauden 2016 tilinpäätöksiä ei ollut vielä julkaistu. Tutkimuksen loppuvaiheessa aineistoon on kuitenkin lisätty tuoreeltaan julkaistut kauden 2016 liiketoiminnan kassavirrat, mikä mahdollistaa McNicholsin (2002) mallin estimoinnin vuodelle 2015. Vastaavasti
liiketoiminnan kassavirta, myynti ja taseen loppusumma on kerätty vuodelta 2006 mahdollistaen näiden lukujen käyttämisen vuoden 2007 tuloksenohjauksen estimointia varten.
Tilinpäätösdata on kerätty Thomson ONE –portaalin Reuters ja Worldscope –tietokannoista. Pörssiyhtiöiden tilintarkastajalle maksamat palkkiot löytyvät eriteltyinä Reutersin
tietokannasta yrityksestä riippuen vuodesta 2006-2008 alkaen. Johtuen kansainvälisten
tietokantojen puutteista, välttämättömien tietojen täydentämiseksi ja olemassa olevien
poikkeavien tietojen varmentamiseksi tätä tutkimusta varten on käyty käsin läpi satoja tilinpäätöksiä vuosien 2006-2016 väliltä. Aineiston luotettavuus on korkea, sillä aineiston
tärkeimmät muuttujat, eli tilintarkastajan palkkiot on kerätty tai varmennettu käsin yhtiöiden tilinpäätöksistä.
Kansainvälisissä tietokannoissa havaittiin jonkin verran virheitä, eli eroja yhtiöiden tilinpäätöksiin verrattuna. Virheiden määrä kasvaa muuttujan määrittelyn hankaloituessa. Esimerkiksi poistot ja arvonalentumiset tai lyhytaikaisten velkojen pitkäaikaiset osuudet ovat
huomattavasti herkempiä virheille, kuin vaikkapa taseen loppusumma ja tilikauden
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myynti. Näiden muuttujien osalta aineistoa on täytynyt varmentaa ja korjata käsin. Vaikeimpien muuttujien osalta myös laskentamalleja on täytynyt muokata siten, että mahdollisimman suuri ja vertailukelpoinen otos on mahdollista muodostaa. Esimerkiksi edellä
mainitun pitkäaikaisten velkojen lyhytaikaisen osuuden sijasta tutkimuksessa käytetään
lyhytaikaisia korollisia velkoja (kuten Kothari ym. 2005), koska niiden informaatiosisältö
on käytännössä riittävän lähellä tavoiteltavan muuttujan todellista lukemaa, mutta tieto on
huomattavasti laajemmin saatavilla.
Toimialajako
Aineiston yhtiöt on jaettu toimialoittain. Tämä perustuu oletukseen yksittäiseen toimialaan
kuuluvien yhtiöiden samankaltaisuudesta. Samankaltaisuus mahdollistaa yhtiöiden tuloslaskelmaa ja tasetta koskevan vertailun tekemisen huomattavasti tarkemmin, kuin jos yhtiöitä ei jaoteltaisi mitenkään. Toimialajaottelun jälkeen vertailun tarkkuus riittää harkinnanvaraisten erien estimointiin toimialan sisäisiin vaihteluihin perustuvien mallien mukaisesti (esim. Jones 1991; McNichols 2002).
Jaottelu on tehty Standard Industrial Classification -koodin, eli SIC-koodin mukaan. SICkoodi on nelinumeroinen tunniste, jolla voidaan määrittää yhtiön toimiala hyvin tarkasti.
Sitä hallinnoidaan yhdysvaltalaisen SEC:n (United States Securities and Exchange Commission) toimesta (SEC 2015). Koodin käyttökelpoisuus perustuu siihen, että sen tarkkuus
mukautuu käyttötarkoituksen perusteella. Mikäli suurpiirteinen toimialan määrittely riittää, voidaan käyttää koodin ensimmäistä numeroa, tai kahden ensimmäisen numeron laajempaa väliä, jotka ilmaisevat sen, onko kyse vaikkapa palveluliiketoiminnasta, rahoitusalasta, vähittäiskaupasta tai maataloudesta.
Käytännössä yhden numeron käyttäminen tarjoaa niin heikon tarkkuuden, että oletus yhtiöiden samankaltaisuudesta ei voi pitää paikkansa. Esimerkiksi koodin 8, eli palveluiden
alle lukeutuvat sekä lakipalvelut, että museot ja taidegalleriat. Näiden liiketoiminta ja taserakenne eroavat toisistaan valtavasti. Ensimmäinen perustuu työvoimaintensiiviseen
henkilöstön tuottamaan palvelutarjontaan ja toinen korkeaa tasearvoa vaativaan teosten
hallinnointiin ja esillepanoon usein julkisen rahoituksen tukemana. Yhtiöt ovat toisistaan
hyvin kaukana vertailukelpoisuuden suhteen.
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Käyttökelpoinen tarkkuus tilastollisessa tutkimuksessa, esimerkiksi Jonesin mallissa on
SIC-koodin kaksi ensimmäistä numeroa (Jones 1991). Tällä saadaan jo melko tarkasti
määritettyä liiketoiminnan luonne. Esimerkiksi pelkän tuotannon ja valmistuksen sijaan
voidaan määrittää mitä tuotteita yhtiö tuottaa. Tämä tekee yhtiön taseesta huomattavasti
vertailukelpoisemman muiden saman alan yritysten kanssa.
Taulukossa 1 esitetään tämän tutkimuksen aineisto SIC-2 koodin mukaisesti jaoteltuna.
Lukumäärä kuvastaa keskimääräistä vuosittaista yritysten lukumäärää vuosien 2007-2015
väliltä. Määrä pysyy vuosittain suhteellisen vakiona, mutta pientä variaatiota esiintyy, kun
uudet yritykset listautuvat tai vanhat poistuvat pörssistä esimerkiksi yrityskaupan tai toiminnan lopettamisen myötä.

SIC-koodi

Keskimääräinen
lukumäärä
SIC-koodi

Keskimääräinen
lukumäärä
SIC-koodi

Keskimääräinen
lukumäärä

7
1
28
4
48
2
10
3
30
2
49
1
12
1
33
4
50
1
15
4
34
4
51
5
35
9
16
2
53
1
36
8
20
4
54
1
22
1
38
3
58
1
73
17
23
1
39
2
25
1
40
1
80
0
26
6
44
1
87
5
27
5
45
1
89
1
Taulukko 1 Yhtiöiden keskimääräinen lukumäärä SIC2 -toimialoittain (2007-2015)

• Toimiala 35 (9): Teollisten ja kaupallisten koneiden tai tietokoneiden valmistus
• Toimiala 36 (8): Elektroniikan ja komponenttien valmistus (pl. tietokoneet)
• Toimiala 73 (17): Liiketoiminnan palvelut
Regressiomalli vaatii toimiakseen riittävän suuren määrän havaintoja. Tässä tutkimuksessa alarajaksi on valittu kahdeksan yrityksen suuruinen otantavaatimus jokaisen toimialavuoden sisällä. Käytännössä kahdeksan yhtiön suuruinen otos on hyvin pieni, sillä
Nummenmaan (2011, 316) mukaan muutaman muuttujan regressio vaatii usein otoskooksi
50. Regressio kuitenkin toimii melko hyvin pienillä otoksilla, jos muut oletukset ovat kunnossa. Näitä oletuksia ovat selittävän ja selittävien muuttujien lineaarinen suhde, selittävien muuttujien kolineaarisuuden välttäminen sekä normaalijakaumaoletus (Nummenmaa
2011, 316).
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Taulukosta voidaan selvästi havaita tutkimuksen suurin haaste harkinnanvaraisten erien
mallien estimoinnin osalta; vain kolme toimialaa ylittää kokovaatimuksen. Vähimmäisvaatimuksen ylittäviin toimialoihin kuuluvia yhtiöitä on vuositasolla keskimäärin 34.
Tämä tarkoittaa, että SIC-2 toimialajaotteluun luottavissa laskentamalleissa keskimäärin
69 yhtiötä putoaa suoraan pois tarkastelusta käyttökelvottomina. Vastaavasti yritysvuosissa mitattu kokonaisotos pienenee 925:stä hieman yli 250:een.
Jonesin (1991) alkuperäiseen aineistoon kuului ainoastaan 23 yhtiötä viideltä toimialalta
ja yhteensä 580 yritysvuodelta. Jones varmisti kuitenkin tulostensa luotettavuuden käyttämällä 11 475 yritysvuoden lisäotosta, jota tätä tutkimusta varten ei ole saatavissa. Modified Jones mallin (Dechow ym. 1995) tutkimuksen kokonaisaineistoon sisältyi 168 771
yritysvuotta, josta valittiin kulloinkin 1000 yritysvuotta tutkittavaksi kerrallaan. Tässä tutkimuksessa käytettävä aineisto on siis jokseenkin alhainen, mutta aineiston suuruusluokka
on jokseenkin lähellä alkuperäisiä tutkimuksia.
Tilintarkastusyhteisöt ja palkkioiden taso
Tutkimusaineistossa esiintyvien listayhtiöiden tilintarkastus on vuosien 2007-2015 välillä
jakaantunut käytännössä täysin Big-4 yritysten, eli PWC:n (367), KPMG:n (261), EY:n
(254) ja Deloitten (39) välille. Sulkeisiin on merkitty niiden tilinpäätösten määrä, joissa
kyseiseen yhteisöön kuuluva tarkastaja on laatinut tilintarkastuskertomuksen. Aineistossa
esiintyi menneinä vuosina vähemmistönä myös Moore Stephens Rewinet (18), Nexia (5)
ja Tilintarkastus Tuokko (2), joista vuonna 2015 enää ensin mainittu toimii listatun yhtiön
tilintarkastajana.
Big-4 tilintarkastusyhteisöille on yhteistä se, että merkittävä osa niiden liikevaihdosta tulee tilintarkastuksen ulkopuolisista palveluista. Tutkimusaineistoon kuuluvien vuosikertomusten mukaan yleisiä tilintarkastajan suorittamia oheispalveluita ovat mm. veroneuvonta
sekä yritysjärjestelyjen konsulttipalvelut.
Tarkastusyhtiöstä riippuvat palkkitasot ja niiden keräämät kokonaispalkkiot eivät ole tutkimuksen kohteena. Koska kerätty aineisto kuitenkin mahdollistaa varsinaisen tutkimuksen lisäksi lyhyen vertailun tekemiseen, on aiheesta nostettu esiin muutamia mielenkiintoisia huomioita. Vertailu käsittelee yhtiöiden välisiä palkkiotasoja, oheispalvelupalkkion
ja tilintarkastuspalkkion välisiä suhteita, sekä palkkioiden vuosittaista kehitystä.
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PWC
keskiarvo

Big-4 yhteisöjen palkkiot (2007-2015)
Tilintarkastus
Oheispalvelut Palkkiosuhde
454 857 163 €
198 392 935 €
44 %
1 310 828 €
571 738 €

KPMG
keskiarvo

117 893 262 €
471 573 €

74 864 120 €
299 456 €

64 %

55 226 445 €
220 026 €

65 %

keskiarvo

85 293 017 €
339 813 €

Deloitte
keskiarvo

56 547 400 €
1 615 640 €

14 177 966 €
405 085 €

25 %

EY

Yhteensä
714 590 843 €
342 661 465 €
48 %
Taulukko 2 Tilintarkastuspalkkiot ja oheispalvelupalkkiot yhtiökohtaisesti vuosilta 2007-2015

Taulukko 2 esittelee Big-4 tilintarkastusyhteisöjen laskuttamat tilintarkastus- ja oheispalvelupalkkiot tilintarkastusasiakkailtaan vuosilta 2007-2015. Esitettynä on myös tarkastusyhteisöjen keskimääräinen vuosittainen palkkio per asiakas sekä keskimääräinen palkkiosuhde, eli oheispalvelupalkkio jaettuna tilintarkastuspalkkiolla. Oheispalvelupalkkioihin
eivät kuulu muille kuin tilintarkastusasiakkaille suoretut palvelut.
Listayhtiöiden tilintarkastuksessa PWC on selvästi suurin yhtiö 455 miljoonan euron tarkastuspalkkioillaan. PWC:n palkkiotasoa nostaa etupäässä Nokia, joka on ollut jokaisena
tarkastelujakson vuotena Suomen suurin tilintarkastusasiakas. Yhteensä 210 miljoonan
euron tilintarkastuspalkkioillaan Nokia kattaa 46% PWC:n ja 29% koko Suomen listayhtiöiden tarkastuspalkkioista koko tarkastelujaksolta. Nokian vuosittainen palkkio on vaihdellut 15,4Meur ja 45,9Meur välillä, kun seuraavaksi suurimmat palkkiot on maksettu
Stora Enson tarkastuksesta vuonna 2007 (6,3Meur) ja Telian tarkastuksesta vuonna 2012
(6,1Meur).
EY ja KPMG laskuttavat keskimäärin selvästi PWC:tä pienempiä palkkioita tarkastustoimeksiannoistaan, mikä kuvastaa sitä, että ne keskittyvät enemmän pienempiin listayhtiöihin. Deloittella puolestaan ovat aineiston suurimmat keskimääräiset tarkastuspalkkiot.
Tämä johtuu yhteisön pienestä asiakasmäärästä, joka kuitenkin koostuu lähes täysin suurista yhtiöistä, kuten Stora Enso, Fortum, Kemira ja Uponor.
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EU:n tilintarkastusasetuksen muutoksen (EU 537/2014 4. artikla) tuoma oheispalvelurajoitus 70% tilintarkastuspalkkioiden määrästä ei keskimäärin täyty millään tarkastusyhteisöllä. KPMG ja EY ovat kuitenkin lähellä rajaa, mikä tarkoittaa, että tiettyjen yhtiöiden
osalta palkkiosuhde ylittää rajan. Rajoituksesta seuraa siis se, että kyseiset yhtiöt joutuvat
jatkossa rajoittamaan tarjoamiaan oheispalveluita joillekin tarkastusasiakkailleen. Lähemmällä tarkastelulla voidaan todeta, että aineiston 910:stä yritysvuodesta kolmanneksella,
eli 299:llä yritysvuodella tilintarkastajan oheispalvelupalkkio on ylittänyt 70% tilintarkastuspalkkioista.
Koska EY:n keskimääräinen tilintarkastuspalkkio asiakasta kohden on selvästi heikoin ja
oheispalveluiden suhde korkein, ei olisi yllättävää, jos EY tekisi lähiaikoina suuriakin
muutoksia palvelutarjontansa suhteen. Toisaalta EU:n tilintarkastusasetuksen toinen muutos, PIE-yhtiöiden 10 vuoden pakkorotaatio (EU 537/2014 17. artikla), iskee etenkin
PWC:hen tulevaisuudessa kovaa, jolloin sen taloudellisesti merkittävät tilintarkastusasiakkaat jakautuvat käytännössä kolmen muun Big-4 yhteisön kesken, mikäli asiakkaat pitäytyvät Big-4 tarkastajissa tilintarkastuksen osalta. Tämä voi tarkoittaa huomattavasti lisää
tarkastustoimeksiantoja muille Big-4 yhtiöille tulevaisuudessa.

Palkkiotason kehitys 2007-2015
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Kuva 3 Keskimääräisen tilintarkastus- ja oheispalvelupalkkion kehitys 2007-2015
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Kuva 3 esittää keskimääräisen asiakaskohtaisen palkkiotason kehityksen suomalaisissa
listayhtiöissä 2007-2015 välillä. Mielenkiintoinen havainto on huippuvuoden 2007 jälkeinen selvä pudotus tarkastuspalkkioissa. Vuoteen 2009 mennessä palkkiotaso on pudonnut
31%, mikä on lakisääteiselle ja saman sisältöisenä jatkuvalle palvelulle hämmästyttävän
suuri ero rahoitusmarkkinakriisistä huolimatta. Samanaikaisesti oheispalvelupalkkion taso
putosi 29% mikä kuvastaa kokonaisuudessaan alan palkkiotason heikkenemistä. Palkkiotason voimakas lasku on olennainen asia pitää mielessä tutkimusongelmaa selvitettäessä,
sillä heikko taloudellinen menestys voisi teoriassa luoda tilintarkastusyhteisöille painetta
tuloksenohjauksen sallimiseen.

3.2 Kokonaisjaksotuserien laskentamallit
Edellä esiteltiin aineisto, jota tutkimuksessa käytetään harkinnanvaraisten jaksotuserien ja
myöhemmin oheispalvelupalkkioiden laatuvaikutuksen arviointiin. Healyn (1985) mukaan
yhtiön jaksotuserät voidaan jakaa komponentteihin seuraavalla tavalla: kokonaisjaksotuserät = normaalit jaksotuserät + harkinnanvaraiset jaksotuserät. Kokonaisjaksotuksiin
kuuluvat kaikki ne erät jotka jäävät tuloksen ja kassavirran väliin tilikauden aikana. Normaaleihin jaksotuseriin luetaan kirjanpitosäännösten mukaiset pakolliset jaksotukset, kuten suunnitelman mukaiset poistot. Jäljelle jäävä osuus, eli harkinnanvaraiset jaksotuserät
koostuvat johdon harkinnan varaan jäävistä jaksotuksista, kuten arvonalentumisten kirjaamisesta tai tavarakuljetusten nopeuttamisesta ja hidastamisesta tilikauden vaihteessa.
𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑗𝑎𝑘𝑠𝑜𝑡𝑢𝑠𝑒𝑟ä𝑡 =
𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑎𝑙𝑖𝑡 𝑗𝑎𝑘𝑠𝑜𝑡𝑢𝑠𝑒𝑟ä𝑡 + ℎ𝑎𝑟𝑘𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑗𝑎𝑘𝑠𝑜𝑡𝑢𝑠𝑒𝑟ä𝑡
Kokonaisjaksotuserien muodostuminen Healy (1985)
Jonesin (1991) malli perustuu tähän olettamukseen. Mikäli kokonaisjaksotukset tunnetaan
ja näistä vähennetään parhaan arvion mukaiset normaalit jaksotuserät, jäävät jäljelle ainoastaan tuloksenohjausta kuvastavat harkinnanvaraiset jaksotuserät, jotka mallin avulla halutaan selvittää. Kokonaisjaksotuserät voidaan suhteellisen helposti, joskaan ei täysin ongelmattomasti, määrittää tasearvoja tutkimalla.
Kokonaisjaksotuserien huolellinen määrittäminen on äärimmäisen tärkeää tuloksenohjauksen mallien toimivuuden kannalta, koska tämä erä muodostaa regressiomallin selitettävän muuttujan. Kokonaisjaksotuserien määrittämiselle esitetään tutkimuskirjallisuudessa
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kaksi tapaa. Ensimmäisenä esiteltävänä tapana Gul ym. (2013) määrittävät McNichols
ym. (2002) mallin yhteydessä käytettävät käyttöpääoman jaksotuserät tuloslaskelman ja
kassavirtalaskelman kautta. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti vähentämällä poistoista putsatusta liiketuloksesta (EBITDA) liiketoiminnan kassavirta.
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑘𝑠𝑜𝑡𝑢𝑠𝑒𝑟ä𝑡 (𝐺𝑢𝑙 𝑦𝑚. 𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛)
= 𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡 − 𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎
Menetelmä on ongelmallinen, sillä rahoituslaskelmaan sisältyvän liiketoiminnan kassavirran määrittämiseen liittyvät säännökset ovat sallivampia harkinnanvaraisille muutoksille,
kuin tuloslaskelman erät. Toisin sanoen, on mahdollista, että yritys raportoi jonkin osuuden liiketoiminnan kassavirrastaan investointien tai rahoituksen kassavirrassa, jolloin mallin tarkkuus heikkenee hyvin voimakkaasti. Kaikki nämä erot näkyvät suoraan käyttöpääoman jaksotuserien muutoksena ja lopulta harkinnanvaraisten jaksotuserien eli tuloksenohjauksen muutoksena.
Yleisemmin käytetty (Dechow ym. 1995; Kothari ym. 2005) menetelmä kokonaisjaksotusten määrittämiseen on muodostaa jaksotuserät taseen lyhytaikaisten erien muutoksen
perusteella. Menetelmää sovelletaan tässä tutkimuksessa. Se on kuvattu kaavassa 1.
𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡

= [(∆𝐶𝐴𝑖𝑡 − ∆𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡 ) − (∆𝐶𝐿𝑖𝑡 − ∆𝑆𝑇𝐷𝑖𝑡 )] − 𝐷𝐸𝑃𝐴𝑀𝑂𝑅𝑇𝑖𝑡
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

(1)

Kokonaisjaksotuserien kaava (mukaillen Dechow ym. 1995 ja Kothari ym. 2005), jossa:
𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡

Kokonaisjaksotuserät

∆𝐶𝐴𝑖𝑡

Vaihtuvien vastaavien muutos

∆𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡

Rahojen ja niihin rinnastettavien erien muutos

∆𝐶𝐿𝑖𝑡

Lyhytaikaisten velkojen muutos

∆𝑆𝑇𝐷𝑖𝑡

Lyhytaikaisen korollisen velan muutos,
sisältäen pitkäaikaisten velkojen lyhytaikaisen osan

𝐷𝐸𝑃𝐴𝑀𝑂𝑅𝑇𝑖𝑡

Poistot ja arvonalentumiset tilikaudella

𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

Vuoden alun taseen loppusumma
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Kuva 4 Käyttöpääoman tase-erät. Mukaillen KPA 1:6 § ja Dechow ym. 1995

Käsitteellisesti yhtiön käyttöpääomaa kuvastaa se, kuinka hyvin yhtiössä odotettavissa
olevat tulot, eli myyntisaamiset kattavat näiden hankintaan käytetyt odotettavissa olevat
menot, eli ostovelat. Tuloksenohjauksen malleissa käyttöpääoma ymmärretään hieman
laajemmin, eli mukaan tarkasteluun otetaan myös varaston muutos, siirtosaamiset ja siirtovelat, sekä verovelat ja muut lyhytaikaiset velat (Dechow ym. 1995). Kuva 4 esittää kirjanpitoasetuksen tasekaavaa (KPA 1:6 §) mukaillen ne alasummat, joita lyhytaikaisiin
eriin lasketaan, sekä Dechow ym. (1995) mukaan poistettuna ne erät joita ei tuloksenohjauksen malleissa käytetä.
Kaavaa 1 voidaan lähteä käymään läpi seuraavalla tavalla purkamalla se komponentteihin.
Kun vaihtuvista vastaavista vähennetään rahat ja niihin rinnastettavat erät, jäävät jäljelle
varasto, myyntisaamiset, siirtosaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset. Vastaavasti kun lyhytaikaisista veloista vähennetään pitkäaikaisten velkojen osuus1, jäävät jäljelle ostovelat,
verovelat, siirtovelat sekä muut lyhytaikaiset velat. Summaamalla jäljelle jääneet erät toisiinsa, vähentämällä taseen puolen erät toisistaan ja laskemalla näin saatu muutos edellisvuodesta, saadaan tulokseksi varaston, myyntisaamisten, ostovelkojen ja muiden lyhytaikaisten jaksotusten nettomuutos, eli käyttöpääoman jaksotuserät. Alkuperäisessä Jones

1

Pitkäaikaisten velkojen lyhytaikainen osuus sisältyy tilinpäätöksessä lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin ja on
usein ainut tämän erän muodostava summa. Koska lyhytaikaiset korolliset velat ovat tietokannoista huomattavasti helpommin saatavissa, käytetään tätä erää pitkäaikaisten velkojen lyhytaikaisen osuuden sijaan, kuten myös
Modified Jones mallin tutkimuksessa tehtiin (Dechow ym. 1995).
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(1991) mallissa verovelat oli poistettu vieraasta pääomasta johtuen sen tutkimusmenetelmästä. Tässä tutkimuksessa verot pidetään mukana, koska niiden manipulointi mahdollistaa tuloksenohjauksen siinä missä muutkin jaksotukset.
(∆𝐶𝐴𝑖𝑡 − ∆𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡 ) − (∆𝐶𝐿𝑖𝑡 − ∆𝑆𝑇𝐷𝑖𝑡 ) = Käyttöpääoman jaksotuserät
Kokonaisjaksotuserien selvittämiseksi on käyttöpääoman jaksotuseristä vähennettävä
vielä poistojen ja arvonalentumisten osuus. Poistoilla on merkittävä tulosta heikentävä
vaikutus ja ne ovat yksi merkittävimmistä normaaleista, eli ei-harkinnanvaraisista jaksotuseristä. Kun poistot vähennetään käyttöpääoman jaksotuksista, eli jaksotusten tulosta
heikentävää vaikutusta lisätään poistojen verran, jäävät jäljelle Jonesin mallin estimoinnissa tarvittavat kokonaisjaksotuserät. Jaksotuserät skaalataan lopuksi edellisvuoden taseen loppusummalla, jotta yhtiön koko tulee huomioiduksi. (Mukaillen Dechow
ym.1995).
[(∆𝐶𝐴𝑖𝑡 − ∆𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡 ) − (∆𝐶𝐿𝑖𝑡 − ∆𝑆𝑇𝐷𝑖𝑡 )] − 𝐷𝐸𝑃𝐴𝑀𝑂𝑅𝑇𝑖𝑡 = Kokonaisjaksotuserät
Kaavassa 1 jaksotuseriin kuulumattomat erät on vähennetty vaihtuvista vastaavista ja lyhytaikaisesta velasta. Malli lasketaan siis ylhäältä alaspäin eliminoimalla taseen välisummista ylimääräiset erät. Vaihtoehtoinen menetelmä esitetään Dechow & Dichev (2002)
tutkimuksessa, jossa jaksotuserät muodostetaan alhaalta ylöspäin, eli summaamalla kaikki
tarvittavat erät yhteen. Mallissa lasketaan yhteen varaston ja myyntisaamisten muutos,
joista vähennetään ostovelkojen, verovelkojen ja muiden jaksotusten nettomuutos.
Menetelmällä päädytään teoriassa täysin samaan lopputulokseen, mutta sen aineistovaatimukset ovat hankalammat. Malliin tarvittavat muuttujat, kuten verovelkojen ja muiden
jaksotusten nettomuutos saadaan helposti yhdysvaltalaiselle aineistolle Compustat –tietokannasta, mutta ne ovat huomattavasti hankalampia löytää Suomen aineistoon kuuluville
yrityksille. Asia on myös muuttujien määrittelyn kannalta ongelmallinen. Ei voida tietää
sisältyvätkö Suomessa käytössä olevissa tietokannoissa esimerkiksi ennakkomaksut johdonmukaisesti muihin lyhytaikaisiin saamisiin ja velkoihin, tai eroaako jonkin muun
muuttujan määritelmä Compustat:iin verrattuna. Tästä tietokantojen välisestä mahdollisesta erosta johtuen jokin olennaisista eristä voi jäädä puuttumaan.
Edellä esitetystä syystä kaavan 1 mukainen Dechow ym. (1995) ja Kothari ym. (2005)
esittelemä ylhäältä alas suuntautuva menetelmä toimii paremmin Suomen aineistossa.
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Käyttämällä kyseistä menetelmää tiedetään kaikkien olennaisten erien tulevan varmasti
huomioiduksi, mikäli niitä ei erikseen ole summasta vähennetty. Tästä syystä menetelmää
käytetään tässä tutkimuksessa sekä Jonesin mallin, että Dechow & Dichev mallin yhteydessä kokonaisjaksotuserien ja käyttöpääoman jaksotusten määrittämiseen, riippumatta
siitä miten tutkimukset määrittävät itse jaksotuserät.

3.3 Jonesin malli
Tuloksenohjauksen laskentamalleista Jonesin (1991) malli on todennäköisesti suosituin.
Tässä tutkimuksessa sovelletaan laajasti sen eri variaatioita, eli alkuperäistä Jonesin
(1991) mallia, Dechow ym. (1995) Modified Jones -mallia, Kothari ym. (2005) kannattavuudella kontrolloitua Jonesin mallia sekä Ecker ym. (2013) vertaisryhmiä toimialojen sijaan hyödyntävää mallia. Tämä kappale esittelee tarkemmin Jonesin mallin variaatiot sekä
niiden keskeiset erot ja havainnoi näiden erojen syitä ja seurauksia.
Alkuperäinen Jonesin (1991) malli
Kun kokonaisjaksotuserät on selvitetty, on seuraava askel Jonesin (1991) mallissa estimoida normaalit, eli ei-harkinnanvaraiset jaksotuserät. Malli perustuu siihen olettamukseen, että yhtiön normaalit jaksotuserät ovat hyvin samankaltaisten yritysten kesken funktio niiden myynnin muutoksesta. Mallin mukaan myynnin kasvu näkyy käyttöpääoman
kasvuna. Toisin sanoen, jos myynti kasvaa, niin myyntisaamisten ja ostovelkojen pitäisi
kasvaa samassa suhteessa. Myynnin muutoksen lisäksi malliin on sisällytetty myös aineellisen käyttöomaisuuden, eli koneiden ja kaluston osuus. Tällä kontrolloidaan kokonaisjaksotuseriin sisältyvien poistojen osuus.
Se osa kokonaisjaksotuseristä mitä ei näiden kahden muuttujan, eli myynnin muutoksen ja
aineellisen käyttöomaisuuden avulla voida selittää, kuuluu mallin mukaan harkinnanvaraisiin jaksotuseriin. Kaksinumeroisen SIC-koodin sisällä mallinnettu vuosittainen regressioanalyysi yhtälön 2 mukaisesti palauttaa yhtiökohtaisen jäännöserän ε, eli Jonesin mallin
mukaisen tuloksenohjauksen estimaatin.
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𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ∗

1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

+ 𝛽1 ∗

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡
+ 𝛽2 ∗
+ 𝜀𝑖𝑡
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

(2)

Jonesin malli (1991), jossa:
𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡

Skaalatut kokonaisjaksotuserät (ks. kaava 1)

𝛼0 ; 𝛼1

Vakiotermit

𝛽0 ; 𝛽1

Selittävien muuttujien korrelaatiokertoimet

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡

Liikevaihdon muutos

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

Aineellinen käyttöomaisuus (netto, sisältäen tilikaudella tehdyt poistot)

𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

Vuoden alun taseen loppusumma

𝜀𝑖𝑡

Jäännöserä, eli harkinnanvaraiset jaksotuserät

Kaikki muuttujat, mukaan lukien vakiotermi, skaalataan vuoden alun taseen loppusummalla (Jones 1991). Skaalaus tehdään jäännöstermin heteroskedastisuuden, eli kasvavan
tai vähenevän varianssin vähentämiseksi. Normaalisti Jonesin malli ei sisällä vakiota, sillä
kun malli skaalataan kertomalla kaikki termit luvulla 1/tait-1, tulee regressiomallin vakiotermistä α1 muuttujan 1/tait-1 korrelaatiokerroin. Heteroskedastisuuden vähentämiseksi
malliin voidaan kuitenkin lisätä ylimääräinen vakiotermi (Kothari ym. 2005). Vakiotermi
auttaa siihen, että etenkin pienen otoskoon yhteydessä toimialan sisällä keskimääräinen
jäännöstermi saadaan lähelle nollaa ja sen hajonta pienenee.
Tässä tutkimuksessa vakiotermi on valittu osaksi jokaista Jonesin mallin variaatiota. Valinta on tehty aiemman kirjallisuuden suosituksiin perustuen (Kothari ym. 2005). Tutkimuksen laajuuden huomioiden valinta on myös tehty, jotta käsiteltävien mallien lukumäärä pysyisi maltillisena. Alustavissa testeissä ei havaittu merkittävää vakiotermin käytöstä aiheutuvaa poikkeamaa tuloksissa. Pearsonin korrelaatio ilman vakiotermiä ja vakiotermin kanssa Jones, Modified Jones ja Kothari Jones -malleilla oli 0,86-0,90 välillä, eli
tulokset ovat erittäin lähellä toisiaan. Ainakaan merkittävää haittaa vakiotermistä ei siis
ole tulosten luotettavuudelle, joten valinta sen käyttämisestä voidaan tehdä.
Malli estimoidaan DeFond & Jiambalvo (1994) esittämän poikittaistutkimuksen mukaisesti, eli erikseen jokaiselle vuodelle jakamalla aineisto toimialoittain vertailuryhmiin.
Tässä tutkimuksessa viitataan mallia käsiteltäessä kuitenkin alkuperäiseen Jonesin malliin,
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eikä DeFond & Jiambalvo variaatioon. Tämä on tehty siitä syystä, että yleisesti tutkimuskirjallisuudessa puhutaan menetelmään viitattaessa vain Jonesin poikkileikkausmallista
(cross-sectional Jones model), joka on vakiintunut itsenäiseksi käsitteeksi.
Kaavan 2 mukaisesta mallista estimoidaan erillisellä regressiolla jokaiselle toimialalle ja
vuodelle selittävien muuttujien korrelaatiokertoimet sekä ennen kaikkea jäännöstermi.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että samankaltaisten yritysten kesken jaksotuserien uskotaan muuttuvan myynnin kanssa samassa suhteessa. Jos yritykset ovat hyvin erilaisia, ei
myynnin muutokseen voida edes teoriassa luottaa jaksotuserien estimoinnissa.
Vuosittainen erottelu tehdään, koska kertoimien uskotaan muuttuvan vuosittain. Bartov
ym. (2001) vertailivat Jones ja Modified Jones mallien soveltamista nimenomaisesti tilintarkastuksen laadun mittarina. He muodostivat mallinnuksen sekä aikasarjalla (time-series) että poikkileikkauksena (cross-sectional). Tutkimus päätyi siihen tulokseen, ettei laatua voida aikasarjamallilla luotettavasti estimoida, ja toimialakohtainen poikkileikkausmalli toimii huomattavasti paremmin. Huomioitavaa tutkimuksessa on se, että se ainoastaan vertaili kahta edellä olevaa laskentamallia toisiinsa, eikä tutkinut tarkemmin Jonesin
mallin variaatioita tilintarkastuksen laadun mittarina.
SIC toimialajaottelu ja sen luomat ongelmat aineiston käytettävyyden kannalta esiteltiin
aineiston yhteydessä edellisessä luvussa. Kuten mainittu, käytetään vuosikohtaisena toimialan sisäisenä vaatimuksena tutkimuksessa kahdeksaa yritystä. Tästä matalasta vaatimuksesta huolimatta tuloksia menetetään runsaasti, sillä Suomen pörssiyhtiöt ovat muutamaa toimialaa lukuun ottamatta jakautuneet tasaisesti eri toimialoille. Yritysten kokonaislukumäärä on näin ollen liian alhainen, jotta mallia voitaisiin soveltaa parhaalla tehokkuudella.
Sijoittamalla alkuperäiseen Jonesin malliin (1991), eli kaavaan 2 regressiomallissa löydetyt korrelaatiokertoimet, voidaan estimoida mallin mukaiset ei-harkinnanvaraiset jaksotuserät. Ei-harkinnanvaraiset jaksotuserät ovat se osa kokonaisjaksotuseristä, jonka myynnin muutos ja käyttöomaisuus selittävät. Kun nämä normaalit jaksotuserät vähennetään
kokonaisjaksotuseristä kaavan 3 mukaisesti, saadaan erotukseksi harkinnanvaraiset jaksotuserät, eli tuloksenohjauksen estimaatti. Lukema saadaan alkuperäisessä Jonesin mallissa
myös suoraan regressiomallin jäännöstermistä. Jäännöstermistä otetaan lopuksi itseisarvo,
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koska tutkimuksen toisessa vaiheessa tuloksenohjaukselle etsitään suuruutta, ei suuntaa
(Frankel ym. 2002).
= |𝜀𝑖𝑡 | = |𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 − (𝛼0 + 𝛼1 ∗

1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

+ 𝛽1 ∗

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡
)|
+ 𝛽2 ∗
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

(3)

Harkinnanvaraisten erien itseisarvo Jonesin mallin mukaan
Dechow, Sloan, Sweeney (1995) Modified Jones -malli
Dechow ym. (1995) esittivät tutkimuksessaan muokatun sovelluksen alkuperäisestä Jonesin mallista. Mallin muutos alkuperäiseen nähden on sen tapa huomioida tarkemmin
myyntisaamisten muutos, koska tämän erän arvioidaan olevan erityisen herkkä tuloksenohjaukselle. Dechow ym. (1995) versiota Jonesin mallista kutsutaan nimellä Modified
Jones Model, eli muokattu Jonesin malli. Tässä tutkimuksessa mallin englanninkielistä nimitystä käytetään erisnimen kaltaisesti selkeyden vuoksi, koska Jonesin mallista esitetään
myös muita muokattuja sovelluksia.
Modified Jones mallissa myyntisaamisten muutoksen huomiointia perustellaan siten, että
tuloksenohjaus velaksi myyntien osalta on helpompaa kuin kassaperusteisten myyntien
yhteydessä (Dechow ym. 1995). Tutkimuksen mukaan alkuperäinen Jonesin malli olettaa,
ettei liikevaihdon muutokseen sisälly lainkaan tuloksenohjausta, eli kaikki liikevaihdon
muutokseen sisältyvä vaihtelu näkyisi normaaleissa jaksotuserissä. Modified Jones malli
taas olettaa, että kaikki myyntisaamisten muutokset johtuvat tuloksenohjauksesta. Vaikka
näin ei todellisuudessa ole, pääsee muokattu malli tutkimuksen mukaan yleensä tarkempiin tuloksiin kuin alkuperäinen malli.
Alkuperäisessä Modified Jones mallissa (Dechow 1995) regressio ajetaan normaalisti perinteisen Jonesin mallin mukaisesti kaavalla 2. Tulosta ei voida kuitenkaan ottaa suoraan
jäännöstermistä. Regressiomallin ajamisen jälkeen, ennen kuin korrelaatiokertoimet sijoitetaan takaisin kaavaan normaalien jaksotuserien selvittämiseksi, on mallissa vähennetty
liikevaihdon muutoksesta myyntisaamisten muutos. Tämä on esitetty kaavassa 4. Käsitteellisesti tämä tarkoittaa sitä, että normaaleista jaksotuseristä poistetaan myyntisaamisten
osuus, jolloin myyntisaamiset siirtyvät jäännöstermiin, eli osaksi harkinnanvaraisia jaksotuseriä (Dechow 1995).
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𝜀𝑖𝑡 = 𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 − (𝑎0 + 𝛼 ∗

1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

+ 𝛽1 ∗

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡
)
+ 𝛽2 ∗
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

(4)

Modified Jones (Dechow ym. 1995) -malli, jossa:
∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡

Myyntisaamisten muutos

Muut muuttujat kuten kaavassa 2 (Jonesin malli)
Edellä esitetty kaksivaiheinen Modified Jones malli (Dechow ym. 1995) oli käytössä tämän tutkimuksen toisessa vaiheessa replikoitavassa Frankel ym. (2002) tutkimuksessa.
Menetelmää käytettiin myös aiemmin Suomessa samassa aiheesta tehdyissä tutkimuksissa
(Mikkola, 2013; Nyberg, 2014).
Modified Jones malli on Frankel ym. (2002) tutkimuksen jälkeen saanut osakseen kritiikkiä Kothari ym. (2005) tekemässä tutkimuksessa. He osoittavat, että myyntisaamisten vähentäminen mallista ilman sen sisällyttämistä regressiomallin kertoimiin on erityisen vaarallista mallin tarkkuuden kannalta silloin kun yhtiö on kovassa kasvuvaiheessa. Käytännössä tämä johtuu siitä, että regressiomallin myynnin muutoksessa tulee huomioiduksi
koko vuoden myynti, mutta myyntisaamisissa näkyvät vain tilikauden lopun erät. Jos
myynti kasvaa nopeaa vauhtia, voi vuoden lopun myynti, johon myyntisaamiset perustuvat, olla huomattavasti suurempi kuin keskimääräinen myynti vuoden aikana, joka mallissa tulee huomioiduksi. Näin ollen myyntisaamiset ovat suhteettoman suuret verrattuna
keskimääräiseen kauden myyntiin.
Tämän kritiikin takia Kothari ym. (2005) ehdottavat, että mallin regressiokertoimet lasketaan suoraan kaavan 4 mukaisesti. Toisin sanoen myyntisaamiset vähennetään myynnistä
jo ennen regression ajamista. Tätä tapaa voidaan pitää toisena, yksivaiheisena variaationa
Modified Jonesin laskemiselle. Tapa on laskuteknisesti helpompi, koska tuloksenohjauksen estimaatti saadaan suoraan kaavan 4 jäännöstermistä.
Tässä tutkimuksessa Modified Jones mallia sovelletaan Kothari ym. (2005) esityksen mukaan yksivaiheisena, eli laskemalla jäännöserä suoraan kaavan 4 regressiomallista. Yksivaiheisen menetelmän vahvuus on sen parempi tarkkuus voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Toisaalta vakailla markkinoilla se saattaa menettää tarkkuutta, koska se onnistuu
erottamaan vähemmän myyntisaamisiin sisältyvää tuloksenohjausta.
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Kothari, Leone, Wasley (2005) Kannattavuudella kontrolloitu Jonesin
malli
Kothari ym. (2005) ovat muokanneet Jonesin mallia vielä edellisestä siten, että myös yhtiön kannattavuus on kontrolloitu, koska tuloksenohjauksella uskotaan olevan selvä yhteys
yhtiön menestykseen. Tämä perustuu siihen ajatteluun, että tulospalkkioiden ja osakkeenomistajien vaatimusten täyttämiseksi yritysjohto voi heikkona vuotena käyttää positiivista
tuloksenohjausta tuloksen parantamiseen. Tuloksenohjaus voidaan myöhemmin kumota
parempina vuosina, jolloin tuloksen heikentäminen ei nostata vastalauseita. Näin ollen
koko pääoman tuottoaste (ROA) olisi oletuksena negatiivisesti korreloiva tuloksenohjauksen kanssa.
Yhtiön kannattavuuden huomioiminen voidaan Kothari ym. (2005) mukaan toteuttaa ryhmittelemällä yritykset tuottoasteen perusteella ennen regressiomallin ajamista tai, kuten
tässä tutkimuksessa, lisäämällä Modified Jones malliin (Dechow 1995) kokonaispääoman
tuottoaste (ROA) yhdeksi muuttujaksi. Kuten mainittu edellisessä kappaleessa, Kothari
ym. (2005) kritisoivat alkuperäisen Modified Jones mallin kaksivaiheista lähestymistapaa
tutkimuksessaan ja havaitsivat sen olevan voimakkaan kasvun yrityksille epätarkka. Tästä
syystä regressiomalli ajetaan yksivaiheisena kaavalle 5, eli jäännöstermistä saadaan suoraan mallin mukaiset harkinnanvaraiset jaksotuserät.
𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝛼 ∗

1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

+ 𝛽1 ∗

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡
+ 𝛽2 ∗
+ 𝛽3 ∗ 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ( 5 )
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

Kothari ym. (2005) malli, jossa
𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡

Kokonaispääoman tuotto%

Muut muuttujat kuten Modified Jones mallissa (kaava 4)
Kothari ym. mukaan kannattavuudella kontrolloitu malli antaa joissain tilanteissa tarkemman tuloksen, mutta ei kaikissa. Toisaalta tuottavuuden kontrollointi tekee tuloksesta harhaanjohtavan; malli kykenee erottamaan vain normaalin tuloksenohjauksen, eikä absoluuttista arvoa.
Dechow ym. (2011) havaitsivat, että kannattavuuden sisällyttäminen Kothari-mallin mukaisesti harkinnanvaraisten erien laskentamalliin voi olla riskialtista. Tämä koskee etenkin
tilanteita, joissa aineisto jaetaan vertailuryhmiin kannattavuuden mukaan. Tutkimuksen
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mukaan kannattavuuden huomiointi lisää mallin tehokkuutta vain silloin, jos malli on äärimmäisen hyvin määritelty ja jaottelu osataan tehdä oikein. Muussa tapauksessa puuttuvan muuttujan harha kasvaa ja malli menettää tehoaan.
Kothari ym. (2005) havaitsivat myös omassa tutkimuksessaan aiheeseen liittyvän ongelmia ja mainitsivat ettei se välttämättä toimi jokaisessa tilanteessa. Tutkimuksen suunnittelussa olisi laajemmin otettava huomioon se, miten kannattavuus vaikuttaa tuloksenohjauksen estimaattiin. Koska tämä tutkimus noudattaa lähtökohtaisesti Frankel ym. (2002) menetelmää, ei mallia voida spesifisesti rakentaa Kothari ym. (2005) mallin ympärille oikeiden ja luotettavien tulosten varmentamiseksi. Näin ollen Kothari ym. (2005) malliin suhtaudutaan tässä tutkimuksessa äärimmäisen varovaisesti ja se otetaan kvantitatiiviseen tarkasteluun mukaan lähinnä vertailun vuoksi.
Ecker ym. (2013)
Jonesin malli ja sen yleisimmät variaatiot ovat Suomen rajallisen aineiston puolesta haastavia. Kuten aiheesta on aikaisemmin tässä kappaleessa todettu, vaaditaan saman toimialan sisältä tietty määrä vuosittaisia havaintoja, jotta regressioanalyysi voidaan muodostaa. Helsingin pörssin päälistatut yhtiöt (pl. pankki- ja sijoitussektori) mahdollistavat
2-numeroisen SIC toimialajaottelun perusteella regression vain kolmen toimialan osalta,
jos vaatimuksena on kahdeksan havainnon otos per regressio.
Neljäs ja hieman erikoisempi variaatio Jonesin mallista soveltuu tämän ongelman ratkaisemiseen. Ecker ym. (2013) malli poistaa toimialajaotteluun sisältyvän ongelman käyttämällä toimialan sijaan yhtiön kokoa, eli taseen edellisvuoden loppusummaa vertailuryhmien muodostamiseen. Jokaiselle yhtiölle muodostetaan 25 lähimmän yhtiön kanssa oma
vertailuryhmä, joille kaikille ajetaan regressio. Malli on kehitetty etenkin Yhdysvaltojen
ulkopuoliseen aineistoon, jossa otoskoot ovat väistämättä pienempiä (Ecker ym 2013).
Tässä tutkimuksessa käytetään vertailuryhmien muodostamisessa kymmentä lähintä yritystä, koska 109 yrityksen aineisto on hyvin pieni, mutta koko vaihtelee huomattavasti.
Pienentämällä vertailuryhmän kokoa pitäisi yritysten koon pysyä vertailukelpoisempana
ryhmän sisällä.
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Ecker ym. menetelmää käyttämällä jokainen havainto saadaan mukaan tarkasteluun,
koska toimialajakoa ei tehdä. Yhtälömuodossa Ecker näyttää täysin samalta kuin Modified Jones malli ja vain laskentatapa eroaa. Kaava 6 vastaa siis täysin tämän tutkimuksen kaavaa 4.
𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝛼 ∗

1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

+ 𝛽1 ∗

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡
+ 𝛽2 ∗
+ 𝜀𝑖𝑡
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

(6)

Ecker ym. (2013) kaava, vastaa Modified Jones mallia (kaava 4).
Ecker ym. mallin tapa ohittaa toimialajako on mielenkiintoinen ja hieman yllättävä. Jonesin muut variaatiot luottavat toimialajaotteluun siksi, että yhtiöiden katsotaan toimialan
sisällä olevan keskenään vertailukelpoisia (Jones 1991). Toisin sanoen myynnin muuttuessa myyntisaamisten ja muiden käyttöpääoman jaksotusten oletetaan toimialan sisällä
muuttuvan samassa suhteessa. Ecker ym. (2013) vertailevat yhtiöitä koon perusteella.
Tämä on täysin erilainen lähtökohta, jossa taseeltaan saman kokoisten yhtiöiden kesken
odotetaan vallitsevan sama oletus. Tutkimuksen mukaan vertailuryhmiin perustuva malli
onnistuu kuitenkin havaitsemaan harkinnanvaraiset jaksotuserät yhtä hyvin tai yleensä
jopa paremmin kuin toimialajaoteltu malli Ecker ym. (2013).
Koska aihe on lähtökohdiltaan aiempaan tutkimuskirjallisuuteen nähden ristiriitainen, suhtaudutaan tässä tutkimuksessa Ecker ym. malliin varautuen. Toisaalta malli mahdollistaa
tuloksenohjauksen estimoinnin kaikille havainnoille ja sitä kautta tekee tutkimuksen toisesta vaiheesta mielekkäämmän otoskoon kasvaessa. Toisaalta taas tulosten luotettavuudesta ei voida olla varmoja, etenkin kun Suomen oloissa mallista ei löydy juurikaan aiempaa kirjallisuutta.
Vastauksena tähän epävarmuuteen Ecker ym. -mallin käyttökelpoisuus suomalaisessa aineistossa on päätetty selvittää vertailemalla sen tuloksia muihin tuloksenohjauksen laskentamalleihin. Tämä toteutetaan vertaamalla laskentamallien statistiikkaa keskenään sekä
muodostamalla näiden tuloksista korrelaatiomatriisi. Lisäksi mallia tutkitaan konkreettisen
tutkimusongelman yhteydessä tutkielman toisessa vaiheessa, jossa mallin tulosten luotettavuudesta saadaan lisää informaatiota Frankel ym. (2002) mallin kontrollimuuttujien perusteella. Aihetta käsitellään lisää myöhemmin.
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3.4 Dechow & Dichev -malli
Dechow & Dichev (2002) esittivät tutkimuksessaan uuden, Jonesin mallista riippumattoman tuloksenohjauksen (D&D) laskentamallin. Yksinkertaisimmillaan mallissa on kyse
siitä, että käyttöpääoman jaksotuksia estimoidaan myynnin kassavirran perusteella. Teoreettisesti malli perustuu siihen oletukseen, että edelliselle tai seuraavalle tilikaudelle jaksotettujen erien pitäisi näkyä vastaavasti edellisen tai seuraavan tilikauden kassavirrassa.
Jos näin ei ole, ei jaksotus ole perustunut todelliseen kassavirtaan, eli käyttöpääoman jaksotusten laadun2 katsotaan heikentyneen (Dechow & Dichev 2002).
Perinteisesti D&D-malli estimoidaan kaavan 7 mukaan yrityskohtaisesti muodostettavalle
aikasarjalle. Saaduista jäännöksistä lasketaan yrityskohtainen keskihajonta. Tämä keskihajonta kuvastaa mallin mukaan yksittäisen yrityksen käyttöpääoman jaksotuserien laatua.
D&D-malli eroaa siis Jonesin mallista siten, että toimialajaottelun sijaan malli estimoidaan jokaiselle yritykselle erikseen, käyttämällä otantana yrityksen aikasarjaa. D&D-mallin jäännöstermien keskihajonta on yritysten välillä vertailukelpoinen, mutta jäännöstermi
itsessään kertoo vain poikkeaman yksittäisen yrityksen normaaleista jaksotuseristä.
∆𝑊𝐶𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 ∗

𝐶𝐹𝑂𝑡 +1
𝐶𝐹𝑂𝑡 −1
𝐶𝐹𝑂𝑡
+ 𝛽2 ∗
+ 𝛽3 ∗
+𝜀
𝑡𝑎𝑎𝑣𝑔
𝑡𝑎𝑎𝑣𝑔
𝑡𝑎𝑎𝑣𝑔

(7)

Dechow & Dichev (D&D) malli, jossa:
∆𝑊𝐶𝑡

Skaalatut käyttöpääoman jaksotuserät (ks. kaava 8)

𝐶𝐹𝑂𝑡 −1

Liiketoiminnan kassavirta edellisellä tilikaudella

𝐶𝐹𝑂𝑡

Liiketoiminnan kassavirta nykyisellä tilikaudella

𝐶𝐹𝑂𝑡 +1

Liiketoiminnan kassavirta seuraavalla tilikaudella

𝑡𝑎𝑎𝑣𝑔

Keskimääräinen taseen loppusumma kauden aikana

𝜀

Poikkeama arvioiduista käyttöpääoman jaksotuseristä

Käyttöpääoman jaksotuserät ∆𝑊𝐶 saadaan kappaleessa 3.2 esitetystä kokonaisjaksotusten
kaavasta sillä erolla, ettei poistoja ole vähennetty. Syytä eivät Dechow & Dichev esitä,
mutta oletettavasti ero johtuu poistojen kassavaikutuksen puutteesta. Koska D&D malli

2

Quality of working capital accruals
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käyttää selittävänä muuttujana kassavirtaa, jossa poistot eivät ole huomioituna, ei niitä
myöskään ole mielekästä huomioida yhtälön selitettävässä muuttujassa.
∆𝑊𝐶𝑡 =

(∆𝐶𝐴𝑖𝑡 − ∆𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡 ) − (∆𝐶𝐿𝑖𝑡 − ∆𝑆𝑇𝐷𝑖𝑡 )
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

(8)

Käyttöpääoman jaksotusten ∆𝑊𝐶𝑡 kaava, jossa muuttujat kuten kokonaisjaksotuserien
laskukaavassa (kaava 1)
Käyttöpääoman jaksotuserien laskentakaavaa 8 on mukautettu alkuperäisestä, johtuen aineiston saatavuudesta. Tähän johtanut päättely esitettiin aiemmin kokonaisjaksotuserien
laskentamallien yhteydessä. Sumaan päädytään eliminoimalla taseen välisummista tarpeettomat erät, sen sijaan että kaikki tarvittavat erät summattaisiin yhteen. Käytännössä
summa eroaa alkuperäisestä laskentatavasta, johtuen tietokantojen muuttujien määrittelyeroista. Teoriassa laskentakaavan pitäisi palauttaa täsmälleen sama lukema kuin Dechow
& Dichev (2002) ja McNichols (2002) tutkimuksissa.
Dichev & Dechow -mallia on käytetty tilintarkastuksen laaduntarkkailun yhteydessä esimerkiksi Rajagopal ym. (2015) tutkimuksessa. Tutkimuksessa todettiin, ettei malli yksiselitteisesti onnistu kuvastamaan tilintarkastuksen laatua, vaikka pääseekin lähelle. Löydöksen perusteella tässä tutkimuksessa on valittu perinteisen D&D –mallin sijaan käytettäväksi toinen variaatio, jonka esitteli McNichols (2002). Tämä valinta on tehty myös
mallien välisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Viimeisenä, Bartov ym. (2001) totesivat Jonesin mallia tutkiessaan, että toimialakohtainen poikkileikkaustutkimus toimii
huomattavasti aikasarjamallia luotettavammin tilintarkastuksen laadun mittarina.
McNichols (2002) havaitsi, että sekä Jonesin malli, että D&D -malli kärsivät määrittelyvirheestä. McNicholsin mukaan kumpikaan malleista ei sellaisenaan onnistu luotettavasti
arvioimaan tuloksenohjausta, koska mallit eivät ota riittävästi asioita huomioon. Ratkaisu
tähän on luoda malleista yhdistelmä, jossa sekä D&D –mallin liiketoiminnan kassavirrat,
että Jonesin mallin myynnin muutos ja aineellinen käyttöomaisuus otetaan huomioon.
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𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 +1
𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 −1
𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡
+ 𝛽2 ∗
+ 𝛽3 ∗
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1
∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡
+𝛽4 ∗
+ 𝛽5 ∗
+ 𝜀𝑖𝑡
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

∆𝑊𝐶𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 ∗

(9)

McNichols (2002) kaava, jossa muuttujat kuten Dechov & Dichew mallissa (kaava 7) ja
Jonesin mallissa (kaava 2)
McNichols –malli estimoidaan toimialakohtaisesti vuosittain. Malli on esitetty kaavassa 9
sillä muutoksella, että alkuperäinen skaalausmuuttuja (keskimääräinen taseen loppusumma) on tehty vertailukelpoiseksi muiden tämän tutkimuksen mallien kanssa (vuoden
alun taseen loppusumma). On olemassa myös näyttöä siitä, että vuoden alun taseen loppusumma antaa tarkemman tuloksen verrattuna keskimääräiseen taseen loppusummaan (Ball
& Shivakumar 2006).
On hyvin mielenkiintoista havaita, että McNichols on valinnut mallin selitettävän muuttujan, eli käyttöpääoman jaksotuserien laskentakaavaksi yhtenäisen tavan Dechow &
Dichev -mallin, eikä Jonesin mallin kanssa, koska McNicholsin kaavan selittäviin muuttujiin on lisätty aineellinen käyttöomaisuus. McNichols huomioi siis poistojen jaksotusvaikutuksen yhtälön oikealla puolella selittävissä muuttujissa, mutta ei vasemmalla puolella
selitettävässä muuttujassa. Mallissa on myös ongelmana toimialajaottelun aineistoa rajaava vaikutus, kuten Jonesin mallissa. Näistä syistä tuloksenohjaukselle on pyritty löytämään vielä yksi, täysin erilainen laskentamalli, jossa toimialajaottelu ei loisi ongelmia.

3.5 DeFond & Park -malli
Tämä kappale esittelee DeFond & Park (2001) -mallin, jota käytetään normaalista poikkeavien käyttöpääoman jaksotuserien (Abnormal working capital accruals) estimointiin.
Malli eroaa edellisistä siten, että se ei luota regressioon, vaan selittää harkinnanvaraisia
eriä yksittäisen yrityksen myynnin ja käyttöpääoman vuosittaisilla eroilla. Malliin tarvittava data on helposti saatavilla ja se mahdollistaa erittäin suuren otoskoon viemisen tutkimuksen toiseen vaiheeseen, koska toimialajaottelua ei tarvita.
Malli lähtee teoreettisesti hieman Jonesin (1991) mallia mukaillen siitä lähtökohdasta, että
käyttöpääoman ja myynnin suhde pysyy vuosittain samana, eli WCt/REVt = WCt-1/REVt-1.
Jos kaavan molemmat puolet kerrotaan myynnillä, saadaan yhtälö, joka estimoi kuluvan
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vuoden käyttöpääomaa edellisvuoden käyttöpääoman suhteen ja kuluvan vuoden myynnin
avulla, eli WCt = (WCt-1/REVt-1) * REVt.
Jos arvioi osuu oikeaan, menevät yhtälön puolet tasan. Tällöin jaksotuserät muuttuvat suoraan myynnin funktiona ja jaksotuserien muutos on normaalia, eli ei-harkinnanvaraista
DeFond & Park (2001) mallin mukaan. Näin ei kuitenkaan yleensä ole, joten vähentämällä yhtälön puolet toisistaan kaavan 10 mukaisesti, saadaan todellisen ja arvioidun käyttöpääoman erotus, eli normaalista poikkeavat tai harkinnanvaraiset jaksotuserät. Tätä erää
voidaan pitää vertailukelpoisena tuloksenohjauksen estimaattina muiden tässä tutkimuksessa esitettyjen tuloksenohjausmallien kanssa.
𝑊𝐶𝑖𝑡 − [(
𝐴𝑊𝐶𝐴𝑖𝑡 =

𝑊𝐶𝑖𝑡 −1
) ∗ 𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 ]
𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 −1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

( 10 )

DeFond & Park (2001) malli, jossa:
𝐴𝑊𝐶𝐴𝑖𝑡 = Skaalatut normaalista poikkeavat käyttöpääoman jaksotuserät.
𝑊𝐶𝑖𝑡 = Käyttöpääoma pl. rahat nykyisellä tilikaudella.
𝑊𝐶𝑖𝑡−1 = Käyttöpääoma pl. rahat edellisellä tilikaudella.
𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 = Myynti nykyisellä tilikaudella
𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 −1 = Myynti edellisellä tilikaudella
Rahoja sisältämätön käyttöpääoma ja tilikauden myynti on haettu suoraan Thomson One portaalin tietokannoista. Käyttöpääoma saataisiin laskettua myös edellisten mallien yhteydessä esiteltyjä kaavoja mukaillen (kaava 8), sillä erolla, että DeFond & Park mallin yhteydessä mallilla ei vain estimoida muutosta, vaan tase-arvoa tilikauden lopussa. Muutoksen tarkastelu on jo rakennettu sisään kaavaan 10.
Erona Jonesin malliin, joka myös tutkii tuloksenohjausta ja jaksotuserien ja myynnin
muutoksen funktiona, DeFond & Park -mallissa saatetaan menettää kuitenkin jonkin verran tarkkuutta, koska regressioanalyysi tai toimialajako eivät ole pehmentämässä jaksotuserien normaalia tasoa ja vaihtelua. DeFond & Park -mallista on odotettavissa selvästi
suurempia ääriarvoja, koska jokainen poikkeama näkyy suoraan tuloksenohjauksena.
Tässä mielessä DeFond & Park -mallia tulisi käyttää sellaisissa tutkimuksissa, joissa tuloksenohjauksen voimakkuus ja suunta ovat tärkeitä, mutta tarkkaan määritetty arvo on
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vähemmän merkityksellinen. Tämän rajoitteen totesivat myös DeFond & Park (2001) tutkimuksessaan. Koska Frankel ym. (2002) tutkimus perustuu nimenomaan tuloksenohjauksen voimakkuuteen, on mallilla kaikin puolin hyvät teoreettiset lähtökohdat tämän tutkimuksen osalta.

3.6 Yhteenveto ja laskentamallien tulokset
Tässä tutkimuksessa esitettiin kolme erilaista harkinnanvaraisten erien laskentamallia, eli
Jones, Dechow & Dichev ja DeFond & Park. Näistä malleista yhteensä 6 tarkempaa variaatiota on valittu jatkotutkimukseen. Aiemmin kappaleessa 3 läpi käydyistä malleista vain
perusmuodossa oleva D&D –malli pudotettiin pois, koska se ei ole suoraan vertailukelpoinen muiden mallien tulosten kanssa. Jatkotarkasteluun jäljelle jääneet mallit sekä niiden
kaavat on merkitty seuraavaan taulukkoon. Taulukon jälkeen käydään läpi laskentamalleissa tarvittavat muuttujat.
Laskentamalli
Jones

Modified Jones

Kothari ym.

Ecker ym.

McNichols

DeFond & Park

Kaava

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ∗

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝛼 ∗

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝛼 ∗

∆𝑊𝐶𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 ∗

𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝛼 ∗

1

+ 𝛽1 ∗

+ 𝛽1 ∗

1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

+ 𝛽1 ∗

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡
+ 𝛽2 ∗
+ 𝜀𝑖𝑡
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡
+ 𝛽2 ∗
+ 𝜀𝑖𝑡
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡
+ 𝛽2 ∗
+ 𝛽3 ∗ 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

+ 𝛽1 ∗

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡
+ 𝛽2 ∗
+ 𝜀𝑖𝑡
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 −1
𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 +1
𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡
∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡
+ 𝛽2 ∗
+ 𝛽3 ∗
+ 𝛽4 ∗
+ 𝛽5 ∗
+ 𝜀𝑖𝑡
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

𝑊𝐶𝑖𝑡 −1
) ∗ 𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 ]
𝑊𝐶𝑖𝑡 − [(
𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 −1
𝐴𝑊𝐶𝐴𝑖𝑡 =
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

Taulukko 3 Laskentamallien kaavayhteenveto. Mukaillen Jones 1991, Dechow ym. 1995, Kothari ym.
2005, Ecker 2013, Dechow & Dichev 2002, DeFond & Park 2001.
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𝛼0 ; 𝛼1

Vakiotermit

𝛽0 ; 𝛽1

Selittävien muuttujien korrelaatiokertoimet

𝜀𝑖𝑡

Jäännöserä, eli harkinnanvaraiset jaksotuserät

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡

Liikevaihdon muutos

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

Aineellinen käyttöomaisuus

𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

Vuoden alun taseen loppusumma

∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡

Myyntisaamisten muutos

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡

Kokonaispääoman tuotto%

𝐶𝐹𝑂𝑡 −1

Liiketoiminnan kassavirta edellisellä tilikaudella

𝐶𝐹𝑂𝑡

Liiketoiminnan kassavirta nykyisellä tilikaudella

𝐶𝐹𝑂𝑡 +1

Liiketoiminnan kassavirta seuraavalla tilikaudella

𝐴𝑊𝐶𝐴𝑖𝑡

Skaalatut normaalista poikkeavat käyttöpääoman jaksotuserät.

𝑊𝐶𝑖𝑡

Käyttöpääoma pl. rahat nykyisellä tilikaudella.

𝑊𝐶𝑖𝑡−1

Käyttöpääoma pl. rahat edellisellä tilikaudella.

𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡

Myynti nykyisellä tilikaudella

𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 −1

Myynti edellisellä tilikaudella

Kokonaisjaksotuserät

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡

= [(∆𝐶𝐴𝑖𝑡 − ∆𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡 ) − (∆𝐶𝐿𝑖𝑡 − ∆𝑆𝑇𝐷𝑖𝑡 )] − 𝐷𝐸𝑃𝐴𝑀𝑂𝑅𝑇𝑖𝑡
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

Käyttöpääoman
jaksotuserät

∆𝑊𝐶𝑡

= (∆𝐶𝐴𝑖𝑡 − ∆𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡 ) − (∆𝐶𝐿𝑖𝑡 − ∆𝑆𝑇𝐷𝑖𝑡 )
𝑡𝑎𝑖𝑡 −1

Taulukko 4 Regressiomallien selitettävien muuttujien laskukaavat. Mukailtu Dechow 1995, Dechow &
Dichew 2002.

∆𝐶𝐴𝑖𝑡

Vaihtuvien vastaavien muutos

∆𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡

Rahojen ja niihin rinnastettavien erien muutos

∆𝐶𝐿𝑖𝑡

Lyhytaikaisten velkojen muutos

∆𝑆𝑇𝐷𝑖𝑡

Lyhytaikaisen korollisen velan muutos,
sisältäen pitkäaikaisten velkojen lyhytaikaisen osan

𝐷𝐸𝑃𝐴𝑀𝑂𝑅𝑇𝑖𝑡

Poistot ja arvonalentumiset tilikaudella
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Regressiomallien ajaminen ja tulosten vertailu on suoritettu SAS tilastotiedeohjelmistossa.
Jokaisen muuttujan muuttujien ääriarvot on huomioitu asettamalla muuttujan 1. ja 99. persentiilin alittavat tai ylittävät arvot kyseisen persentiilin arvoon. Näin ollen ääriarvot saadaan poistettua, mutta otannassa ei menetetä havaintoja. Mallien tuloksista on otettu itseisarvo, koska kuten aiemmin todettu, on tutkimuksen kohteena tuloksenohjauksen voimakkuus, ei suunta.
Mallinnuksessa käytettävien muuttujien kolineaarisuuden ja muiden regressiomallin oletusten tutkiminen on päätetty jättää pois, sillä menetelmät pohjautuvat täysin aiempaan
tutkimukseen, jossa nämä on jo käyty läpi. Tämä tutkimus perustuu näiden tunnettujen ja
todennettujen menetelmien vertailuun ja parhaan menetelmän löytämiseen, ei niinkään
laskukaavojen matemaattisten yksityiskohtien varmentamiseen.
Harkinnanvaraisten erien laskentamallien tulokset kertovat teoreettisella tasolla sen,
kuinka paljon tuloksenohjausta yrityksessä tehdään skaalattuna edellisvuoden taseen loppusummalla. Esimerkiksi Baswaren tuloksenohjauksen estimaatti Jonesin mallilla vuonna
2013 oli 0,076 ja edellisvuoden taseen loppusumma 127 miljoonaa euroa. Kertomalla luvut keskenään, saadaan Baswaren 2013 harjoittaman tuloksenohjauksen määrä 9,6 miljoonaa euroa. Kiinnostuksen kohteena ei ole se mihin suuntaan tulosta on muutettu, koska tilintarkastajan on puututtava sekä tulosta parantaviin, että huonontaviin toimenpiteisiin. On
huomattava, että arvio on suuntaa antava, eikä tarkka arvio yhtiön harjoittamasta tuloksenohjauksesta. Seuraavassa taulukossa on esitetty malleista saatavissa olevat tulokset ja
niiden statistiikka.
Malli
Jones
ModJones

Otoskoko
258
258

Keskiarvo
0,062
0,065

Keskihajonta
0,059
0,059

Minimi
0,000
0,000

Mediaani
0,047
0,050

Maksimi
0,323
0,301

Kothari
258
0,051
0,050
0,001
0,040
0,273
Ecker
898
0,062
0,058
0,000
0,046
0,383
McNichols
250
0,047
0,046
0,000
0,034
0,228
DefondPark
899
0,065
0,073
0,000
0,042
0,354
Taulukko 5 Laskentamallien tulosten itseisarvojen statistiikka sisältäen kustakin mallista saadut kaikki
havainnot

Aiemmin tutkimuksessa esitettiin, että mahdollinen otoskoko jää pieneksi niillä laskentamalleilla, jotka vaativat toimialajakoa. Tuloksista nähdään, että näiden mallien mahdollistama otoskoko on vain noin 250, kun täyden otannan mahdollistavat Ecker ja Defond &
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Park -mallit kykenevät noin 900 havainnon otoskokoon. Perusaineistona oli 925 yrityksen
otos, joten lähes kaikki havainnot saatiin mukaan tarkasteluun. Erotuksen muodostavat
puuttuvat muuttujat joidenkin yritysvuosien osalta. Huomioitavaa on, ettei täyden
otoskoon mahdollistavia Ecker ja Defond & Park -malleja voida estimoida yrityksen ensimmäiselle toimintavuodelle.
Keskiarvo kertoo keskimääräisen skaalatun tuloksenohjauksen määrän pörssiyrityksissä
vuosina 2007-2015. Keskihajonnasta ilmenee kuinka paljon tulokset vaihtelevat keskiarvon ympärillä. Vaihtelu on melko suurta isojen maksimiarvojen takia, vaikka ääriarvot
onkin huomioitu malleja laskettaessa. Minimiarvo on kaikilla malleilla 0,00 mikä tarkoittaa, että jonkin havainnon kohdalla jäännöserää ei synny, eli tuloksenohjausta ei ole. Mediaani on keskiarvoa pienempi, mikä tarkoittaa, että suurin osa saaduista tuloksista on pieniä, mutta ääriarvot nostavat keskiarvoa jonkin verran.
Laskentamallien tulosten itseisarvojen statistiikasta (Taulukko 5) voidaan vetää nopeasti
johtopäätös siitä, että saadut luvut ovat kohtuullisen lähellä toisiaan kaikilla laskentatavoilla. Koska mallit mittaavat samaa asiaa pienin variaatioin, oli tämä myös odotettavissa.
On kuitenkin huomattava, että taulukko 5 sisältää kaikki mahdolliset havainnot, eli toisin
sanoen parhaan mahdollisen arvion suomalaisten pörssiyritysten harjoittaman tuloksenohjauksen voimakkuudesta kunkin mallin avulla. Tämä aiheuttaa sen, että luvut eivät ole
keskenään vertailukelpoisia, koska ne perustuvat osittain eri otokseen. Vertailua varten on
muodostettu toinen taulukko, jossa ovat mukana vain ne havainnot, joille on saatu jokaisen laskentamallin mukainen tulos.
Malli

Otoskoko

Keskiarvo Keskihajonta

Minimi

Mediaani

Maksimi

Jones

248

0,064

0,060

0,000

0,050

0,323

ModJones

248

0,066

0,059

0,000

0,051

0,301

Kothari

248

0,052

0,050

0,001

0,040

0,273

Ecker

248

0,074

0,061

0,001

0,058

0,315

McNichols

248

0,047

0,046

0,000

0,034

0,228

DefondPark
248
0,069
0,079
0,000
0,043
Taulukko 6 Laskentamallien tulosten itseisarvojen statistiikka samaa otosta käyttäen

0,354

Tulosten tarkastelu osoittaa, että Jones ja Modified Jones -mallit ovat hyvin lähellä toisiaan, johtuen mallien samankaltaisuudesta. Kothari malli sen sijaan palauttaa keskimäärin
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hieman alemman tuloksenohjauksen estimaatin. Tätä epäiltiin mallin teoriaosuudessa perustuen siihen, että Kothari mallissa kannattavuuden puolesta hyvinä tai huonoina vuosina
tehty tuloksenohjaus tasoittuu ja näkyy matalampina huippuina. Tämä ei välttämättä ole
hyvä asia mallin selitysvoiman kannalta, koska tutkimuksessa halutaan erottaa tuloksenohjaus riippumatta siitä, mitä tulosta yritys tekee. Toisaalta malli voi erottaa tuloksenohjauksen tarkemmin muiden jaksotuserien joukosta perustuen oletukseen kannattavuuden vaikutuksista. McNichols -mallin tulokset ovat aineiston pienimmät. Osittain tämä
johtuu siitä, etteivät poistot ole huomioituna mallin selitettävässä muuttujassa. Kassavirran sisällyttäminen malliin näyttää myös pienentävän mallin hajontaa ja ääriarvoja.
Ecker ja DeFond & Park mallit palauttavat edellisiä korkeammat arviot vertailukelpoisessa aineistossa. Syitä tälle on hyvin hankala lähteä arvioimaan pelkästään tulosten statistiikan osalta, joten vaaditaan toisenlaista tutkimusmenetelmää mallien erojen selvittämiseksi. Tässä vaiheessa tarkastelun kohteena ovat olleet tulosten keskimääräiset arvot ja
näiden perusteella ei voida poissulkea yhtään mallia toimimattomana, koska keskimääräiset arvot ovat hyvin lähellä toisiaan. Seuraavaksi tuloksista muodostetaan korrelaatiomatriisi, joka kertoo sen, miten lähellä yksittäiset tulokset ovat toisiaan.
Taulukko 7 esittelee tuloksenohjauksen laskentamallien korrelaatiomatriisin. Korrelaatio
vaihtelee nollan ja (miinus) yhden välillä, ja kertoo sen, kuinka lähellä muuttujan yksittäiset tulokset ovat toisiaan. Taulukon vasen puoli esittää Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen ja oikea puoli Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen. Korrelaatiokertoimen alle on merkitty mallien välinen otoskoko. Jokainen korrelaatiokerroin sai tilastollisen merkitsevyyden p-arvolla <0,001.
Pearsonin korrelaatio ilmoittaa kahden muuttujan välisen lineaarisen yhteyden voimakkuuden. (Nummenmaa 2009, 279) Spearmanin korrelaatiossa selvitetään muuttujien yhteys järjestyslukujen avulla. (mts. 283) Oletettavasti Pearsonin korrelaatio toimii tässä aineistossa paremmin, koska malleista saatujen tulosten välillä voidaan olettaa lineaarinen
yhteys. Tämä voidaan todeta tuloksista, joissa Pearsonin korrelaatio on toistuvasti suurempi kuin Spearmanin vastaava.
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Jones
ModJones
Kothari
Ecker
McNichols
DefondPark

Jones

ModJones

Kothari

Ecker

McNichols

DefondPark

1,00

0,94

0,61

0,39

0,40

0,23

258

258

258

258

249

257

0,97

1,00

0,63

0,38

0,40

0,22

258

258

258

258

249

257

0,71

0,72

1,00

0,24

0,41

0,16

258

258

258

258

249

257

0,57

0,56

0,43

1,00

0,28

0,19

258

258

258

898

249

895

0,53

0,53

0,51

0,41

1,00

0,17

249

249

249

249

250

249

0,24

0,22

0,22

0,24

0,24

1,00

257

257

257

895

249

899

Taulukko 7 Tuloksenohjauksen laskentamallien korrelaatiomatriisi Pearson vas; Spearman oik.

Korrelaatiomatriisista voidaan nostaa samankaltaisia havaintoja kuin keskimääräisiä lukuja tutkittaessa. Jones ja Modified Jones -mallien välillä on hyvin vahva korrelaatio
Pearsonin 0,97 kertoimella (Spearman 0,94). Mallit ovat siis riittävän lähellä toisiaan, että
tässä vaiheessa voidaan pudottaa alkuperäinen Jonesin malli pois ja käyttää sen sijaan
pelkkää Modified Jones -mallia jatkotarkkailussa, ilman että tarkkuutta menetetään.
Kothari -malli on melko lähellä Modified Jones mallia 0,72 (0,63) kertoimella, vaikka sen
keskimääräiset arvot saivat jonkin verran alemmat arvot. Tämä voi johtua siitä, että vaikka
huipputulokset ovat tasoittuneet kannattavuuden kontrolloinnin myötä, on mallin pohjana
edelleen sama kaava ja tulokset ovat hyvin saman suuntaiset. Kohtuullisen korkea korrelaatio antaa enemmän varmuutta mallin käyttökelpoisuudelle kuin mitä saatiin keskiarvojen perusteella.
Ecker ja McNichols -mallien korrelaatiot ovat heikommat Modified Jones -malliin nähden
noin 0,5 (0,4) kertoimella, johtuen mallien erilaisesta laskutavasta ja kaavasta. Eckerin
osalta on hyvä huomioida, että vaikka mallin laskutapaa käyttämällä saadaan suurempi
otoskoko kuin Modified Jones -mallilla, eivät sen tulokset ole kuitenkaan samat, vaan
poikkeavat melko runsaasti sekä korrelaation, että keskiarvojen osalta. Näin ollen Eckerin
malliin on syytä suhtautua varautuen.
DeFond & Park -mallilla on selvästi aineiston heikoin korrelaatio muihin malleihin verrattuna. Pearsonin ja Spearmanin korrelaatiokertoimet pyörivät noin 0,2 tuntumassa, mikä
tarkoittaa, että mallin tulokset ovat hyvin kaukana muista tuloksenohjauksen malleista.
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Mikäli tiedettäisiin, että yleisesti käytetty Modified Jones -malli antaa parhaan arvion tuloksenohjauksen estimaatiksi, voitaisiin DeFond & Park -malli hylätä liian poikkeavana.
Tätä ei kuitenkaan tiedetä, minkä vuoksi mallien statistiikan ja korrelaatiokertoimien perusteella ei voida tehdä valintaa parhaasta tuloksenohjauksen mallista.
Jotta tuloksenohjauksen laskentamallien tehokkuudesta saataisiin varmuus, on niiden tuloksille etsittävä tarkempaan näyttöä konkreettisen tutkimusongelman yhteydessä. Tämän
tutkimuksen toisessa vaiheessa sovellettava Frankel ym. (2002) regressiomalli soveltuu
tähän tarkoitukseen hyvin. Vaikka oheispalvelupalkkiolle ei löydettäisi yhteyttä, on mallissa useita kontrollimuuttujia, joiden tiedetään aiemman kirjallisuuden perusteella olevan
korreloivia tuloksenohjauksen kanssa. Näitä ovat esimerkiksi toimialariski, velkaantuneisuus ja osakeannit
Mikäli kaikkia tuloksenohjauksen malleja hyödynnetään em. regressiomallin yhteydessä,
saadaan selvyys siitä minkä mallin yhteydessä kontrollimuuttujat saavat parhaan tilastollisen merkitsevyyden, eli mikä malleista kuvastaa tuloksenohjausta parhaiten. Seuraavat
mallit viedään tutkimuksen toiseen vaiheeseen tuloksenohjauksen mittareina.
• Modified Jones (Dechow ym. 1995), otoskoko 258
• Kothari ym. (2005), otoskoko 258
• Ecker ym. (2013) otoskoko 898
• McNichols ym. (2002) otoskoko 250
• DeFond & Park (2001), otoskoko 899
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4 Oheispalvelupalkkioiden yhteys tuloksenohjaukseen
Tässä kappaleessa oheispalvelupalkkioista etsitään yhteyttä edellä tuloksenohjaukseen
Frankel ym. (2002) mallin mukaisesti, eli kappale käsittelee tutkimuksen toista tutkimuskysymystä. Lisäksi kappaleessa jatketaan Suomen oloissa parhaan tuloksenohjauksen laskentamallin etsintää hyödyntämällä regressiomallin kontrollimuuttujia tulosten varmentamisessa. Kappaleessa esitetään ensin regressiomalli ja sen sisältämät muuttujat, jotka linkitetään aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Myöhemmin mallia sovelletaan tutkimuksen
aineistoon, jotta palkkiotason laatuvaikutuksesta voidaan tehdä johtopäätös.

4.1 Frankel ym. regressiomalli
Tämä tutkimus perustuu Frankel, Johnson & Nelson (2002) tekemään tutkimukseen, jossa
selvitettiin tilintarkastuksen oheispalvelupalkkioiden3 ja tuloksenohjauksen välistä yhteyttä. Tutkimus päätyi tilastollisesti merkitsevään positiiviseen yhteyteen näiden muuttujien välillä, eli tutkimuksen mukaan tuloksenohjaus kasvaa suurempien oheispalvelupalkkioiden myötä (Frankel ym. 2002).
Koska Frankel ym. tutkimuksella on vahva asema tutkimuskirjallisuudessa (esim. Ashbaugh ym. 2001, Kinney Jr ym. 2004, Rajgopal ym. 2015), suhteellisen helposti replikoitava tutkimusmenetelmä sekä selkeä näyttö palkkioiden laatuvaikutuksesta, on malli valittu tähän tutkimukseen sovellettavaksi. Perustelu kiteytyy siihen ajatukseen, että mikäli
palkkiotasolla ja laadulla on jokin yhteys löydettävissä, on siihen Frankel ym. menetelmällä parhaat lähtökohdat. Frankel ym. tutkimuksesta mukailtu regressiomalli on esitetty
kaavassa 11. Muutokset alkuperäiseen malliin on käyty läpi muuttujien esittelyn yhteydessä kaavan jälkeen.
𝐷𝐴𝐶𝐶 = 𝛼 + 𝛽1 ∗ 𝐹𝐸𝐸𝑉𝐴𝑅 + 𝛽2 ∗ 𝐴𝑈𝐷𝐶𝐻 + 𝛽3 ∗ 𝐶𝐹𝑂 + 𝛽4 ∗ 𝑎𝑏𝑠𝐶𝐹𝑂
+𝛽5 ∗ 𝑇𝐴𝐶𝐶 + 𝛽6 ∗ 𝑎𝑏𝑠𝑇𝐴𝐶𝐶 + 𝛽7 ∗ 𝐿𝐸𝑉 + 𝛽8 ∗ 𝑀𝐵 + 𝛽9 ∗ 𝑙𝑛𝑀𝑉𝐸
+𝛽10 ∗ 𝐿𝑂𝑆𝑆 + 𝛽11 ∗ 𝐿𝐼𝑇𝑅𝐼𝑆𝐾 + 𝛽12 ∗ 𝐴𝐶𝑄 + 𝛽13 ∗ 𝐼𝑆𝑆
Frankel ym. (2002) mukailtu regressiomalli, jossa

3

Nonaudit service fees
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( 11 )

DACC

Harkinnanvaraiset jaksotuserät

FEEVAR

Palkkiosuhde

AUDCH

Dummy, tilintarkastajan ensimmäinen tai toinen vuosi

CFO

Liiketoiminnan kassavirta

absCFO

Liiketoiminnan kassavirran itseisarvo

TACC

Kokonaisjaksotuserät

absTACC

Kokonaisjaksotuserien itseisarvo

LEV

Nettovelkaantumisaste

MB

Market-to-book suhde

lnMVE

Luonnollinen logaritmi oman pääoman markkina-arvosta

LOSS

Dummy, tappiollinen tilikausi

LITRISK

Dummy, riskialtis SIC-toimiala

ACQ

Dummy, suuri yritysosto (>10% taseesta)

ISS

Dummy, osakeanti tai joukkovelkakirjan liikkeellelasku (>10% taseesta)

Regressiomallin muuttujat
DACC
Discretionary accruals, eli harkinnanvaraiset jaksotuserät kuvastavat tuloksenohjausta,
jota tässä tutkimuksessa käytetään synonyyminä tilintarkastuksen laadulle. Tämä mittari
toimii regressiomallin selitettävänä muuttujana, eli yhtälön vasempana puolena. Oletus on,
että mitä suuremman arvon muuttuja saa, sitä enemmän tuloksenohjausta yrityksessä on
tilikauden aikana tehty. Kyseessä on Frankel ym. (2002) tutkimuksen mukaisesti tuloksenohjauksen estimaatin itseisarvo, eli tuloksenohjaukselle etsitään voimakkuutta, ei suuntaa.
DACC –muuttujana käytetään kappaleessa 3 määritettyjä harkinnanvaraisten jaksotuserien laskentamalleja, joiden perusteella regressiomalli lasketaan yhteensä 5 kertaa.
Käytettävät laskentamallit ovat tähän tutkimukseen sopivaksi muokatut Modified Jones,
Kothari ym, Ecker ym, McNichols ym. ja Defond & Park – mallit. Käytetty tuloksenohjauksen malli määrittää tutkimuksen toisen vaiheen otoskoon, joka vaihtelee 250 ja 838
havainnon välillä.
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FEEVAR
Fee variable, eli palkkiomuuttuja kuvastaa oheispalkkioiden tasoa. Muuttuja on muodostettu siten, että yhtiön tilinpäätöksessään ilmoittamat tilintarkastajalle maksetut lakisääteiseen tilintarkastukseen kuulumattomat palkkiot, eli oheispalvelupalkkiot, on jaettu kokonaispalkkiolla. Palkkiot on ilmoitettu koko konsernin osalta, jolloin saadaan todenmukaisempi kuva asiakkaan taloudellisesta merkityksestä tilintarkastusyhteisölle. Tämä palkkiotasomuuttuja on tutkimuksen toisen tutkimuskysymyksen mukainen ja sille saatava regressiokerroin sekä p-arvo osoittavat vastauksen kysymykseen onko oheispalvelupalkkioilla laatuvaikutusta tilintarkastuksen kannalta.
Muuttujaan liittyy myös ongelmia. Ensinnäkin, Frankel ym. (2002) tutkimusmenetelmä
olettaa, että tuloksenohjaus tapahtuu täsmälleen sen tilikauden aikana, jolla korkeammat
oheispalvelupalkkiot on kerätty. Tähän ongelmaan ei ole tarjota tutkimuksessa vastausta,
vaan se jää rajausten ulkopuolelle. Jatkotutkimuksen aiheena voidaan nostaa esille tarve
tutkia tilintarkastusasiakkaan kokonaismerkitys pitemmän ajanjakson ajalta, ja verrata tätä
esimerkiksi alkuperäisen Dechow & Dichev (2002) mallin aikasarjan mukaiseen tulosraportoinnin laatuun.
Toisekseen, koska kyseessä on suhdeluku, voi muuttuja kasvaa myös silloin kun tilintarkastuspalkkiot pienenevät. Koska tilintarkastuspalkkiot vaikuttavat tilintarkastuksen laatuun parantavasti, laskee laatu palkkioidenkin laskiessa. Näin ollen pelkkää palkkiosuhdetta tarkastelemalla jää epäselväksi johtuuko mahdollisesti heikentynyt tilintarkastuksen
laatu liian pienistä tilintarkastuspalkkioista, vai liian suurista oheispalvelupalkkioista.
Käytännössä tämä ongelma ei suomalaisessa aineistossa ole kovinkaan vakava, koska
asiakaskohtaiset tilintarkastuspalkkiot ovat pysyneet hyvin tasaisina vakailla yhtiöillä.
Näin ollen palkkiosuhteen muutos kuvastaa vain oheispalvelupalkkion muutosta, kuten
sen kuuluukin.
AUDCH
Ensimmäinen kontrollimuuttuja auditor change on dummymuuttuja, joka kuvastaa sellaista tilikautta jolla tilintarkastaja toimii ensimmäistä tai toista vuotta. Alkuperäisessä
Frankel ym. (2002) tutkimuksessa käytettiin muuttujaa auditor tenure, eli sitä aikaa, jonka
tilintarkastaja on toiminut yhtiön tarkastajana.
48

Muuttujan tavoitteena on edustaa ja sitä kautta tarjota toinen kontrolli tilintarkastuksen
laadulle, kuten tutkimuskirjallisuudessa on todettu (esim. Lys & Watts 1994). Lienee kuitenkin virheellistä olettaa, että tilintarkastuksen laatu paranee esimerkiksi saman tilintarkastajan kuudentenatoista tarkastusvuotena verrattuna viidenteentoista. Näin ollen tässä
tutkimuksessa on päädytty erottamaan vain tarkastajan kaksi ensimmäistä vuotta, jotka
lienevät huomattavasti kriittisempiä laadun kannalta. Toinen syy tähän on aineiston saatavuus.
CFO, absCFO, TACC, absTACC
Frankel ym. (2002) mukaan harkinnanvaraisten jaksotuserien laskentamallit eivät täydellisesti onnistu erottamaan normaaleja, ei-harkinnanvaraisia jaksotuseriä, jotka korreloivat
yhtiön suorituskyvyn kanssa (ks. Dechow ym. 1995). Tämän vuoksi Frankel ym. ovat sisällyttäneet malliin neljä erilaista suorituskyvyn mittaria, joiden pitäisi parantaa mallin selitysastetta. Nämä ovat liiketoiminnan kassavirta, cash flow of operations CFO, sekä kokonaisjaksotuserät, total accruals TACC, jotka on skaalattu edellisvuoden taseen loppusummalla. Lisäksi molemmista muuttujista otetaan erikseen itseisarvot, absCFO ja
absTACC. Kaikki neljä muuttujaa on skaalattu edellisvuoden taseen loppusummalla.
Regressiomallin yhtenä rajoitteen on se, etteivät selittävät muuttujat saa olla liian voimakkaassa yhteydessä toisiinsa, eli kolineaarisia. On syytä epäillä, onko tässä kohtaa muuttujien kolineaarisuus liian korkea, sillä pelkän itseisarvon ottaminen muuttujasta vaikuttaa
hyvin pieneltä muutokselta. Tämän vuoksi myös tämän regressiomallin muuttujille on
muodostettu korrelaatiomatriisi, jota ei tilanpuutteen vuoksi sisällytetä kokonaisuudessaan. CFO ja absCFO korrelaatiokerroin on 0,45 (Pearson). TACC ja absTACC korrelaatio on vastaavasti 0,27. Näin ollen muuttujat eivät ole liian kolineaarisia, ja ne voidaan
regressiomallissa säilyttää alkuperäisen Frankel ym. (2002) mallin mukaisesti.
LEV
Leverage kuvastaa yhtiön nettovelkaantumisastetta ja muodostetaan jakamalla yhtiön vieras pääoma taseen kokonaissummalla. Aiempi tutkimus osoittaa, että velkaantuminen aiheuttaa lisääntynyttä tuloksenohjausta. Käytännön syynä ovat ennen kaikkea johdon motiivi kohdata kovenanttiehdot, jotka ovat yleensä kovempia ja merkityksellisempiä yhtiön
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velkaantumisasteen lisääntyessä (DeFond & Jiambalvo 1994). Näin ollen luvun odotetaan
saavan tilastollisen merkitsevyyden ja positiivisen korrelaation tuloksenohjauksen kanssa.
MB, lnMVE
Market-to-book ratio kuvaa yrityksen kasvuvauhtia. Muuttuja muodostetaan jakamalla tilinpäätöshetken markkina-arvo yrityksen kirja-arvolla (Frankel ym. 2002). Jos markkinaarvo on kirjanpidollista tasearvoa korkeampi, kuten vaikkapa SSH Communications Security Oyj:llä, kuvastaa tämä sitä, että yhtiön arvo perustuu voimakkaasti tulevaisuuden tulonodotukseen. Tällaisen yhtiön osalta tutkitaan sitä, onko yhtiön ohjattava tulostaan
enemmän kuin vakaamman yhtiön, jonka arvo muodostuu pääosin taseen perusteella, esimerkiksi Stora Enso Oyj.
Market value of equity kuvasta yrityksen kokoa. Se on regressiomallin ainut muuttuja,
joka ei ole skaalattu taseen loppusummalla tai laskettu suhdelukuna kahden muuttujan väliltä. Yhtiön markkina-arvolla ei kuitenkaan katsota olevan tuloksenohjauksen kanssa suoraan lineaarista yhteyttä, joten luvusta otetaan luonnollinen logaritmi. Huomioitavaa on,
että tuloksenohjaus on yrityksen taseen mukaan skaalattu, eli lnMVE muuttujalla halutaan
selvittää sitä, kasvaako tai väheneekö tuloksenohjauksen suhteellinen osuus markkina-arvon kasvaessa.
LOSS
Tämä dummy-muuttuja kuvastaa yhtiön tappiollista tilikautta. Frankel ym. (2002) viittaavat muuttujan osalta Brown (2001) tutkimukseen, jonka mukaan tappiollisten yhtiöiden
tilinpäätösjulkaisut aiheuttavat harvemmin positiivisia yllätyksiä analyytikoiden odotuksiin nähden. Toisaalta muut tutkimukset osoittavat, että tappiolliset yhtiöt harjoittavat yhtä
paljon, tai jopa enemmän kosmeettista tuloksenohjausta, etenkin jos tulos on vain hieman
negatiivinen (Kinnunen & Koskela, 2003). Koska tuloksenohjausta käsitellään itseisarvona, on hyvin hankala sanoa, miten tuloksenohjaus näkyy regressiomallin tuloksissa.
LITRISK
Litigation risk perustuu ennalta määritettyihin toimialan riskeihin. Francis ym. (1994) havaitsivat tutkimuksessaan, että jotkin toimialat kohtaavat sellaista omistajilta ja lainsäätäjiltä tulevaa painetta, että tuloksenohjaus on näillä aloilla muita todennäköisempää. Tarkemmin ottaen yritykset, jotka kuuluvat SIC-koodeihin 2833-2836, 3570-3577, 360050

3674, 5200-5961 tai 7370-7374 saavat muuttujan 1, jonka odotetaan olevan positiivisessa
yhteydessä tuloksenohjauksen voimakkuuteen. Muut yhtiöt saavat muuttujan arvoksi 0.
Em. riskitoimialat ovat seuraavat:
• 2833-2836: Lääketeollisuus
• 3570-3577: Tietokoneiden ja niiden komponenttien valmistus
• 3600-3674: Elektroniikan ja komponenttien valmistus
• 5200-5961: Vähittäiskauppa, kattaen kaikki toimialat
• 7370-7374: Ohjelmistojen kehityspalvelut
ACQ, ISS
Frankel ym. (2002) eivät erota osakeantien tekoa ja joukkovelkakirjojen liikkeellelaskua
sekä yrityskauppoja toisistaan, vaan käyttävät yhteistä muuttujaa FIN/ACQ, joka saa arvon 1, jos jokin edellä mainituista on tapahtunut kauden aikana. Tässä tutkimuksessa toimenpiteet on päätetty erottaa toisistaan, jolloin muuttujien informaatiosisältö ja tarkkuus
kasvavat. Frankel ym. (2002) eivät myöskään aseta mitään alarajaa tapahtumille, jolloin
pienimmätkin yrityskaupat lasketaan mukaan ja dummy-muuttuja saa arvon 1. Frankel
ym. tutkimuksessa FIN/ACQ –muuttuja sai p-arvon p<0,98, eli oli täysin merkityksetön
mallin kannalta. Tähän muuttujaan on tehty muutos siten, että sekä yritysostoille ACQ,
että osake-/velkakirjajulkaisuille ISS asetettiin alarajaksi 10% taseen loppusummasta.
Raja ei perustu aiempaan tutkimuskirjallisuuteen, vaan on valittu omaa harkintaa käyttäen.
Ajatuksena alarajan valinnalle oli se, että suuryritykset tekevät yrityskauppoja käytännössä jokaisella tilikaudella, eivätkä pienimmät niistä vaikuta omistajien tulonodotuksiin
tai johdon tulospalkkioihin. Vastaavasti pienet osakeannit voivat olla esimerkiksi henkilöstön suunnattuja anteja liittyen optiojärjestelyihin, jotka ovat kokonaisuuden kannalta
merkityksettömiä. Aineiston 925 yritysvuodesta 57:llä tehtiin yli 10% kokoinen ulkopuolisen yrityksen hankinta. Yli 10% kokoisia osakeanteja tai joukkovelkakirjojen liikkeellelaskuja tehtiin 315 yritysvuotena.
Pois jääneet muuttujat
Alkuperäisestä Frankel ym. (2002) regressiomallista on jätetty pois CRSP arvo-painotettu
markkina-indeksi (ANNRET). Myös yritysten institutionaalisten sijoittajien osuus
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(%INST) jätettiin pois. Muuttujat jätettiin pois, koska aineiston saaminen Suomen tietokannoista osoittautui hankalaksi. Muuttujista on myös poistettu Yhdysvalloissa olennainen BIG5 –muuttuja. Suomessa ei ole mielekästä käyttää BIG4 –dummyä, koska käytännössä kaikilla yhtiöillä on big-4 yhtiöihin kuuluva tilintarkastaja. Muuttuja jäi muutenkin
alkuperäisessä tutkimuksessa ilman tilastollista merkitsevyyttä.
ANNRET markkina-indeksi sai alkuperäisessä Frankel tutkimuksessa heikon tilastollisen
merkitsevyyden (p<0,23), joten sitä voidaan pitää osittain ylimääräisenä muuttujana. Institutionaalisten sijoittajien osuus sai sen sijaan tilastollisen merkitsevyyden p<0,01 ja selvän
negatiivisen korrelaation tuloksenohjauksen kanssa. Syynä mahdollisesti se, etteivät vakuutusyhtiöt, valtion hallinnointiyhtiöt ja muut suursijoittajat ole kiinnostuneita lyhyen aikavälin tavoitteista, jolloin tuloksenohjauksen merkitys vähenee. Tässä mielestä institutionaalisten sijoittajien osuutta kuvastava muuttuja olisi ollut mielenkiintoista saada mukaan
tarkasteluun.
Regressiomallin tulkinta ja alkuperäisen tutkimuksen tulokset
Tilintarkastuspalvelut ovat vuosien yli jatkuvaa toimintaa, jossa on tärkeää solmia pitkäaikaiset suhteet asiakkaan kanssa. Ongelmana Frankel ym. (2002) mallissa on implisiittinen
oletus siitä, että tuloksenohjaus ajoittuu täsmälleen samalle vuodelle, millä yritys on ostanut normaalia enemmän oheispalveluita. Myöskään tuloksenohjauksen käänteisvaikutusta
ei ole tutkimuksessa huomioitu, eli sitä että seuraavilla tilikausilla toteutetaan vastakkaisen suuntainen tuloksenohjaus ikään kuin syntyneen velan purkamiseksi. Frankel ym.
(2002) tutkimuksessa löydettiin kuitenkin selkeä tilastollinen merkitsevyys palkkiotason
ja tuloksenohjauksen välistä, joten jonkinlaista vaikutusta vuosittaisella palkkiollakin on
täytynyt olla saman tilikauden tuloksenohjaukseen. Asiaan ei kiinnitetä enempää huomiota, sillä käänteisvaikutuksen tutkiminen vaatisi koko mallin uudelleen rakentamisen
sekä tilintarkastusasiakkaiden käsittelemisen pitkäaikaisina taloudellisina kokonaisuuksina yksittäisen vuoden tilipussin sijaan.
Regressiomallin tuloksia tulkitaan yksinkertaisimmillaan katsomalla palkkiotasomuuttujan regressiokertoimen etumerkkiä ja kertoimen saamaa p-arvoa. Palkkiosuhteeseen liitetty positiivinen etumerkki tarkoittaisi, että oheispalvelupalkkioiden kasvaessa myös harkinnanvaraisten erien itseisarvo kasvaa, eli tuloksenohjausta on enemmän ja tilintarkas-
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tuksen laatu on heikompi. Negatiivinen etumerkki tarkoittaisi vastaavasti, että tilintarkastuksen laatu paranee oheispalvelupalkkioiden kasvaessa. Merkitsevyystasoja etsitään t-testillä ja sen kautta tulkittavalla p-arvolla. Mikäli p-arvo on pienempi kuin 0.05, saa muuttuja tilastollisen merkitsevyyden, eli se sopii mallin selittäväksi muuttujaksi (Nummenmaa
2009, 323).
Regression tuloksista tarkastellaan myös selitysastetta eli sitä, kuinka hyvin malli kokonaisuutena kuvaa aineiston vaihtelua. Tämä selviää multippelikorrelaation neliön, eli mallin selitysasteen avulla. Korjattu selitysaste (adjusted R2) ottaa myös huomioon muuttujien
lukumäärän kyseisessä aineistossa, eli muuttujien lukumäärän lisääminen ei automaattisesti lisää selitysastetta (Nummenmaa 2013, 321). Noin 40-50% väliin asettuva selitysaste
on laskentatoimen tilastollisissa tutkimuksissa yleinen laadukkaassa tutkimuksessa ja tämä
saavutettiin esimerkiksi alkuperäisessä Frankel ym. (2002) mallissa.
Myös kontrollimuuttujien p-arvoja on tarkasteltava, jotta saadaan käsitys siitä, miten hyvin ne tässä tutkimuksessa selittävät jaksotuseriä, eli miten ne soveltuvat malliin. Kappaleessa 3 todettiin, että Frankel ym. mallia sovelletaan parhaan tuloksenohjausmallin valinnassa Suomen aineistoa koskien, mikä tehdään nimenomaan kontrollimuuttujien p-arvoja
ja korrelaatiokertoimia tarkastelemalla. Tilastollista merkitsevyyttä tavoitellaan siis myös
kontrollimuuttujille, jotta näihin tuloksiin voidaan luottaa.
Frankel ym. (2002) tutkimuksen korjattu selitysaste oli 0,46 ja seitsemän neljästätoista
kontrollimuuttujasta sai tilastollisen merkitsevyyden p-arvolla <0,01. Palkkiotasomuuttuja
FEERATIO sai tutkimuksessa positiivisen korrelaationkertoimen 0,07 p-arvolla <0,01, eli
se oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Muuttujat, jotka eivät saaneet tilastollista merkitsevyyttä (p<0,05) olivat BIG5, LITRISK, M/B, LOSS, FIN/ACQ ja ANNRET. Tässä tutkimuksessa näistä muuttujista on poistettu BIG5 ja ANNRET edellä esitettyihin syihin vedoten. Lisäksi FIN/ACQ muuttujaa muokattu sellaiseksi, että se vastaisi paremmin johdon
oletettua motivaatiota harjoittaa tuloksenohjausta. LITRISK, M/B ja LOSS -muuttujiin ei
ole tehty muutoksia, joten näiden odotetaan myös tässä tutkimuksessa jäävän ilman tilastollista merkitsevyyttä, mikäli regression tulokset vastaavat Frankel ym. (2002) tutkimuksen tuloksia.
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4.2 Tutkimuksen toteutus ja tulokset
Frankel ym. (2002) tutkimusmenetelmään perustuvaan regressiomalliin sisältyy yhteensä
13 selittävää muuttujaa, jotka on kuvattu alla olevassa taulukossa. Otoksesta on poistettu
kaikki ne yritysvuodet, joilla on puuttuvia havaintoja. Näin saatu otoskoko on yhteensä
838, mikä on kohtuullisen lähellä alkuperäistä 925 yritysvuoden otosta. Havaintoja menetettiin tietokantojen puuttuvien arvojen vuoksi etenkin yhtiöiden tilinpäätöshetken markkina-arvoista, joiden kerääminen erikseen käsin olisi ollut liian työlästä. Otoskoko on jo
nyt riittävän suuri, jotta sen perusteella voidaan muodostaa luotettavat regressiomallin tulokset.
Selittävien ja selitettävien muuttujien statistiikka
Muuttuja
n
Keskiarvo Keskihajonta
FEERATIO
838
0,32
0,20
AUDCH
838
0,14
0,34
CFO
838
0,08
0,10
absCFO
838
0,10
0,08
TACC
838
-0,05
0,15
absTACC
838
0,09
0,13
LEV
838
0,56
0,20
LITRISK
838
0,25
0,43
LOSS
838
0,26
0,44
MB
838
1,92
2,40
lnMVE
838
19,08
2,08
ACQ
838
0,06
0,24
ISS
838
0,34
0,48
Taulukko 8 Selittävien muuttujien statistiikka

Minimi
0,00
0
-0,68
0,00
-0,63
0,00
-0,24
0
0
-34,41
14,31
0
0

Mediaani Maksimi
0,33
0,99
0
1
0,08
0,40
0,08
0,68
-0,05
2,76
0,07
2,76
0,56
3,36
0
1
0
1
1,51
17,47
19,05
25,37
0
1
0
1

Taulukko 8 raportoi selittävien muuttujien arvojen jakaumaa koskevia keskeisiä tietoja.
Havainnoista ei ole poistettu ääriarvoja, kuten tuloksenohjauksen estimoinnin yhteydessä.
Palkkiosuhdemuuttuja FEERATIO saa keskiarvoksi 0,32, eli 32% kokonaispalkkioista on
koostunut oheispalvelupalkkioista. Huomioitavaa on, että termi on eri tavalla määritetty
kuin EU:n tilintarkastusreformissa tarkoitettu palkkiosuhde, jossa oheispalvelupalkkiota
verrataan pelkkään tilintarkastuspalkkioon. Tämän takia luku on pienempi kuin aineistokatsauksen yhteydessä esitetyissä luvuissa, vaikka se pohjautuu suurimmaksi osaksi samaan dataan. Palkkiosuhde oli 90 yritysvuotena 0, eli oheispalveluita ei tarjottu ollenkaan.
Suurin suhde 99% oli Viking Linella vuonna 2007, jolloin oheispalveluita ostettiin yhdek-
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sällä miljoonalla eurolla tilintarkastuspalkkion ollessa 122 000€. Tilintarkastajan ensimmäistä tai toista tarkastusvuotta kuvastava AUDCH saa keskimäärin arvon 0,14, eli tilintarkastajat ovat pysyneet melko johdonmukaisesti saman asiakkaan tarkastajina vuodesta
toiseen.
Yrityksen suorituskykyä kuvastava taseen loppusummalla skaalattu liiketoiminnan kassavirta CFO pyörii 0,08 ympärillä, eli kassavirta on keskimäärin positiivinen, kuten pitääkin. Sen sijaan skaalatut kokonaisjaksotukset ovat keskimäärin negatiiviset, eli -0,05. Negatiivisuus kertoo siitä, että esimerkiksi poistojen kaltaiset, tulosta alentavat jaksotukset
ovat yleisempiä kuin myyntisaamisten kaltaiset, tulosta parantavat jaksotukset. Ääriarvot
ovat syntyneet nopeasti kasvavien yhtiöiden kohdalla, jolloin edellisvuoden tase ei kuvasta toiminnan laajuutta riittävällä tavalla.
Yhtiöiden velan osuus koko pääomasta, eli LEV on keskimäärin 56%. Koska luvut on
otettu suoraan tietokannasta, on ääriarvoissa havaittavissa joitain virheellisiä lukuja. Lukuja ei ole korjattu käsin, koska virheen suuruus ei ole kovinkaan merkittävä. LEV-suhdeluku osuu oikein nollan ja yhden väliin 904 yhtiöllä 921:stä joille luku on saatu laskettua.
LITRISK –muuttuja, toimialakohtainen korotettu riski tuloksenohjauksen harjoittamiseen
toteutuu 25 prosentilla yhtiöistä. Nettotulos on ollut negatiivinen (LOSS) 26% yritysvuosista, mikä on yllättävän suuri osuus. Toisaalta ajanjakso kattaa 2008 pankkikriisistä seuranneen matalasuhdanteen, jolla heikommat tulokset ovat normaalia yleisempiä.
MB eli market-to-book kuvastaa yhtiön kasvuvauhtia, eli sitä, miten suuri arvo annetaan
tulevaisuuden tuotoille verrattuna pelkkään tasearvoon. Keskimäärin taseen kirja-arvo on
arvostettu markkinoilla 1,92-kertaiseksi. Ääriarvot aiheutuvat pienestä tai negatiivisesta
kirja-arvosta, eli yhtiöistä jotka ovat taloudellisessa ahdingossa. Esimerkiksi komponenttivalmistaja Incap löytyy aineiston kummastakin ääripäästä.
Yhtiön kokoa kuvastaa lnMVE eli markkina-arvon luonnollinen logaritmi. Vaihtelu näyttää logaritmin takia hyvin pieneltä, mutta todellisuudessa arvot vaihtelevat hyvin paljon.
Aineiston pienin markkina-arvon oli Trainer’s Housella vuonna 2014, 1,6 miljoonaa euroa. Tämä palauttaa luonnollisen logaritmin 14,31. Toisesta ääripäästä löytyy Nokia
vuonna 2007 104 miljardin euron markkina-arvolla. Luonnollinen logaritmi tälle on
25,37.
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Viimeisinä selittävinä muuttujina tutkitaan yrityskauppojen (ACQ) sekä osakkeiden tai
velan liikkeellelaskun (ISS) vaikutusta tuloksenohjaukseen. 10% taseen loppusummasta
ylittäviä yrityskauppoja tehtiin 6 prosentilla yritysvuosista. Uutta pääomaa kerättiin velan
tai osakeantien muodossa yli 10% taseen loppusummasta 34 prosentilla vuosista.
Selittävien muuttujien kolineaarisuutta tutkittiin korrelaatiomatriisin avulla, joka on kuitenkin kokonaisuudessaan liian suurikokoinen tutkimukseen liitettäväksi. Myös sen informaatiosisältö jää melko heikoksi, sillä Frankel ym. (2002) tyylinen regressiomalli olisi
muodostettu korrelaatiomatriisin tuloksista riippumatta. Kolineaarisuus tarkistettiin kuitenkin selittävien muuttujien väliltä varmuuden vuoksi. Suurin korrelaatio löydettiin liiketoiminnan kassavirran, sekä sen itseisarvon väliltä (0,45). Tämä ei estä muuttujien käyttöä
regressiomallissa.
Selitettävänä muuttujana käytetään harkinnanvaraisten jaksotuserien estimaatteja, jotka
esiteltiin kappaleessa 3. Mukaan tarkasteluun valittiin 5 mallia, joilla saadut otoskoot
vaihtelevat 250 ja 899 välillä. Lopullinen otoskoko määräytyy tuloksenohjauksen estimaatin sekä selittävien muuttujien yhteisten havaintojen perusteella. Taulukko 9 esittelee laskentamallien tulosten keskeiset tiedot uudelleen kokonaiskuvan parantamiseksi.
Muuttuja

n

Keskiarvo

ModJones

258

0,065

Kothari

258

Ecker

898

Keskihajonta

Minimi

Mediaani

Maksimi

0,059

0,000

0,050

0,301

0,051

0,050

0,001

0,040

0,273

0,062

0,058

0,000

0,046

0,383

0,046
0,073

0,000
0,000

0,034
0,042

0,228
0,354

McNichols
250
0,047
DefondPark
899
0,065
Taulukko 9 Selitettävien muuttujien statistiikka

Regressiomallien estimointi
Regressiomalli on estimoitu SAS-tilastotiedeohjelmassa jokaisen selitettävän muuttujan
osalta. Tuloksista tarkastellaan selitettävien muuttujien korrelaatiokertoimia ja p-arvoja.
Huomiota kiinnitetään myös regressiomallin selitysasteeseen, eli adjusted R2 lukuun.
Jokaiselle selittävälle muuttujalle sekä vakiotermille on regressiomallilla etsitty korrelaatiokertoimet. Korrelaatiokerroin kuvastaa sitä, kuinka paljon yhden yksikön muuttuminen
kussakin selittävässä muuttujassa vaikuttaa selitettävään muuttujaan. Tämän oletuksena
on, että selitettävät muuttujat eivät ole kolineaarisia, eli niiden välillä ei ole selvää yhteyttä. Taulukko 10 esittelee regressiomallin tulokset.
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Vakio

Modified Jones
Korrelaatio
p-arvo
kerroin
0,37
0,031

Kothari ym.
Korrelaatio
p-arvo
kerroin
0,40
-0,028

Ecker ym.
Korrelaatio
p-arvo
kerroin
0,00
0,096

McNichols
Korrelaatio
p-arvo
kerroin
0,10
0,051

DeFond & Park
Korrelaatio
p-arvo
kerroin
0,00
0,108

FEERATIO

0,005

0,77

0,010

0,52

0,003

0,76

-0,003

0,81

0,015

0,18

AUDCH

-0,009

0,32

-0,002

0,78

-0,001

0,79

-0,005

0,51

-0,007

0,29

CFO

-0,077

0,03

-0,012

0,72

-0,083

0,00

-0,017

0,59

-0,116

0,00

absCFO

-0,066

0,11

0,007

0,85

0,031

0,28

-0,017

0,64

0,161

0,00

TACC

0,099

0,01

0,092

0,01

-0,066

0,00

0,057

0,08

-0,036

0,05

absTACC

0,384

0,00

0,215

0,00

0,186

0,00

0,182

0,00

0,116

0,00

LEV

-0,018

0,41

-0,011

0,58

-0,007

0,48

-0,016

0,38

0,043

0,00

MB

0,002

0,06

0,001

0,14

0,001

0,20

0,000

0,60

0,001

0,35

lnMVE

0,000

0,90

0,002

0,14

-0,003

0,00

-0,001

0,40

-0,005

0,00

LOSS

-0,003

0,74

0,001

0,94

0,003

0,62

-0,004

0,61

0,001

0,88

LITRISK

0,026

0,00

0,032

0,00

0,008

0,08

0,032

0,00

0,011

0,06

ACQ

0,025

0,03

0,030

0,01

0,009

0,24

0,020

0,05

0,029

0,00

ISS

-0,002

0,75

-0,003

0,70

-0,002

0,61

0,007

0,29

0,015

0,00

Selitysaste (R2 )
Otoskoko (n)

0,39

0,24

0,22

0,27

0,18

244

244

838

237

838

Taulukko 10 Regressiomallin tulokset
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Regressiomallin tuloksista on taulukoitu ainoastaan tärkeimmät tiedot. Näitä ovat kunkin
selittävän muuttujan korrelaatiokertoimet suhteessa käsiteltävänä olevaan tuloksenohjauksen estimaattiin. Valittu laskentamalli näkyy taulukon yläreunassa. Lisäksi taulukossa on
ilmoitettu muuttujien p-arvot, jotka kuvastavat sitä, kuinka todennäköisesti yksittäiset
muuttujat onnistuvat selittämään mallin vaihtelua, eli kuinka tilastollisesti merkitseviä ne
ovat. Taulukon alareunassa ilmoitetaan mallin selitysaste (adjusted R2). Tämä kertoo sen,
kuinka hyvin muuttujat yhdessä onnistuvat selittämään mallin vaihtelua. Viimeisenä ilmoitetaan kunkin mallin mahdollistama otoskoko, jonka perusteella regressiomallin tulokset lasketaan. Sarakkeet perustuvat siis osittain eri otokseen. Tämä johtuu siitä, että esille
haluttiin tuoda myös otoskoon vaikutus mallin tulosten vahvuuteen.
Tulosten tulkinta
Tulosten tulkinta aloitetaan tarkastelemalla selittävien muuttujien p-arvoja. P-arvoista puhuttaessa tutkitaan todennäköisyyttä, että havaittu korrelaatio voisi aiheutua sattumasta.
Testissä asetetaan nollahypoteesi siitä, että korrelaatiota ei esiinny. Mikäli p-arvo alittaa
tietyn rajan, yleensä p<0,05, on tämä viite siitä, että korrelaatio poikkeaa tilastollisesti
merkittävällä tasolla nollasta (Nummenmaa 2009, 290). Toisin sanoen on hyvin epätodennäköistä, että kyseinen tapahtuma johtuu sattumasta. Tässä tutkimuksessa käytetään tilastollisen merkitsevyyden rajana p-arvoa 0,05.
Regressiomallin tuloksissa (Taulukko 10) on korostettu ne muuttujat, jotka saavat tilastollisen merkitsevyyden arvolla p<0,05. Malleja läpi käymällä huomataan, että suurin määrä
tilastollisesti merkitseviä muuttujia saadaan DeFond & Park laskentamallin yhteydessä.
Tilastollisesti merkitseviä muuttujia saadaan DeFond & Park mallilla peräti yhdeksän neljästätoista muuttujasta, mukaan lukien vakiotermi. Tämä kertoo siitä, että malliin valitut
yksittäiset muuttujat estimoivat hyvin nimenomaan DeFond & Park mallin mukaan estimoidun tuloksenohjauksen suuruutta. Muiden laskentatapojen yhteydessä havaitaan huomattavasti vähemmän tilastollisesti merkitseviä muuttujia. Määrä vaihtelee kolmen
(McNichols) ja viiden (Modified Jones ja Ecker) välillä.
Seuraava regressiomallien tuloksista tulkittava yksityiskohta on niiden selitysaste. Selitysasteella saadaan selvitettyä kuinka paljon selittävät muuttujat yhteensä onnistuvat selittämään selitettävän muuttujan vaihtelusta. Tämä saadaan selville laskemalla muuttujille
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multippelikorrelaatiokertoimet ja korottamalla kerroin toiseen potenssiin. Saatu luku kertoo prosentteina sen osuuden, jonka malli onnistuu tuloksista selittämään. Sen sijaan selitysaste ei kerro sitä mistä muuttujasta muutokset aiheutuvat. Lisäksi on siis tarkasteltava
aina myös muuttujien tilastollista merkitsevyyttä. (Nummenmaa 2009, 320-321).
Paras selitysaste 0,39 saadaan Modified Jones -mallin yhteydessä. Tämä kertoo sen, että
kaikki muuttujat yhdessä onnistuvat selittämään 39% tuloksenohjauksen vaihtelusta, mikä
on jo melko hyvä tulos. Edellä esitettyä DeFond & Park mallia käyttämällä saadaan vain
18% selitysaste. Muut mallit osuvat 0,22-0,27 välimaastoon. Koska useimpien mallien tilastollinen merkitsevyys jäi heikoksi, ei selitysasteen käytölle yksinään ole perusteita. Sen
sijaan voidaan pohtia miksi korkean tilastollisen merkitsevyyden saaneen DeFond & Park
mallin yhteydessä saadaan niin heikko selitysaste.
Heikko selitysaste voi johtua siitä, että jaksotusten vaihtelu on valtavan suurta ja siihen
liittyy monia muitakin syitä, kuin mille tässä tutkimuksessa on valittu muuttujia. Muuttujien lisäys voisi auttaa, mutta voi olla kyse myös siitä, ettei jaksotuseriä voida selittää yksinkertaisten muuttujien avulla riittävän tarkasti. Tilastollisesti merkitsevät selittävät
muuttujat pystyvät osoittamaan jaksotusten trendejä melko luotettavasti, mutta ne eivät
onnistu osoittamaan niiden tasoa tarkasti. Tämä tieto toisaalta on jo riittävä tämän tutkimusongelman kannalta.
Seuraava tutkinnan arvoinen seikka regressiomallin tuloksiin liittyen ovat hyödynnettävissä olevat otoskoot. Otokset vaihtelevat puuttuvien muuttujien huomioimisen jälkeen
237 (McNichols) ja 838 (Ecker ja DeFond & Park) välillä. On huomionarvoista esittää kysymys siitä vaikuttaako heikon tilastollisen merkitsevyyden esiintymiseen Jonesin mallien
yhteydessä niiden pieni otoskoko. Tiedetään, että D&P -mallin yhteydessä otoskoko oli
838 ja malli sai tilastollisesti merkitsevät tulokset. Mikäli otoskoko olisi merkityksellinen
tekijä mallin valinnassa, olisi perusteltua väittää, että myös Ecker -mallin yhteydessä olisi
identtisellä otoksella saatavissa vastaavat tulokset. Näin ei kuitenkaan ole, koska Ecker
mallissa ei löydetä yhteyttä tuloksenohjauksen kanssa yleensä korreloivien kontrollimuuttujien kanssa. Toisin sanoen voidaan arvioida, ettei otoskoon kasvattaminen merkittävästi
parantaisin Jonesin mallien tulosten laatua, vaan että malli ei yksinkertaisesti onnistu kuvaamaan Suomen aineistoa riittävällä tavalla.
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Kun mallien yleinen tilastollinen merkitsevyys, selitysasteet ja otoskoon merkitys on huomioitu, voidaan siirtyä tarkastelemaan DeFond & Park mallin kontrollimuuttujia tarkemmin, koska tämä malli näyttää edellisiin vedoten olevan selvästi parhaiten toimiva. DeFond & Park mallin yhteydestä löydetään tilastollinen merkitsevyys vakiotermin, kassavirran, kokonaisjaksotusten, velkaantuneisuuden, yrityksen koon, yrityskauppojen, sekä
osakeantien suhteen. Merkitsevyys jäi puuttumaan kontrollimuuttujien osalta tilintarkastajan muutoksen AUDCH (p<0,29), market-to-book arvon MB (p<0,35), tappiollisen tuloksen LOSS(p<0,88) sekä hiuksen hienosti myös toimialariskin LITRISK (p<0,06) yhteydestä. Tulos merkitsevyyttä saamattomien muuttujien osalta on täysin identtinen alkuperäisen Frankel ym. (2002) tutkimuksen kanssa niiden muuttujien osalta, joita ei ole muokattu alkuperäisestä.
On mielenkiintoista huomata, että osakekaupoille ja pääoman liikkeellelaskulle onnistuttiin tarkkaa harkintaa käyttämällä löytämään tilastollinen merkitsevyys. Tämä tehtiin rajoittamalla muuttuja reagoimaan vain hyvin suuriin tapahtumiin (yli 10% taseesta) sekä
erottamalla yrityskaupat ja pääoman liikkeellelasku toisistaan. Tältä osin Frankel ym.
(2002) alkuperäisten kontrollien tarkkuutta onnistuttiin jopa parantamaan hieman, vaikka
alkuperäiseen selitysasteeseen 0,46 ei päästykään.
Kokonaisuudessa DeFond & Park mallin yhteydessä sovellettu regressiomalli herättää hyvin vahvaa luottamusta tulostensa osalta. Jos malliin liittyviä yksityiskohtia pohditaan tarkemmin, voidaan helposti päätyä siihen, miksi malli tarjoaa vastauksen tutkimuksen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen.
1. Miten harkinnanvaraisista jaksotuseristä syntyvää tuloksenohjausta voidaan
parhaiten estimoida Suomen rajoitetulla aineistolla?
Ensinnäkin, koska DeFond & Park -malli ei perustu regressioon, eikä sitä varten tarvita
laajaa otantaa. Siitä huolimatta malli mahdollistaa selvästi suurimman otoskoon varsinaisen tutkimusongelman tutkimista varten. Toisekseen, mallia varten tarvitaan ainoastaan 2
muuttujaa, eli myynti ja ei-rahamääräinen käyttöpääoma, jotka molemmat ovat sellaisenaan saatavissa hyvin laajalle määrälle yrityksiä esimerkiksi Thomson One tietokantaportaalista (Reuters / Worldscope). Ottaen myös huomioon sen, että mallin avulla saatiin
kaikkein vakuuttavimmat tulokset, ei ole syytä miksi esimerkiksi hankalampi Jonesin
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malli kannattaisi valita tuloksenohjauksen estimaatiksi DeFond & Park -mallin sijaan. Tämän tutkimuksen ensimmäinen johtopäätös ja vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen on, että Suomessa tuloksenohjausta voidaan parhaiten estimoida DeFond & Park
(2001) -mallin avulla.
2. Onko tilintarkastajalle maksettavilla oheispalvelupalkkioilla yhteyttä tilintarkastuksen laatuun Suomessa?
Edellä olevan päättelyn jälkeen on perusteltua esittää johtopäätös myös tutkimuksen kohteena olleen palkkiotasomuuttujan tilastollisesta merkitsevyydestä DeFond & Park mallin
avulla. Oheispalvelupalkkion suhdetta mittaava FEERATIO ei saanut tilastollista merkitsevyyttä (p<0,18) muilta osin oikein toimivan mallin yhteydessä. Päinvastoin kuin Frankel ym. (2002) tutkimuksessa, Nollahypoteesi H0: Oheispalvelupalkkiolla ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä tilintarkastuksen laadun heikkenemiseen hyväksytään johdonmukaisin perustein. Tämän tutkimuksen mukaan tilintarkastajalle maksettavilla oheispalvelupalkkioilla ei ole yhteyttä tilintarkastuksen laatuun Suomessa, mikä vastaa tutkimuksen toiseen tutkimuskysymykseen.
Koska palkkiosuhteelle ei löydetä tilastollista merkitsevyyttä, ei myöskään sen korrelaatiokertoimen etumerkkiä ole mielekästä tutkia. Sen sijaan tilastollisen merkitsevyyden
saaneiden kontrollimuuttujien osalta voidaan esittää havaintoja. Liiketoiminnan kassavirrasta (CFO) havaitaan käänteinen yhteys harkinnanvaraisten jaksotuserien syntymiseen.
Vaikuttaa siis siltä, että korkean kassavirran omaavat yhtiöt suorittavat keskimäärin vähemmän tuloksen jaksotusta. Vastaavasti kassavirran painuessa negatiiviseksi jaksotuserät
kasvavat. Tämä voi kuvastaa sitä, että yhtiö heikossa tilanteessa joutuu turvautumaan
enemmän tuloksen jaksottamiseen, jotta tulostaso voidaan pitää normaalina.
Velkaantuneisuudesta (LEV) havaittiin positiivinen yhteys tuloksenohjaukseen. Havainto
on yhdenmukainen aiemman tutkimuksen kanssa siitä, että velan kasvu lisää tuloksenohjausta. Tämä voi johtua esimerkiksi kovenanttiehtojen saavuttamiseksi tehtävästä tuloksen
parannuksesta, jotta lainaa saataisiin halvemmalla. Tulos vastaa kirjallisuuskatsauksen perusteella löydettyä motivaatiota johdon tuloksenohjaukselle (Healy & Palepu 1990). Myös
yhtiön koko ln(MVE) on tilastollisesti merkitsevä, mutta sen negatiivinen korrelaatiokerroin on melko pieni. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön koon kasvaessa suhteellinen tuloksenohjauksen määrä kyllä vähenee, mutta ei erityisen voimakkaasti.
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Viimeisenä yrityskauppojen (ACQ) ja pääoman liikkeellelaskun (ISS) yhteydessä havaittiin tilastollisesti merkitsevä positiivinen korrelaatio harkinnanvaraisten jaksotusten
kanssa. Voidaan siis katsoa, että suuret tapahtumat pääomamarkkinoilla, kuten osakeannit,
aiheuttavat johdolle lisämotivaation suorittaa tuloksenohjausta. Myös tämä tulos oli ennakoitu aiemman tutkimuksen osalta (Teoh ym. 1988). Löydetyt tulokset ovat kokonaisuudessaan hyvin johdonmukaiset ja yhteneväiset aiemman tutkimuskirjallisuuden tuloksiin
verraten.
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset
Tässä tutkimuksessa selvitettiin tuloksenohjausta estimoivien harkinnanvaraisten laskentamallien käyttöä suomalaisen aineiston tarkastelun yhteydessä. Näihin tuloksenohjauksen
malleihin perustuen esitettiin vastausta siihen kysymykseen, onko oheispalvelupalkkioista
löydettävissä yhteyttä tilintarkastuksen laatuun.
Harkinnanvaraisten jaksotuserien laskentamalleina tutkittiin laajasti eri Jonesin mallin variaatioita (Jones 1991, Dechow ym. 1995, Kothari ym. 2005, Ecker 2013), McNicholsin
(2002) parannettua poikkileikkausvariaatiota Dechow & Dichev (2002) -mallista sekä viimeisenä DeFond & Park (2001) mallia. Mallien tuloksenohjauksen arvioita vertailemalla
havaittiin niiden palauttavan keskiarvoiltaan melko samankaltaiset tulokset, joten statistiikan perusteella ei voitu tehdä päätöstä mallien valinnasta.
Korrelaatiomatriisin perusteella Jonesin mallin todettiin olevan erittäin lähellä Modified
Jonesin mallia, mutta muut mallit vaihtelivat melko läheisen ja hyvin kaukaisen välillä.
DeFond & Park mallin tulokset olivat kauimpana muista malleista korrelaatiokertoimella
0,20, johtuen todennäköisesti sen laskentateknisestä erosta muihin malleihin nähden. Alkuperäistä Jonesin mallia lukuun ottamatta, kaikki muut mallit siirrettiin tarkasteltavaksi
konkreettisen tutkimusongelman yhteyteen, koska parhaasta mallista ei tässäkään kohtaa
voitu vielä vetää johtopäätöstä.
Oheispalvelupalkkioiden yhteyttä tuloksenohjaukseen tutkittiin Frankel ym. (2002) -tyyppisellä regressiomallilla, jonka muuttujia muokattiin osittain sopivammaksi. Kontrollimuuttujina mallissa käytetään sellaisia tekijöitä, joiden tiedetään aikaisemman tutkimuksen perusteella korreloivan vahvasti tuloksenohjauksen kanssa. Näin ollen malli soveltui
hyvin tuloksenohjauksenmallien tehokkuuden arviointiin. Regressiomalli ajettiin erikseen
käyttämällä jokaista tuloksenohjauksen laskentamallia yhtälön selitettävänä muuttujana.
Frankel ym. (2002) regressiomallin tulosten perusteella voitiin vastata tutkimuksen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, jossa tiedusteltiin parasta tuloksenohjauksen laskentamallia Suomen olosuhteissa. Tulosten mukaan DeFond & Park -malli toimii parhaana tuloksenohjauksen estimaattina suomalaista aineistoa käsiteltäessä, perustuen kontrollimuuttujien saamaan tilastolliseen merkitsevyyteen.
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Tutkimuksen toiseen tutkimuskysymykseen löydettiin vastaus saman Frankel ym. (2002)
regressiomallin avulla. DeFond & Park -tuloksenohjausmallin mukaista estimaattia käyttämällä regressiomalli sai vahvan tilastollisen merkitsevyyden kontrollimuuttujiensa
osalta, mutta vastaavaa yhteyttä ei löydetty oheispalvelupalkkioiden tasoa mittaavan palkkiosuhdemuuttujan osalta. Näin ollen tutkimuksen mukaan päädyttiin johtopäätökseen
siitä, ettei oheispalvelupalkkioilla ole yhteyttä tuloksenohjaukseen, eli alentuneeseen tilintarkastuksen laatuun.
Tutkimustulos on yhteneväinen Mikkola (2013) sekä Nyberg (2014) kanssa, jotka käyttivät pienempää osaa tässä tutkimuksessa esitetystä aineistosta ja vain yhtä tutkimusmenetelmää (Modified Jones & Frankel ym.) oheispalveluiden laatuvaikutuksen tutkimiseen.
Edeltävissä tutkimuksissa ei löydetty tilastollista merkitsevyyttä kontrollimuuttujille samalla laajuudella kuin tämän tutkimuksen aikana. Molemmissa tutkimuksissa esitettiin
jatkotutkimuksen aiheena erilaisten menetelmien käyttäminen tutkimusongelman yhteydessä, mikä tässä tutkimuksessa toteutettiin.
Tulosten luotettavuutta parantaa se, että estimointiin käytettiin mahdollisimman suurta,
enintään 925 yritysvuoden aineistoa, joka varmennettiin tärkeimpien muuttujien kohdalla
suurelta osin käsin. Luotettavuutta parantaa myös se, että tuloksenohjauksen mittariksi valittiin 5 erilaista tutkimuskirjallisuudessa laajasti käytettyä laskentamallia yhden sijaan.
Tuloksia voidaan myös kritisoida. On perusteltua väittää, että harkinnanvaraiset jaksotuserät eivät kuvasta suoraan yhtiön harjoittamaa tuloksenohjausta ja siten tilintarkastuksen laatua. Jaksotusten harkinnanvarainen soveltaminen on nimenomaisesti se mitä laskentatoimen ammattilaiset tekevät, joten tämän minimointi tuskin on minkään lainsäätäjän
tavoitteena. Näin ollen myöskään mikään laskentamalli ei voi todenmukaisesti erottaa pelkän tilinpäätöksen perusteella sitä, mikä osuus tuloksesta on väärin. Asia vaatisi jonkin tahon tutkimaan yrityskohtaisesti sitä, vastaako tilinpäätös todellista taloudellista suorituskykyä. Tämä tehtävä kuulostaa hyvin läheisesti siltä mitä tilintarkastajat tekevät. Luotettavuuteen ja riippumattomuuteen vedoten, ei tämä tieto ole kuitenkaan kvantifioitavissa tutkimuskäyttöön.
Mikäli jaksotuseriä käyttämällä kuitenkin saadaan tuloksenohjauksen vuosittainen pisteestimaatti luotettavasti estimoitua, esiintyy siinä tilintarkastuksen laadun ja palkkiotasojen
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suhteen myös toinen ongelma. Tilintarkastus on vuosia kestävää toimintaa, jossa myös tilintarkastusstandardit kehottavat kestävien liiketoimintasuhteiden säilyttämiseen asiakkaan ja tilintarkastajan välillä. Näin ollen ei liene luontevaa tarkastella vain yhden vuoden
palkkiotasoa suhteessa saman vuoden tuloksenohjaukseen. Tilintarkastajan tuloksenohjaukseen myönteisempi suhtautuminen voisi perustua myös jollekin toiselle tilikaudelle
myönnettyyn korotettuun palkkioon.
Tilinpäätösten tarkastus suoritetaan suurimmaksi osaksi seuraavan tilikauden alun aikana,
neljän kuukauden sisällä tilikauden loppumisesta. Jos oheispalveluita aletaan tarkastuksen
aikana suorittamaan korvauksena sallitusta tuloksenohjauksesta, eivät nämä näy tarkastettavana olevan tilikauden oheispalvelupalkkioissa, vaan vasta seuraavassa tilinpäätöksessä.
Toisaalta on huomattava, ettei Frankel ym. (2002) tutkimus otakaan tällaiseen yksityiskohtaan huomiota, vaan tutkii jaksotuserien ja oheispalvelupalkkioiden suhdetta enemmän
trendinä. Palkkioiden aikavaikutus huomioidaan suuren otoskoon kautta.
Jatkotutkimuksen aiheeksi esitetään puhtaasta tuloksenohjauksesta ja harkinnanvaraisista
jaksotuseristä siirtymistä lähemmäksi tulosraportoinnin laadun tutkimusta tilintarkastuksen laadun yhteydessä, kuten esimerkiksi Eilifsen & Knivsflå 2016. Tulosraportoinnin laadulla tarkoitetaan kassavirran suhdetta jaksotuserien määrään. Suositus perustuu edellä
esitettyyn kritiikkiin puhtaiden harkinnanvaraisten erien luotettavuudesta.
Lisäksi tarkastelun kohteeksi olisi syytä ottaa pitempi aikasarja, jolla voidaan huomioida
eri vuoden palkkiotasojen lisäksi myös tuloksenohjauksen käänteisvaikutukset. Mikäli tutkitaan ainoastaan tuloksenohjauksen voimakkuutta esimerkiksi kovenanttiehtojen saavuttamiseksi, saattaa yhteys olla löydettävissä. Mutta koska tulosta on siirretty seuraavalta tilikaudelta, pitäisi tuloksenohjauksen näkyä päinvastaisena seuraavassa tilinpäätöksessä,
jolloin tapahtumakautena ja sitä seuraavana tilikautena tuloksenohjaus olisi saman suuruista.
Kritiikistä huolimatta tämän tutkimuksen tieteellinen kontribuutio on vahventaa ennalta
vallitsevaa käsitystä siitä, ettei suomessa kasvavien oheispalvelupalkkioiden johdosta ole
havaittavissa tilintarkastuslaadun heikkenemistä. Toinen tieteellinen kontribuutio on havainto siitä, että kaikkein yksinkertaisin ja laskentateknisesti helpoin malli, DeFond &
Park (2001), antaa myös luotettavimmat tuloksenohjauksen estimaatit. DeFond & Park -
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mallia tulisi käyttää Suomessa sellaisissa laskentatoimen sekä muiden alojen kvantitatiivisessa tutkimuksessa, jotka luottavat tuloksenohjauksen estimointiin harkinnanvaraisten
erien avulla.
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