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Tiivistelmä

Pankkien vakavara isuutta valvotaan vaatimuksilla r iittävästä omasta pääo masta. Vuonna 2004 hy-
väksytty ja vuoden 2007 alusta lähtien käyttöönotettu vakavaraisuusuudistus Basel II ko rvasi van-
hemman Base l I - vakavaraisuuskehikon. Base l II perust uu pan kkien riskiperusteiseen pääo man
määrittämiseen ja se kannust aa pankkeja r iskienhallintajärjestelmän kehittämiseen. Vakavaraisuus-
uudistus perustuu kolmeen toisiaan tukevaan pilariin. Pilari I:een sisältyy luotto-, markkina- ja ope-
ratiiviset riskit. Pilari I I täydentää ensimmäisen p ilarin p ääomavaatimuksia o ttamalla huomioon
valvottavakohtaiset erityispiirteet. Pilari III koostuu vakavaraisuustietojen julkistamisvaatimuksista.
Vakavaraisuuden tarkastus on osa pankkien lakisääteistä tilintarkastusta.
Tämän tutkielman empiirisenä tavoitteena oli tutkia, kuinka tilintarkastajat tarkastavat paikallispan-
keissa uutt a v akavaraisuuskehikkoa. Em piiriseen t utkimustavoitteeseen sovellettiin päämiesagent-
titeoriaa sekä moraalikadon ja haitallisen valikoitumisen teorioita. Tutkielman teoreettisena tavoit-
teena oli tutkia, miten nämä epäsymmetrisen informaation sovellutukset vaikuttavat pankkien vaka-
varaisuusuudistuksessa ja tilintarkastajien roolissa. Tutkimusongelmana oli saada vastaus kysymyk-
seen: miten tilintarkastaja tarkastaa vakavaraisuuden Basel II:n vallitessa?
Tutkimusotteeltaan t ämä tutkielma on t oiminta-analyyttinen. Tutkielman c ase-yrityksiä olivat
säästöpankit ja paikallisosuuspankit. Toiminta-analyyttisen tutkimusotteessa käytetään hyväksi em-
piiristä aineistoa ja sen vahvuus on tutkimuskohteen syvällisessä ymmärtämisessä. Tutkielman em-
piirinen aineisto koostuu neljästä yksilö- ja yhdes tä ryhmähaastattelusta. Kaikki h aastattelut o livat
teemahaastatteluita. Tu tkielman haastateltavina o livat kolme sää stö- t ai paikallisosuuspankkien
KHT-tilintarkastajaa, ko lme Ra hoitustarkastuksen, e li ny kyisen Fi nanssivalvonnan, edu stajaa ja
yksi Säästöpankkitarkastuksen edustaja.
Tilintarkastajat ovat merkittävässä roo lissa vakavaraisuuden tarkastuksessa, s illä Finanss ivalvonta
ja Sää stöpankkitarkastus h arjoittavat o maa valv ontaansa merk ittäviltä o sin t ilintarkastajien rapo r-
toinnin perusteella. Vaka varaisuuden tarkast uksessa on todennäköisimmin pä ällekkäisyyksiä ku in
vajavaisuuksia, s illä pa nkkeja valvovat monitahoisesti Säästöpankkitarkastus, Fin anssivalvonta ja
tilintarkastajat. Uut ena t arkastusosa-alueena vakavaraisuusuudistuksen tarkastusmetodologia e i ole
vielä selvä ja s e hakee muotoaan. Basel I I:n t ilintarkastus yhd enmukaisin menetelmin on haastava
tehtävä, koska v akavaraisuusuudistus voi perustua pankin o miin s isäisiin malleihin. Finanssival-
vonta julkaisee lähitulevaisuudessa Basel II:n toiseen pilariin kohdistuvan valvojan arviointiproses-
sin SREP in (Supervisory R eview and E valuation Pro cess), jonka laadulliset mittarit herättänevät
eriäviä mielipiteitä tilintarkastajien ja Finanssivalvonnan välillä.
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