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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus aiheeseen 

Tilintarkastajan asemaa liike-elämässä voidaan tarkastella valvonnan tarpeen 

näkökulmasta. Yrityksen osakkeenomistajat tarvitsevat luottamushenkilön suhteessa 

yhtiön johtoon ja muihin yrityksen hallintoa hoitaviin toimielimiin. 

Osakkeenomistajalla on tarve valvoa sijoitustaan, mutta usein hänellä ei ole 

mahdollisuuksia toteuttaa yksin tätä valvontatehtävää. Tilintarkastus on alun perin 

nähty vapaaehtoisena valvonnan keinona, jolla yrityksen omistajien ja johdon 

agenttisuhteeseen liittyviä kannustinongelmia on pyritty ratkaisemaan. (Saarikivi 

1999.) Suomessa tilintarkastusten suorittamisen pakollisuutta osakeyhtiöissä on usein 

perusteltu omistajien edun valvomisen lisäksi myös velkojien suojalla. Tilintarkastus 

on nähty keinona varmistaa, että yhtiön johto on toiminut asianmukaisesti ja 

osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen eikä selvitystilasäännöksiä ole rikottu 

(Hyytinen & Väänänen 2004; Sundgren 1998; Hyytinen & Kuosa & Takalo 2003).  

Tilintarkastuksen arvo asiakasyritykselle riippuu viimekädessä sen ulkopuolisten 

sidosryhmien käsityksestä tilintarkastuksen laadusta. Ulkopuolisia sidosryhmiä ovat 

muun muassa velkojat, tavarantoimittajat, asiakkaat sekä verottaja. Ulkopuolisten 

kannalta tilintarkastuksen laadulla on kaksi ulottuvuutta: tilintarkastajan pätevyys 

(competence) ja riippumattomuus (independence). Näillä tarkoitetaan tilintarkastajan 

kykyä päätyä tilintarkastustyössään oikeisiin johtopäätöksiin ja hänen tahtoaan 

raportoida johtopäätöksistään totuudenmukaisesti. (DeAngelo1981.) Laadukkaalla 

tilintarkastuksella on havaittu olevan monia positiivisia vaikutuksia yrityksen 

sidosryhmien käsitykseen yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Tässä laskentatoimen 

pro gradu- työssä tavoitteena on tutkia tilintarkastuksen vaikutuksia yrityksen 

lainansaantiin ja erityisesti vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkokuluihin. 

Laadukkaan tilintarkastuksen on väitetty voivan alentaa velkojan ja velallisen välisiä 

agenttikustannuksia, minkä johdosta velkoja voi näissä tapauksissa käyttää 

kirjanpitoon pohjautuvia velan ehtoja laajemmin, koska niiden täyttyminen voidaan 

luotettavasti selvittää. Toisin sanoen velkoja voi luottaa tilintarkastajan varmentamiin 

tilinpäätöstietoihin enemmän kuin tilintarkastamattomaan tilinpäätökseen. Lisäksi 



7 

laadukas tilintarkastus takaa kirjanpitotiedon korkeamman laadun ja alentaa sitä 

kautta informaation epäsymmetriaa velallisen ja velkojan välillä. (DeAngelo 1981, 

Sundgren 1998.) Tilintarkastuspalvelu onkin tuotteena muihin vaativiin 

asiantuntijapalveluihin verrattuna siinä mielessä monimutkaisempi tuote, että sen 

maksajana on itse yritys, mutta sen tuottamaa informaatiota käyttävät useimmiten 

enemmän yrityksen ulkopuoliset kuin sisäiset tahot (Francis 2004). Yritys, kuten 

muitakin asiantuntijapalveluita ostaessaan, vertaa aina tilintarkastuksen kustannuksia 

saamiinsa hyötyihin. Jos pienellä yrityksellä ei ole suurta velkarahoituksen tarvetta, 

yritys ei useinkaan katso saavansa auktorisoidun tilintarkastajan suorittamasta 

tilintarkastuksesta hyötyä, joka ylittäisi tällaisen tilintarkastuksen mukanaan tuomat 

toimintavapauden rajoitukset esimerkiksi verosuunnittelussa.  

Monet laskentatoimen tieteelliset julkaisut ovat kuitenkin antaneet näyttöjä siitä, että 

useat yritykset ovat halukkaita maksamaan tilintarkastuksesta vapaaehtoisesti 

hintapreemiota kansainvälisesti suurimmille tilintarkastusyhteisöille (Big 4- 

yhtiöille) verrattuna tilintarkastusmarkkinoilla toimiviin pienempiin toimijoihin 

nähden. Laskentatoimen tutkijat ovat perustelleet tätä Big 4- yhtiöiden tarjoamalla 

korkeampilaatuisella tilintarkastuspalvelulla kilpailijoihinsa nähden. Miksi muuten 

yksikään yritys olisi halukas maksamaan vakiomuotoiseen tuotteeseen johtavasta 

palvelusta yhtään enempää toiselle palveluntarjoajalle kuin toiselle? Yritykset 

näkevät laadukkaan tilintarkastuksen tuovan etuja, joita ne eivät 

matalalaatuisemmasta tilintarkastuspalvelusta välttämättä saa. Toisaalta 

laskentatoimen tieteellisessä kirjallisuudessa puhutaan myös paljon 

signalointiteorioista, joiden mukaan yritykset pyrkivät laadukkaan 

tilintarkastusyhteisön kautta antamaan sidosryhmilleen signaalin 

tilinpäätösinformaationsa luotettavuudesta, mikä taas voi vaikuttaa myönteisesti 

yrityksen lainahakemuksiin ja rahoituslaitosten niille tarjoamien lainojen ehtoihin.  

1.2 Aikaisemmat tutkimukset 

Scott (2003) on esittänyt, että tilinpäätösinformaatiolla on kaksi tehtävää: johdon 

suoriutumisesta raportointi sekä hyödyllisen informaation tarjoaminen sijoittajille ja 

luotottajille. Agenttiteorian mukaan yrityksen johtoa pidetään yrityksen 

osakkeenomistajien agenttina, jonka tehtävänä on huolehtia päämiehen eli omistajan 
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omaisuudesta. Yrityksen johdolla on katsottu olevan informaatioetu sijoittajiin 

nähden, mistä voi aiheutua informaation epäsymmetriaa. Näiksi informaation 

epäsymmetrian muodoiksi Scott mainitsee haitallisen valikoitumisen (adverse 

selection) ja moraalikadon (moral hazard), jotka voivat johtaa yrityksen kannata 

epäedullisiin johdon päätöksiin.  Tilintarkastus on alun perin nähty yritysten keinona 

pienentää näitä agenttikustannuksia ja informaation epäsymmetriaa omistajien ja 

johdon väillä (Jensen & Meckling 1976). Tilintarkastuksella on tärkeä rooli yrityksen 

ja sen sidosryhmien välisten sopimusperusteisten suhteiden valvonnassa (Hay, 

Knechel & Wong. 2006). Jensenin ja Mecklingin (1976) mukaan uskottavampi 

tilinpäätösinformaatio vähentää oman pääoman agenttikustannuksia ja parantaa 

pääomamarkkinoiden toimivuutta sekä vähentää sijoittajien yrityskohtaista 

informaatioriskiä. 

Wallacen (1981) mukaan tilintarkastus voidaan kuvata valvontamekanismiksi, joka 

edesauttaa yrityksen ulkoisten investointien toteutumisessa. Hänen mukaansa 

yrityksen tarve vapaaehtoiselle tilintarkastajalle lisääntyy, kun velan suhde koko 

pääoman määrään nähden kasvaa. Jotta tilintarkastus voisi vaikuttaa 

agenttikustannuksiin laskevasti, osakkeenomistajan täytyy luottaa siihen, että 

tilintarkastaja on tarkastamansa yrityksen johdosta riippumaton. (Wallace 1981 via 

Wallace 2004.) Myös Saarikiven (1999) mukaan tilintarkastusta voidaankin 

tarkastella juuri valvonnan tarpeen näkökulmasta. Yrityksen osakkeenomistajat 

tarvitsevat johdon toimia koskevaa objektiivista raportointia varten riippumattoman 

luottamushenkilön yrityksen hallintoa hoitaviin toimielimiin nähden. 

Osakkeenomistajilla on halu valvoa sijoitustaan, mutta usein heillä ei ole 

mahdollisuutta suorittaa tätä valvontatyötä yksin. Tilintarkastus onkin ollut alun 

nähty tähän valvontaongelmaan ratkaisuksi. Se onkin ollut alun erin vapaaehtoinen 

valvonnan keino, jolla agenttisuhteeseen liittyviä kannustinongelmia on pyritty 

ratkaisemaan. Tilintarkastuksen tarkoituksen toteutuminen on mahdollista vain 

riippumattomuuden toteutuessa, koska tilintarkastuskertomuksen käyttäjät voivat 

luottaa kertomukseen vain, jos tilintarkastaja on aidosti riippumaton. (Saarikivi 

1999.)  

 

Wallacen (1981 via Wallace 2004) mukaan tilintarkastuksen tarpeellisuus on 

selitettävissä kolmen rinnakkaisen ja toisiaan myös täydentävän hypoteesin pohjalta. 
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Nämä hypoteesit ovat agenttiteoria, informaatiohypoteesi ja vakuuttamishypoteesi. 

Tilintarkastuksen tarpeellisuutta voidaan selittää hyvin pitkälti agenttiteorian avulla. 

(Wallace 1981 via Wallace 2004.)  Ilman valvontaa on todennäköisempää, että 

agentti toimii päämiehensä edun vastaisesti. Agenttiteoriaan perustuen ulkoisen 

tilintarkastuksen on esitetty olevan johdon intresseissä, koska yrityksen omistajat 

perivät agenttikustannuksina syntyvät valvontakustannukset useimmiten johdon 

palkan alennusten muodossa. Johdon on siis parempi järjestää ulkoinen tilintarkastus 

mahdollisimman tehokkaasti välttääkseen agenttikustannusten syntymisen ja näin 

ollen niiden periminen heidän omasta palkastaan. Wallacen (1981) 

informaatiohypoteesin mukaan tilintarkastus auttaa sijoittajia sijoituspäätösten 

tekemisessä, sillä tilintarkastus parantaa ja varmentaa yrityksestä saatavan 

talousinformaation laatua. Wallacen (1981 via Wallace 2004) kolmas 

tilintarkastuksen tarvetta määrittävä hypoteesi on vakuuttamishypoteesi. 

Tilintarkastuksen tarvetta voidaan perustella myös sillä, että tilintarkastuksen aikana 

yrityksen johto ja muut sidosryhmät pystyvät siirtämään osan vastuustaan 

tilintarkastajan kannettavaksi. Tilintarkastaja on siis työssään aiheutuvista virheistä ja 

niiden seurauksista vahingonkorvausvelvollinen yrityksen omistajille. 

 

Tilintarkastus on tuotteena ainutlaatuinen muihin korkeata ammattitaitoa vaativiin 

erikoispalveluihin nähden. Ensimmäinen syy tähän on se, että tilintarkastaja on 

palkattu tehtäväänsä asiakasyrityksen toimesta, mutta hänen työnsä tulos eli 

tilintarkastuskertomus päätyy tavanomaisesti asiakkaan sijasta pääasiassa kolmansien 

osapuolien eli yrityksen eri sidosryhmien käyttöön. Tilintarkastaja on velvollinen 

takaamaan asiakasyrityksen omistajille sekä yrityksen sidosryhmille 

tilinpäätösinformaation luotettavuuden. Toinen syy tilintarkastuspalvelun 

erikoisuuteen on se, että tilintarkastustuotteen laatua ei voida tarkasti havaita ennen 

sopimussuhteen solmimista eikä suoranaisesti edes tarkastustyön suorittamisen 

jälkeenkään. Tilintarkastustyön ainoa tuotos on tilintarkastuskertomus, joka ei 

standardinomaisessa muodossaan sisällä kovin paljoa tietoa tilintarkastustyön 

laadusta. (Shapiro 1983.) Sidosryhmien näkökulmista tilintarkastuksen voidaan 

katsoa olevan sitä laadukkaampaa, mitä̈ enemmän resursseja tilintarkastustyöhön 

käytetään. Toisaalta tilintarkastusasiakkaan johto näkee tilintarkastuksen usein 

laadukkaampana, mitä̈ nopeimmin ja huomaamattomammin tilintarkastustyö̈ 

suoritetaan. Tasapainoilu näiden ääripäiden välillä̈ johtaa päätelmään, että̈ 
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tilinpäätösinformaation käyttäjien näkökulmasta laadukas tilintarkastus tulee olla 

tuottavaa mutta kustannustehokasta. (IAASB 2014, 38.) Yleispätevän 

tilintarkastuksen laadun määritelmän puuttuminen johtaa siihen, että̈ 

tilintarkastettujen tilinpäätösten käyttäjien näkemys tilintarkastuksen laadusta ei ole 

aina täysin yhtenäinen (Knechel ym. 2013). Sidosryhmät käyttävät tilintarkastettua 

tilinpäätösinformaatiota eri tarkoituksiin, ja asettavat sen vuoksi painoarvoa 

tilintarkastukselle eri tavalla oman käyttötarkoituksensa mukaan. Kaikki sidosryhmät 

eivät kuitenkaan saa tilintarkastuksesta yhtä̈ paljon informaatiota kuin toiset riippuen 

pitkälti siitä, onko tilintarkastuksen kohde julkisen kaupankäynnin kohteena vai ei. 

Tällä̈ nähdään olevan suora vaikutus sidosryhmien näkemyksiin tilintarkastuksen 

laadusta. (IAASB 2014, 38.)  

Osakkeenomistajien lisäksi yksi tärkein sidosryhmä ja tilinpäätösinformaation 

käyttäjä ovat yrityksen vieraan pääoman sijoittajat eli luotottajat. Agenttiteorian 

määritelmän mukaan tilintarkastuksen merkitys luotonantajalle perustuu siihen, että 

varmennettu tilinpäätös parantaa tilinpäätösinformaation luotettavuutta ja vähentää 

johdon ja ulkopuolisen sijoittajan välistä informaation epäsymmetriaa. (Healy & 

Palepu 2001.) Tilintarkastuksella tulisi näin ollen olla merkitystä luotonantajille 

heidän tehdessään päätöksiä asiakasyritystensä luotonannosta. (Chown 1982) 

mukaan yrityksen velkaisuus ja tilinpäätösinformaation perustuvien kovenanttien eli 

velkaehtojen käyttäminen luottosopimuksessa lisäävät yrityksen todennäköisyyttä 

palkata tilintarkastaja. Blackwell, Noland ja Winters (1998) osoittivat 

tutkimuksessaan, että tilintarkastus vähentää myös luotonantajan valvontakuluja, 

mikä on myös suorassa yhteydessä pankkilainojen hinnoitteluun.  

Useissa laskentatoimen tutkimuksissa on voitu osoittaa, että yritykset voivat hyötyä 

auktorisoidun tilintarkastajan suorittamasta tilintarkastuksesta alentuneina 

pääomakustannuksina sekä parantuneena luottokelpoisuutena. Laskentatoimen 

kirjallisuudessa on löydetty näyttöä muun muassa sille, että pienyritysten tapauksessa 

tilintarkastetuilla tilinpäätöstiedoilla on keskeinen rooli luottolaitosten 

lainanantopäätöksissä (Tauringana & Clarke 2000). Blackwellin, Nolandin ja 

Wintersin mukaan (1998) pienyritysten lainan korkokustannukset ovat alhaisemmat 

silloin, kun niiden tilinpäätökset on tilintarkastettu. On siis voitu osoittaa, että 

epäsymmetrinen informaatio ja agenttiteoria pitävät paikkansa niin suurten kuin 
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myös pienten yritysten velkasuhteissa (LTT-tutkimus 2006). Velkojan näkökulmasta 

tilintarkastuksen merkitys korostuu erityisesti maksuhäiriötilanteissa, sillä ilman sitä 

tilintarkastusasiakkaan ulkopuolinen taho ei voi vakuuttua yrityksen 

mahdollisuuksista jatkaa liiketoimintaansa tulevaisuudessa (Davies 2004). 

Laskentatoimen tutkimuksissa on todettu, että juuri vieraan pääoman lisääntyminen 

yrityksen rahoitusrakenteessa nostaa yrityksen todennäköisyyttä palkata laadukas ja 

auktorisoitu tilintarkastaja (Knechel 2008). Tilintarkastuksen merkitys 

maksuhäiriötilanteessa korostuu myös sen takia, että laadukkaan tilintarkastajan on 

voitu todeta tuovan selviä korkosäästöjä taloudellisiin vaikeuksiin joutuneelle 

yritykselle. Nämä korkosäästöt ovat tavanomaisesti merkittävästi suuremmat kuin 

keskimääräiset tilintarkastuspalkkiot (Blackwell 1998).  

Tsain ja Huan (2009) mukaan Big 4- tilintarkastus pienentää julkisesti noteerattujen 

yritysten rahoituslainojen korkoja yrityksen luottoluokituksesta riippuen jopa 0,51 

prosenttiyksikköä. Luottoluokituksen mukaan rajatulla pienemmällä aineistolla Big4- 

yhtiöiltä tilintarkastuspalvelun ostavien yritysten korot ovat keskimäärin 0,08 

prosenttiyksikköä pienemmät kuin yrityksillä, jotka ostavat tilintarkastuspalvelut 

muilta palveluntarjoajilta. Tutkimuksen mukaan yrityksen luottoluokitus vaikuttaa 

myös merkittävästi siihen, kuinka paljon Big4- tilintarkastus pienentää lainan korkoa. 

Big4- tilintarkastuksella suuremman korkohyödyn saavat yritykset, joiden 

luottoluokitus on parempi verrokkeihinsa. Korkohyöty taas pienenee 

luottoluokituksen heikentyessä. Myös Pittman ja Fortin (2004) osoittivat 1980-

luvulla tekemässään tutkimuksessa, että suurimpien tilintarkastusyhtiöiden (tuolloin 

Big6- yhtiöt) käyttö tilintarkastajan voi pienentää yrityksen lainan korkoja 

keskimäärin 1,43 % verrattuna yrityksiin, jotka eivät valinneet tilintarkastajaa 

suurimpien tilintarkastusyhteisöjen joukosta. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että 

sekä lainan korko että suuren tilintarkastusyhteisön tuoma korkosäästö pienenivät 

yhtiön iän kasvaessa. Pittman ja Fortin tulkitsivat tämän johtuvan siitä, että 

informaation epäsymmetria on nuorten yhtiöiden kohdalla suurempaa. Vastaavasti 

Karjalaisen (2011) mukaan Big4- yhtiöiden suorittama tilintarkastus pienentää 

suomalaisten listaamattomien pk-yhtiöiden lainojen korkokustannuksia keskimäärin 

5,1 prosenttiyksiköllä. Karjalaisen mukaan korkosäästö on suurempi tasearvoltaan 

suuremmilla yhtiöillä.  
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Bamberin ja Strattonin (1997) tutkimuksessa puolestaan testattiin, onko lainaa 

hakevan yrityksen tilintarkastuskertomuksen mukauttamisella vaikutusta 

luotonantajan lainapäätökseen. Mukautetulla tilintarkastuskertomuksella tarkoitettiin 

tässä epävarmuustekijöistä kertovalla lisätiedolla täydennettyä 

tilintarkastuskertomusta. Itse lausunto ei ollut tässä tutkimuksessa siis mukautettu. 

Tutkimuksessa selvisi, että luotonantajat vaativat keskimäärin 1,55 % suuremman 

korkomarginaalin mukautetun tilintarkastuskertomuksen saaneelta yritykseltä, kun 

vastaava korkomarginaali oli vakiomuotoisen kertomuksen saaneella yrityksellä 1,47 

%. Mukautetulla kertomuksella voitiin osoittaa olevan 0,08 prosenttiyksikön 

vaikutus korkoon. Tilintarkastuskertomuksen mukauttamisen voitiin todeta 

kasvattavan luotonantajien riskiarviota asiakasyrityksestä arvosta 6,3 arvoon 7,1, kun 

riskin arviointiasteikko oli välillä 1-10. Myös Karjalaisen (2011) mukaan 

mukautetun tilitarkastuskertomuksen saaneiden yhtiöiden lainan korko on 1,07 % 

korkeampi kuin vakiomuotoisen kertomuksen saaneilla yhtiöillä.  

Yhtenä selittävänä tekijänä tilintarkastuksen kysynnälle velkarahoituksen 

kasvamisessa on myös erilaisia signalointiteorioita. Yrityksillä voi olla tarve heikosta 

tilanteestaan huolimatta signaloida tilintarkastajansa kautta taloudellisen tilanteen 

olevan kunnossa, mikä puolestaan voi rauhoittaa lainanantajia heidän tehdessään 

lainanantopäätöksiään. Yritysten tavoitteena voi siis olla vaikuttaa 

luotonsaantipäätöksiin tilintarkastajansa välityksellä. (Chow 1982, Blackwell 1998.) 

Näyttöjä on myös löydetty sille, että rahoituslaitoksesta lainaa hakeva yritys ei 

välttämättä ole järjestämässä tilintarkastusta, ellei lainarahoittaja sitä juuri erikseen 

vaadi. Tilintarkastuksen kysyntä vois siis yritysten lainanhakutilanteissa nousta esiin 

asiakasyrityksen lisäksi myös heidän ulkopuolisen luotottajansa taholta. (Seow 

2001.) Wallacen (1981) informaatiohypoteesin mukaan tilintarkastus auttaa sijoittajia 

sijoituspäätösten tekemisessä, sillä tilintarkastus parantaa ja varmentaa yrityksestä 

saatavan informaation laatua. Tilintarkastuksen sijoittajille tuomia hyötyjä ovat 

sijoituskohteeseen pienentyvän riskin pieneneminen, päätöksenteon laadun 

parantuminen ja osakekaupoista kasvavat tuotot. (Wallace 1981 via Wallace 2004.)  
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1.3 Tutkielman tavoitteet ja rakenne 

Tämän laskentatoimen Pro gradu- tutkielman tavoitteena on tutkia tilintarkastuksen 

laadun vaikutusta yrityksen velkarahoituksen kustannuksiin.  Tutkimuskysymyksiksi 

voidaan listata seuraavat kysymykset. Vaikuttaako tilintarkastuksen laatu yrityksen 

velkarahoituksen kustannusten suuruuteen? Tätä pyritään mittaamaan Big 4- ryhmän 

ja Big 4:n ulkopuolisen dikotomian avulla. Jos yksityinen yritys on päätynyt 

korkeampaa laatua edustavan Big 4- yhtiön asiakkaaksi, saako yritys luotonantajilta 

velkarahoitusta halvemmalla kuin yritys, jonka tilintarkastuksen hoitaa Big 4- 

ryhmän ulkopuolinen tilintarkastusyhteisö. Jos yritys saa huomautuksen tai 

mukautetun lausunnon tilintarkastajalta, onko tällä vaikutusta yrityksen tilikauden 

jälkeisten vuosien lainakorkoihin? Onko laadukkaammasta tilintarkastuksesta 

saatava hyöty matalampina velkakustannuksina yhteydessä tilintarkastuksen 

korkeampiin kustannuksiin? Luottavatko vieraan pääoman sijoittajat siis enemmän 

kansainvälisen tilintarkastusyhteisön tilintarkastuskertomukseen kuin pienemmän 

suomalaisen tilintarkastusyhteisön tekemään kertomukseen? Kannattaako yritysten 

ylipäänsä maksaa laadukkaammasta tilintarkastuspalvelusta mahdollisten velan 

kustannusten laskemisen toivossa? Tämä on yksi konkreettinen mittari, jolla 

tilintarkastuksen laadun tuomia hyötyjä pyritään mittaamaan. 

Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä empiirisestä tutkimuksesta, jossa 

yllä mainittuja kysymyksiä on pyritty tutkimaan kvantitatiivisesti regressioanalyysin 

keinoin. Kirjallisena tutkimusaineistona toimivat tilintarkastuksen ulkomaiset ja 

kotimaiset tiedejulkaisut, suomalainen lainsäädäntö sekä tilintarkastusta säätelevät 

kansainväliset ohjeistukset. Teoreettinen osuus pohjautuu pääasiassa Janne 

Ylipekkalan kandidaatintutkielmaan (Tilintarkastuspalkkioiden ja tilintarkastuksen 

laadun välinen suhde 2013) ja pyrkii tutkimaan Big 4 -ryhmän ja sen ulkopuolisten 

tilintarkastusyhtiöiden välisiä laatueroja juuri yritysten vieraan pääoman 

kustannusten kannalta. Empiirisen osion aineistona on käytetty Compustat- ja Audit 

analytics- tietokantoja yhdistelemällä näistä saadut otokset yrityskoodin ja vuoden 

perusteella yhdeksi otokseksi. 

Tutkielman rakenne on seuraava. Toisen luvun alussa käydään läpi tilintarkastuksen 

tavoitteita ja tilintarkastuksen merkitystä koskevia teorioita. Sen jälkeen pyritään 
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selvittämään, mikä tekee tilintarkastustuotteesta luotettavan ja laadukkaan sekä miltä 

tilintarkastusmarkkinat tänä päivänä Suomessa näyttävät. Kolmas luku käsittelee 

rahoituslaitosten luotonantopäätökseen ja lainan koron määräytymiseen vaikuttavia 

tekijöitä. Neljännessä luvussa suoritetaan kvantitatiivinen tutkimus 

regressioanalyysien avulla, minkä pohjalta pyritään selvittämään saavuttavatko 

yritykset selviä hyötyjä pankki- ja rahoituslainojen korkokustannuksissaan 

maksaessaan enemmän laadukkaammasta tilintarkastuksesta. Viidennessä luvussa 

käydään läpi regressioanalyysin tulokset, jonka jälkeen kuudennessa luvussa tehdään 

yhteenveto tutkielman johtopäätöksistä. 

 



15 

2 CORPORATE GOVERNANCEN NÄKÖKULMA 

2.1 Tilintarkastus osana osakeyhtiön hallinnointikoodia 

Osakeyhtiön ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat 

käyttävät päätöksentekovaltaansa. Suomalaisen osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous 

on pidettävä kerran vuodessa. Yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat laissa ja 

yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat, kuten osakeyhtiön hallituksen jäsenten valinta, 

tilintarkastajan valinta, tilintarkastajan ja hallituksen jäsenten palkkioiden 

määrittäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja varojenjaon päättäminen, 

vastuuvapauden myöntäminen johdolle, yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen 

sekä yhtiön osakkeisiin ja osakepääomaan liittyvät muutokset. Yhtiön hallinnosta ja 

sen asianmukaisesta toiminnasta huolehtii puolestaan aina hallitus. Hallitus koostuu 

yhtiöjärjestyksen asettamista jäsenistä, joiden lukumäärä määräytyy yhtiökokouksen 

päätöksen ja yhtiöjärjestyksen mukaan. Toisin kuin yhtiökokouksella hallituksella on 

laaja yleistoimivalta. Se huolehtii, että yhtiön organisaatio on asianmukainen ja että 

hallitus on ajan tasalla yhtiön tilanteesta ja taloudellisen aseman kehityksestä. 

Hallitus vastaa muun muassa siitä, että yhtiön kirjanpitoa ja varainhoitoa valvotaan 

asianmukaisesti. Hallitus vastaa myös yhtiön strategian toteutumisen seurannasta, 

tärkeiden liiketoimintapäätösten hyväksymisestä sekä toimitusjohtajan toimisuhteen 

ehdoista. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, joka puolestaan hoitaa yhtiön 

juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

Pörssiyhtiön toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta. Hallituksen 

päätökset tehdään tavanomaisesti toimitusjohtajan esittelystä ja toimitusjohtaja 

vastaa myös hyväksyttyjen esitysten täytäntöönpanosta. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys Ry 2015.) 

Tilintarkastajan valinnan suorittaa pörssiyhtiöissä ja listaamattomissa yhtiöissä 

yhtiökokous. Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta vain pienissä 

listaamattomissa osakeyhtiöissä tilintarkastuslain 1141/2015 luvun 2 2§:n 

mukaisesti.  Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisöissä, joissa sekä 

päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi 

seuraavista ehdoista:  
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1) taseen loppusumma ylittää 100000 euroa; 

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200000 euroa; tai 

3) palveluksessa on keskimäärin kolme henkilöä. 

Tilintarkastuslain 1141/2015 luvun 2 2§:n mukaan tilintarkastaja on kuitenkin 

valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen 

ja hallinta ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 pykälässä tarkoitettu huomattava 

vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa. 

Jos yhteisöllä ei ole tilintarkastuslain mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, 

voidaan yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä määrätä 

tilintarkastuksesta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta.  

Suomalaisissa pörssiyhtiöissä vähintään yhden tilintarkastajan täytyy olla 

tilintarkastuslain mukaisesti hyväksytty tilintarkastaja tai tilintarkastuslain 

edellytykset täyttävä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajalla on tärkeä̈ asema 

osakkeenomistajien asettamana tarkastuselimenä. Tilintarkastajan avulla 

osakkeenomistajat saavat riippumattoman lausunnon siitä, miten yhtiön tilinpäätös ja 

toimintakertomus on laadittu sekä̈ yhtiön kirjanpito ja hallinto hoidettu. 

(Arvopaperimarkkinayhdistys Ry 2015.) 

2.2 Tilintarkastuksen sisältö ja tavoitteet 

Kansainvälinen tilintarkastusjärjestö IFAC (International Federation of Accountants) 

määrittelee tilintarkastuksen talousyksikön tilinpäätöksen tai siihen verrattavan 

informaation riippumattomaksi tutkimiseksi, jonka tarkoituksena on esittää käsitys 

tilinpäätöksestä tai siihen rinnastettavasta informaatiosta (Riistama 1999: 19–20). 

Suomalaisen tilintarkastuslain systematiikan mukaan laissa ei säädetä erikseen 

tilintarkastuksen tavoitteesta, vaan laki sisältää vain säännökset tilintarkastuksen 

sisällöstä. Tilintarkastuksen tavoitteet on käytännössä määritelty 

tilintarkastusstandardissa 200 (Tilintarkastuksen tavoitteet ja yleiset periaatteet). 

Standardin mukaan Suomessa tilintarkastuksen tavoitteena on, että tilintarkastaja voi 

antaa lausunnon siitä, onko tilinpäätös kaikilta olennaisilta osin laadittu voimassa 

olevien säännösten mukaisesti ja siitä, antaako tilinpäätös kirjanpitolaissa 
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tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot tarkastuskohteen toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta. (Horsmanheimo, Kaisanlahti & Steiner 2007: 73–74.)  

KHT-yhdistyksen (Keskuskauppakamarin hyväksymien tilintarkastajien 

yhdistyksen) (2013) mukaan tilintarkastus on keskeinen instituutio 

tilinpäätösinformaation oikeellisuuden ja avoimuuden varmistamisessa sekä 

pääomamarkkinoiden luotettavuuden takaamisessa. Tilinpäätösinformaatiota 

tarvitsevat useat eri liike-elämän ja yhteiskunnan toimijat, kuten yritysten ja asunto-

osakeyhtiön omistajat, työntekijät, sijoittajat, virkamiehet ja rahoittajat.   

Tilintarkastajaa onkin pidetty tavallisesti yrityksen omistajien edustajana. Tämän 

lisäksi tilintarkastajan on kuitenkin myös otettava huomioon näiden eri sidostyhmien 

informaatiotarpeet. Tilintarkastajien työn tavoitteet ja tilintarkastustyön sisältö ovat 

määräytyneet pitkälti tilintarkastajien ja tilinpäätösinformaatiosta kiinnostuneiden 

yrityksen sidosryhmien jatkuvan vuoropuhelun seurauksena (Riistama 1999: 21–23). 

2.3 Agenttiteoria, informaatiohypoteesi ja vakuuttamishypoteesi 

Scott (2003: 10–13) on esittänyt, että tilinpäätösinformaatiolla on kaksi tehtävää: 

johdon suoriutumisesta raportointi sekä hyödyllisen informaation tarjoaminen 

sijoittajille ja luotottajille. Agenttiteorian mukaan yrityksen johtoa pidetään yrityksen 

osakkeenomistajien agenttina, jonka tehtävänä on huolehtia päämiehen eli omistajan 

omaisuudesta. Yrityksen johdolla on katsottu olevan informaatioetu sijoittajiin 

nähden, mistä voi aiheutua informaation vääristymiä. Näiksi informaation 

vääristymien muodoiksi Scott mainitsee haitallisen valikoitumisen (adverse 

selection) ja moraalikadon (moral hazard).  

Haitallista valikoitumista ilmaantuu silloin, kun johdolla ja muilla yrityksen 

sisäpiirin henkilöillä on enemmän tietoa yrityksen nykyisestä tilasta kuin 

ulkopuolisilla. Tällöin sisäpiiriläiset voivat hyödyntää tätä informaatioetuaan 

ulkopuolisten kustannuksella, esimerkiksi vääristelemällä, viivyttämällä tai 

järjestelemällä sijoittajille julkaistavaa informaatiota. Moraalikato ilmenee 

puolestaan siksi, että monien yritysten omistus ja johto ovat eriytyneet, mikä on 

yleistä varsinkin suurempien pörssiyhtiöiden kohdalla. Yleensä osakkeenomistajien 

ja luotonantajien on periaatteessa mahdotonta suoraan valvoa johdon toimia 
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yrityksen menestyksen takaamiseksi. Johdolla voi tällöin olla houkutus vähentää 

omaa panostaan, ja syyttää yrityksen heikosta suoriutumisesta asioita, jotka ovat 

heidän ulottumattomissaan, tai vaihtoehtoisesti vääristellä yrityksen tulosta 

peittääkseen jälkensä. (Scott 2003: 10–13.)  

Tilintarkastus on nähty yritysten keinona pienentää agenttikustannuksia ja 

informaation epäsymmetriaa (Jensen & Meckling 1976). Tilintarkastuksella on 

tärkeä rooli yrityksen ja sen sidosryhmien välisten sopimusperusteisten suhteiden 

valvonnassa (Hay, Knechel & Wong. 2006). Ulkoisen laskentatoimen teorioiden 

mukaan uskottavampi tilinpäätösinformaatio vähentää oman pääoman 

agenttikustannuksia ja parantaa pääomamarkkinoiden toimivuutta sekä vähentää 

sijoittajien yrityskohtaista informaatioriskiä (Jensen & Meckling 1976). 

2.3.1 Agenttiteoria 

Wallacen (1981 via Wallace 2004) mukaan tilintarkastuksen tarpeellisuus on 

selitettävissä kolmen rinnakkaisen ja toisiaan myös täydentävän hypoteesin pohjalta. 

Nämä hypoteesit ovat agenttiteoria, informaatiohypoteesi ja vakuuttamishypoteesi. 

Tilintarkastuksen tarpeellisuutta voidaan selittää hyvin pitkälti agenttiteorian avulla. 

(Wallace 1981 via Wallace 2004.)  

Ilman valvontaa on todennäköisempää, että agentti toimii päämiehensä edun 

vastaisesti. Agenttiteoriaan perustuen ulkoisen tilintarkastuksen on esitetty olevan 

johdon intresseissä, koska yrityksen omistajat perivät agenttikustannuksina syntyvät 

valvontakustannukset useimmiten johdon palkan alennusten muodossa. Johdon on 

siis parempi järjestää ulkoinen tilintarkastus mahdollisimman tehokkaasti 

välttääkseen agenttikustannusten syntymisen ja näin ollen niiden perimisen heidän 

omasta palkastaan. Yrityksen johdon lisäksi myös osakkeenomistajat ja muut 

sidosryhmät hyötyvät tilintarkastuksen ylläpitämästä valvonnasta. (Wallace 1981 via 

Wallace 2004.) 

Wallace (1981) nimeää tilintarkastuksen valvontamekanismiksi, joka edesauttaa 

yrityksen ulkoisten investointien toteutumisessa. Hänen mukaansa yrityksen tarve 

hankkia vapaaehtoinen tilintarkastaja lisääntyy, kun velan suhde koko pääoman 
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määrään lisääntyy tai kun yrityksen henkilöstön määrä kasvaa. Jotta tilintarkastus 

voisi vaikuttaa agenttikustannuksiin laskevasti, osakkeenomistajan täytyy luottaa 

siihen, että tilintarkastaja on tarkastettavan yrityksen johdosta riippumaton. (Wallace 

1981 via Wallace 2004.) Saarikiven (1999) mukaan tilintarkastusta voidaankin 

tarkastella juuri valvonnan tarpeen näkökulmasta. Yrityksen osakkeenomistajat 

tarvitsevat luottamushenkilön suhteessa yrityksen hallintoa hoitaviin toimielimiin 

nähden. Osakkeenomistajilla on halu valvoa sijoitustaan, mutta usein heillä ei ole 

mahdollisuutta suorittaa tätä valvontatyötä itse. Tilintarkastus onkin ollut alun perin 

vapaaehtoinen valvonnan keino, jolla agenttisuhteeseen liittyviä kannustinongelmia 

on pyritty ratkaisemaan. Tilintarkastuksen tarkoituksen toteutuminen on mahdollista 

vain riippumattomuuden toteutuessa, koska tilintarkastuskertomuksen käyttäjät 

voivat luottaa kertomukseen vain, jos tilintarkastaja on riippumaton. (Saarikivi 

1999.) 

Myös Chow (1982) ehdottaa tilintarkastusta yhdeksi ratkaisuksi agenttiongelmaan ja 

johdon ja omistajien välisten intressiriitojen ratkaisuun. Hän esittää agenttiteorian 

pohjalta erilaisia tilintarkastuksen vapaaehtoiseen kysyntään liittyviä hypoteeseja. 

Tilintarkastajan asemaa voidaan tarkastella hänenkin mukaansa valvonnan tarpeen 

näkökulmasta. Koska agenttiongelmat ja niiden tuomien kustannusten määrä 

vaihtelevat yrityksittäin, myös valvonnan tarve vaihtelee yritysten välillä. 

Tilintarkastuksen kustannuksia yritys vertaakin sen avulla saamiinsa hyötyihin. 

Chow (1982) on osoittanut, että yrityksen vapaaehtoisen ulkoisen tilintarkastuksen 

kysyntä kasvaa yrityksen koon ja velkaisuuden kasvaessa. Johdon omistusosuuden 

kasvaessa tarve ulkoiselle tilintarkastukselle Chown mukaan vähenee. 

2.3.2 Informaatiohypoteesi  

Wallacen (1981) informaatiohypoteesin mukaan tilintarkastus auttaa sijoittajia 

sijoituspäätösten tekemisessä, sillä tilintarkastus parantaa ja varmentaa yrityksestä 

saatavan informaation laatua. Tilintarkastuksen sijoittajille tuomia hyötyjä ovat 

sijoituskohteeseen pienentyvän riskin pieneneminen, päätöksenteon laadun 

parantuminen ja osakekaupoista kasvavat tuotot. (Wallace 1981 via Wallace 2004.)  

Muutkin kuin osakkeenomistajat voivat käyttää tilinpäätösinformaatiota yritystä 

koskevan päätöksentekonsa tukena. Tällaisia sivullisia, jotka eivät varsinaisesti 
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omistajien tavoin osallistu tilintarkastuksen kustannuksiin, on kutsuttu 

vapaamatkustajiksi.  

 

Vapaamatkustajia ovat muun muassa viranomaiset ja niin sanottu suuri yleisö. Laissa 

säädetylle tilintarkastusvelvollisuudelle on nähty olevan tarvetta, jotta 

vapaamatkustamisesta aiheutuva informaation alituotanto estyisi. Lainsäädännön 

lisäksi informaation alituotantoon käytettävissä oleva vaikutuskeino on 

tilinpäätösinformaation asettaminen maksulliseksi muille tilinpäätösinformaatiosta 

kiinnostuneille tahoille paitsi osakkeenomistajille. Lainsäädännön tarpeellisuutta on 

laskentatoimen kirjallisuudessa kuitenkin perusteltu sillä, että tämän oikean hinnan 

määritteleminen tilinpäätösinformaatiolla on melko vaikeaa. (Wallace 1981 via 

Wallace 2004.) 

2.3.3 Vakuuttamishypoteesi 

Wallacen (1981 via Wallace 2004) kolmas tilintarkastuksen tarvetta määrittävä 

hypoteesi on vakuuttamishypoteesi. Tilintarkastuksen tarvetta voidaan perustella 

myös sillä, että tilintarkastuksen aikana yrityksen johto ja muut sidosryhmät pystyvät 

siirtämään osan vastuustaan tilintarkastajan kannettavaksi. Tilintarkastaja on siis 

työssään aiheutuvista virheistä ja niiden seurauksista vahingonkorvausvelvollinen.  

Jos tilintarkastuksessa ilmenee virheitä ja nämä virheet aiheuttavat vahinkoa 

yrityksen sidosryhmille, kuten rahoittajille, voivat nämä vaatia tilintarkastajalta 

korvauksia kärsimästään vahingosta. Mitä suuremmat tilintarkastusyrityksen 

taloudelliset resurssit ovat tai mitä suuremmat ovat sen vastuuvakuutukset, sitä 

enemmän tilintarkastusyritykseltä voidaan saada korvauksia ja sitä suuremman 

vakuutuksen tilintarkastaja sitoutuessaan hoitamaan asiakasyritystään antaa. 

Vakuuttamishypoteesin mukaan tilintarkastustyö tuo asiakasyrityksen rahoittajille ja 

itse asiakasyritykselle sitä enemmän arvoa, mitä suuremman vakuutuksen 

tilintarkastusyritys pystyy takaamaan. (Wallace 1981 via Wallace 2004.)  
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2.4 Tilintarkastus tuotteena 

Tilintarkastus on tuotteena ainutlaatuinen muihin korkeata ammattitaitoa vaativiin 

erikoispalveluihin nähden. Ensimmäinen syy tähän on se, että tilintarkastaja on 

palkattu tehtäväänsä asiakkaansa toimesta, mutta hänen työnsä tulos eli 

tilintarkastuskertomus päätyy asiakkaan sijasta kolmansien osapuolien eli yrityksen 

eri sidosryhmien käyttöön. Tilintarkastaja on velvollinen takaamaan näillä 

asiakasyrityksen sidosryhmille tilinpäätösinformaation luotettavuuden. Toinen syy 

tilintarkastuspalvelun erikoisuuteen on se, että tilintarkastustuotteen laatua ei voida 

tarkasti havaita ennen sopimussuhteen solmimista eikä edes työn suorittamisen 

jälkeen. Tilintarkastustyön ainoa tuotos on tilintarkastuskertomus, joka ei 

standardinomaisessa muodossaan sisällä kovin paljoa tietoa tilintarkastustyön 

laadusta. (Shapiro 1983.) 
	

Wallacen (1981) mielestä tilintarkastus voidaan määritellä tuotteena agenttiteorian, 

informaatiohypoteesin ja vakuuttamishypoteesin perusteella. Hänen mielestään 

tilintarkastusta voidaan pitää palveluna, joka pitää sisällään kaikkiin näihin 

hypoteeseihin perustuvia ominaisuuksia. Näiden ominaisuuksien merkitys voi 

vaihdella asiakaskohtaisesti eli sen mukaan, kuka tilintarkastuskertomusta ja 

tarkastettua tilinpäätöstä tarvitsee. Tilintarkastus tuotteena koostuu Wallacen mukaan 

kontrolliominaisuuksista, luotettavuusominaisuuksista, näitä täydentävistä 

ominaisuuksista sekä lainmukaisuuden ominaisuuksista. Tilintarkastuksen 

kontrolliominaisuuksilla tarkoitetaan sitä, että tilintarkastus estää yrityksen sisällä 

tapahtuvat väärinkäytökset raportoimalla virheellisestä tilinpäätösinformaatiosta, 

jolloin esimerkiksi johdon pyrkimykset johtaa ulkopuolisia tahoja harhaan voidaan 

estää. Tilintarkastuksen täydentävät ominaisuudet puolestaan pitävät sisällään 

tilintarkastusyhtiöiden tarjoamat lisäpalvelut, kuten vero- ja konsultointipalvelut. 

Näiden palveluiden kysyntä perustuu oletukseen, että tilintarkastajalla on työnsä 

kautta asiantuntemusta asiakasyrityksensä liiketoiminnasta. Tilintarkastuksen 

luotettavuusominaisuuksilla tarkoitetaan puolestaan sitä, että tilintarkastus antaa 

vahvistuksen yrityksen taloudellisten väitteiden paikkaansa pitävyydelle ja vähentää 

näin ollen yritykseen kohdistuvaa informaatioriskiä sidosryhmien näkökulmasta. 

Tilintarkastuksen neljäntenä ominaisuutena voidaan pitää sen toteutumista lakien ja 

sääntöjen mukaisesti. (Wallace 1981 via Wallace 2004). 
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Laskentatoimen kirjallisuudessa on keskusteltu paljon siitä, missä määrin 

tilintarkastaja voi tarjota tilintarkastusasiakkaalleen konsultointipalveluita 

tilintarkastuspalvelun lisäksi. Muiden palvelujen tarjoamisen on väitetty lisäävän 

tilintarkastajan tietoja asiakkaan liiketoimista ja tämän vuoksi johtavan parempaan 

tilintarkastukseen. Toisaalta yleisesti on esitetty myös käsitys, että muiden palvelujen 

suorittaminen voi vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuuden. (Euroopan komissio 

1996 via LTT-tutkimus 2006.) 

 

Tilintarkastaja ei saa riippumattomuutensa vaarantumisen vuoksi olla mukana 

asiakkaan hallinnossa tai päätöksentekoprosesseissa. Tilintarkastaja ei myöskään saa 

osallistua asiakasyrityksensä tilinpäätöksen laatimiseen, varojen tai velvoitteiden 

arvioimiseen tai niiden kirjaamiseen tilinpäätökseen. Tilintarkastaja ei myöskään 

saisi tarjota palveluja, jotka saattaisivat vaikuttaa suoraan ylimmän johdon toimiin, 

esimerkiksi heidän palkkaukseensa. Tilintarkastajaa ei voida kuitenkaan 

riippumattomuussyistä kieltää ottamasta vastaan jotain tiettyjä tehtäviä, vaan harkinta 

kaikkien työtehtävien suhteen pitäisi tehdä aina tapauskohtaisesti. (Euroopan 

komissio 1996 via LTT-tutkimus 2006.) 

2.5 Tilintarkastuksen laadun käsite 

Tilintarkastuslaissa ei ole määritelty tilintarkastuksen laadun käsitettä, kuten ei 

myöskään tilintarkastusta koskevissa IFAC:n standardeissa tai suosituksissa. 

Tilintarkastuslaissa todetaan vain, että tilintarkastajan on huolehdittava työnsä 

laadusta (Tilintarkastuslaki, TilintL 23§). Tilintarkastusalaa koskeva lainsäädäntö ja 

normisto eivät määrittele selkeästi tilintarkastuksen laatua, vaikka laadunvalvontaa ja 

-varmistusta koskevia säännöksiä on kuitenkin olemassa. 

 

Tilintarkastuksen laadulla on laskentatoimen tieteellisissä julkaisuissa viitattu 

toisinaan tilintarkastajan tarkastustyössään tekemien virheiden lukumäärään. Mitä 

enemmän virheitä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö on tehnyt eri 

asiakasyritystensä kohdalla, sitä alhaisempaa voidaan tämän tilintarkastusyhteisön 

työn laadun olettaa olevan. Todellisuudessa tämä määritelmä on kuitenkin liian 
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yksinkertainen selittääkseen tilintarkastuksen laatua ja eroja tilintarkastusyhteisöjen 

tarjoaman tarkastustyön välillä, sillä tilintarkastusvirheitä ilmenee todellisuudessa 

hyvin vähän. (Francis 2004.) Virhe tilintarkastuksessa voi syntyä esimerkiksi silloin, 

kun tilintarkastaja ei ole oikealla tavalla valvonut tilinpäätösstandardien käyttämistä 

(GAAP-failure) ja myös silloin, kun tilintarkastaja ei ole antanut mukautettua tai 

ehdollista lausuntoa tapauksessa, josta se olisi tullut antaa (Audit report failure).  

Molemmissa tapauksissa seurauksena voi olla, että tilintarkastajan tarkastamat 

tilinpäätökset johtavat niiden käyttäjiä harhaan. (Francis 2004, Niemi 2002.) 

 

Tilintarkastustyön laatu voitaisiin määritellä paremminkin jatkumoksi 

heikkolaatuisemmasta tilintarkastustyöstä korkealaatuisempaan työhön, missä nämä 

ilmiselvät tilintarkastusvirheet tapahtuvat vain erittäin heikkotasoisen laadun tasolla. 

Tietysti laadun mittaaminen tämän jatkumon välillä on melko vaikeaa, sillä 

tilintarkastustyön lopputuotteena syntyy vain tilintarkastuskertomus, joka on hyvin 

kaavamainen, lakipykäliä noudattava raportti ja, jonka sisällöstä suurin osa on vain 

tilintarkastajan puhtaaseen mielipiteeseen perustuva lausunto yrityksen 

tilinpäätöksen sisällöstä. (Francis 2004.)    

 

Yleisesti laskentatoimen kirjallisuudessa tilintarkastuksen laadun on katsottu 

koostuvan todennäköisyydestä, että tilintarkastaja havaitsee kirjanpidossa ja 

tilinpäätöksessä ilmenneen virheen ja raportoi tästä virheestä 

tilintarkastuskertomuksessaan yrityksen omistajille ja muille yrityksen sidosryhmille 

lain mukaisesti. Todennäköisyys tälle havaitsemiselle riippuu tilintarkastajan 

teknisestä osaamisesta ja raportoinnin todennäköisyys taas puolestaan tilintarkastajan 

riippumattomuudesta. Näistä todennäköisyyksistä puhuttaessa kyseessä ovat 

tilintarkastajan pätevyys ja riippumattomuus, joita voidaan pitää tilintarkastuksen 

laatua määrittävinä tekijöinä. Laskentatoimen kirjallisuudessa tilintarkastajan 

riippumattomuuden yhdestä asiakkaasta on usein katsottu lisääntyvän suurempien 

tilintarkastusyhteisöjen kohdalla. (DeAngelo 1981, Niemi 2004.)  

 

Voidaan sanoa, että tilintarkastuspalvelun merkittävimpiä tehtäviä on 

asiakasyrityksen odotusten täyttäminen. Jotta asiakkaan odotukset voitaisiin täyttää 
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mahdollisimman laadukkaasti, tilintarkastajan on otettava huomioon asiakkaan 

vaatimusten lisäksi myös lainsäädännön ja sidosryhmien vaatimukset.  

Tilintarkastustyöhön kohdistuviin laatuodotuksiin vaikuttavat yrityksen eri 

sidosryhmien, kuten tarkastuskohteen velkojien ja yrityksen työntekijöiden sekä 

viranomaisten tarpeista syntyvät odotukset. Tilintarkastuksen hyvä laatu toteutuu 

parhaiten, kun otetaan huomioon sekä asiakkaan että sen sidosryhmien odotukset 

mahdollisimman hyvin tilintarkastuksen yhteydessä. Tilintarkastuksen merkitys 

vaikuttaa työntekijöihin, velkojiin, sopimuskumppaneihin ja viranomaisiin. Nämä 

sidosryhmät ovat joko yksilöitä tai ryhmiä, jotka tarvitsevat päätöksentekoansa 

varten tietoa tarkastettavasta yrityksestä. Tilintarkastaja on heidän näkökulmastaan 

tarkastuskohdetta koskevan informaation luotettavuuden varmistaja. (Horsmanheimo 

& Steiner 2008: 457.)  

 

Sidosryhmien näkökulmasta tilintarkastuksen voidaan katsoa olevan laadukkaampaa, 

mitä enemmän resursseja tilintarkastustyöhön käytetään. Toisaalta 

tilintarkastusasiakkaan johto näkee tilintarkastuksen laadukkaampana mitä 

nopeimmin ja huomaamattomammin tilintarkastustyö suoritetaan. Tasapainoilu 

ääripäiden välillä johtaa päätelmään, että tilinpäätösinformaation käyttäjien 

näkökulmasta laadukas tilintarkastus tulee olla tuottavaa mutta kustannustehokasta. 

(IAASB 2014, 38.) Yleispätevän tilintarkastuksen laaadun määritelmän puuttuminen 

johtaa siihen, että tilintarkastettujen tilinpäätösten käyttäjien näkemys 

tilintarkastuksen laadusta ei ole aina täysin yhtenäinen (Knechel ym. 2013). 

Sidosryhmät käyttävät tilintarkastettua tilinpäätösinformaatiota eri tarkoituksiin, ja 

asettavat sen vuoksi painoarvoa tilintarkastukselle eri tavalla käyttötarkoituksensa 

mukaan. Kaikki sidosryhmät eivät kuitenkaan saa tilintarkastuksesta yhtä paljon 

informaatiota riippuen pitkälti siitä, onko tilintarkastuksen kohde julkisen 

kaupankäynnin kohteena vai ei. Tällä nähdään olevan suora vaikutus sidosryhmien 

käsityksiin tilintarkastuksen laadusta. (IAASB 2014, 38.)  

2.6 Tilintarkastajan riippumattomuus 

Riippumattomuus on yleisesti tunnustettu tilintarkastajan ammattitaidon ja 

salassapitovelvollisuuden ohella yhdeksi tilintarkastuksen kulmakiveksi. 
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Riippumattomuus on myös yksi keskeisistä tilintarkastuksen perusolettamuksista. 

Riippumattomuus on luontainen tilintarkastukseen kuuluva piirre, eikä vaatimus 

riippumattomuuden toteuttamisesta vaadi mittavia perusteluja. Tärkein perustelu 

liittyy tilintarkastuksen tarkoitukseen eli informaation luotettavuuden 

varmentamiseen. Tilintarkastuksen tarkoitus voi toteutua vain, jos vaatimus 

riippumattomuudesta täyttyy. Tilintarkastuksen lopputuotteen, eli 

tilintarkastuskertomuksen, käyttäjät voivat luottaa tilintarkastuskertomukseen vain, 

jos tilintarkastaja on riippumaton. Riippumattomuus on keino turvata tilintarkastajan 

kyky toimia objektiivisesti. (Horsmanheimo ym. 2008: 253.)  

Tilintarkastajan riippumattomuus on edellytys sille, että tilintarkastaja voi nauttia 

asiakasyrityksen ja muiden asiakasyrityksen sidosryhmien luottamuksesta. 

Tilintarkastajan riippumattomuus voidaan käsittää tilintarkastajan henkilökohtaiseksi 

asenteeksi, joka perustuu tilintarkastajan rehelliseen ja objektiiviseen työnsä 

suorittamiseen (Riistama 1999: 33–34). Riippumattomuuden vaarantavat seikat ja 

olosuhteet johtuvat tarkastuskohteesta itsestään tai sen sidosryhmistä. 

Tilintarkastajan on tarkastuksessaan valvottava näiden sidosryhmien etuja siinä 

määrin kuin tilintarkastuksen tehtävästä johtuu. (Horsmanheimo ym. 2007:150.) 

Suomen tilintarkastuslain 24 §:n mukaan tilintarkastajan riippumattomuus voi 

vaarantua, jos tilintarkastajalla on taloudellisia tai muita etuuksia yhteisössä tai 

säätiössä tai tilintarkastajalla on muu kuin tavanomainen liikesuhde yhteisöön tai 

säätiöön. Riippumattomuus voi vaarantua tilintarkastuslain (TilintL 24) mukaan 

myös tilanteissa, joissa tarkastettavana on tilintarkastajan oma toiminta, 

tilintarkastaja toimii oikeudenkäynnissä tarkastuskohteen puolesta tai sitä vastaan, 

tilintarkastajalla on läheinen suhde tarkastuskohteen johtoon tai tilintarkastaja joutuu 

painostuksen alaiseksi. Tilintarkastuslaissa on mainittu erikseen listattujen 

osakeyhtiöiden tilintarkastusta koskevia erityismääräyksiä, joiden mukaan 

tilintarkastajan on muun muassa annettava vuosittain yhtiön hallitukselle virallinen 

vahvistus riippumattomuudestaan. Pörssiyhtiöiden tilintarkastajien on myös 

annettava ilmoitus yhteisölle suorittamistaan muista kuin yhteisön tilintarkastusta 

koskevista tehtävistä. (Tomperi 2009: 24–25.) 
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Myös KHT-yhdistyksen antamissa ohjeissa mainitaan, että tilintarkastaja ei saa olla 

sukulaisuus- tai alistussuhteessa tarkastettaviinsa nähden tai taloudellisesti 

riippuvainen tarkastuskohteistaan. IFAC:n antamien eettisten ohjeiden mukaan 

riippumattomuus voidaan jakaa mielen riippumattomuuteen ja näkyvään 

riippumattomuuteen. Mielen riippumattomuus tarkoittaa tilintarkastajan kykyä toimia 

rehellisesti työssään ja säilyttää työn toteuttamisen vaatima objektiivisuus sekä 

ammatillinen skeptisyys. Näkyvä riippumattomuus tarkoittaa puolestaan tilannetta, 

jossa tilintarkastaja pyrkii välttämään olosuhteita, jotka voisivat ulospäin kolmannen 

osapuolen silmin näyttää riippumattomuuden vaarantavilta työyhdistelmiltä. 

(Horsmanheimo ym. 2007: 152.)  

 

Tilintarkastajan riippumattomuus on tutkijoiden mukaan myös selvässä yhteydessä 

tilintarkastuksen laatuun. Laadukkaan tilintarkastuksen yhtenä edellytyksenä voidaan 

pitää tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta 

asiakasyrityksestään. Zernin (2009) mukaan yritykset haluavat vakuuttaa 

markkinoille tilintarkastuksen välityksellä, että heidän taloudellinen raportointinsa 

informaatioarvo on korkeaa ja luotettavaa. Tästä hyvinä esimerkkeinä toimivat 

kahden erillisen tilintarkastusyhteisön palkkaaminen, tilintarkastusyhteisöjen 

tarjoamien konsultointipalveluiden rajaaminen sekä maineikkaan tilintarkastajan 

palkkaaminen vastuulliseksi tilintarkastajaksi. Kokeneen pörssiyhtiöitä tarkastaneen 

tilintarkastajan valitsemisella on katsottu olevan suuri vakuusarvo taloudellisen 

informaation oikeellisuuden takaamisessa ja tällaisten tilintarkastajien palkkioiden on 

havaittu myös olevan suurempia verrattuna muihin tilintarkastajiin. (Zerni 2009.) 

 

Sharman ja Sidhun (2001) tutkimuksessa otettiin kantaa tilintarkastajan 

oheispalkkioiden vaikutuksiin tilintarkastajan riippuvuutta vaarantavina tekijöinä. 

Heidän mukaansa tilintarkastajilla on taipumus olla antamatta mukautettua 

tilintarkastuskertomusta sellaisen yrityksen kohdalla, jossa oheispalkkioiden määrä 

tilintarkastuspalkkioiden määrään nähden on merkittävän suuri. Tutkimuksen 

mukaan tilintarkastajilla on taipumus olla antamatta mukautettua 

tilintarkastuskertomusta koskien asiakasyrityksen toiminnan jatkuvuutta, kun 

oheispalkkioiden määrä on suuri suhteessa tilintarkastajan palkkioiden 

yhteismäärään.  
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2.7 Tilintarkastusmarkkinat Suomessa 

Niemi (2004) toteaa, että tilintarkastusmarkkinat ovat jakaantuneet kansainvälisesti 

selvästi kahteen osaan. Tilintarkastusyritykset voidaan jakaa globaaleihin suuriin 

toimijoihin (Big 4- yritykset) ja tämän ryhmän ulkopuolisiin, pienempiin 

kotimarkkinoilla toimiviin yrityksiin. Käytännössä Big 4- ryhmä pitää sisällään 

yritykset PwC, KPMG, Deloitte Touche ja Ernst & Young (Horsmanheimo & Steiner 

2008). Suomi ei ole tilintarkastusmarkkinoidensa puolesta poikkeus muista maista 

(Niemi 2004). 

 

Niemi (2004) jakaa suomalaiset tilintarkastusmarkkinat neljään segmenttiin 

tilintarkastuksen vakuuttavuuden eri tekijöiden perusteella.  Ensimmäinen segmentti 

pitää sisällään globaalit palveluntarjoajat eli niin sanotut Big 4- yritykset ja globaalit 

palvelun ostajat, ja siinä tilintarkastusyrityksen korkealle arvostettu brändi on 

edellytys uskottavalle tilintarkastukselle.  Toiseen segmenttiin kuuluvat asiakkaat 

ovat kotimarkkinoilla toimivia yrityksiä, joiden tarkastaminen edellyttää 

palveluntarjoajalta tilintarkastusresursseja, mutta tällöin tilintarkastusyrityksen ei 

tarvitse välttämättä olla resurssiensa puolesta kansainvälinen suuri yhtiö. Kolmas 

segmentti muodostuu pienistä kotimarkkinoilla toimivista asiakkaista, joiden 

sidosryhmille tilintarkastus on tärkeässä roolissa. Tässä segmentissä 

palveluntarjoajina ovat kaikki auktorisoidut tilintarkastajat. Neljännen segmentin 

muodostavat pienet yritykset, joiden sidosryhmille tilintarkastuksella ei ole suurta 

merkitystä. Tässä segmentissä auktorisoitujen tilintarkastusyhteisöjen ja 

tilintarkastajien lisäksi palveluntarjoajina toimivat niin kutsutut 

maallikkotilintarkastajat. Neljännessä segmentissä tilintarkastuksen uskottavuus 

sidosryhmien näkökulmasta ei ole palveluntarjoajien välillä merkittävä kilpailutekijä. 

(Niemi 2004.) 

 

Tällä hetkellä ei ole olemassa yhtenäisiä tilintarkastuspalveluiden eurooppalaisia 

markkinoita. Kansalliset tilintarkastuspalveluiden markkinat toimivat EU:n sisällä 

pääasiassa erillisinä markkinoina toisiinsa nähden, vaikkakin tilintarkastuspalveluilla 

tehdään myös jonkin verran unionin sisäistä kauppaa.  Vaikka EU:n yhteiset lait ja 

asetukset eivät estä unionin sisäistä tilintarkastuspalveluiden kauppaa, erot 

unionimaiden lainsäädännöissä tekevät rajojen ylitse tapahtuvan palveluiden 
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tarjoamisen kalliimmaksi tai vähemmän tehokkaaksi ja tämän vuoksi myös 

vähemmän todennäköiseksi.  Nykyinen EU-tasoinen kehitys ja siirtyminen yhteisiin 

IFRS- ja ISA -standardeihin tilinpäätöksissä ja tilintarkastuksissa on lisännyt 

mahdollisuuksia yhtenäisten eurooppalaisten tilintarkastusmarkkinoiden 

syntymiselle. (Euroopan komissio 1996 via LTT -tutkimus 2006.) 
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3 VELKARAHOITUKSEN NÄKÖKULMA 

3.1 Yritys rahoituksen saajana 

Yrityksen rahoitus jaotellaan tavanomaisesti omaksi ja vieraaksi pääomaksi. Oma 

pääoma voi olla sijoitettua omaa pääomaa (esimerkiksi osakeyhtiössä 

osakkeenomistajien yhtiöön sijoittamia varoja osakepääomana ja suorituksina vapaan 

pääoman rahastoon) tai yrityksen sisäistä rahoitusta. Sisäinen rahoitus kertyy 

tulorahoituksesta (jakamattomat voittovarat) ja hallussapitovoitoista (varallisuuden 

arvonnousu). Vieraan pääoman rahoituksella tarkoitetaan puolestaan ulkopuolista 

lainarahoitusta. (Leppiniemi 2009, 71.)  

Yksi perusedellytys yritystoiminnan aloittamiselle on riittävän rahoituksen 

hankkiminen. Yrittäjällä ei tavanomaisesti ole mahdollisuutta aloittaa yritystoimintaa 

yksin oman pääoman rahoituksen avulla, vaan osa rahoituksesta on pakko hankkia 

vieraan pääoman muodossa ulkopuolisilta lainoittajilta. Ulkoinen rahoitus on 

tavanomaisesti haettu rahoitusta välittäviltä tahoilta, kuten pankeilta, joskin viime 

vuosien aikana muidenkin rahoitusmuotojen osuus on lisääntynyt. Vieraan pääoman 

rahoittajien näkökulmasta velkarahoituksen myöntämiseen liittyy aina riski siitä, ettei 

luottoa makseta sopimuksen mukaisesti takaisin. Luottomarkkinoiden tehokkaan 

toimimisen kannalta onkin tärkeää, että luottoriskejä voidaan arvioida 

mahdollisimman tarkasti sekä ennen luoton myöntämistä että sen jälkeen. (Hyytinen 

& Pajarinen 2005, 15.) 

Rahoituksen välittäjiä ovat Suomessa pankit, vakuutusyhtiöt, muut luottolaitokset 

kuten rahoitusyhtiöt ja erityisluottolaitokset sekä sijoitustoimintaan erikoistuneet 

yritykset kuten sijoitusrahastot ja pankkiiriliikkeet. Kullakin rahoituksen välittäjällä 

on oma tehtävänsä, joka liittyy johonkin rahoitusmarkkinoiden perustehtävistä. 

Pankkien tehtäviin kuuluu mm. talletusten vastaanottaminen, luottojen myöntäminen, 

maksuliikenteen hoitaminen, raha- ja valuuttamarkkinoiden hoito, 

omaisuudenhoitopalvelut sijoitus- rahoitus- ja neuvontapalvelut. Suomessa pankit 

ovat perinteisesti olleet ns. universaalipankkeja eli pankit ovat hoitaneet kaikkia 

pankkitoimintaan liittyviä tehtäviä maksuliikenteestä sijoitustoimintaan. Kilpailun 



30 

kiristyminen on viime vuosina saanut ne yhtiöittämään toimintojaan. 

Vakuutuslaitoksia ovat vakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat ja 

vahinkovakuutusyhdistykset. Vakuutuslaitokset saavat eläke, henki ja 

vahinkovakuuttamisesta maksutuloja, jotka ne sijoittavat saadakseen vastuuvelan 

katteena oleville varoille tuottoja ja säilyttääkseen niiden arvon riittävänä korvausten 

maksamiseksi. Tämän vuoksi vakuutuslaitoksilla on rahoitusmarkkinoilla merkittävä 

rooli.  Kiinnitysluottopankit tarjoavat rahoituspalveluja lähinnä yrityssektorille ja 

kunnille, mutta luotottavat myös kotitalouksia asuntokaupoissa. 

Kiinnitysluottopankit hankkivat varansa laskemalla liikkeelle 

joukkovelkakirjalainoja. Rahoitusyhtiöt toimivat puolestaan perinteisesti leasingin 

(tuotantovälineen vuokraus), korvaa omistukseen perustuvan investointirahoituksen, 

factoringin (luotonanto yrityksen laskusaatavia vastaan) ja osamaksukaupan 

rahoituksen parissa. Erityisluottolaitokset ovat erikoistuneet jonkin tietyn sektorin 

rahoittamiseen. (Knüpfer & Puttonen 2014, 66 – 67.) 

Tämän tutkielman tavoitteena on keskittyä ainoastaan pankkien rooliin 

yritystoiminnan rahoittajana ja tutkia, mikä on tilintarkastuskertomuksen, 

tilitarkastuksen laadun ja näiden yhteisvaikutuksen merkitys pankkien 

luotonantopäätöksissä, erityisesti pankkilainojen korkojen kannalta. Seuraavissa 

kappaleissa käydään läpi pankin asemaa yritystoiminnan rahoittajana, pankin 

tekemien rahoituspäätösten perusteita sekä pankkien odotuksia tilintarkastukselta. 

3.2 Pankkien rooli yritystoiminnan rahoittajana 

Rahoitusjärjestelmän keskeisenä tehtävänä taloudessa on kanavoida rahoitusta 

säästäjiltä, joiden menot ovat pienemmät kuin tulot, rahoituksen tarvitsijoille, jotka 

haluavat kuluttaa tai investoida enemmän kuin ansaitsevat. Toisin sanoen 

rahoitusjärjestelmän avulla säästäjät voivat lainata varoja rahoituksen käyttäjille. 

Tärkeimpiä lainanantajia ovat yleensä kotitaloudet, mutta myös yritykset, 

julkisyhteisöt ja ulkomaiset osapuolet voivat antaa lainaksi ylimääräisiä varojaan. 

Pääasiallisia lainanottajia ovat yleensä yritykset ja julkisyhteisöt, mutta myös 

kotitaloudet ja ulkomaiset toimijat voivat ottaa lainaa hankintojensa rahoittamiseksi. 

Varat ohjautuvat lainanantajilta lainanottajille kahta kautta. Suorassa eli 

markkinoiden kautta kanavoituvassa rahoituksessa lainanottajat hankkivat rahoitusta 
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suoraan rahoitusmarkkinoilla toimivilta sijoittajilta myymällä näille 

rahoitusinstrumentteja eli arvopapereita (esim. velkapapereita tai osakkeita). 

Arvopaperit ovat lainanottajan tuleviin tuloihin tai varallisuuteen kohdistuvia 

vaateita. Jos varojen kanavoitumiseen osapuolelta toiselle osallistuu myös 

rahoituksen välittäjiä, on kyse epäsuorasta rahoituksesta. Rahoituksen välittäjät 

voidaan luokitella luottolaitoksiin, muihin rahalaitoksiin ja muihin rahoituksen 

välittäjiin, ja ne ovat osa rahoitusjärjestelmää. (Suomen Pankki 2017.)  

 

 

Kuvio 1. Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinoiden toiminta 
 

Suurimman luottolaitosryhmän Suomessa muodostavat talletuspankit. Niille on 

ominaista, että ne ottavat ottolainauksena talletuksia ja antavat antolainauksena 

luottoja, harjoittavat kotimaista ja ulkomaista maksuliikennettä ja tarjoavat erilaisia 

omaisuuden hoitoon liittyviä palveluja sekä notariaattipalveluja (Leppiniemi 2014). 

Suomessa pankkilainat ovat olleet ylivoimaisesti merkittävin vieraan pääoman lähde 

kaikenkokoisille yrityksille (Niskanen & Niskanen 2013, 28). Erityisesti pienille 

yrityksille pankkirahoitus on edelleen merkittävin lisärahoituksen lähde (Kinnunen & 

Koskela 1999, 30). Pankin ja rahoitusta hakevan yrityksen välillä vallitsee yleensä 

informaation epäsymmetriaa, sillä rahoittajalla on käytettävissään huomattavasti 

puutteellisempaa tietoa rahoitettavasta yrityksestä ja siihen sisältyvästä riskistä sekä 

tulevaisuudessa odotettavista tuotoista kuin yrityksellä itsellään. Tämä luonnollisesti 

vaikuttaa lainan saatavuuteen ja siitä perittävään korkoon. (Kauppinen & Känkänen 

1996, 22). Informaation epäsymmetria korostuu erityisesti pienten yritysten kohdalla, 
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koska niiden toiminnasta on vähemmän julkista tietoa saatavilla kuin suurista 

yrityksistä (Kinnunen & Koskela 1999, 6). Myös uusien yritysten kohdalla 

informaation epäsymmetrisyys on vaikuttamassa lainan saatavuuteen ja siitä 

perittävään korkoon.  

Suomen rahoitusmarkkinat ja erityisesti yritysten rahoitusympäristö ovat muuttuneet 

viimeisten kahden vuosikymmenen aikana suljetusta, pankkikeskeisestä 

järjestelmästä asteittain monipuolisemmiksi, kansainvälisemmiksi ja 

markkinaehtoisiksi. Suomalaiset rahoitusmarkkinat ovat viime vuosina 

markkinaehtoistuneet siinä mielessä, että nykyään osa rahoituksesta tapahtuu suoraan 

markkinoilta jälkimarkkinakelpoisilla instrumenteilla eikä pankkilaina ole enää ainoa 

rahoituskeino. Suomalaisesta finanssivarallisuudesta oli vielä vuonna 1980 jopa 74 

prosenttia pankkitalletuksina, kun joukkolainojen osuus oli 17 prosenttia ja 

osakkeiden osuus alle 8 prosenttia. Pankeilla ja vakuutusyhtiöillä on toki edelleen 

vankka asema suomalaisilla rahoitusmarkkinoilla, kuten seuraavasta kuviosta 

voidaan nähdä. (Knüpfer & Puttonen 2014, 68.) Samanaikaisesti myös 

pankkikilpailu on kansainvälistynyt, minkä johdosta kansainvälisten pankkien määrä 

Suomessa on lisääntynyt. Tästä huolimatta kotimaiset pankit ovat edelleen tärkein 

ulkoisen rahoituksen lähde pk-sektorille. Lyhytaikaisten eli alle vuoden kestoisten 

rahoitusinstrumenttien markkinoita kutsutaan rahamarkkinoiksi. Suomalaiset 

rahamarkkinat alkoivat kehityksen kohti nykymuotoansa vuonna 1987, jolloin 

pankkien sijoitustodistusmarkkinat alkoivat kehittyä. Muita 

rahamarkkinainstrumentteja ovat valtion velkasitoumukset ja kunta- sekä 

yritystodistukset, jotka vastaavat pankin sijoitustodistuksia sillä erotuksella, että 

rahan lainaajana toimii valtio, kunta tai yritys. Ylivoimaisesti suurimman osan 

rahamarkkinoista muodostavat pankkien sijoitustodistukset, mutta valtion 

lainanottotarve on kasvattanut myös valtion velkasitoumusten osuutta. Euromaissa 

valtion velkasitoumukset muodostavat tyypillisesti rahamarkkinoiden näkyvän osan.  

Paitsi maturiteetiltaan eli voimassaoloajaltaan rahamarkkina-instrumentit eroavat 

pääomamarkkinoiden instrumenteista tyypillisesti myös siinä, että rahamarkkinoilla 

käydään kauppaa ns. diskonttoinstrumenteilla. Tämä tarkoittaa sitä, että 

rahamarkkinainstrumenteille (pankkien liikkeeseen laskemat sijoitustodistukset, 

yritysten yritystodistukset, kuntien kuntatodistukset ja valtion lyhyet 
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velkasitoumukset) ei makseta korkoa, vaan sijoittajan tuotto muodostuu pelkästään 

arvopaperin arvonnoususta. Sijoittaja ostaa arvopaperin alle sen nimellisarvon, mutta 

lainan erääntyessä saa nimellisarvon. Tästä erotuksesta syntyy sijoittajan saama 

tuotto. Joukkovelkakirjoille maksetaan tyypillisesti korkomaksuja eli ns. 

kuponkikorkoja vuosittain.  

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana suomalaisen yrityksen rahoituksellinen 

ympäristö on kokenut täydellisen muutoksen. Nykyään pankkiluotot sidotaan pääosin 

juuri Euribor-korkoon ja esimerkiksi aikaisemmin käytetty peruskorko on menettänyt 

kokonaan merkityksensä uusien luottojen viitekorkona. Uutena lainojen viitekorkona 

ovat tulleet käyttöön myös Prime-korot, jotka ovat pankkien omia viitekorkoja. 

Prime-korot seuraavat toki rahamarkkinakorkoja, mutta niitä ei muuteta päivittäin. 

Pankkien tavoitteena on prime-korkojen avulla saada aikaan markkinatasoa seuraava 

viitekorko, jonka heilahtelut olisivat kuitenkin lyhyitä markkinakorkoja pienempiä. 

Prime-korot vaihtelevat jonkin verran pankeittain. 

 

 

Kuvio 2. Suomen rahoitusmarkkinoiden rakenne vuoden 2013 lopussa (Finanssialan keskusliitto, 
Suomen Pankki). 
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3.3 Luottosopimus 

Vieras pääoma voidaan Leppiniemen (2009, 84-85) jakaa kahteen ryhmään, 

tilimuotoisiin ja markkinaehtoisiin lainoihin. Tilimuotoisilla lainoilla tarkoitetaan 

jälkimarkkinakelvottomia lainoja, jossa lainasitoumus säilyy koko laina-ajan lainan 

antajalla. Markkinaperusteiset lainat puolestaan tarkoittavat lainoja, joilla sijoittajat 

voivat käydä keskenään kauppaa ilman, että velallinen yleensä edes tietää, kuka 

milloinkin on hänen velkojansa. Tyypillisiä tilimuotoisia luottoja ovat pankkien ja 

vakuutusyhtiöiden lainat. Yhteistä näille on lainan korollisuus ja vakuudellisuus. 

Vakuudellisuudesta tai ainakin vakuuden laadusta voidaan tinkiä erityisesti silloin, 

kun luotonantajana on erityisluottolaitos. Erityistilanteita voi syntyä myös yrityksen 

saneeraamisen yhteydessä. Luottojen saamisen edellytyksenä on tyypillisesti vakuus. 

Luotonantajan lähtökohtana on kuitenkin, ettei vakuuteen tarvitsisi turvautua, vaan 

että luotto kyettäisiin maksamaan yrityksen omalla tulorahoituksella. Luottosuhteen 

syntyminen vaatii yleensä asiakkaan tuntemista joko aikaisemman asioinnin 

perusteella tai luotonannon yhteydessä suoritettavan yritystutkimuksen tai muun 

selvityksen perusteella.  Luotto voi olla kotimaanrahan tai valuuttamääräinen. 

Valuuttamääräisten lainojen korot eroavat toisistaan. Koron määrä heijastaa 

kyseiseen valuuttaan liittyvää kurssiriskiä. Valuuttaluottoja voidaan käyttää myös 

suojaamistarkoituksessa esimerkiksi toiminnan synnyttämille valuuttamääräisille 

veloille. (Leppiniemi 2009, 84 – 85.) 

Luottosopimuksella tarkoitetaan niiden osapuolten sopimien kaikkien eri ehtojen ja 

sääntöjen kokonaisuutta, jotka määrittävät luoton (velan) antamista ja takaisin 

maksamista. Luottosopimus on kaksipuolisesti velvoittava sopimus. Siinä syntyy 

velvollisuuksia sekä velkojalle että velalliselle tai ainakin voi syntyä velvollisuuksia 

molemmille osapuolille. Luottosopimuksen sisältöön kuuluvat ehdot siitä, milloin ja 

minkä suuruisena velallinen voi nostaa luoton, mitä kuluja hän joutuu luoton 

nostaessaan maksamaan ja minkälaisen korvauksen hän antaa velkojalle siitä, että 

hän on saanut velaksi myönnetyt varat käyttöönsä. Keskeinen asia 

luottosopimuksessa on yleensä velan takaisin maksaminen. Sopimuksessa pitäisi 

määrätä velan erääntymisestä. (Niemi 2014.)  
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Luottosopimuksiin liittyy keskeisesti myös sopimusoikeuden tärkeä periaate 

sopimusvapaudesta, joka korostaa yksilön vapautta ja kykyä tehdä itselleen 

mahdollisimman edullisia sopimuksia. Sopimusvapautta on kuitenkin rajoitettu 

monilta osin. Esimerkiksi yksi sopimusvapauden rajoittamistavoista tulee ilmi 

sopimuspakon tilanteessa. Sopimuspakon tilanteelle on tunnusomaista yleensä kaksi 

piirrettä. Pakko koskee yrityksiä, joilla on toimialueellaan monopoli tai siihen 

rinnastettava asema. Toiseksi se koskee julkispalveluiksi miellettyjen toimintojen 

tarjoamista. Joitakin pankkipalveluita on usein pidetty julkispalveluina, esimerkiksi 

pankkitilin avaamista. Luoton myöntämistä sopimuspakko ei kuitenkaan koske. Jo 

hyvä pankkitapa velvoittaa siihen, ettei luottoa aina myönnetä. Luotonannon 

rajoittaminen estää osaltaan asiakkaan ylivelkaantumista ja vähentää pankkien 

luottotappioita. Toisaalta täysin luottotappioton pankkitoimintakaan ei ole 

tavoiteltavaa, sillä se voi olla merkki liian tiukasta rahoitusmarkkinoiden 

luotonantopolitiikasta, missä tuottaviakin kohteita on voinut jäädä helposti 

rahoittamatta. (Wuolijoki 2003, 70-84.) 

Vakuuksia koskevat ehdot ovat olennainen osa luottosopimusta. Vakuusjärjestely voi 

auttaa yritystä saamaan luottoa, joka ilman vakuuksia jäisi saamatta, tai parantaa 

lainanannon ehtoja, joilla rahoitus saadaan. Vakuuksien avulla pankki turvaa 

maksuvelvollisuuden täyttymisen tilanteessa, jossa yritys ei hoida sitoumuksiaan. 

(Kinnunen & Koskela 1999, 57.) Vakuuden laatu vaikuttaa sekä lainan saatavuuteen 

että siitä perittävän koron määrään. Lisäksi pankeille on säädetty 

vakavaraisuusvaatimuksia. Asiakkaan vakuudet vaikuttavat pankilta vaadittavaan 

vakavaraisuuteen ja siten pankin edun mukaista on mahdollisen hyvien vakuuksien 

saaminen luotoilleen. (Leppiniemi 2009, 85.) Velan takaisinmaksun turvaamiseksi 

annetut vakuudet voidaan jakaa henkilö- ja esinevakuuksiin. Tärkein 

henkilövakuuden muoto on takaus. Takaajat sitoutuvat vastaamaan velasta ja siihen 

liittyvistä koroista ja muista menoista, ellei velallinen näitä suorita. Reaalivakuudella 

puolestaan tarkoitetaan esinevakuutta tai kiinnitystä sellaisen omaisuuden osalta, jota 

ei voida luovuttaa pantiksi. Tavallisia reaalivakuuksia ovat osakkeet (asunto- ja 

pörssiosakkeet) ja joukkovelkakirjalainat. Kiinnityksellä taas tarkoitetaan 

esinevakuutta, jota ei voida luovuttaa pantiksi velkojalle. Tavallisimpia kiinnityksiä 

ovat kiinteistökiinnitykset, jotka käsittävät maapohjan ja sillä olevat rakennukset ja 

kiinteät laitteet.  
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Luottosopimuksessa käytettävät ehdot ovat tavanomaisesti pankin käyttämiä 

vakiomuotoisia ehtoja, jotka on laadittu käytettäväksi useiden asiakkaiden kanssa 

tehtävissä sopimuksissa tulevaisuudessa. Pankkilainoihin liittyy usein lisäksi myös 

lainanottajan käyttäytymistä rajoittavia sopimusehtoja eli kovenantteja. Mikäli 

lainanottaja rikkoo sopimusehtoja, lainanantajalla on oikeus vaatia lainan 

takaisinmaksua tai muuttaa lainan ehtoja. Erityisehtojen avaulla luotonantaja voi 

asettaa velalliselleen sopimuksen perusteella toiminnallisia rajoitteita tai lisätä 

tiedonsaantimahdollisuuttaan luotottamastaan yrityksestä. Niiden avulla korostetaan 

yrityksen jatkuvan positiivisen kassavirran merkitystä. Kovenanttien käyttö on 

tyypillisintä pienten yritysten lainoissa. (Kinnunen & Koskela 1999, 41.) 

Korko voidaan sopia luottosopimuksessa kiinteäksi koko sopimuksen ajan kiinteäksi 

tai se voi olla vaihtuva. Vaihtuvakorkoisessa sopimuksessa sovitaan yleensä 

korkoperustaksi jokin viitekorko ja sopimuskohtainen korkomarginaali. 

Luottosopimuksissa tavanomaisia viitekorkoja ovat euribor- korko, prime-korko ja 

peruskorko. Valtionvarainministeriö vahvistaa vuosittain viivästyskorkoa varten 

viivästyskoron viitekoron. Lainsäädännössä on määrätty erityyppisille sopimuksille 

viivästyskoroissa käytettävä korkomarginaali. (Leppiniemi 2009, 91.) 

Yritysluotoissa luoton irtisanomisehdot ovat vapaasti sovittavissa OikTL 36 §:n 

kohtuullistamissäännöksen mukaisesti. Luottosopimukseen mahdollisesti sisältyvissä 

kovenanteissa on saatettu myös sopia irtisanomisehdoista. (Wuolijoki 2003, 101.) 

Sopimukseen on usein tarpeen ottaa mukaan ehtoja, joiden avulla sopimus saadaan 

pysymään tasapuolisena sopimussuhteen aikana. Sopimussuhteisiin liittyy usein 

kysymys muuttuneiden olosuhteiden vaikutuksesta sopimuksen sitovuuteen. 

Pääsääntönä voidaan pitää sitä, ettei olosuhteiden muutoksella ole vaikutusta 

sopimuksen sitovuuteen. Sääntö ei kuitenkaan ole täysin poikkeukseton. Sopimus on 

voinut käydä olosuhteiden muutosten vuoksi tarkoituksettomaksi, kohtuuttomaksi tai 

sopimuksen mukainen suoritus mahdottomaksi suorittaa. Tällöin sopimusta voidaan 

sovitella tai sopimus voi purkautua, päättyä tai raueta. Ellei sopimusta ole täytetty, se 

voi myös peräytyä. Purkautuminen ei tavanomaisesti koske luottosopimuksia. 

(Saarnilehto & Tuomisto 1995, 26-62.) 
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Luottosopimuksen syntyminen käynnistyy aina luotonhakijan pankkiin jättämällä 

luottohakemuksella. Mikäli luotonantaja pitää pankkilainan myöntämistä 

mahdollisena, alkavat neuvottelut lainan ehdoista. Mikäli sopimusneuvottelut 

johtavat myönteiseen lopputulokseen, on seurauksena luottosopimuksen laatiminen. 

Luottolaitosten luottosopimuksissa sovitaan yleensä velallisen maksettavaksi 

tulevasta korosta sekä lainan vakuudeksi annettavista vakuuksista. Rahalaitosten 

luottosopimuksissa luottosopimuksissa korko on harvoin kiinteä. Yleensä luotosta 

maksettava korko on kytketty viitekorkoon. (Saarnilehto & Tuomisto 1995, 46-61.) 

3.4 Pankkien luottopäätösten perusteet 

Kochin ja MacDonaldin (1999) mukaan pankin luottoprosessi sisältää pankin 

näkökulmasta kolme vaihetta, joista ensimmäinen on pankin oman liiketoiminnan 

kehittäminen ja yritysasiakkaiden luottokelpoisuuden arviointi (business 

development and credit analysis). Toinen vaihe pitää sisällään luoton myöntämisen ja 

hallinnon (credit execution and administration) ja kolmas lainan myöntämisen 

jälkeisen seurannan (credit review).  Liikepankin luotonannossa keskeinen tavoite on 

kannattavien lainojen myöntäminen mahdollisimman pienellä luottoriskillä. 

Luottoprosessissa olennaista on pankinjohtajan tietämys lainaa hakevan yrityksen 

liiketoiminnasta ja markkinoista, joilla yritys toimii. Lainan myöntäminen on 

asiakkaan ominaisuuksien lisäksi sidoksissa pankin likviditeettivaatimuksiin, 

pääomarajoitteisiin sekä pankin tuleviin tuotto-odotuksiin. Luoton myöntäminen on 

siis pankkikohtaista ja jokaisella pankilla on omat kontrollinsa ja järjestelmänsä, 

joilla pankin johto sekä lainoja myöntävät konttorinjohtajat voivat arvioida 

lainakohtaisia riskejä ja tuottoja. (Koch & MacDonald 1999)  

 

Lainasuhteen alkaessa lainaa hakeva yritys toimittaa pankille lainahakemuksen, 

jonka pankki tarkistaa. Lainasuhteen alku pitää yleensä sisällään myös 

luottoanalyysin ja lainasopimuksen muotoilun. Jos luottoanalyysin jälkeen päätös on 

myönteinen, siitä seuraa lainanhakijan rahoitus, jolloin pankki myöntää lainan 

asiakkaalleen. Kun luotto on myönnetty, lainasuhde jatkuu pankin osalta 

takaisinmaksueriä vastaanottamalla ja maksuhistoriaa rekisteröimällä. Luotonannon 

aikana pankki valvoo myös lainaa ottaneen yrityksen konkurssiriskiä, mikä on myös 

osa pankin riskien hallintaa. Luottokulttuuri osana pankin luotonantoa tarkoittaa 
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pankin organisaation suunnittelua, raportointijärjestelmiä, viestinnän keinoja sekä 

konttorinjohtajien kannustinjärjestelmiä. (Greenbaum & Thakor 2007, 177.) 

 

 

Kuvio 3. Pankin luotonantoprosessin vaiheet (Koch & MacDonald 1999). 
 

Pankit käyttävät usein luottopäätöstensä tukena yritysanalyysiä. Analysoinnin 

kohteena on yrityksen itsensä lisäksi usein myös yrityksen toimintaympäristö, 

toimiala sekä muut toimintaan ja toiminnan edellytyksiin vaikuttavat tekijät. Vaikka 

analyysi kohdistuukin menneeseen, on tavoitteena tavanomaisesti arvioida 

historiatietojen perusteella myös tulevaa. (Leppiniemi & Puttonen 2002, 257-258.) 

Varsin usein yksittäisen yrityksen analysoinnissa käytetään tilinpäätösainestoa 

ainoana aineistona tai yleiseen tuntemiseen liitettynä lisäaineistona. 

Tilinpäätösaineisto toimii erittäin sopivana analyysin tiedonlähteenä johtuen sen 

tiukasta lakisidonnaisuudesta ja monipuolisesta tarkastamisesta (tilintarkastus ja 

verotarkastus). (Leppiniemi & Puttonen 2002 268 – 269.) Hyytisen ja Pajarisen 

(2005, 41) mukaan yrityksen luottokelpoisuusluokituksella on myös selkeä yhteys 

rahoituksen saatavuuteen ja kustannuksiin. Heikoimman luottoluokitusluokan 

yritysten rahoituskulut suhteessa velan määrään ovat Hyytisen ja Pajarisen 

tutkimuksessa keskimäärin melkein kolminkertaiset verrattuna parhaaseen 

luottoluokitusluokkaan kuuluviin yrityksiin.  

 

Leppiniemen (2009, 136) mukaan yrityksen neuvotteluvoimalla voidaan kuvata 

yrityksen asemaa rahoitusneuvotteluissa. Yrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa 

rahoittajan tekemään rahoituspäätökseen, rahan saatavuuteen ja hintaan. Yrityksen 
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neuvotteluvoima tulee esille neuvotteluissa erityisesti tilimuotoisista luotoista. 

Yrityksen neuvotteluvoimaan vaikuttavia osatekijöitä ovat muun muassa yrityksen 

koko, merkitys rahoittajalle, rahoitettavan projektin luonne ja liitännäisvaikutukset. 

Joskus jopa yrityksen kriisitilanne lisää sen neuvotteluvoimaa, sillä myös rahoittajan 

intressissä on yleensä välttää luottotappion syntymistä tai velkasaneerausmenettelyn 

aloittamista epävarmassa vakuustilanteessa. (Leppiniemi 2009, 136–137.) 

 

Pankkien keskeinen luotonantoa estävä tekijä liittyy usein riittävän yritysasiakasta 

koskevan informaation puutteeseen: mistä hankkia luotettavaa informaatiota 

luottopäätöksen tueksi (Mörttinen 2000). Hyytisen ja Pajarisen (2005, 52) mukaan 

informaatio-ongelma korostuu erityisesti nuorempien pk-yritysten kohdalla. 

Pankkien yritysluottojen myöntämiseen vaikuttaa Mörttisen (2000) mukaan pankkien 

keräämä informaatio asiakkaastaan, mutta myös rahoitusmarkkinoilla vallitsevalla 

tilanteella ja lainsäädännöllä on omat vaikutuksensa myönnettyjen lainojen määrään 

ja niistä perittävään korkoon. Tärkeä tiedonlähde pankeille on yrityksistä 

asiakassuhteen aikana kerättävä informaatio. Pankit palkitsevat asiakkaitaan pitkistä 

asiakassuhteista muun muassa perimällä myöntämistään lainoista matalampia 

korkokustannuksia. Tämä korostuu erityisesti tilanteissa, joissa yrityksellä on antaa 

vakuuksia ottamaansa lainaa varten. (Mörttinen 2000.) Jos pankki ei pysty 

arvioimaan lyhyen asiakassuhteen ja vähäisen taloudellisen informaation vuoksi 

asiakkaaseen liittyvää luottoriskiä, pankki voi vastaavasti alentaa informaatioriskiään 

muun muassa perimällä lainasta korkeampaa korkoa tai vaatimalla lisävakuuksia. Jos 

yritys on vasta perustettu, voi pankki pienentää riskiään hankkimalla tietoa yrittäjästä 

tai tämän henkilökohtaisista talletus- ja tilitiedoista, maksukäyttäytymisestä, 

henkilökohtaisista luotoista ja käytetyistä pankkipalveluista. (Kinnunen & Koskela 

1999, 54.)  

 

Luottoriskiä ja sitä kautta tavanomaisesti myös lainan korkoa pienentävät yrityksen 

ikä sekä yhtiön velkaisuus. Myös pankin markkina-asemalla voi olla merkitystä 

myönnetyn lainan kannalta. Tavanomaisesti pankit, joilla on vahva markkina-asema, 

voivat myöntää lainaa pienemmällä korolla (Mörttinen 2000, 6-25.) Yrityksen 

toimintaa kuvaavista tunnusluvuista kannattavuuden ja likviditeetin on havaittu 

edesauttavan lainansaantia, kun taas korkea velkaantumisaste haittasi lainan 

saatavuutta. Hyvän kannattavuuden havaittiin myös pienentävän lainasta perittävän 
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koron määrää, kun taas korkea velkaantuneisuus kasvatti korkomarginaalia. Suurten 

yritysten lainansaanti on arvioitu pienien yritysten lainansaantia helpommaksi. 

Suuret yrityksen saavat markkinoilta lainan pienemmällä korkomarginaalilla kuin 

pienet yritykset. Lainan maturiteetilla ja koroon muodolla (vaihtuva tai kiinteä 

korko) havaittiin tärkeiksi korkomarginaalin muodostumista selittäviksi tekijöiksi. 

Vakuuden asettamisella ei havaittu olevan vaikutusta lainasta maksettavaan korkoon. 

(Niskanen & Niskanen 1999, 47-48, 70-71.) 

3.5 Tilintarkastaja lainoittajien edunvalvojana 

Agenttiteorian määritelmän mukaan tilintarkastuksen merkitys luotonantajalle 

perustuu siihen, että varmennettu tilinpäätös parantaa tilinpäätösinformaation 

luotettavuutta ja vähentää johdon ja ulkopuolisen sijoittajan välistä informaation 

epäsymmetriaa (Healy & Palepu 2001). Tilintarkastuksella tulisi näin ollen olla 

merkitystä luotonantajille heidän tehdessään päätöksiä asiakasyritystensä 

luotonannosta. Chown (1982) mukaan yrityksen velkaisuus ja 

tilinpäätösinformaation perustuvien kovenanttien eli velkaehtojen käyttäminen 

luottosopimuksessa lisäävät yrityksen todennäköisyyttä palkata tilintarkastaja. 

Blackwell, Noland ja Winters (1998) osoittivat tutkimuksessaan, että tilintarkastus 

vähentää luotonantajan valvontakuluja, mikä on myös suorassa yhteydessä 

pankkilainojen hinnoitteluun.  

 

Pienyrityksiä koskevassa kirjallisuudessa on löydetty evidenssiä sille, että 

tilintarkastetuilla tilinpäätöstiedoilla on keskeinen rooli luottolaitosten 

lainanantopäätöksissä. Tälle antaa tukea mm. Blackwellin ym. (1998) havainto siitä, 

että pienyritysten lainan korkokustannukset ovat alhaisemmat silloin, kun niiden 

tilinpäätökset on tilintarkastettu. Blackwellin (1998) tutkimus osoittaa, että 

epäsymmetrinen informaatio ja agenttiteoria pitää paikkansa mikroyritysten 

velkasuhteissa. Erityisesti maksuhäiriötilanteessa tilintarkastuksen merkitys voi 

korostua velkojan näkökulmasta, sillä ilman sitä kolmas osapuoli ei mukaan voi 

vakuuttua yrityksen jatkamismahdollisuuksista tulevaisuudessa (Davies 2004).  

 

Lisäksi Knechelin ym. (2008) mukaan vieraan pääoman osuuden lisääntyminen 

yrityksen rahoitusrakenteessa on positiivisesti yhteydessä todennäköisyyteen valita 
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laadukkaampi ja korkeammin sertifioitu tilintarkastaja. Tilintarkastuksesta voi olla 

myös merkittävää hyötyä maksuvaikeuksissa olevalle mikroyritykselle, sillä 

Blackwellin ym. (1998) mukaan tilintarkastajan palkannut yritys voi parhaimmassa 

tapauksessa kattaa saavuttamillaan korkosäästöillä jopa 50 % 

tilintarkastuspalkkioista. Myös Minnis (2011) osoitti yhdysvaltalaisilla 

listaamattomilla osakeyhtiöillä tehdyn tutkimuksensa perusteella, että tilinpäätösten 

varmennus vaikutti lainansaajien vieraan pääoman kustannuksiin laskevasti. 

Minnisin mukaan varmennettu tilinpäätös antaa lisäarvoa lainanantajille ja 

tilinpäätösten merkitys lainanmyöntämisprosessissa näin ollen kasvaa lainan 

korkoprosenttia määritettäessä. Hänen mukaansa yritykset, jotka olivat palkanneet 

tilintarkastajan, saivat tutkimusaineiston perusteella 0,69 % matalamman korkotason 

verrattuna yrityksiin, joiden tilinpäätöstietoja ei oltu varmennettu. 

 

Myös Blackwell, Noland ja Winters (2008) tutkivat tilintarkastuksen mahdollisia 

hyötyjä asiakasyritykselle ja selvittivät, saisivatko tarkastetut pienet amerikkalaiset 

yritykset vierasta pääomaa matalammalla korolla tarkastamattomiin osakeyhtiöihin 

verrattuna. Blackwellin ym. (2008) tutkimus osoitti, että yritykset, jotka oli 

tilintarkastettu, saavat markkinoilta keskimäärin lainaa matalammalla korolla 

tarkastamattomiin yrityksiin nähden. He havaitsivat myös, että pienet yritykset joilla 

on hyvä tuloksen laatu, ostavat tilintarkastuspalveluita viestittääkseen 

pääomamarkkinoille, että ne ovat laadukkaita yhtiöitä. 

 

Tsain ja Huan (2009) mukaan Big 4- tilintarkastus pienentää julkisesti noteerattujen 

yritysten rahoituslainojen korkoja yrityksen luottoluokituksesta riippuen jopa 0,51 

prosenttiyksikköä. Luottoluokituksen mukaan rajatulla pienemmällä aineistolla Big4- 

yhtiöiltä tilintarkastuspalvelun ostavien yritysten korot ovat keskimäärin 0,08 

prosenttiyksikköä pienemmät kuin yrityksillä, jotka ostavat tilintarkastuspalvelut 

muilta palveluntarjoajilta. Tutkimuksen mukaan yrityksen luottoluokitus vaikuttaa 

myös merkittävästi siihen, kuinka paljon Big4- tilintarkastus pienentää lainan korkoa. 

Big4- tilintarkastuksella suuremman korkohyödyn saavat yritykset, joiden 

luottoluokitus on parempi verrokkeihinsa. Korkohyöty taas pienenee 

luottoluokituksen heikentyessä. Myös Pittman ja Fortin (2004) osoittivat 1980-

luvulla tekemässään tutkimuksessa, että suurimpien tilintarkastusyhtiöiden (tuolloin 

Big6- yhtiöt) käyttö tilintarkastajan voi pienentää yrityksen lainan korkoja 



42 

keskimäärin 1,43 % verrattuna yrityksiin, jotka eivät valinneet tilintarkastajaa 

suurimpien tilintarkastusyhteisöjen joukosta. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että 

sekä lainan korko että suuren tilintarkastusyhteisön tuoma korkosäästö pienenivät 

yhtiön iän kasvaessa. Pittman ja Fortin tulkitsivat tämän johtuvan siitä, että 

informaation epäsymmetria on nuorten yhtiöiden kohdalla suurempaa. Vastaavasti 

Karjalaisen (2011) mukaan Big4- yhtiöiden suorittama tilintarkastus pienentää 

suomalaisten listaamattomien pk-yhtiöiden lainojen korkokustannuksia keskimäärin 

5,1 prorenttiyksiköllä. Karjalaisen mukaan korkosäästö on suurempi tasearvoltaan 

suuremmilla yhtiöillä.  

 

Bamberin ja Strattonin (1997) tutkimuksessa testattiin, onko lainaa hakevan 

yrityksen tilintarkastuskertomuksen mukauttamisella vaikutusta luotonantajan 

lainapäätökseen. Mukautetulla tilintarkastuskertomuksella tarkoitettiin tässä 

epävarmuustekijöistä kertovalla lisätiedolla täydennettyä tilintarkastuskertomusta. 

Itse lausunto ei tässä ollut mukautettu. Tutkimuksessa selvisi, että luotonantajat 

vaativat keskimäärin 1,55 % suuremman korkomarginaalin mukautetun 

tilintarkastuskertomuksen saaneelta yritykseltä, kun vastaava korkomarginaali oli 

vakiomuotoisen kertomuksen saaneella yrityksellä 1,47 %. Mukautetulla 

kertomuksella voitiin osoittaa olevan 0,08 prosenttiyksikön vaikutus korkoon. 

Tilintarkastuskertomuksen mukauttamisen voitiin todeta kasvattavan luotonantajien 

riskiarviota asiakasyrityksestä arvosta 6,3 arvoon 7,1, kun riskin arviointiasteikko oli 

välillä 1-10. Myös Karjalaisen (2011) mukaan mukautetun tilitarkastuskertomuksen 

saaneiden yhtiöiden lainan korko on 1,07 % korkeampi kuin vakiomuotoisen 

kertomuksen saaneilla yhtiöillä.  

 

Edellisten tutkimustulosten vastaisesti Abdel-Khalik (1993) ei löytänyt 

tutkimuksessaan vahvaa syy-seuraussuhdetta yrityksen velkaantumisen ja 

tilintarkastuksen välillä. Myöskään Niemi (2010, 29) ei löytänyt tutkimuksessaan 

vahvistusta siitä, että ulkopuolinen vieraan pääoman ehtoinen rahoitus lisäisi 

pienyrityksen halukkuutta vapaaehtoista tilintarkastusta kohtaan. Seow (2001, 74) 

toteaa, että vieraan pääoman määrä pienyrityksen rahoitusrakenteessa ei itsessään 

lisää vapaaehtoisen tilintarkastuksen kysyntää, vaan lainanantajan nimenomainen 

vaatimus tai pyyntö sen suorittamiseksi. Tilintarkastuksesta luopuminen voikin 

aiheuttaa liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyviä käytännön ongelmia siitä syystä, että 
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tilintarkastuksen toteuttamatta jättäminen voi vaikeuttaa lainansaantia. Tämä johtuu 

siitä, että lainan ehdoksi asetetun tilintarkastusvelvollisuuden täyttäminen edellyttäisi 

avaavien taseiden tarkastamiseksi takautuvien tilintarkastuksien toteuttamista. Tämä 

voi aiheuttaa pienyritykselle huomattavia lisäkustannuksia, jotka voivat ylittää 

vapaaehtoisesta tilintarkastuksesta saatavat hyödyt. (Tilintarkastuslakityöryhmä 

2003, 189 & 2004, 22.)  

 

Luotonantajien kannalta riskinä on se, että yritykset saattavat tilintarkastajan avulla 

pyrkiä vaikuttamaan lainapäätöksiin. Blackwell ym. (1998) mukaan korkealaatuiset 

eli toisin sanoen matalan riskin pienyritykset valitsevat vapaaehtoisesti 

tilintarkastajan, jotta ne voisivat korostaa lainamarkkinoilla tilinpäätöstietojensa 

luotettavuutta ja saada näin säästöjä vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen 

korkokustannuksissa. Toisaalta korkean riskin pienyritykset voivat jättää 

tilintarkastajan valitsematta korkokustannuksien suuruudesta huolimatta, jotta ne 

eivät saisi pankilta tai rahoituslaitokselta kielteistä luottopäätöstä. Tämä voidaan 

yhdistää tilintarkastusta koskevaan signalointiteoriaan, jonka mukaan mikroyritys voi 

vapaaehtoisen tilintarkastuksen avulla parantaa imagoaan ja uskottavuuttaan 

luotonantajien keskuudessa, koska se tekee jotain sellaista, mitä ei ole laissa vaadittu. 

Chowin (1982), Lennoxin ja Pittmanin (2011) mukaan pienyritysten vapaaehtoinen 

tilintarkastus toimii luotonantajille signaalina siihen kohdistuvasta alhaisesta 

luottoriskistä, mikä puolestaan parantaa yrityksen luottoluokitusta. Toisaalta Carey 

(2008) on havainnut, ettei pienyritysten korkokustannusten määrä ole aina 

yhteydessä tilintarkastuksen vapaaehtoiseen suorittamiseen.  

 

Woolf (1994) toteaa, että tilintarkastus ei välttämättä anna luotonantajalle riittävän 

hyvää keinoa arvioida asiakasyrityksen riskejä, koska tilintarkastuskertomukset 

julkaistaan yleensä useita kuukausia luoton myöntämisen jälkeen. Tilintarkastajan 

varmentama tilinpäätösinformaatio ei siis useinkaan ole ajankohtaista, jos 

asiakasyritys on jättänyt lainhakemuksen rahoituslaitokselle keskellä tilikautta. 

Pankkien onkin mahdollista saada tietoa säännöllisesti suoraan yritykseltä itseltään. 

Yhtenä tällaisena pankkien käyttämänä tietolähteenä voidaan pitää johdon antamia 

ennusteita. Tässä täytyy toki muistaa, että pienyrityksillä ei ole useinkaan tarvittavaa 

talousosaamista kuten suurilla pörssiyhtiöillä vaihtoehtoisten tietolähteiden 

laatimiseen, minkä vuoksi luottolaitokset voivat pitää pienyrityksistä saatuja 
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vapaamuotoisia johdon raportteja vähemmän luotettavina kuin ulkopuolisen 

tilintarkastajan vahvistamia tilinpäätöksiä. (Keasey ym. 1988.)  

 

Keaseyn ym. (1988) mukaan luottolaitoksilla on tilintarkastajan varmentaman 

tilinpäätösinformaation lisäksi käytettävissään myös muita ajankohtaisempia 

tietolähteitä, kuten asiakkaan pankkitilien päivittäiset saldotiedot, kaupankäyntitiedot 

ja asiakasta koskevat toisten pankkien suositukset. Näistä tiedoista pankki voi luoda 

käsityksen asiakkaansa viimeisimmästä rahoitustilanteesta ja viime aikaisesta 

maksukäyttäytymisestä. Pankkien lainapäätöksissä tilintarkastusta 

merkityksellisempiä tekijöitä ovatkin olemassa oleva kokonaisasiakassuhde ja siitä 

aikaisemmat saadut kokemukset. Tämä toki pätee vain vanhoihin jo olemassaoleviin 

asiakassuhteisiin. Lainanantopäätöstensä tueksi pankit tarvitsevat kuitenkin aina 

myös yrityksen luottoluokituksen. (LTT-tutkimus 2006) Woolfin (1994) mukaan 

luotonantajat edellyttävät tavanomaisesti omistajayrittäjiltä henkilökohtaista vakuutta 

yhtenä luoton myöntämisen ehtona, mikä puolestaan usein turvaa riittävässä määrin 

lainan takaisinmaksun. Tässä tilanteessa mikroyritysten omistajayrittäjien asemaa 

voidaan verrata henkilöyhtiöiden yhtiömieheen, kun he joutuvat panttauksin tai 

takauksin henkilökohtaiseen vastuuseen yrityksen veloista ja muista vastuista. 

Mikroyritysten omistajien vastuu ei ole siten aina OYL:n mukaisesti rajoitettu, joten 

kynnys kirjanpidon väärinkäytöksiin voi myös olla yhtä korkea kuin 

henkilöyhtiöissä. Velkojien riski siitä, että niiden kantama vastuu kasvaisi liian 

suureksi pienosakeyhtiön tekemistä sitoumuksista, voi siten olla alhaisempi kuin 

suuremmissa osakeyhtiöissä. Toisaalta tilintarkastuksesta vapautuvien yritysten 

yrittäjistä vain noin puolet on antanut henkilötakauksia tai vakuuksia yritysten 

ottamille lainoille, kun taas yrittäjien antamien vakuuksien määrä on jonkin verran 

suurempi TilintL:n asettamien raja-arvojen ylittävissä yrityksessä. Yhtäältä 

mikroyritysten omistajien suurempi vastuu suhteessa suurempiin yrityksiin ei siten 

näyttäisi pitävän käytännössä paikkansa. Toisaalta pankit näkevät takausten 

merkityksen erillisenä tilintarkastuksesta, koska ne vain varmistavat lainan 

takaisinsaannin ongelmatilanteissa. (LTT tutkimus 2006). Tässä onkin juuri tärkeää 

huomata, että tilintarkastus antaa vain lausunnon menneestä tilikaudesta, kun taas 

tavanomaisten yrityslainojen laina-ajat voivat olla vuosia kestäviä. Tämän lainan 

takaisinmaksuun pankkien on varauduttava vakuuksilla, oli yhtiö sitten 

tilintarkastettu tai ei. 
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3.6 Tutkimusaiheeseen motivointi ja hypoteesien muodostaminen 

Tilintarkastuksen laatu on ollut ulkoisen laskentatoimen akateemisessa 

kirjallisuudessa tutkijoiden kestosuosikki jo pitkään. Tilintarkastuksen laadun 

tuomista eduista asiakasyritykselle on suhteessa tehty kuitenkin huomattavasti 

vähemmän tutkimuksia kuin itse laadusta. Aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin 

voineet osoittaa, että yritys voi hyötyä tilintarkastajan valinnasta monin tavoin muun 

muassa matalampina velkarahoituksen kustannuksina. Näin ollen on havaittavissa, 

että rahoituslaitokset arvostavat tilintarkastajan lausuntoa ja käyttävät tätä myös 

luotonantopäätöstensä tukena, erityisesti yrityksen ollessa taloudellisessa ahdingossa. 

Tilintarkastajan käyttö lisää tilinpäätösinformaation luotettavuutta, mikä antaa 

positiivisen signaalin yrityksen sidosryhmille sen toiminnasta ja näin ollen lisää 

sidosryhmien luottamusta yrityksen raportoimiin lukuja kohtaan. 

Tässä pro gradu- tutkielmassa tutkitaan tilintarkastuksen vaikutusta asiakasyrityksen 

velkarahoituksen kustannuksiin. Tilintarkastuksen vaikutusta pyritään mittaamaan 

kolmen muuttujan avulla, joita ovat tilintarkastuksen laatu, tilitarkastuskertomuksen 

muoto sekä laadukkaampana pidetyn tilintarkastusyhtiön antama lausunto. 

Tilintarkastuksen laadun mittarina käytetään binäärimuuttujaa, jonka perusteella 

tilintarkastusyhteisöt jaetaan korkeinta tilintarkastuksen laatua edustaviin 

kansainvälisiin suuryrityksiin eli niin sanottuihin Big 4- yhtiöihin ja näiden 

ulkopuolelle jäävään pienempien tilintarkastusyhteisöjen Non-Big4- yhtuöiden 

ryhmään. Tilintarkastuskertomuksen muodon muuttujana käytetään 

binäärimuuttujaa, joka jakaa tilintarkastuskertomukset vakiomuotoisiin ilman 

huomautusta tai lisätietoa olevien kertomusten ryhmään ja huomautuksen sisältäviin 

tai mukautettuihin kertomuksiin. Laadukkaan tilintarkastusyhteisön antaman 

lausunnon mittarina käytetään kahden edellisen muuttujan yhteisvaikutusta kuvaavaa 

interaktiomuuttujaa, joka siis mittaa Big 4- yhtiön tai Non-Big 4- yhtiön antaman 

kertomuksen vaikutusta yrityksen lainojen korkokuluihin. 

Tutkimuksessa odotetaan, että tilintarkastuksen laadun ja korkokulujen välillä on 

negatiivinen yhteys eli laadukkaampi tilintarkastus lisäisi luotonantajien luottamusta 

tilinpäätösinformaation enemmän kuin pienempien tilintarkastusyhteisöjen tarkastus. 

Ensimmäisen tutkimushypoteesin mukaisesti tämä näkyisi siis Big 4- yhtiöiden 
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asiakkaiden matalampina vieraan pääoman korkokustannuksina. Puhtaan 

kertomuksen ja korkokustannusten välillä odotetaan myös olevan negatiivinen 

riippuvuus. Aikaisempien tutkimusten perusteella puhdas tilintarkastuskertomus 

ilman lisätietoja tai huomautuksia pienentää korkokustannuksia ja taas vastaavasti 

huomautuksen tai mukautetun kertomuksen tilintarkastajalta saanut yritys nähdään 

luotonantajien silmissä riskisempänä sijoituskohteena kuin puhtaan kertomuksen 

saanut yritys. Tilintarkastajan silmissä riskittömämpi yhtiö joutuisi tutkimuksen 

toisen hypoteesin perusteella maksamaan korkokuluistaan vähemmän kuin 

huomautuksen saanut yhtiö. Luotonantajat suhtautuisivat siis vakavammin suuren 

konsulttiyhtiön antamaan varoitukseen yhtiön taloudellisesta tilasta kuin pienen 

tilintarkastustoimiston antamaan varoitukseen. Kolmannen tutkimushypoteesin 

perusteella laadukkaampana pidetyn tilintarkastajan antamalla puhtaalla lausunnolla 

pitäisi olla myös negatiivinen vaikutus lainarahoituksen korkokuluihin. Pro gradu- 

työn kolme tutkimushypoteesia ovat siis seuraavat: 

H1: Tilintarkastuksen laadun ja asiakasyrityksen vieraan pääoman korkokulujen 

välillä on negatiivinen riippuvuus. 

H2: Ilman lisätietoja tai muita huomautuksia annetun puhtaan 

tilintarkastuskertomuksen ja asiakasyrityksen vieraan pääoman korkokulujen välillä 

on negatiivinen riippuvuus. 

H3: Korkeampaa tilintarkastuksen laatua edustavan tilintarkastusyhteisön antaman 

puhtaan kertomuksen ja asiakasyrityksen vieraan pääoman korkokulujen välillä on 

negatiivinen riippuvuus 
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4 TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

4.1 Tutkimusaiheeseen motivointi ja hypoteesien muodostaminen 

Tämän Pro gradu- työn tutkimusaineistona käytetään Compustat ja Audit Analytics- 

yritystietokantoja, jotka koostuvat pohjoisamerikkalaisten pörssiyhtiöiden 

taloustiedoista vuosilta 2000 - 2013. Tarvittavat muuttujat poimitaan kummastakin 

tietokannasta kahdeksi matriisiksi, jotka yhdistetään yhdeksi aineistoksi 

yrityskohtaisen tunnuksen ja vuoden perusteella. Aineistojen yhdistämisessä 

käytetään siis ehtoa, jonka mukaan molemmista aineistoista on löydyttävä 

yrityskohtainen tunnus ja vuosi. Tämän ehdon perusteella osa havainnoista jää 

aineiston ulkopuolelle. Lopulliseksi aineistoksi muodostuu 88619 yrityshavainnon 

otos edellä mainituilta vuosilta. 

Tutkimusaineiston kohdealueeksi valittiin Suomen tai Euroopan sijasta Pohjois-

Amerikka empiirisen analyysin edellyttämän riittävän suuren otoskoon takaamiseksi. 

Suomessa pörssiyhtiöistä olisi saatavilla vastaavanlaiset taloustiedot, mutta koska 

kotimaisten pörssiyhtiöiden tarkastajina toimivat lähes yksinomaan Big 4- yhtiöt, ei 

vertailun tekeminen Big 4- ryhmän ja sen ulkopuolisten kilpailijoiden välillä laadun 

näkökulmasta ole käytännössä mahdollista kotimaisella aineistolla. 

Pohjoisamerikkalaisessa aineistossa vaihtelevuutta tarkastusyhtiöiden välillä sen 

sijaan riittää huomattavasti enemmän, joskin Big 4- yhtiöt ovat amerikkalaisilla 

markkinoilla myös dominoivassa asemassa. Aineistossa 54600 vuosikohtaisessa 

yrityshavainnossa tilintarkastajana on jokin neljästä suurimmasta 

tilintarkastusyhteisöstä (KPMG, Deloitte, PwC ja EY) ja 34019 havainnossa tämän 

ryhmän ulkopuolinen pienempi tilintarkastusyhtiö.  

Tutkimuksessa selitettävän muuttujan määrittämisessä käytettävät muuttujat ovat 

yrityksen lyhytaikaiset vieraan pääoman korot (XINT), pitkäaikaisen vieraan 

pääoman korot (INTC) sekä yrityksen pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat (DLTT ja 

DLC). Selittävien muuttujien määrittämisessä tarvittavat muuttujat ovat yrityksen ikä 

(AGE) taseen loppusumma eli yhteenlasketut varat (total assets AT), vieraan 

pääoman kokonaismäärä taseessa (total liabilities LT), yrityksen käyttöomaisuus 
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(property, plant and equipment PPE), yrityksen operatiivinen kassavirta (OANCF), 

tulos ennen kertaeriä (income before extraordinary items IB) sekä vaihtuvat 

vastaavat (ACT).  

Aineiston alkuperäisten muuttujien pohjalta saadaan laskettua tutkimuksessa 

tarvittavat muuttujat. Mallin toimivuuden parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi 

taseen loppusummasta ja yrityksen iästä käytetään logaritmoituja arvoja (Ln 1+AT) 

ja (Ln 1+AGE). Mallin toimivuutta pyritään parantamaan myös suhteuttamalla 

keskeiset kontrollimuuttujat taseen loppusummaan. Yrityksen velkaisuusaste 

(LEVERAGE) saadaan jakamalla vieraan pääoman kokonaismäärä (LT) taseen 

loppusummalla (AT). Myös käyttöomaisuutta mittaava tunnusluku (PPE), 

kannattavuutta mittaava tunnusluku ROA sekä operatiivisen kassavirran tunnusluku 

CFO saadaan skaalaamalla niiden alkuperäiset arvot yrityksen taseen loppusummaan. 

Yrityksen velan maksuvalmiutta (MATURITY) mitataan puolestaan jakamalla 

taseessa lyhytaikaisen vastaavien (ACT) lyhytaikaisen vieraan pääoman 

kokonaismäärällä (DLC). Yrityksen konkurssiriskiä mitataan yhtälössä puolestaan 

binäärimuuttujalla (DISTRESS), joka saa arvon yksi, kun yrityksen oman pääoman 

määrä on negatiivinen ja puolestaan arvon nolla, kun se on positiivinen.  

Tilintarkastuksen laatua kuvaava tunnusluku on binäärimuuttuja (BIG4), joka saa 

arvon yksi silloin kuin tilintarkastajana toimii Big 4- tilintarkastusyhteisö ja arvon 

nolla, kun tarkastajana on jokin muu näiden yhteisöjen ulkopuolinen pienempi 

tarkastusyhteisö. Yrityksen saaman kertomuksen muotoa kuvataan myös 

binäärimuuttujalla (NOTE), joka saa arvon yksi silloin kun tilintarkastuskertomus on 

ollut täysin puhdas ja arvon nolla mikäli tarkastuskertomuksessa on annettu 

huomautus, mahdollisia lisätietoja tai se on ollut kokonaan mukautettu. NOTEBIG 

binäärimuuttuja kuvastaa puolestaan edellä mainittujen tilintarkastuksen laadun- ja 

tilintarkastuskertomuksen muodon yhteisvaikutusta. Yrityksen taseen loppusumman 

ja iän arvojen muuttaminen logaritmoituun muotoon parantaa mallin toimivuutta 

tekemällä näistä selittävistä muuttujista normaalisti jakautuneita. Muiden 

selitettävien muuttujien skaalaaminen taseen loppusummalla parantaa myös mallin 

toimivuutta ja tekee muuttujien kerrointen analysoinnista selkeämpää.      
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4.2  Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimusmenetelmänä tässä pro gradu- työssä käytetään regressioanalyysiä. 

Tutkielmaan sisältyy kuvailevaa analyysiä ja tuloksia havainnollistavien taulukoiden 

tulkintaa. Tilintarkastuksen laadun vaikutusta yrityksen maksamien 

rahoituslaitoslainojen korkojen suuruuteen tutkitaan regressioyhtälöllä, jossa 

yrityksen maksamaa vuosikohtaista keskimääräisten rahoituslaitoslainojen 

korkoprosenttia pyritään selittämään tilintarkastuksen laadulla, jonka mittarina 

käytetään tilintarkastusyhteisön luokittelua kuvaavaa binäärimuuttujaa. Jos 

tilintarkastusyhteisöksi on valittu Big 4 -yhtiö, oletetaan tilintarkastuksen olevan 

laadukkaampaa kuin Big 4 -ryhmän ulkopuolisen tarkastusyhtiön. Big 4 -yhtiön 

kohdalla laatua kuvastava binäärimuuttuja saa arvon yksi, muutoin arvon nolla.  

Yhtälön kontrollimuuttujina käytetään yrityksen kokoa, ikää, velkaisuusastetta, 

käyttöomaisuuden määrää, operatiivista kassavirtaa, kannattavuutta, lyhytaikaisen 

rahoituslainan määrää, joilla oletetaan olevan selitysastetta yrityksen lainojen 

korkoprosentin määräytymisessä. Regressioyhtälön avulla tutkitaan, onko 

tilintarkastusyhteisöjen dikotomialla selitysarvoa asiakasyrityksen maksamiin 

vieraan pääoman kustannuksiin. Tämä tilintarkastusyhteisöjen kahtiajako heijastaa 

tilintarkastuksen laadun vaikutusta vieraan pääoman korkokuluihin.  

IR% = β0 + β1 (BIG4) + β2 (NOTE) + β3 (NOTEBIG) + β4 log(AT) +   
 
β5 log (AGE) + β6 (Leverage) + β7 (MATURITY) + β8 (PPE) + β9 (CFO) +  
 
β10 (ROA) + β11 (DISTRESS) + ε    (1) 
 
 
 
missä 

β0  = vakio 
IR% = tilikauden pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen korkokulut 
jaettuna tilikauden alun ja lopun rahoituslaitoslainojen keskiarvolla, 
BIG4 = binäärimuuttuja, joka saa arvon 1 kun kyseessä Big 4- yhtiö ja 
arvon 0 kun kyseessä jokin muu tilintarkastusyhtiö, 
NOTE = binäärimuuttuja, joka saa arvon 1 kun yritys on saanut 
mukautetun kertomuksen tai huomautuksen tilintarkastusyhteisöltään, 
ja arvon nolla kun kertomus on ollut vakiomuotoinen 
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NOTEBIG = binäärimuuttuja, joka ilmaisee tilintarkastuksen laadun ja 
tilintarkastuskertomuksen muodon yhteisvaikutusta asiakasyrityksen 
korkokustannuksin 
Log(AT) = logaritmi (1+taseen loppusumma), 
Log(AGE) = logaritmi (1+yrityksen ikä), 
LEVERAGE = vieraan pääoman määrä jaettuna vastaavien 
kokonaismäärällä, 
MATURITY = lyhytaikaisen rahoituslaitoslainan määrä jaettuna 
vieraan pääoman kokonaismääärällä, 
PPE = aineellisen omaisuuden määrä jaettuna vastaavien 
kokonaismäärällä, 
CFO = Operatiivinen kassavirta vuodelta t jaettuna edellisen vuoden 
vastaavien kokonaismäärällä 
ROA = tulos ennen kertaeriä jaettuna edellisen vuoden vastaavien 
kokonaismäärällä 
DISTRESS = Yrityksen konkurssiriski saa arvon 1, kun oma pääoma 
on negatiivinen ja arvon 0 kun oma pääoma on positiivinen. 
ε = virhetermi 

Regressioyhtälöön on lisätty tilintarkastuksen laadun vaikutusta mittaavan 

binäärimuuttujan lisäksi yllä mainitut kontrollimuuttujat, joiden on aikaisempien 

tutkimusten perusteella todettu vaikuttavan yrityksen vieraan pääoman 

korkokustannuksiin. Yrityksen kokoa mitataan logartimoidulla taseen loppusumma 

(Ln AT + 1) ja ikää logaritmoidulla iällä (Ln AGE+1). Tsain ja Huan (2009) mukaan 

luotonantajien on todettu pitävän suurempia yrityksiä pienempiriskisinä ja niillä on 

todettu olevan parempi maine velkamarkkinoilla kuin pienemmillä yrityksillä. 

Tavanomaisesti myös vanhemmat yritykset on nähty sijoitusmarkkinoilla 

riskittömämpinä sijoituskohteina kuin nuoremmat yritykset (Karjalainen 2011). 

Lisäksi yrityksen ikä toimii samalla lainasuhteen pituutta kuvaavana muuttujana. 

Ovathan vanhemmat yritykset toimineet lainamarkkinoilla pidempään ja tällöin niillä 

on myös pidempiaikaisia lainasuhteita rahoituslaitosten kanssa. Tällöin 

rahoituslaitoksilla on syntynyt kattavampi kuva näiden yritysten talouden 

kehittymisestä ja maksukäyttäytymisestä, mikä mahdollisesti alentaa lainasta 

maksettavan koron määrää. (Petersen & Rajan, 1994). Vanhemmilla yrityksillä on 

yleisesti todettu olevan matalampi korkoriski ja yleisesti paremmat luottoluokitukset 

kuin vasta toimintansa aloittaneilla yrityksillä. (Li ym 2010.) Olettaen, että 

suuremmat ja vanhemmat yritykset ovat rahoittajien näkökulmasta vähemmän 

riskisiä, yrityksen koon ja iän odotetaan saavan yhtälössä negatiiviset kertoimet. 
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Yrityksen velkaisuusaste valitaan kontrollimuuttujaksi, koska velkaisuusaste mittaa 

yrityksen riskiä ajautua konkurssiin ja maksukyvyttömyyteen rahoittajalleen. (Kim 

2011). Agenttiteorian mukaan agenttiongelma omistajien ja velkojien välillä kasvaa 

velkaisuusasteen kasvaessa ja vieraan pääoman rakenteen muuttuessa. (Jensen & 

Meckling, 1976). Vieraan pääoman rakennetta mittaavaksi kontrollimuuttujaksi 

yhtälöön asetetaan lyhytaikaisen rahoituslaitoslainojen suhde vieraan pääoman 

kokonaismäärään. Velkaisuusasteen odotetaan siis aikaisempien tutkimusten valossa 

kasvattavan vieraan pääoman kustannuksia ja taas lyhytaikaisen lainan pienentävän 

niitä (Karjalainen 2011). Aikaisemmissa tutkimuksissa yleisesti käytetty 

kontrollimuuttuja on aineellisten hyödykkeiden osuus taseen loppusummasta. 

Minnisin (2011) mukaan aineellisten hyödykkeiden määrän suhde taseeseen kertoo, 

kuinka paljon yrityksellä on rahoittajalle vakuudeksi annettavaa omaisuutta. 

Minnisin (2011) mukaan PPE luvulla on erityistä merkitystä juuri sen vuoksi että 

tilintarkastajan yksi tehtävä on varmistaa aineellisen omaisuuden arvostuksen 

varmentaminen. Aineellisten hyödykkeiden määrän taseessa oletetaan siis alentavan 

yrityksen maksamien rahoituslaitoslainojen korkoja.  

Kannattavuuden mittareiksi regressioanalyysiin on valittu operatiivinen kassavirta ja 

tulos ennen satunnaisia eriä skaalattuna taseen loppusummalla. Aikaisempien 

tutkimusten perusteella yritykset, joiden toiminta on kannattavaa ja tuottaa 

positiivista kassavirtaa selviytyvät paremmin vieraan pääoman velvoitteistaan. Tämä 

puolestaan vaikuttaa alentavasti velkojan käsitykseen yritykseen kohdistuvasta 

maksuhäiriöriskistä. (Karjalainen 2011.) 

4.3 Lopullisen aineiston rajaaminen regressioanalyysiin 

Lopullinen otos alkuperäisestä aineistosta muodostetaan alla esitettyjen rajausten 

perusteella. Alkuperäistä aineistoa kuvaavasta statistiikasta (taulukko 1 ja taulukko 

2) havaitaan, että osa muuttujista saa kirjanpidon näkökulmasta epäjohdonmukaisia 

arvoja ja joidenkin muuttujien vaihteluväli on melko laaja. Aluksi lopulliseen 

otokseen rajataan vain ne yritykset, joista löytyy havaintoarvo jokaisesta 

selitettävään ja selitettäviin muuttujiin vaikuttavista parametreista. Aineistoon 

sisällytetään vain ne yritykset, joilla on ollut havaintovuonna joko lyhyt- tai 

pitkäaikaisia korkokuluja sekä joko lyhyt- tai pitkäaikaista rahoituslaitoslainaa. 
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Kokonaan velattomia yrityksiä aineistoon ei aineistoon sisällytetä. Kirjanpidon 

mukaisia rajauksia kohdistetaan taseen loppusumman (AT), aineellisen omaisuuden 

(PPE) ja velkaisuusasteen arvoihin. Logaritmoitu taseen loppusumma poistaa jo 

itsessään alkuperäisen aineiston negatiivisen taseen loppusumman havainnot 

aineistosta. PPE tunnusluvun maksimiksi määritetään 1.0, sillä aineellinen omaisuus 

ei voi saada taseessa suurempaa arvoa kuin taseen loppusumma. 

Taulukko 1. Tutkimusmuuttujien tilastolliset ominaisuudet 

Muuttuja Minimi 
1% 
Fraktiili 

99 %  
Fraktiili 

5% 
Fraktiili 

95% 
Fraktiili Maksimi N 

Big4 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 58015 
Note 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 58015 
NoteBig4 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 58015 
Ln(Assets) 0,00 0,05 10,95 0,70 9,54 14,99 58015 
Ln(Age) 0,00 0,00 4,11 1,09 3,95 4,16 58015 
Leverage 0,00 0,06 29,11 0,15 2,61 25968,97 58015 
Maturity 0,00 0,00 0,83 0,00 0,54 1,00 58015 
PPE 0,00 0,00 2,36 0,01 1,36 325,00 58015 
CFO -2597,00 -6,52 0,38 -1,10 0,22 116,40 58015 
ROA -106444,00 -31,08 5,24 -2,23 0,24 430820,00 58015 
DISTRESS 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 58015 
                
n = havaintojen lukumäärä, Intercept = vakio, Log(Big4) =binäärimuuttuja 
tilintarkastausyhteisön mukaan, Log(Note) = binäärimuuttuja tilintarkastuskertomuksen 
muodon mukaan, Ln(AT) = luonnollinen logaritmi yrityksen taseen loppusummasta, 
Ln(Age) = luonnollinen logaritmi yrityksen iästä, Leverage = yrityksen velkaisuusaste, 
joka on saatu jakamalla yrityksen vieras pääoma taseen loppusummalla, Maturity = 
lyhytaikaisten lainojen suhde yrityksen vieraan pääoman määrään, PPE = 
käyttöomaisuuden määärä yrityksen tasearvoon nähden, CFO = Yrityksen 
operatiivinen kassavirta tasearvoon suhteutettuna, ROA = tulos ennen kertaeriä jaettuna 
edellisen tilikauden taseen loppusummalla ja DISTRESS = Yrityksen konkurssiriski 
saa arvon 1, kun oma pääoma on negatiivinen ja arvon 0 kun oma pääoma on 
positiivinen. 
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Taulukko 2. Tutkimusmuuttujien tilastolliset ominaisuudet 
Muuttuja Keskiarvo Mediaani Keskihajonta N     
Big4 0,6495 1,0000 0,4771 58015     
Note 0,5548 1,0000 0,4970 58015     
NoteBig4 0,3577 0,0000 0,4793 58015     
Ln(Assets) 5,3793 5,5506 2,6199 58015     
Ln(Age) 2,5368 2,5650 0,8916 58015     
Leverage 4,5475 0,5936 138,6967 58015     
Maturity 0,1151 0,0350 0,1821 58015     
PPE 0,5752 0,3980 1,9940 58015     
CFO -0,5335 0,0544 15,6348 58015     
ROA 18,6863 0,0098 2602,0000 58015     
DISTRESS 0,3095 1,0000 0,1548 58015     
              
n = havaintojen lukumäärä,  Intercept = vakio, Ln(AT) = luonnollinen logaritmi 
yrityksen taseen loppusummasta, Ln(Age) = luonnollinen logaritmi yrityksen iästä, 
Leverage = yrityksen velkaisuusaste, joka on saatu jakamalla yrityksen vieras 
pääoma taseen loppusummalla, Maturity = lyhytaikaisten lainojen suhde yrityksen 
vieraan pääoman määrään, PPE = käyttöomaisuuden määärä yrityksen tasearvoon 
nähden, CFO = Yrityksen operatiivinen kassavirta tasearvoon suhteutettuna ja ROA 
= tulos ennen kertaeriä jaettuna edellisen tilikauden taseen loppusummalla, 
DISTRESS = Yrityksen konkurssiriski saa arvon 1, kun oma pääoma on 
negatiivinen ja arvon 0 kun oma pääoma on positiivinen. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esitetään ensin tutkimusotosta kuvaileva statistiikka, minkä jälkeen 

käydään läpi tutkimushypoteesien tilastollinen testaaminen tällä rajatulla aineistolla. 

Lopuksi käsitellään regressioanalyysin tuloksia sekä pohditaan tutkimustulosten 

käytännön merkitystä. Tulokset esitellään hypoteesien mukaisessa järjestyksessä.  

5.1 Tutkimusotosta kuvaileva statistiikka 

Tässä tutkielmassa poikkeavat havainnot eli niin kutsutut outlier-havainnot on 

poistettu yrityksen kokoa, ikää, velan takaisinmaksunopeutta, aineellisia 

hyödykkeitä, kassavirtaa ja kannattavuutta mittaavien muuttujien jakauman 1 % ja 99 

% kohtien arvojen kohdalta. Velkaisuusaste- ja korkoprosenttimuuttujan kohdalla 

poikkeavat havainnot on poistettu 5 prosentin merkitsevyysasteen kohdalta. 

Korkoprosentin osalta tämä on perusteltu aiemmissa tutkimuksissa juuri otoksen 

vaihteluvälin järkevöittämisellä (Karjalainen 2011.) Taulukossa 1 on kuvattu 

tutkimuksessa käytettyjen yleisten tutkimusmuuttujien kuvailevaa statistiikkaa 

keskiarvon, mediaanin, keskihajonnan sekä minimin avulla. Taulukosta nähdään, että 

kaikkien tutkimusmuuttujien keskiarvon ja mediaanin arvoissa ei ole suuria eroja, 

vaan arvot ovat hyvin lähellä toisiaan. Mediaani kuvaa aineiston keskilukua ja se 

kuvaa aineistoa erityisen hyvin silloin, kun mukana on huomattavan pieniä tai suuria 

arvoja, jotka vaikuttavat keskiarvoon. Muuttujien mediaaniarvot eivät poikkea 

juurikaan keskiarvoista, joten poikkeavien arvojen vaikutus muuttujien keskiarvoihin 

on vähäinen. Tätä selittää koko- ja ikämuuttujan logaritmointi, sillä logaritmointi 

normalisoi jakaumaa ja poistaa poikkeavien havaintojen vaikutusta. Muiden 

muuttujien skaalaaminen taseen loppusummalla parantaa myös huomattavasti näiden 

muuttujien havaintojen vaikutusta yhtälössä. Lopulliseksi regressioyhtälöön 

päätyväksi aineistoksi muodostuu 39403 havainnon kokoinen aineisto. 
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Taulukko 3. Tutkimusmuuttujat lopullisessa aineistossa   
Muuttuja Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta Mediaani N 
Big4 0,0000 1,0000 0,7068 0,4553 1,0000 39403 
Note 0,0000 1,0000 0,5778 0,4939 1,0000 39403 
NoteBig4 0,0000 1,0000 0,3828 0,4861 0,0000 39403 
Ln(Assets) 0,0507 10,9449 5,7703 2,2858 5,8750 39403 
Ln(Age) 0,6931 4,1109 2,6543 0,8211 2,6390 39403 
Leverage 0,0630 2,6052 0,6348 0,3454 0,5939 39403 
Maturity 0,0000 0,8329 0,1129 0,1556 0,0482 39403 
PPE 0,0000 2,3609 0,5397 0,4109 0,4422 39403 
CFO -6,1193 0,3844 0,0026 0,2874 0,0622 39403 
ROA -30,9526 5,2431 -0,1440 1,2641 0,0177 39403 
DISTRESS 0,0000 1,0000 0,3095 0,1548 1,0000 39403 
              
n = havaintojen lukumäärä, Intercept = vakio, Ln(AT) = luonnollinen logaritmi 
yrityksen taseen loppusummasta, Ln(Age) = luonnollinen logaritmi yrityksen 
iästä, Leverage = yrityksen velkaisuusaste, joka on saatu jakamalla yrityksen 
vieras pääoma taseen loppusummalla, Maturity = lyhytaikaisten lainojen suhde 
yrityksen vieraan pääoman määrään, PPE = käyttöomaisuuden määärä yrityksen 
tasearvoon nähden, CFO = Yrityksen operatiivinen kassavirta tasearvoon 
suhteutettuna, ROA = tulos ennen kertaeriä jaettuna edellisen tilikauden taseen 
loppusummalla ja DISTRESS = Yrityksen konkurssiriski saa arvon 1, kun oma 
pääoma on negatiivinen ja arvon 0 kun oma pääoma on positiivinen. 
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5.2 Tilintarkastuksen laadun merkitys 

Ensimmäisen hypoteesin mukaisen regressioanalyysin tulokset on esitetty taulukossa 

viisi. Hypoteesin testaamiseksi laaditussa regressiossa vieraan pääoman korkokuluja 

selitetään tilintarkastuksen laadun muuttujalla sekä kontrollimuuttujilla, joiden 

oletetaan vaikuttavan vieraan pääoman korkojen suuruuteen. Tämän hypoteesin 

oletuksena on ollut, että yritykset, joiden tilintarkastus on ollut korkeampilaatuista, 

maksavat vieraan pääoman rahoituksesta pienempiä korkokuluja kuin yritykset 

joiden tilintarkastus on ollut matalalaatuisempaa. Laadun mittarina käytetään 

binäärimuuttujaa, joka saa arvon yksi kun tilintarkastusyhteisönä toimii Big 4- yhtiö 

ja arvon nolla kun tilintarkastajaksi on valittu jokin pienempi tämän ryhmän 

ulkopuolinen tilintarkastusyhteisö. Taulukosta 5 nähdään, että tilintarkastuksen 

laatua kuvaavan binäärimuuttujan kerroin on negatiivinen ja tilastollisesti erittäin 

merkitsevä. Tilintarkastuksen laatua kuvaavan muuttujan tilastollisesti merkitsevä 

negatiivinen kerroin tukee asetettua hypoteesia. Tilintarkastuksen laadun kerroin 

kertoo, että tilintarkastuksen laadun ja vieraan pääoman korkojen välillä on 

negatiivinen riippuvuus. Tämä merkitsee, että tilintarkastuksen laadun ollessa 

korkealaatuista rahoituslainojen korkokulut pienenevät.  

IR%  = β0 + β1 (BIG4) + β2 log(AT) +  β3 log (AGE) + β4 (Leverage) +  
 
β5 (MATURITY) + β6 (PPE) + β7 (CFO) + β8 (ROA) + β9 (DISTRES) +  ε (2) 
 

Huomionarvoista on, että lähes kaikki kontrollimuuttujat ovat tilastollisesti 

merkitseviä 0,1 prosentin merkitsevyystasolla vieraan pääoman korkokulujen 

muodostumista selitettäessä. Ainoastaan yrityksen vakuuksia kuvaava 

kontrollimuuttuja PPE (yrityksen käyttöomaisuus suhteutettuna yrityksen 

tasearvoon) ei saa tilastollisesti merkitsevää p-arvoa 0,1 prosentin 

merkitsevyystasolla. Kontrollimuuttujista lyhytaikaisten lainojen suhdetta yrityksen 

vieraan pääoman määrään kuvaava MATURITY, operatiivista kassavirtaa kuvaava 

CFO, konkurssiriskiä kuvaava DISTRESS sekä velkaisuusastetta mittaava 

LEVERAGE saavat regressioanalyysissä suurimmat kertoimet. Lyhytaikaisten 

lainojen määrän ollessa kokonaislainamäärästä suuri myös velkojien 

korkovaatimukset laskevat. Kasvava operatiivinen kassavirta pienentää myös 
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merkittävästi yrityksen korkokustannuksia. Vastaavasti velkaisuusasteen ja 

konkurssiriskin kasvaessa yrityksen lainojen korkokulut kasvavat voimakkaimmin. 

Tulkinnan mukaan voidaan todeta, että mikäli lyhytaikaisten lainojen osuus kasvaa 

suhteessa lainojen kokonaismäärään 10% korkokulut putoavat 2%. Vastaavasti 

yrityksen operatiivisen kassavirran kasvaessa 10%, yrityksen korkokustannukset 

putoavat 1,5 prosenttiyksikköä. Taas velkaisuusasteen kasvaessa 10% yrityksen 

korkokustannukset kasvavat 0,8%. Regression selitysaste ja korjattu selitysaste ovat 

molemmat suhteellisen matalia 8,4%, joten tämä huomioon ottaen malli ei 

välttämättä kuvaa täydellisesti yritysten vieraan pääoman korkojen muodostumista. 

Selitysasteista voidaan tulkita, että mallilla voidaan selittää aineistosta noin 8,4 % 

vieraan pääoman korkojen muodostumisesta eli verrattain vähän.  

Taulukko 5. Tilintarkastuksen laadun vaikutus yritysasiakkaan 
korkokustannuksiin   
Muuttuja Kerroin Keskivirhe t-arvo p-arvo     
Intercept 12,7445 0,1415 90,09 <0,001     
Big4 -1,0792 0,0764 -14,13 <0,001     
Ln(Assets) -0,3441 0,0179 -19,25 <0,001     
Ln(Age) -0,5533 0,0395 -14,01 <0,001     
Leverage 0,8036 0,1305 6,06 <0,001     
Maturity -2,5188 0,2065 -12,20 <0,001     
PPE 0,0663 0,0753 0,88 0,3745     
CFO 1,5130 0,1202 -12,59 <0,001     
ROA -0,2886 0,0253 11,43 <0,001     
DISTRESS 1,1915 0,1546 7,71 <0,001     
              
Intercept = vakiokerroin, Log(Big4) = binäärimuuttuja, joka saa arvon 1 kun kyseessä Big-4-yhtiö ja 
arvon 0 kun kyseessä jokin muu tilintarkastusyhtiö, Ln(AT) = luonnollinen logaritmi yrityksen 
taseen loppusummasta, Ln(Age) = luonnollinen logaritmi yrityksen iästä, Leverage = yrityksen 
velkaisuusaste, joka on saatu jakamalla yrityksen vieras pääoma taseen loppusummalla, Maturity = 
lyhytaikaisten lainojen suhde yrityksen vieraan pääoman määrään, PPE = käyttöomaisuuden määärä 
yrityksen tasearvoon nähden, CFO = Yrityksen operatiivinen kassavirta tasearvoon suhteutettuna, 
ROA = tulos ennen kertaeriä jaettuna edellisen tilikauden taseen loppusummalla ja DISTRESS = 
Yrityksen konkurssiriski saa arvon 1, kun oma pääoma on negatiivinen ja arvon 0 kun oma pääoma 
on positiivinen. 

 
Havaintojen lukumäärä 39403         
Selitysaste   8,40 %         
Korjattu selitysaste 8,38 %         
Kertoimien merkitsevyystaso 1,00 %         
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5.3 Mukautetun tilintarkastuskertomuksen ja huomautusten meritys 

Toisen hypoteesin oletuksena on, että korkokulut ovat pienemmät yhtiöillä, jotka 

ovat saaneet vakiomuotoisen ja ilman lisätietoja annetun tilintarkastuskertomuksen. 

Tässä regressioanalyysissä kertomuksen antavan yhtiön kuulumisella Big 4- 

yhtiöiden joukkoon tai sen ulkopuolelle ei ole merkitystä, vaan yhtälössä pyritään 

selvittämään tilintarkastuskertomuksen muodon vaikutusta pankkilainojen korkoihin. 

Lineaarisen regressionanalyysin selittävänä muuttujana on käytetty binäärimuuttujaa 

LAGNOTE, joka saa arvon yksi kun yhtiö on saanut vakiomuotoisen 

tilintarkastuskertomuksen ja taas arvon nolla, kun yhtiö on saanut lisätietoja 

sisältävän tai mukautetun tilintarkastuskertomuksen.  Toisen regressioanalyysin 

tulokset osoittavat, että tilintarkastuskertomuksen muotoa havainnollistavan 

binäärimuuttujan kerroin on -0,47516. Negatiivinen kerroin osoittaa, että puhtaan 

tilintarkastuskertomuksen muodon ja rahoituslainojen korkokulujen välillä on 

negatiivinen riippuvuus. Kertoimen tulkinnan mukaan yhtiö jonka 

tilintarkastuskertomus on puhdas saa markkinoilta lainaa 0,47 % pienemmällä 

lainamarginaalilla muut saman kokoluokan ja taloudellisen suorituskyvyn omaavat 

yritykset. Tilintarkastuskertomuksen muotoa kuvaavan binäärimuuttujan kerroin on 

myös tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<0,0001). Tilintarkastuskertomuksen 

muotoa kuvaavan muuttuja tilastollisesti merkitsevä negatiivinen kerroin tukee 

asetettua hypoteesia. Tulosten perusteella voidaan todeta, että asiakasyrityksen 

tilintarkastuskertomuksen ollessa vakiomuotoinen, pankit ja rahoituslaitokset 

myöntävät lainaa yritykselle merkittävästi alemmalla korkomarginaalilla kuin 

yrityksille, jotka ovat saaneet mukautetun tai huomautuksen sisältävän 

tilintarkastuskertomuksen. Taulukosta 5 nähdään, että mallin kontrollimuuttujien 

kertoimista yrityksen koko, ikä, lyhytaikaisen velan määrä, kassavita sekä pääoman 

tuottoaste saavat aikaisempien tutkimusten mukaisesti negatiiviset, tilastollisesti 

merkitsevät kertoimet. Puolestaan velkaisuusaste sekä konkurssiriskikerroin saavat 

regressioanalyysissä odotetusti positiiviset kertoimet ja ovat tilastollisesti erittäin 

merkitseviä (p<0,0001). Kontrollimuuttujista ainoastaan käyttöomaisuus ei ole 

regressioanalyysissä tilastollisesti merkitsevä. Tilintarkastuskertomuksen sisällön 

vaikutuksia tutkivan regression korjatun selitysasteen keskiarvo on 8,08 prosenttia. 

Regression selitysaste on suhteellisen matala. Voidaan siis sanoa, että malli itsessään 

selittää rahoituslainojen korkoprosenttia suppeasti.  
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Taulukko 6. Tilintarkastuskertomuksen vaikutus yritysasiakkaan 
korkokustannuksiin 
Muuttuja Kerroin Keskivirhe t-arvo p-arvo   
Intercept 12,9736 0,1581 85,46 <0,001   
Note -0,4752 0,0620 -7,66 <0,001   
Ln(Assets) -0,4768 0,0159 -30,05 <0,001   
Ln(Age) -0,5332 0,0395 -13,49 <0,001   
Leverage 0,8266 0,1309 6,06 <0,001   
Maturity -2,3062 0,2062 -11,18 <0,001   
PPE 0,0656 0,0754 0,87 0,3845   
CFO -1,3558 0,1204 -11,26 <0,001   
ROA -0,2999 0,0253 -11,85 <0,001   
DISTRESS 1,0796 0,1548 6,98 <0,001   

            
Intercept  = vakiokerroin, Log(NOTE) = binäärimuuttuja, joka saa arvon 1 kun yritys on saanut 
mukautetun kertomuksen tai huomautuksen tilintarkastusyhteisöltään, ja arvon nolla kun kertomus on 
ollut vakiomuotoinen,  Ln(AT) = luonnollinen logaritmi yrityksen taseen loppusummasta, Ln(Age) = 
luonnollinen logaritmi yrityksen iästä, Leverage = yrityksen velkaisuusaste, joka on saatu jakamalla 
yrityksen vieras pääoma taseen loppusummalla, Maturity = lyhytaikaisten lainojen suhde yrityksen 
vieraan pääoman määrään, PPE = käyttöomaisuuden määärä yrityksen tasearvoon nähden, CFO = 
Yrityksen operatiivinen kassavirta tasearvoon suhteutettuna, ROA = tulos ennen kertaeriä jaettuna 
edellisen tilikauden taseen loppusummalla ja DISTRESS = Yrityksen konkurssiriski saa arvon 1, kun 
oma pääoma on negatiivinen ja arvon 0 kun oma pääoma on positiivinen. 
            
Havaintojen lukumäärä 39403       
Selitysaste   8,08 %       
Korjattu selitysaste 8,06 %       
Kertoimien merkitsevyystaso 1,00 %       

 

 
IR%  = β0 + β1 (NOTE) + β2 log(AT) +  β3 log (AGE) + β4 (Leverage) +  
 
β5 (MATURITY) + β6 (PPE) + β7 (CFO) + β8 (ROA) + β9 (DISTRES) +  ε  (3) 
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5.4 Tilintarkastuksen laadun ja mukautetun tilintarkastuskertomuksen 

yhteisvaikutus 

Kolmannen hypoteesin mukaisen regressioyhtälön tulokset on esitetty taulukossa 7. 

Tutkielman viimeisessä regressioyhtälössä pankki- ja rahoituslainojen 

korkoprosenttia selitetään sekä tilintarkastuksen laadulla että 

tilintarkastuskertomuksen muodolla yhtäaikaisesti. Regressioanalyysin tulokset ovat 

kahden edellisen analyysin mukaisia. Taulukosta 7 voidaan nähdä. että selittävien 

muuttujien tilintarkastuksen laadun ja tilintarkastuskertomuksen muodon ja näiden 

yhdistelmää kuvaavan muuttujan kertoimet ovat tilastollisesti merkitseviä 

(p<0,0001). Muuttujien kertoimet ovat edellisten regressioanalyysien ja 

laskentatoimen akateemisen kirjallisuuden valossa odotusten mukaiset. Tuloksista on 

nähtävissä, että Big 4- yhtiön antama vakiomuotoinen kertomus pudottaa 

asiakasyrityksen korkokustannuksia keskimäärin voimakkaammin verrattuna 

tilanteeseen, jossa vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen antajana voi olla mikä 

tahansa tilintarkastusyhteisö (Big 4 tai jokin niiden ulkopuolinen 

tilintarkastusyhteisö).  

Kaikki kontrollimuuttujat ovat yhtälössä selittävien muuttujien tavoin tilastollisesti 

merkitseviä käyttöomaisuus-muuttujaa lukuun ottamatta. Kontrollimuuttujat saavat 

myös hypoteesien yksi ja kaksi tapaisesti tässäkin regressioanalyysissä odotetut 

kertoimet. Yrityksen taseen loppusumma, ikä, lyhyen velan määrä, positiivinen 

kassavirta ja kannattavuus pienentävät pankki- ja rahoituslainojen 

korkokustannuksia. Taas vastaavasti yrityksen kokonaisvelkaisuusaste ja 

konkurssiriski kasvattavat korkokustannuksia. Regression selitysaste ja korjattu 

selitysaste ovat kahden edellisen regression mukaisesti suhteellisen matalia, joten 

mallin ei voida sanoa toimivan suurelle osalle aineistoa. Toisaalta regressionanalyysi 

osoittaa toimivansa osalla aineistosta puolestaan lähes täydellisesti, mikä kuitenkin 

antaa oletuksen siitä että malli voisi toimia tietyntyyppisillä yrityksillä. 
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Taulukko 7. Tilintarkastuksen laadun ja tilintarkastusyhteisön antaman 
huomautuksen yhteisvaikutus korkokustannuksiin 
Muuttuja Kerroin Keskivirhe t-arvo p-arvo   
Intercept 13,7158 0,1649 83,16 <0,001   
Big4 -1,8015 0,1179 -15,28 <0,001   
Note -1,2612 0,1143 11,04 <0,001   
NoteBig4 1,0242 0,1354 6,07 <0,001   
Ln(Assets) -0,3481 0,0179 -19,44 <0,001   
Ln(Age) 0,5556 0,0395 -14,08 <0,001   
Leverage 0,6799 0,1307 5,05 <0,001   
Maturity -2,5977 0,2063 -12,59 <0,001   
PPE 0,0657 0,7515 0,87 0,3822   
CFO -1,4226 0,1203 -11,83 <0,001   
ROA -0,2613 0,0253 -10,32 <0,001   
DISTRESS 1,1648 0,1544 7,55 <0,001   
 
Intercept = vakiokerroin, Log(Big4) = binäärimuuttuja, joka saa arvon 1 kun kyseessä Big-4-yhtiö ja 
arvon 0 kun kyseessä jokin muu tilintarkastusyhtiö, Log(NOTE) = binäärimuuttuja, joka saa arvon 1 
kun yritys on saanut mukautetun kertomuksen tai huomautuksen tilintarkastusyhteisöltään, ja arvon 
nolla kun kertomus on ollut vakiomuotoinen,  NoteBig4 = tilintarkastuskertomuksen ja 
tilintarkastusyhteisön yhteisvaikutus, Ln(AT) = luonnollinen logaritmi yrityksen taseen 
loppusummasta, Ln(Age) = luonnollinen logaritmi yrityksen iästä, Leverage = yrityksen 
velkaisuusaste, joka on saatu jakamalla yrityksen vieras pääoma taseen loppusummalla, Maturity = 
lyhytaikaisten lainojen suhde yrityksen vieraan pääoman määrään, PPE = käyttöomaisuuden määärä 
yrityksen tasearvoon nähden, CFO = Yrityksen operatiivinen kassavirta tasearvoon suhteutettuna, 
ROA = tulos ennen kertaeriä jaettuna edellisen tilikauden taseen loppusummalla ja DISTRESS = 
Yrityksen konkurssiriski saa arvon 1, kun oma pääoma on negatiivinen ja arvon 0 kun oma pääoma on 
positiivinen. 

 

Havaintojen lukumäärä 39403       
Selitysaste   8,71 %       
Korjattu selitysaste 8,68 %       
Kertoimien merkitsevyystaso 1,00 %       

 

IR%  = β0 + β1 (BIG4) + β2 (NOTE) + β3 (NOTEBIG) + β4 log(AT) +   

 
β5 log (AGE) + β6 (Leverage) + β7 (MATURITY) + β8 (PPE) + β9 (CFO) +  
 
β10 (ROA) + β11 (DISTRES) + ε     (4) 
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5.5 Tutkimustulosten analysointi 

Sekä tilintarkastuksen laatua, että kertomuksen muodon vaikutusta mittaavien 

regressioanalyysien tulokset osoittavat, että tilintarkasta kuvaavilla parametreilla ja 

pankki- ja rahoituslainojen koroilla on negatiivinen riippuvuus. Ensimmäisen 

regression tulokset osoittavat, että tilintarkastuksen laadun kerroin on -1,07916 ja 

toisen regression tulokset puolestaan osoittavat, että vakiomuotoisen 

tilintarkastuskertomuksen kerroin on -0,47516. Ensimmäisen hypoteesin mukaisen 

regression tulokset osoittavat, että tilintarkastuksen laadun ja korkoprosentin välillä 

on hieman vanhempi negatiivinen riippuvuus verrattuna kertomuksen muotoa 

mittaavan yhtälön tuloksiin. Ensimmäisen hypoteesin regression mukaan 

laadukkaamman tilintarkastuksen valinneilla yhtiöillä on 1,08 % alemmat 

korkokustannukset kuin matalalaatuisemman tilintarkastuspalvelun ostaneilla 

yrityksillä. Esitetyt tulokset ovat myös tilastollisesti merkitseviä. Regression tulokset 

tukevat asetettua hypoteesia, joten ensimmäinen hypoteesi hyväksytään. Yritysten 

valitessa laadukas tilintarkastuspalvelu maailman suurimpien tilintarkastus- ja 

konsulttiyhtiöiden joukosta yritys saa rahoitusmarkkinoilta lainarahoitusta 

halvemmalla korolla verrattuna niihin saman kokoluokan yhtiöhin, jotka ovatkin 

valinneet tilintarkastajakseen jonkin muun tilintarkastusyhteisön kuin Big 4- 

yhteisön.  

Saadut tutkimustulokset ovat myös kontrollimuuttujien osalta tilastollisesti 

merkitseviä. Regressiomallit osoittavat, että lyhytaikaisen velan määrän suhde taseen 

loppusummaan saa korkeimman kertoimen verrattuna muiden muuttujien kertoimiin. 

Tulokset osoittavat yrityksen velan takaisinmaksukyvyn olevan merkittävin 

korkoprosenttiin vaikuttava tekijä. Toisaalta myös yrityksen konkurssiriskiä 

kuvaavaa tunnuslukua voidaan pitää toisena merkittävänä lainojen korkoon 

vaikuttavana tekijänä. Positiivisista kertoimista tämä kontrolli muuttuja saa 

suurimman kertoimen. Tulokset osoittavat myös että, yrityksen koko, ikä, 

positiivinen kassavirta ja kannattavuus vaikuttavat laskevasti yrityksen 

korkokustannuksiin. Puolestaan yrityksen kokonaisvelkaisuusaste luonnollisesti 

nostaa keskimäärin korkokustannuksia. Yhdessäkään kolmesta regressiosta yrityksen 

vakuuksille ei saatu tilastollisesti merkitsevää kerrointa. 
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Regressioiden selitysasteet osoittavat, että mallit selittävät suhteellisen heikosti 

yritysten pankki- ja rahoituslainojen korkokustannuksia. Ensimmäisen hypoteesin 

mukainen selitysaste on 8,4%, toisen 8,0% ja kolmannen 8,7%. Tilintarkastuksen 

laadun ja kertomuksen sisällön yhteisvaikutusta kuvaava yhtälö sai regressioista 

hieman korkeamman selitysasteen kuin kahden ensimmäisen hypoteesi mukaiset 

regressiot. Muuttujien selitysasteita tulkittaessa voidaan kuitenkin todeta, että osalle 

aineistosta regressiomallit toimivat erittäin hyvin vieraan pääoman muotoisen 

rahoituksen korkoja selittävinä malleina. Todennäköisesti yhtälöiden selitysastetta 

voitaisiin jatkotutkimuksissa nostaa lisäämällä mukaan muita yrityksen taloudellista 

asemaa ja tuloskuntoa kuvaavia kontrollimuuttujia. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tilintarkastuksen laadun käsitettä on peilattu laskentatoimen kirjallisuudessa 

pidemmän aikaa maailman neljän suurimman tilintarkastusyhteisön (EY, Deloitte 

KPMG, PwC) ja tämän ryhmän ulkopuolisten tilintarkastusyhteisöjen jakamien 

markkinoiden kautta. Maailman neljän suurimman tilintarkastusyhteisön työtä on 

pidetty yleisesti ottaen kilpailijoitaan laadukkaampana pääasiassa siitä syystä, että 

asiakasyritykset ovat valmiita maksamaan näille konsulttitaloille suurempia 

preemioita kuin tämän ryhmän ulkopuolisille pienille ja keskisuurille 

tilintarkastusyhteisöille (Simunic, 1980; Dopuch & Simunic; 1982, Smunic & Stein, 

1987). Tilintarkastuksen hintapreemiot ja siihen liitetty tilintarkastuksen korkeampi 

laatu herättävät väistämättä kysymyksen siitä, mitä etuja asiakasyritykset 

kalliimmalla palvelulla saavat. Yhdeksi rahanarvoiseksi eduksi kalliimman 

tilintarkastuspalvelun ostavalle asiakkaalle on laskentatoimen tutkimuksissa voitu 

määritellä halvemmat korkokustannukset rahoituslaitoksilta (Tsain ja Huan, 2009; 

Blackwell, 2008). 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia, kuinka tilintarkastuksen laatu, 

tilintarkastuskertomuksen muoto sekä laadukkaan tilintarkastusyhteisön antama 

kertomus vaikuttavat yritysten pankki- ja rahoituslainojen korkokustannuksiin. Tässä 

pro gradu- tutkielmassa tilintarkastuksen laadun mittarina käytettiin 

binäärimuuttujaa, joka saa arvon 1 kun asiakasyrityksen tilintarkastajana toimii 

kansainvälinen korkeaa tilinpäätösinformaation varmennuksen laatua edustava Big 4- 

tilintarkastusyhteisö ja taas arvon 0 kun tilintarkastajana toimii Big 4- ryhmän 

ulkopuolinen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastuskertomuksen muodon vaikutuksia 

korkokustannuksiin puolestaan tutkittiin toisella binäärimuuttujalla, joka saa arvon 1 

kun yritys on saanut vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen ja arvon 0 kun yritys 

on saanut mukautetun kertomuksen tai huomautuksen tilintarkastajaltaan. Tämän 

tutkielman tutkimushypoteeseissa ennustettiin, että tilintarkastuksen laadulla, 

vakiomuotoisella tilintarkastuskertomuksella ja näiden yhteisvaikutuksella on 

negatiivinen riippuvuus vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkokustannusten 

kanssa.  
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Tutkimusmenetelmänä tässä tutkielmassa käytettiin regressioanalyysiä. Tutkielmaan 

sisältyy myös kuvailevaa analyysiä tutkimusotoksesta havainnollistavien taulukoiden 

muodossa. Tilintarkastuksen laadun ja tilintarkastuskertomuksen sisällön vaikutusta 

vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkokustannuksiin tutkittiin 

regressioyhtälöillä, joissa korkokustannuksia on näiden selitettävien muuttujien 

lisäksi selitetty kontrollimuuttujilla, joiden oletetaan aikaisemman laskentatoimen 

kirjallisuuden perusteella vaikuttavan lainakorkojen suuruuteen. Regressioyhtälöitä 

käyttäen tarkoituksena oli tutkia, onko tilintarkastuksen laadulla ja kertomuksen 

muodolla selitysarvoa tilintarkastusasiakkaan maksamien korkojen vaihteluun 

kontrollimuuttujien lisäksi. 

Saadut tutkimustulokset osoittavat, että tilintarkastuksen laadulla, kertomuksen 

muodolla sekä sillä mikä tilintarkastusyhteisö (Big 4- tai niiden ulkopuolinen 

yhteisö) kertomuksen antaa, on vaikutusta tilintarkastetun yrityksen lainojen 

korkokustannuksiin. Regressionanalyysien tulokset ovat tilastollisesti erittäin 

merkitseviä ja vastaavat asetettuja tutkimushypoteeseja. Regressioanalyysien 

selitysasteet jäävät tosin kaikkien kolmen hypoteesin kohdalla hieman alle yhdeksän 

prosentin, mutta toisaalta hypoteesien mukaiset mallit osoittavat selittävänsä 

korkokustannuksia tietyllä osalla aineistosta erittäin hyvin. Tutkimustulokset 

osoittavat, että tilintarkastuksen laadun parantuessa pankkien- ja muiden 

rahoituslaitosten korkomarginaalit laskevat verrattuna tilanteeseen, jossa 

tilintarkastuksen laatu on matalatasoisempaa. Samalla tulokset osoittavat myös sen, 

että tilintarkastuksella on yleisestikin merkitystä luotonantajien korkovaateisiin. 

Mukautettu tai lisätietoja sisältävä kertomus nostaa selkeästi yritysten pankki- ja 

rahoituslainojen korkokustannuksia. Evidenssiä tuloksista saadaan myös sille 

tosiseikalla, että sillä mikä tilintarkastusyhteisö kertomuksen antaa, on myös 

luotonantajien näkökulmasta merkitystä. Tutkimustuloksista käy selvästi ilmi, että 

Big 4- yhtiöiden antama vakiomuotoinen kertomus laskee asiakasyritysten 

korkokustannuksia voimakkaammin verrattuna tilanteeseen, jossa vakiomuotoisen 

kertomuksen antajana voi olla sekä Big 4- yhteisö että suuria tilintarkastusyhteisöjä 

pienempi tarkastusyhteisö. Tutkimustulosten perusteella pankit ja rahoituslaitokset 

ottavat tilintarkastuskertomuksen ja sen allekirjoittavat yhteisön huomioon 

lainapäätöksiä tehdessään.  
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Tämä tutkielma tuo lisäarvoa tilintarkastuksen laadun ja sen tuomien hyötyjen 

tutkimukseen. Tilintarkastuksen laadun ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen 

korkokustannusten välistä yhteyttä ei ole tutkittu kansainvälisellä tasolla vielä kovin 

laajalti, joten tutkimusaihe on myös tästäkin syystä hyvin mielenkiintoinen. 

Erityisesti amerikkalaisten pörssiyhtiöiden kohdalla tutkimusta voisi tehdä vielä 

enemmänkin. Suomalaisista tutkijoista Karjalainen (2011) on havainnut 

tilintarkastuksen olevan yhteydessä suomalaisten mikroyritysten matalampiin 

korkokustannuksiin. Tosin tämä tutkimus on toteutettu aikana, jolloin suuremmalla 

osalla mikroyrityksistä oli mahdollista jättää tilintarkastaja valitsematta tai valita 

auktorisoiden tarkastajan sijaan maallikkotilintarkastaja. Myös Pittman ja Fortin 

(2004) osoittivat 1980-luvulla tekemässään tutkimuksessa, että suurimpien 

tilintarkastusyhtiöiden (tuolloin Big 6- yhtiöt) käyttö tilintarkastajan voi pienentää 

yrityksen lainan korkoja keskimäärin 1,43 % verrattuna yrityksiin, jotka eivät 

valinneet tilintarkastajaa suurimpien tilintarkastusyhteisöjen joukosta. 

Samansuuntaisia havaintoja ovat saaneet myös Tsain ja Huan (2009). Heidän 

mukaansa Big4- tilintarkastus pienentää julkisesti noteerattujen yritysten 

rahoituslainojen korkoja yrityksen luottoluokituksesta riippuen jopa 0,51 

prosenttiyksikköä.   

Tässä pro gradu- tutkielmassa tulokset amerikkalaisia pörssiyhtiöitä koskevassa 

aineistossa ovat samansuuntaisia kuin Karjalaisella, Pittmanilla ja Fortinilla sekä 

Tsailla ja Huanilla. Pro gradu tutkielmaa vastaava tutkimus olisi hyödyllistä toteuttaa 

myös pelkästään eurooppalaisilla ja erityisesti suomalaisella aineistolla, jossa 

yhdistettäisiin sekä pörssi että muut tilintarkastusvelvolliset listaamattomat 

osakeyhtiöt. Tutkimustyötä olisi mielekästä syventää juuri suomalaiseen aineistoon 

sen takia että vuonna 2007 Suomeen astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, jossa 

maallikkotilintarkastuksesta luovuttiin. Tämän jälkeen auktorisoidun tilintarkastajan 

valinta on ollut pakollista suuremmalle osalle osakeyhtiöitä kuin ennen 

lakiuudistusta. 

Tämän tutkielman tuloksiin liittyy kuitenkin myös rajoituksia. Tilintarkastuksen 

laadun mittarina käytetään ainoastaan tilintarkastusyhteisön kokoa, koska 

yksiselitteistä tilintarkastuksen laadun mittaria ei kuitenkaan ole olemassa (Knechel 

ym. 2013). Tilintarkastusyhteisön kuuluminen Big 4- yhtiöiden ryhmään on 
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kuitenkin osoittautunut laskentatoimen kirjallisuudessa yhdeksi konkreettisimmaksi 

tilintarkastuksen laatua indikoivaksi tekijäksi muun muassa siitä syystä, että Big 4- 

yhtiöiden perimät tilintarkastuspalkkiot ovat merkittävästi muita 

tilintarkastusyhteisöjä korkeammat. Yleisesti on voitu siis osoittaa, että Big 4- 

ryhmän perimiin palkkioihin sisältyy selkeä preemio samaa palvelua tarjoaviin 

kilpailijoihin verrattuna. Vastaus kysymykseen, miksi yritykset ovat valmiita 

maksamaan vakiomuotoisesta, tarkasti säädellystä tilintarkastuskertomuksesta 

suurempia preemioita maailma neljälle suurimmalle tilintarkastusyhteisölle, liittyy 

tutkijoiden mukaan vahvasti käsitykseen näiden yhtiöiden suorittaman 

tilintarkastustyön laadusta. Laskentatoimen tutkijoiden enemmistön käsitys on, että 

näille yhtiöille ei maksettaisi suurempia preemioita, ellei niiden varmennustyön 

uskottaisi olevan muita tilintarkastusyhteisöjä laadukkaampaa (Francis 1984, Hay 

ym. 2006). Usein tilintarkastustyön laatua on perusteltu näiden yhtiöiden kohdalla 

kilpailijoitaan edistyksellisemmillä tarkastustekniikoilla, ammattitaitoisemmalla 

henkilöstöllä ja suuremmilla resursseilla. Resursseilla tavanomaisesti viitataan 

tilintarkastajan tarkastukseen käyttämiin työtunteihin (Niemi 2004). DeAngelon 

(1981) mukaan suurempien Big 4- tilintarkastusyhteisöjen työn korkea laatu perustuu 

parempien resurssien lisäksi myös yhtiöiden riippumattomuuteen 

asiakasyrityksestään. Yleisesti on tiedossa, että näillä suuremmilla tarkastusyhtiöillä 

on enemmän asiakkaita kilpailijoihinsa nähden, jolloin taloudellisen 

riippuvuussuhteen syntyminen yhtä asiakasta kohden on paljon 

epätodennäköisempää kuin pienemmissä tilintarkastusyhtiöissä. Suurimmat 

tilintarkastusyritykset pyrkivät vahvan markkina- asemansa takaamiseksi ja 

maineensa säilyttämiseksi suorittamaan tilintarkastustyönsä aina mahdollisimman 

hyvin. (Francis & Wilson 1988.)  

Toisaalta täysin poissuljettua ei ole sekään, että nämä yhtiöt voivat hinnoitella 

palvelunsa muita palveluntarjoajia korkeammalle juuri vahvan markkina-asemassa 

tai myös brändiarvonsa vuoksi (Peel ym. 2003). Myös asiakasyrityksen 

ominaisuudet, suurimpana tilintarkastajan riski tehdä asiakasyrityksen kohdalla väärä 

johtopäätös työssään (audit failure), vaikuttavat tilintarkastuspalkkioiden 

hinnoitteluun tarkastusyhtiön näkökulmasta (Francis 2004). Asiakasyritykset 

puolestaan voivat olla kiinnostuneita Big 4- yhtiöiden palvelusta myös 

signalointitarpeidensa vuoksi. Big 4- yhtiön tarkastama tilinpäätös herättää tutkitusti 
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lainoittajissa ja muissa yrityksen sidosryhmissä selvästi enemmän luottamusta kuin 

tämän ryhmän ulkopuolisten tilintarkastusyhteisöjen varmentama tilinpäätös (Chow 

1982, Blackwell 1998). Tässä tutkielmassa käytettyjä regressioanalyysejä 

voitaisiinkin tarkentaa lisäämällä yhtälöihin esimerkiksi tilintarkastusyhteisön koko. 

Tämä ehkä voisi selittää ovatko tilintarkastusyhteisön käytössä olevat resurssit 

yleisesti lainakorkoja alentava kontrollimuuttuja. Myös asiakasyrityksen 

kompleksisuus, omistusmuoto ja hallintotapa voisivat olla toimivia 

kontrollimuuttujia. Näiden kontrollimuuttujien lisääminen parantaisi entisestään 

tutkielmassa käytettyjen mallien selitysasteita.   

Tutkielman tuloksia voidaan erityisen mielenkiintoisena tilintarkastusvelvollisten 

yritysten ja tilintarkastusyhteisöjenkin näkökulmasta. Tutkimustulokset osoittavat, 

että tilintarkastuksen laatu Big 4- yhtiöiden ja niiden ulkopuolisen 

tilintarkastusyhteisöryhmän dikotomialla mitattuna selittää tilintarkastusasiakkaan 

pankeille ja rahoituslaitoksille maksamien korkokustannusten suuruutta. Sama 

päätelmä voidaan tehdä myös tilintarkastuskertomuksen muodon perusteella. Lisäksi 

markkinoilla laadukkaaksi tunnistetun tilintarkastusyhteisön laatima kertomus 

vaikuttaa lainakorkoihin voimakkaammin kuin matalalaatuisemman 

tilintarkastusyhteisön tekemä työ. Tutkimustulosten mukaan lainamarkkinoilla 

toimivat pankit ja muut rahoituslaitokset tunnistavat tilintarkastuksen laadun, 

kertomuksen sisällön ja kertomuksen antajan merkityksen tehdessään päätöksiä 

yritysten lainoittamisesta. Tilintarkastuksen laadun ollessa epävarmempaa lainoittajat 

nostavat herkemmin korkovaatimuksiaan ja taas laadukkaan tilintarkastuksen 

kohdalla voivat laskea niitä jonkin verran. Vastaavasti mukautetun kertomuksen tai 

lisätiedoilla varustetun kertomuksen saaneiden asiakkaiden kohdalla rahoituslaitosten 

vaatimat korkomarginaalit vaikuttavat selvästi nousevan. Laadukkaaksi 

tilintarkastusyhteisöksi markkinoilla tunnistettu yhteisö voimistaa näitä vaikutuksia 

korkomarginaaleihin entisestään.  

Tilintarkastusvelvolliset yritykset voivat hyödyntää tässä tutkimuksessa saatuja 

tutkimustuloksia tehdessään päätöksiä tilintarkastuspalvelun hankinnasta. Usein 

asiakasyrityksissä tilintarkastus voidaan kokea vaivalloisena, juridisesti pakollisena 

toimenpiteenä, joka ei tuo rahassa mitattavaa arvoa. Tässä pro gradu tutkielmassa 

asian osoitetaan kuitenkin olevan toisin. Tutkielman tuloksilla voidaan vahvasti 
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osoittaa, että laadukkaammalla ja usein tällöin myös kalliimmalla 

tilintarkastuspalvelulla voidaan saavuttaa rahoitusmarkkinoilla luottamusta ja 

rahanarvoista etua mm. halvemmilla korkomarginaaleilla. Näyttöä tilintarkastuksen 

tutkimuksissa on saatu myös siitä, että tilintarkastetun asiakkaan kohdalla lainan 

ehtoja voidaan tulkita kevyemmin, mitä tämän tutkielman tulos myös tukee.  

Tutkielman tulos voi olla myös merkittävä tilintarkastusyhteisöjen näkökulmasta. 

Tilintarkastuksen eduista puhuttaessa asiakkaalle, alenevat lainakorot, kevyemmät 

lainaehdot ja kasvava luottamus pääomamarkkinoilla asiakasyritystä kohtaan, olisi 

aiheellista ottaa esiin, kun asiakasyrityksen kanssa sovitaan 

tilintarkastustoimeksiannon aloittamisesta ja erityisesti sen hinnasta. Asiakasyritykset 

voivat olla herkästi kilpailuttamassa tilintarkastustaan juuri tarkastushintojen vuoksi, 

ottamatta huomioon tarkastusyhteisön tekemän työn laatua. Tietyillä 

tilintarkastusmarkkinoilla voidaan puhuakin melkein jo hintasodasta. Juuri tällaisissa 

tilanteissa tilintarkastuksen tuomien rahanarvoisten etujen esille ottaminen olisi 

tarkastusyhteisöjen puolelta erityisen tärkeää.  

Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisikin, kuinka suureksi pankki- ja 

rahoituslainojen korkohyöty loppuen lopuksi muodostuu saman talouskunnon ja 

kokoluokan yrityksille, joista toinen käyttää korkeampilaatuista tilintarkastuspalvelua 

kuin toinen. Samalla myös yritysten tilikauden aikana maksamat 

tilintarkastuspalkkiot voitaisiin ottaa vertailuun korkosäästöjen kanssa. Olisi 

mielenkiintoista nähdä, kuinka suureksi nettohyöty kasvavien 

tilintarkastuspalkkioiden ja laskevien korkokustannusten välillä loppuen lopuksi 

muodostuisi eri tapauksissa, huomioiden erikseen pörssiyhtiöt ja listaamattomat 

yhtiöt. Tutkimus olisi myös hyödyllistä tehdä suomalaisella tai pohjoismaisella 

listaamattomia osakeyhtiöitä koskevalla aineistolla. Tietysti tässä on hyvä muistaa, 

että tilintarkastus on välttämättömyys luotettavalle tilinpäätösinformaatiolle sekä 

toimiville pääomamarkkinoille, mistä palvelun maksavalle yritykselle syntyvä 

rahoituskorkojen pieneneminen on vain yksi etu muiden tilintarkastuksesta syntyvien 

välillisten ja välittömien etujen joukossa. Näistä välillisistä hyödyistä suurinta osaa ei 

voida pukea laskentatoimen akateemisin tutkimuskeinoin suoraan rahanarvoista etua 

mittaavan yhtälön muotoon. 
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