
   Tuija Soanjärvi 
kannustaa laittamaan 

corporate governance -asiat kuntoon

Raportointi & hyvä hallinto  

VISMA SERVICES OY       
www.visma.fi/services 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää eri 
palveluratkaisuistamme. Lähetä viesti 
vsf.myynti@visma.com tai soita 010 756 40

Visma tarjoaa taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon palve-
lut myös selainpohjaisena pilvipalveluna.  Tämä mahdollistaa 
joustavan työnjaon Visman ja asiakkaan välillä. Asiakas voi 
näin itsekin osallistua työprosessiin haluamallaan tavalla. 

Taloushallinnon ohjausjärjestelmä mahdollistaa uusia tehok-
kaita toimintatapoja. Automatisoinnista huolimatta palvelui-
den laatu ja luotettavuus lepää silti jatkossakin Visman tun-
netusti ammattitaitoisen henkilöstön varassa.

Visma Services on osa pohjoismaista Visma-konsernia, jossa 
työskentelee noin 5 000 eri osa-alueiden asiantuntijaa palve-
lemassa noin 340   000 asiakasta. Suomessa Visma Services 
työllistää yli 500 taloushallinnon ammattilaista yli 20 paikka-
kunnalla. 

Visma taloushallinnon 
ulkoistamispalveluiden kärjessä

Visman kattavat
palvelualueet        

 • Laskentapalvelut

 • Tilitoimistopalvelut

 • Palkkahallinnon palvelut

 • HR-palvelut

 • Johdon ratkaisut ulkoistamiseen

 • Kansainväliset taloushallinnon palvelut

Visma Services on varma kumppani, kun taloushallinto yhä laajemmin suuntautuu automaatioon sähköisessä 
ympäristössä. Jatkamme nopeaa kasvua, alueellista laajentumista ja sovellusten 

kehittämistä nykyhetkeä ja tulevaisuutta varten. 

Tulevaisuuteen ulottuvaa 
taloushallinnon osaamista

 Ammattitaidolla ja vastuulla

• 4-TiTa.Visma.2012.indd   1 5.12.2012   12:45:23
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Mitä tulee huomioida 
yritysjärjestelyissä?

Pro-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden syventää yritys-
kauppoihin liittyvää osaamistasi. Kattavassa koulutus-
kokonaisuudessa saat ajankohtaisen ja kokonais-
valtaisen tiedon Suomen parhaimmilta yrityskaupan 
asiantuntijoilta. Koulutuspäiviin tarkoin valitut case-
esimerkit valottavat tehtyjen yrityskauppojen taustoja 
ja erityispiirteitä.

Nämä tuotteet kuuluvat Sanoma Pron  
Taloushallinnon sisältöalueeseen.

Löydät koko kattavan valikoiman osoitteesta 
www.sanomapro.fi/tyoelama/taloushallinto

Yrityskaupan Pro -ohjelma
Yritysjärjestelyiden johtaminen 

• 16.5.2013 Helsinki 

Yritysrakenteen arvonmääritys 

• 6.6.2013 Helsinki 

Yritysjärjestelyiden rahoitusedellytykset 

• 11.9.2013 Helsinki

Yrityskaupan sopimusjärjestelyt 

• 26.9.2013 Helsinki

Yritysrakenteen suunnittelu ja verotus 

• 8.10.2013 Helsinki

Yrityskaupan integraatio 

• 29.10.2013 Helsinki

Tutustu Pro-ohjelmaan ja sen yksittäisiin  
päiviin tarkemmin osoitteessa  
www.sanomapro.fi/yrityskaupan-pro-ohjelma

Suosittelemme myös
Siirtohinnoittelun dokumentointi käytännössä 

• 21.3.2013 Helsinki

Koulutuksessa pääset käytännönläheisesti harjoit-
telemaan esimerkkiyrityksen toiminto- ja riskiana-
lyysin laatimista ja saat hyvät valmiudet työssäsi 
kohdattaviin siirtohinnoittelun haasteisiin.

Tutustu ja ilmoittaudu osoitteessa  
www.sanomapro.fi/siirtohinnoittelun- 
dokumentointi-kaytannossa-koulutus
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Balanssi avaa 
    pieniä ja isoja ovia hyvään hallintoon
–  BALAnSSi PYrkii olemaan aktiivinen keskustelija paitsi 
tarkastuksen ja raportoinnin ammattilaisille myös yritysta-
louden vastuullisina päätöksentekijöinä eri rooleissa toimi-
ville, kuvaa lehteä julkaisevan Kustannus Oy Tase-Balansin 
hallituksen puheenjohtaja KHT Tapani Vuopala. 

Erityisenä kohderyhmänä hän mainitsee hallituksen jä-
senet. Kiteytyyhän uuteen nimeen ajatus liiketoiminnan ta-
sapainon saavuttamisesta luotettavan raportoinnin ja hyvän 
hallintotavan noudattamisella.  

Ei mikään helppo juttu  

– Uusi nimi kuvaa lehden monipuolista sisältöä ja puhutte-
lee laajaa kohderyhmäänsä säilyttäen yhteytensä kustantajan 
omistajayhteisöihin, jotka edustavat hyväksyttyjä tilintarkasta-
jia ja sisäisiä tarkastajia, nimihanketta vetänyt hallituksen jäsen 
ja aiempi puheenjohtaja HTM Jukka Prepula kertoo. 

Sananmukaisesti tasapainoisen lopputuloksen saavutta-
miseksi tarvittiin lukijapalautteen lisäksi lukuisten vapaaeh-
toisten luovaa ajatuksenvirtaa, strategiapohdintoja ja aikaa. 
Nimeksi jalostui kymmenien ehdotusten joukosta Balanssi – 
raportointi & hyvä hallinto.  

Laadukkaat sisällöt tarjoavat realistisia ratkaisuja 
yrityskenttään

Balanssin ”selkäranka” rakentuu säädösmuutoksista ja niiden 
vaikutusten arvioinnista . Tuore tieto parhaista käytänteistä 
avaa pykälien soveltamis- ja tulkintahaasteita  käytännössä.  

– Lehti tarjoaa laadukkaiden toimituksellisten sisältöjen 
muodossa realistisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja yritys-
kenttään. Keskeiset teemat liittyvät myös sisäisen tarkastuk-
sen ja riskienhallinnan mahdollisuuksiin palvella hallituksen 
jäseniä heidän odotustensa mukaisesti, toteaa Tapani Vuopala. 

Akuuteista aiheista luodaan kokonaisvaltaisempaa kuvaa 
nostamalla keskusteluun useampia näkökulmia. 

– Sääntelymuutoksia lähestytään yritysjohdon, omistaji-
en ja tarkastajakunnan vinkkelistä. Lukija saa myös käytän-
nönläheisiä eväitä siihen, miten uusia tai muuttuneita vaa-
timuksia on mahdollista noudattaa omassa arjen työssään, 
kertoo Jukka Prepula.

Kiinnostus hyvään hallintotapaan on kasvanut sitä mukaa 
kuin sen noudattamisen ja menestyvän liiketoiminnan välinen 
yhteys on tunnistettu. 

Prepula ja Vuopala näkevät yrityskentässä yleisemminkin 
tiedon tarvetta hyvästä hallinnosta. 

–  Listaamattomat yritykset hyötyvät tästä tiedosta kehi-
tettäessä yritystoimintaa ja arvioitaessa tuloksia aikaisempaa 
suunnitelmallisemmin. Balanssi avaa ovia listaamattomiin ja 
omistajajohtoisiin yrityksiinkin unohtamatta julkisyhteisö-
jen erityispiirteitä.

Balanssin uusia palstoja esitellään sivulla 38. 

Gasellit toivat hyviä uutisia taloudesta 
Satsaukset kasvuyrittäjyyttä tukevaan toimintaympäristöön kantavat hedelmää.  
Niin kutsutut gaselliyritykset kasvoivat Suomessa vuosina 2006–2009 nopeammin kuin 
vastaavat yhtiöt muissa Pohjoismaissa. Gaselliyritys määritellään yritykseksi, jonka kasvu 
työllisyydellä mitaten saavuttaa vähintään 20 %:n rajapyykin kolmen vuoden aikana. Reilun 
90 suomalaisgasellin loikka toi yli uutta 7 000 työpaikkaa. Tämä ilmenee Pohjoismainen 
kasvuyrityskatsaus 2012 -selvityksestä. Verotuksen arvioidaan olevan heikoin lenkki 
luotaessa kasvuyrittäjyydelle suotuisaa toimintaympäristöä. Myös nuorten yritysten 
liiketaloudellisessa osaamisessa ja rahoituksen saatavuudessa on ongelmia.

Jukka Prepula ja Tapani Vuopala odottavat Balanssin herättä-

vän laajalti kiinnostusta.

Magazine Tilintarkastus is 
now Balanssi

 
From now on, Magazine Tilintarkastus will  be pub-
lished under the new title:

B A L A N S S I  – Raportointi & Hyvä hallinto  

that can be translated as ”Balance - Reporting and good 
governance”.

The new title reflects the importance of reliable  
financial reporting and good governance when pursuing  
balance in business.

The publisher of magazine BALANSSI is a publishing 
company owned by the Finnish Institute of Authorised 
Public Accountants, the Registered Association of Certi-
fied HTM-Auditors and The IIA Finland.

KUVA: MVphotostock



TArJA SViiLi

päätoimittaja

tarja.sviili@balanssilehti.fi

Virsu lipsuu
 

EdUSkUnTA on ensitöikseen päässyt käsittelemään hallituksen esitystä uudeksi 
osuuskuntalaiksi. Se on kolmas yhtiöoikeuden puolelta tuleva lakiesitys, joka sisäl-
tää ehdotuksen toiminnantarkastusta koskeviksi säännöksiksi. 

Uudenmalliset maallikkosäännökset näkivät päivänvalon 1.7.2010 nykyisen asun-
to-osakeyhtiölain tultua voimaan. Eduskunta sai näin varmistettua, että lakiin kir-
jattiin vanhan tilintarkastuslain maallikkotarkastusta vastaava varmennusmuo-
to pienille asunto-osakeyhtiöille. Sittemmin toiminnantarkastus löysi tiensä myös 
yhdistyslakiin.   

Osuuskuntasääntelyn uudistuksessa liikkeelle panevana voimana on ollut nykyi-
nen osakeyhtiölaki, jonka myötä mm. pienet osakeyhtiöt vapautettiin tilintarkas-
tusvelvollisuudesta vuonna 2006. Osuuskuntapykälien päivityksessä virsu on kui-
tenkin lipsunut osakeyhtiölain viitoittamalta tieltä. 

Toiminnantarkastusta, kylkiäisenään varsin epämääräinen käsite ”hyvä maal-
likkotarkastustapa”, ollaan laajentamassa pieniin osuuskuntiin sen sijaan, että niil-
le olisi pienten osakeyhtiöiden tapaan jätetty mahdollisuus valita tilintarkastus va-
paaehtoisesti. 

Tilintarkastusala on alusta alkaen pyrkinyt torjumaan maallikkotarkastuksen tar-
peettomana.  Viesti siitä, että tilintarkastus voidaan suorittaa tehokkaasti ammatil-
lisia standardeja noudattaen pienemmissäkin yhteisöissä lisäämättä niiden hallin-
nollista taakkaa, on jäänyt vastakaikua vaille.  

Kysymys tilinpäätöksen oikeellisuuden varmentamisesta uskottavasti on rele-
vantti nykyisessä sääntely-ympäristön turbulenssissa. Tilintarkastuksen roolia ha-
lutaan selkeyttää ja terävöittää. Ammattimaisuuteen, riippumattomuuteen ja hyvän 
tilintarkastustavan kehittämiseen kohdistuu kasvavia odotuksia. 

Maallikkotarkastuksen vaalimiseksi yhtiöoikeuden puolella laa-
jennetaan kuitenkin säännöksiä, jotka mahdollistavat tarkastus-
työn ilman ammatillista pätevyyttä, ilman työtä ohjaavia amma-
tillisia normeja puhumattakaan elimestä, joka valvoisi työn laa-
tua. Hyvä maallikkotarkastustapa on kuten ne kuuluisat keisa-
rin uudet vaatteet, joita ei ole.  

kansikuva
Jari Härkönen

Julkaisija
Kustannus Oy Tase-Balans
Toimitusjohtaja Jukka Silvo

Kustannus Oy Tase-Balans julkaisee 
Balanssi-lehteä yhteistyössä  
HTM-tilintarkastajat ry:n,  
KHT-yhdistys – Föreningen CGR 
ry:n ja Sisäiset tarkastajat ry:n kanssa.

Toimitus
Päätoimittaja Tarja Sviili
gsm 050 566 4793
tarja.sviili@tilintarkastuslehti.fi
Osoite Fredrikinkatu 61 A, 4. krs, 
00100 Helsinki

Toimitusneuvosto
Nils Blummé
Jani Heikkala
Leena Romppainen
Pontus Troberg
Tarja Sviili

Ulkoasu ja taitto
Petteri Kivekäs, Edita Publishing Oy

ilmestymistiheys
Lehti ilmestyy v. 2013 kuusi kertaa. 
Vuosikerta 115,00 € (sis. alv 10 %), 
irtonumero 30,00 € (sis. alv 24 %). 

Tilaukset
toimitus@balanssilehti.fi 
www.balanssilehti.fi
Puh. (09) 694 4064
Fax (09) 694 9215

ilmoitusmyynti
ilmoitukset@balanssilehti.fi 

Painopaikka     
Edita Prima Oy

Kirjoituksissa esitetyt mielipiteet 
ovat kirjoittajien omia eivätkä 
edusta välttämättä yhteistyö-
järjestöjen virallista kantaa.

ISSN 2323-4695

TILAUKSET JA LISÄTIEDOT
www.edita.fi/verkkokauppa • asiakaspalvelu.publishing@edita.fi • puh. 020 450 05

JUHANI KYLÄKALLIO
OLLI IIROLA
KALLE KYLÄKALLIO

Osakeyhtiö
Alan ehdoton perusteos kattaa seikkaperäisenä käsikirjana 
koko osakeyhtiöoikeuden ja sisältää runsaasti viittauksia uuteen 
oikeuskäytäntöön.  Kirja ottaa kantaa moniin uusiin OYL:n 
tulkintatilanteisiin ja auttaa löytämään vastaukset OYL:n 
asettamiin muotovaatimuksiin. 

Viides uudistettu ja laajennettu painos ilmestyi kahtena 
niteenä, joissa molemmissa on oma laajennettu asiahakemistonsa. 
Kauttaaltaan päivitetty teos sisältää noin 100 uutta oikeustapausta 
ja 30 tuoretta viranomaiskannanottoa. 

Kirjoittajat ovat arvostettuja osakeyhtiöoikeuden asiantuntijoita, 
ja heillä on laaja käytännön kokemus yhtiöoikeuden alalta. 

1 JA 2 OSAT YHTEENSÄ NOIN 1700 SIVUA, 175 EUROA.

Uusi 
Osakeyhtiö

Paljon uutta 
oikeuskäytäntöä 

- teoksen avulla 
ratkaiset OYL:n monet 

tulkintatilanteet!
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Hyvä   
  hallintotapa
 luo pohjan bisnekselle 

TEKSTI  ///  maTTi remeS   KUVAT  ///  jari härkönen

– Hyvää hallintotapaa ja sitä koskevaa raportointia kannattaa 
hyödyntää nykyistä enemmän yritysten liiketoiminnan ja 
johtamisen kehittämisessä, sanoo Tuija Soanjärvi.

TUiJA SoAnJärVi aloitti työuransa 
Keskossa talouden ja sisäisen tarkas-
tuksen parissa ja jatkoi taloushallinnon 
johtotehtävissä TietoEnatorissa, Elisas-
sa ja Itellassa. Elokuussa 2011 hän jätti 
Itellan talous- ja rahoitusjohtajan työt 
ja siirtyi täysipäiväiseksi hallituksen jä-
seneksi.

Hallitustyöläisyys avaa näkymiä 
erilaisiin yhteisöihin 

Tällä hetkellä Soanjärvi vaikuttaa Af-
fecton, DNA:n, Metsähallituksen, Sil-
lan, Tecnotreen ja VR:n hallituksissa. 

– Hallitustyöskentelyssä viehättää 
mahdollisuus työskennellä samanai-
kaisesti hyvin erilaisten ja erilaisissa 
kehitysvaiheissa olevien organisaatioi-
den kanssa. Hallitus katsoo asioita laa-
jemmin ja ehkä myös ennakkoluulotto-
mammin kuin toimiva johto, jonka aika 

menee päivittäisten asioiden hoitoon, 
Soanjärvi toteaa.

Hänen käyntikortissaan lukee ”kaup-
pat. maisteri”, sillä hän sanoo hieman 
vierastavansa hallitusammattilainen-
nimikettä.

– Puhuisin mieluummin kokopäivä-
toimisesta hallitustyöskentelystä. Eräs 
kollega kutsuu itseään hallitustyöläisek-
si. Se saattaisi olla kansantajuinen mää-
ritelmä tästä työstä.

Hyvän hallintotapa mennyt 
harppauksin eteenpäin 

Soanjärvi tunnetaan corporate gover-
nance -asioiden vahvana puolestapu-
hujana. Hän on tyytyväinen siihen, että 
hyvä hallintotapa ja siihen liittyvä ra-
portointi ovat ottaneet melkoisia harp-
pauksia siitä, kun hän oli ensimmäistä 
kertaa laatimassa pörssiyhtiön vuosi-
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kertomuksia ja tilinpäätöksiä 1980-lu-
vun lopulla.

– Silloin kerrottiin vain suppeasti 
se, mitä tuon ajan normisto yrityksil-
tä edellytti.

Hyvän hallintotavan kehitykseen 
ovat vaikuttaneet muutokset meillä ja 
maailmalla. 1990-luvun puolivälissä 
asia nousi Suomessakin esille, kun ul-
komaiset sijoittajat kiinnostuivat suo-
malaisyhtiöistä vapautuneiden omistus-
säännösten myötä.

Soanjärvi mainitsee maailmalta tul-
leita muitakin sysäyksiä. Esimerkiksi 
EU-direktiivit ja Enron-skandaalin kal-
taiset asiat ovat hänen mukaansa tie-
tyllä viiveellä vaikuttaneet hyvää hal-
lintotapaa koskevan normiston kehi-
tykseen. 

– Hyvää hallintotapaa koskevaan 
raportointiin on vaikuttanut myös 
2000-luvulla internet.  

Tuija Soanjärven mukaan 

toiminta hallituksissa  

kehittyy oikeaan suuntaan. 

– Hallitustyö on aiempaa 

vuorovaikutteisempaa

hallituksen, toimitusjohtajan, 

talousjohdon, sisäisen ja 

ulkoisen tarkastuksen välillä.
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TUiJA SoAnJärVEn kiireisten työpäivien vastapainona on ollut suunnistus. 
Aktiivinen suunnistaja hän on ollut yli 30 vuoden ajan. Kuntorastien ohella hän 
on osallistunut alusta lähtien kansallisen tason kilpailuihin. 

Nyt 57-vuotias Soanjärvi kilpailee veteraanisarjoissa. Huhtikuusta lokakuu-
hun ulottuvalla kaudella kilpailuja on lähes viikoittain. Veteraanisarjoista hä-
nellä on useita mitaleita ja pistesijoja. Nälkää kilpailuihin riittää, sillä SM-kul-
ta palkintokaapista vielä puuttuu.

– Olen luonteeltani kilpaurheilija. Haluan olla hyvässä kunnossa. Siksi tree-
naan 5–7 kertaa viikossa ympäri vuoden.

Kilpasuunnistajalla on oltava rautainen kunto, mutta myös taitoa valita no-
pein reitti rastilta toiselle.

– Suunnistuksessa kiehtoo älyllisen ja fyysisen suorituksen yhdistäminen. 
Olen kotoisin maalta ja pidän metsässä liikkumisesta. Kaupunkisuunnistus ei 
ole niinkään minun juttuni.

Soanjärvi asuu Espoossa, mutta hänen seuransa on ollut jo pitkään Kirkko-
nummen Lynx.

Muita kuntoilulajeja Soanjärvi harrastaa vuodenajan ja säiden mukaan. Talvel-
la hän hiihtää. Kesällä peruskunto pysyy yllä lenkkeilemällä, pyöräilemällä ja sau-
vakävelyllä.  Lisäksi hän käy kerran viikossa kuntosalilla ja pilates-harjoituksissa.

Suunnistus vaatii kuntoa 
ja hyviä hoksottomia

Nykyisissä corporate governance 
-ohjeistuksissa muun muassa edellyte-
tään, että vuosikertomuksen ohella yh-
tiön nettisivuilta on löydyttävä määrä-
tyt asiat.

Pykälien noudattaminen ei enää 
riitä

Eikä kehitys ole pysähtynyt tähän. Enää 
ei riitä, että yhtiön hallinnointi ja siitä ra-
portointi järjestetään voimassa olevien 
lakien ja ohjeistusten mukaan. Nyt pi-
tää myös miettiä, miltä asiat näyttävät. 

Tuija Soanjärven mielestä hyvä esi-
merkki on viime kuukausina eri maissa 
käyty keskustelu ”veroparatiisien” käy-
töstä yhtiöiden verosuunnittelussa.

– Vaikka yrityksen toiminta olisi la-
kien mukaista, joidenkin tahojen sil-
missä se voi tuntua keplottelulta. Kul-
loinenkin ilmapiiri ja keskustelu vaikut-
tavat oleellisesti siihen, miltä asiat näyt-
tävät. Hyvällä harkinnalla aikanaan teh-
ty päätös saattaa jonkin ajan kuluttua 
näyttääkin arveluttavalta. 

– Vierastan silmänlumeraportointia 
ja arvostan yritystä, joka kertoo rehelli-
sesti, miten se aikoo kehittää vaikkapa 
riskienhallintaansa. Asioista mahdolli-
simman avoimesti kertominen luo po-
sitiivista painetta siihen, että ne myös 
laitetaan kuntoon. 

Soanjärvi kannustaa myös seuraa-
maan muiden yhtiöiden corporate go-
vernance -raportointia, sillä sieltä voi 
löytyä hyviä käytäntöjä oman yrityk-
sen tarpeisiin.

Pohja pitkäjänteiselle ja 
kannattavalle liiketoiminnalle 

Hyvä hallintotapa ja sitä koskeva rapor-
tointi ovat nykyisin etenkin listayhti-
öiden arkea. Tuija Soanjärvi on kuiten-
kin havainnut, että nämä asiat herättä-
vät yhä myös vastareaktioita.

– Suhtautuminen vaihtelee yrityksit-
täin, mutta silloin tällöin törmää asen-
teisiin, joiden mukaan näiden asioiden 
hoitamiseen käytetty aika on pois itse 
bisneksen teosta.

Hyvä hallintotapa kuuluu yrityksen 
perusasioihin, jotka ovat pitkäjänteisen 
ja kannattavan liiketoiminnan edelly-
tyksiä.

Hänen mukaansa esimerkiksi riski-
en hallinnan tai sisäisen valvonnan jär-
jestämisessä on kyse hyvistä käytännöis-
tä, jotka auttavat liiketoiminnan johta-
misessa ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Hallitustyössä Soanjärvi ei ole koke-
nut, että hyvään hallintotapaan liittyvät 
teemat olisivat ylipainossa tai että työ 
olisi muuttunut liian byrokraattiseksi.

– Joillakin hallituksen jäsenillä voi 
tästä olla toki toisenlaisiakin mielipiteitä.

Taloudellisen raportoinnin 
arviointi kehittynyt hallituksissa 

Myös taloudellisen raportoinnin luotet-
tavuuden varmentamisessa on tapahtu-
nut melkoisesti kehitystä Soanjärven 
pitkän uran aikana. Toimitusjohtaja ja 
hallitus delegoivat nämä asiat yrityksen 
talousjohdolle ja tilintarkastajille 1980- 
ja vielä 1990-luvullakin.

– Heiltä kysyttiin silmiin katsoen, 
että onhan taloudellinen raportointi 
luotettavaa ja sääntöjen mukaan tehty, 
eikä mitään yllätyksiä ole odotettavis-
sa. Sen jälkeen hallitus allekirjoitti ti-
linpäätöksen.

Nyt hallituksen ja tarkastusvaliokun-
nan jäseniltä edellytetään Soanjärven 
mukaan perusteellista paneutumista ja 
ymmärrystä taloudellisen raportoinnin 
luotettavuuden arvioinnissa. 

– Työ on nykyisin paljon vuorovai-
kutteisempaa hallituksen, toimitusjoh-
tajan, talousjohdon, sisäisen tarkastuk-
sen ja tilintarkastajien välillä. Kehitys 
on mennyt oikeaan suuntaan. 

näkökulma laajentunut 
liiketoimintaa tukeviin 
prosesseihin ja käytäntöihin 

Myös sisäisessä tarkastuksessa on ta-
pahtunut Soanjärven mukaan suuri 
muutos. 

Talousraportoinnin ja tilinpäätösten 
tarkastuksesta näkökulma on laajentu-
nut prosesseihin, käytäntöihin ja johta-

miseen, joiden avulla liiketoiminnassa 
päästään asetettuihin tavoitteisiin.

– Näkökulman laajentuminen vaatii 
sisäisiltä tarkastajilta jatkuvaa kasvua ja 
kehittymistä.

ifrS-peikkoa turha pelätä

Hallitusten tarkastusvaliokuntien rooli 
taloudellisen raportoinnin luotettavuu-
den varmistamisessa on Tuija Soanjär-
ven arvion mukaan kasvamassa. 

– Tarkastusvaliokunnissa käsitel-
lään enenevässä määrin asioita ja pro-
sesseja, joilla luvut syntyvät. Esillä on 
usein kaikkein kiperimpiä asioita, vaik-
kapa liikearvon testaukseen liittyviä ky-
symyksiä. 

Hän on havainnut, että erityisosaa-
mista vaativien asioiden vuoksi valio-
kunnan jäsenyyttä hieman vierastetaan. 
Erääksi epävarmuutta aiheuttavaksi te-

kijäksi hän nimeää   IFRS-laskentanor-
miston. 

– Pelätään, että keskustelu menee lii-
an yksityiskohtaiseksi. Kokenut yritys-
johtaja pystyy kuitenkin omaksumaan 
valiokunnassa käsiteltävät asiat. Ja oi-
kein teknisissä kysymyksissä – vaikkapa 
rahoitusriskien hallinnassa – voi pyytää 
talous- ja rahoitusjohtajaa selvittämään 
asian riittävän kansantajuisesti. 

Soanjärvi rohkaisee valiokuntien 
jäseniä hyödyntämään myös tilintar-
kastajien asiantuntemusta esimerkik-
si laskentanormistojen yksityiskohdis-
sa ja siinä, mitä jokin standardi edellyt-
tää kyseiseltä yhtiöltä.

– Tarkastusvaliokunta on hyvä paik-
ka vuorovaikutteiseen työskentelyyn. 
Vastakkainasettelun sijaan on hyvä, 
että asioita pohditaan yhdessä eri nä-
kökulmista ja löydetään niihin sopiva 
ratkaisu.  

 ”HyVäLLä 
HARKINNALLA 
AIKANAAN TEHTy 
PääTöS SAATTAAKIN 
JONKIN AJAN 
KULUTTUA NäyTTää 
ARVELUTTAVALTA.

Hänen mielestään onkin oleellista, 
että yhtiöiden hallituksissa seurataan 
entistä tiiviimmin maailmalla meneil-
lään olevia ilmiöitä ja keskustelua.

– Hallitusten jäsenten rooliin sopii 
luontevasti seurata, mitä yhteiskunnas-
sa on tapahtumassa ja millaisia vaiku-
tuksia muutoksilla voi olla kyseiselle 
yritykselle. 

rehellinen raportointi 
kannattaa

Hyvää hallintotapaa koskevassa rapor-
toinnissa on Tuija Soanjärven mieles-
tä oleellista noudattaa lakeja ja ohjeis-
tuksia. 

– Yhtiö ei voi valikoida, että se rapor-
toi vain tietyistä asioista tai kertoo niis-
tä silloin, kun ne ovat yhtiölle soveliaas-
sa vaiheessa.

Hän korostaa myös raportoinnin re-
hellisyyttä. Korulauseiden ja pintakuor-
rutuksen sijaan yrityksen tulisi uskaltaa 
kertoa myös asioista, joissa yhtiöllä on 
kehitettävää. 

V a S T a P a i n O
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Paavin ja Angelan peesissä
Amerikkalaisvetoisesti edenneessä finans-
sikriisiä koskevassa keskustelussa ja uuti-
soinnissa on USA:n varjoon jäänyt naapu-
rimaa Kanada. Olisiko maalla kuitenkin jo-
takin tarjottavaa sääntelyään ja valvontaan-
sa  tiukentaneille EU:lle ja USA:lle? 

Kysymys heräsi Kanadaan tehdyn sukulaisvierailun yhtey-
dessä viime vuonna, jolloin kävin myös Kanadan Finanssival-
vontavirastossa (OSFI) ja suurehkossa tilintarkastustoimistos-
sa. Tapaamisten aikana vahvistui tieto siitä, että ensimmäis-
täkään Kanadan dollaria ei ole tarvittu pankkitukeen. Ja että 
kanadalaiset pankit kuuluvat nyt maa-
ilman parhaiden pankkien joukkoon. 

Yhdysvalloissa Barak obamaa edel-
täneiden presidenttien aikana purettiin 
mittavaa finanssisektorin sääntelyä ja 
siihen liittyvää valvontaa.  Investointi-
pankkitoiminta vapautettiin valvonnas-
ta ja finanssisektori sai ottaa villejä ris-
kejä, keskittyä nopeasti ja kehitellä mo-
nimutkaisia rahoitusinstumentteja ja ly-
hytnäköisiä bonusjärjestelmiä. 

Vielä vuonna 2005 FED:n pääjohtaja 
Alan Greespan sanoi, ettei investointi-
pankkitoimintaa valvomaan tarvita vir-
kamiehiä vaan markkinat valvovat itse. 
Siperia on sittemmin opettanut USA:ssakin, ja nykyinen pää-
johtaja Ben Bernanke on puolustanut voimakkaasti FED:n 
roolia koko pankkisektorin valvojana.  

Hän jopa vakuutteli FEDin valvontaroolin vahvistavan sen 
”avaintehtävää” eli rahapolitiikan hoitoa. Ja nyt samaa ajat-
telua – keskuspankki voi hoitaa rahapolitiikan ohella vähin-
täänkin makrotason eli systeemiriskien valvontaa – viedään 
eteenpäin vauhdilla myös EU:ssa, jossa kansallinen valvonta 
jäi jälkeen pankkitoiminnan muuttuessa nopeasti rajat ylit-
täväksi ja kansainväliseksi toiminnaksi. 

Ensimmäisessä EU:n valvontauudistuksessa syntyi systee-
miriskikomitea, johon kuuluvat keskuspankkien ja finanssi-
valvontavirastojen sekä EKP:n johdon edustajat. Lisäsi vuonna 
2011 perustettiin kolme valvontaelintä avustamaan kansallis-
ten sääntelyelinten työn koordinointia ja varmistamaan EU:n 
sääntöjen johdonmukainen noudattaminen. Tunnetuin val-
vontaelin on Lontoossa toimiva pankkivalvontaviranomainen. 

Uudistukset vanhenivat kuitenkin tehottomina heti kä-
siin. Nyt EU-komission uudessa ehdotuksessa Euroopan kes-

kuspankki (EKP) valtuutetaan valvomaan euroalueella olevi-
en noin 6 000 pankin toimintaa. 

Järjestelyä kutsutaan yhteiseksi valvontamekanismiksi. 
Ehdotus lähtee siitä, että kaikkia euroalueen 6 000 pankkia 
valvoo yksi keskitetty elin yhteistyössä kansallisten viran-
omaisten kanssa. Harjoitus on vielä kesken, mutta toteutu-
nee tänä vuonna. 

Parempaan valvontaan ja sääntelyyn onkin varaa, mutta ei 
uuteen finanssikriisiin. Liiallista byrokratiaa pitää tietenkin 
välttää. Hyvässä sääntelyssä toimenpiteet ovat hyvin suunni-
teltuja, oikein kohdennettuja ja järkevästi mitoitettuja suh-

teessa ongelmaan. 
Seurasin Paavi Benedictus XVI:n uu-

den vuoden puhetta, jossa hieman yllät-
täen käsiteltiin talouspolitiikkaa! Tapa-
sin kolmisen vuotta sitten kollegojeni 
kanssa paavin työskennellessäni Euroo-
pan tilintarkastustuomioistuimessa. Hä-
nen mukaansa ”sääntelemätön kapitalis-
mi uhkaa maailman vakautta”. Paavi pe-
räänkuulutti ”uusia taloudellisia malle-
ja ja eettisiä säännöksiä markkinoille”. 

Niin ikään Euroopan vahvin nainen 
Angela Merkel vaati vuodenvaihteen 
puheessaan kansainvälistä yhteistyötä 
rahoitusmarkkinoiden valvontaan. Hä-

nen mukaansa vuoden 2008 talouskriisistä ei ole vieläkään 
otettu riittävästi opiksi. 

Presidentti Sauli Niinistö puolestaan nosti uuden vuoden 
päivänä esiin arvot ja mm. yhteiskunnallisen eheyden rapau-
tumisen ja ahneuden. Hyvien sääntöjen ohella kysymys on 
aina myös toiminnan periaatteista ja arvoista. 

Kanadan tapauksessa ne ovat osaltaan vaikuttaneet sii-
hen, että maa on selvinnyt kuivin jaloin finanssikriisistä. Ka-
nadan vierailulla sain kuulla, että finanssisektoriin kohdis-
tuu vähemmän säännöksiä kuin USA:ssa. Kanadalaisten toi-
mintakulttuuri ja toiminnan arvot ovat erilaiset naapurima-
han verrattuina.  

Viesti oli se, että hyvänkään säätelyn ja valvonnan määrä 
ei yksin ratkaise. Perimmiltään on kyse toimintakulttuuris-
ta, arvoista ja periaatteista. Uskon, että niin Paavi, liittokans-
leri Merkel kuin presidentti Niinistökin jakavat käsitykseni 
siitä, että taloudellisessa toiminnassa ei voi liiaksi korostaa 
aidon avoimuuden, omavastuun ensisijaisuuden, hyvää ris-
kienhallinnan ja hyvää hallinnon merkitystä. 

Olavi ala-Nissilä

 ”VARAA ON 
PAREMPAAN 
VALVONTAAN 
JA SääNTELyyN, 
MUTTA EI UUTEEN 
FINANSSIKRIISIIN.

Tilintarkastajien tutkintovalmennuksessa on painopisteenä 
valmentautuminen KHT- tai HTM-tutkinnon suorittamiseen. 
Koulutus on kehitetty KHT-Median, suurimpien KHT-yhteisöjen 
ja HTM-tilintarkastajat ry:n yhteistyönä.

Tutkintovalmennus koostuu etätehtävistä sekä useammasta 
koulutuspäivästä, joista voit valita koko paketin tai haluamasi 
yksittäiset moduulit. Valmennuksessa on KHT- ja HTM-tutkintoihin 
tähtääville osallistujille yhteisiä ja erillisiä koulutuspäiviä. Joissakin 
yhteisissä päivissä on eri tutkintojen näkökulmia huomioivia 
striimejä. HTM-tutkintovalmennukseen osallistuvat voivat valita 
joistakin koulutuspäivistä myös vain puolikkaan päivän. 

TILINTARKASTAJIEN 

TUTKINTOVALMENNUS

Hinnat:
•  1 päivä 250 € + alv.
•  ½ päivää 150 € + alv. 
•  Harjoitustenttipäivä 150 € + alv.

Kun otat vähintään kuusi 
kokonaista koulutuspäivää, saat 
pakettialennuksen 14 %.

HTM

Lue lisää! 
khtmedia.fi/koulutus

KHT-MEDIA

IFRS-perusteet  Johdanto IFRS-standardien perusteisiin 14.3.2013 x

Moduuli 1 Tilintarkastajatutkintoon valmentautuminen, hyvä 
tilintarkastustapa ja tilintarkastusalan standardit 

6.5. tai 
13.5.2013*

x x

Moduuli 2 IFRS-standardien ajankohtaisia ja keskeisiä kysymyksiä 20.-21.5. tai 
27.-28.5.2013* 

x x

Moduuli 3 IFRS-konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä 11.6. tai 
12.6.2013*

x

Harjoitustentti Valmentautuminen tutkinnon vastaustekniikkaan ja 
tutkinnossa käytettävissä olevaan aikatauluun

13.6. tai 
5.8.2013*

x

Moduuli 4 Osakeyhtiölain erityiskysymyksiä 12.8. tai 
14.8.2013*

x x

Moduuli 5 Mukautetut tilintarkastuskertomukset ja muita 
keskeisiä tutkintoaiheita

13.8. tai 
15.8.2013*

x x

Moduuli 6 Yhdistykset ja säätiöt sekä asunto- ja kiinteistö-
osakeyhtiöt

3.6.2013 x

Moduuli 7 FAS-konsernitilinpäätöksen laadinta 14.6.2013 x

Harjoitustentti Valmentautuminen tutkinnon vastaustekniikkaan ja 
tutkinnossa käytettävissä olevaan aikatauluun

5.8.2013 x

KHT

* koulutuspäivät ovat sisällöltään samoja. HTM-tutkintovalmennukseen osallistuvien toivotaan osallistuvan 
ensimmäiseen vaihtoehtoon. 

ILMOITTAUTUMISET:
koulutus@kht.fi, puh. 09 7552 2030

LISÄTIEDOT: 
Maarit Mänttäri, koulutuspäällikkö, puh. 09 7552 2032
Birgitta Hirvonen, tilintarkastusasiantuntija, puh. 09 7552 2024
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naisista koostuvilla hallituksilla on pa-
rempi kokonaiskuva ympäröivästä yh-
teiskunnasta – ja usein myös enemmän 
osaamista ja laajempia verkostoja, joi-
den avulla yritys pystyy uusiutumaan 
sekä tunnistamaan tulevaisuuden riske-
jä ja mahdollisuuksia.

Jäsenvaltiot voivat itse päättää 
sanktioista

Komission esityksen mukaan jokai-
nen EU-maa saisi itse päättää keinois-
ta ja sanktioista, joilla naisten osuutta 
pörssiyhtiöiden hallituksissa lisätään. 
Kokemuksia voi ammentaa vaikkapa 
Norjasta, jossa sukupuolikiintiöt ovat 
olleet käytössä vuodesta 2004.

Suomessa kiintiöt jakavat mielipitei-
tä. Keskuskauppakamarin varatoimitus-
johtajan Leena Linnainmaan mielestä 
itsesääntely toimii Suomessa paremmin 
kuin kiintiöt, joilla voi olla myös ei-toi-
vottuja sivuvaikutuksia.

Esimerkiksi Norjassa julkisten yhti-
öiden lukumäärä on kiintiöiden käyt-
töönoton jälkeen puolittunut. Lisäksi 
vaarana on, että pienemmät pörssiyh-

– MEidän PiTää saada nopeasti lisää 
naisia yritysten hallituksiin. Se on tär-
keää etenkin nyt, kun ajat ovat talou-
dellisesti haastavat ja väestö ikääntyy, 
EU-komissaari Viviane Reding sanoo.

Monimuotoisella hallituksella 
laajempi kokonaiskuva 

Helsingissä Hallituksen monimuotoi-
suus -seminaarissa puhuneen komis-
sion varapuheenjohtajan mukaan yhä 
suurempi osa EU:n korkeakoulutetuista 
on naisia, ja naisten osaaminen on val-
jastettava nopeasti ja täysimääräises-
ti yritysten ja yhteiskuntien käyttöön, 
mikäli Eurooppa aikoo jatkossa olla kil-
pailukykyinen.

Komissio esitti marraskuussa Redin-
gin johdolla direktiiviä, joka toisi – ta-
valla tai toisella – pörssiyhtiöiden hal-
lituksiin vähintään 40 prosenttia kum-
paakin sukupuolta vuoteen 2020 men-
nessä. Käytännössä direktiivi koskisi ar-
violta 5000 yritystä Euroopassa.

Direktiivin taustalla on ajatus hal-
litusten monimuotoisuudesta ja vah-
va usko siihen, että sekä miehistä että 

  EU-komission varapuheenjohtaja 

Viviane Reding osallistui Board Professio-

nals BPF Finlandin ja Deloitten järjestä-

mään hallituksen monimuotoisuus -semi-

naariin viime marraskuussa videon väli-

tyksellä.

  Board Professionals Finlandin puheen-

johtaja Marita Salo kuunteli europarla-

mentaarikko Sirpa Pietikäisen näkemyk-

siä. – Naisten osaaminen jää helposti 

huomaamatta, mikä estää nousua luotta-

mustehtäviin, Pietikäinen pohti. 

Monimuotoisuus
tuo erilaisia näkö-
kulmia hallitus-
työskentelyyn

HALLITUKSESSA

Hallitusammattilaisten seminaari sen vahvisti 
– debatti naiskiintiöistä on laajentunut 
monimuotoisuuteen, jolla nähdään suora yhteys 
taloudelliseen kilpailukykyyn.

TEKSTI  ///  OuTi airakSinen   KUVAT  ///  VeikkO SOmerPurO

Nyt

  Keskuskauppakamarin varatoimitus-

johtaja Leena Linnainmaa uskoo itse-

sääntelyyn. – Suomessa on enemmän nai-

sia pörssiyritysten ylimmässä johdossa 

kuin Norjassa, jossa hallitusten kokoon-

panoa säännellään sukupuolikiintiöillä. 
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Valtioneuvosto puoltaa 
sukupuolikiintiöitä
VALTionEUVoSTo ASETTUi puoltamaan EU-komission ehdotusta 
uudesta Listayhtiöiden hallitusten sukupuolikiintiö -direktiivistä edus-
kunnalle tammikuun lopulla antamassaan kirjelmässä.

Valmistelun yhteydessä ehdotuksesta järjestettiin myös laaja lausun-
tokierros. Kuulemisten perusteella ilmeni, että vaikka naisten osuuden 
lisäämisestä listayhtiöiden hallituksissa ollaan suomalaisessa yhteiskun-
nassa varsin yksimielisiä, moni pitää direktiiviä vääränä tai ainakin tur-
han järeänä keinona tavoitteen saavuttamiseksi.

Ehdotusta vastustavat muun muassa EK, Osakesäästäjien keskus-
liitto, Keskuskauppakamari, Hallitusammattilaiset ry ja Nasdaq OMX.

Valtioneuvoston mukaan direktiivillä ei välttämättä ole merkittäviä 
vaikutuksia suomalaisille listayhtiöille, jos 33,3–40 prosentin kiintiöta-
voite saavutetaan kansallisilla toimilla vuoteen 2020 mennessä. Käytän-
nössä direktiivi edellyttäisi yhtiöiltä vain hallituksen tai hallintoneu-
voston jäseniksi ehdolla olevien avointa pätevyysarviointia sekä valin-
tojen ja niiden perusteiden raportointia ja julkistamista.

Valtioneuvosto ei vielä ottanut kantaa siihen, miten direktiivin nou-
dattamista kansallisesti valvottaisiin ja millaisin seuraamuksin pörs-
siyhtiöitä pitäisi alkaa suitsia kohti tavoitetta.

Määräaikainen direktiivi tullee näillä näkymin voimaan aikaisintaan 
vuonna 2015 ja sen voimassaolo päättyisi vuoden 2028 lopussa.

tiöt jäädyttävät rekrytointinsa, jotta ne 
eivät joutuisi direktiivin piiriin.

Keskuskauppakamarin selvityksen 
mukaan itsesääntely on myös tehok-
kaampi keino lisätä naisten määrää yri-
tysten johdossa.

– Norjassa naiset ovat lähteneet kiin-
tiöiden myötä hallitusammattilaisiksi, 
jolloin on pikemminkin saatu varmis-
tettua, ettei naisista tule toimitusjohta-
jia. Suomessa on sekä talousjohtajina 
että johtoryhmän jäseninä enemmän 
naisia kuin Norjassa, Linnainmaa sanoo. 

Mahdollinen direktiivi mieluiten 
pörssin sääntöjen kautta 
voimaan 

Suomessa listayhtiöiden hallintokoo-
di (Corporate Governance) edellyttää 
pörssiyhtiöiltä nykyisin julkista perus-
telua, mikäli yhtiöiden hallituksissa ei 
ole naisjäseniä. Linnainmaan mukaan 
koodi on Suomessa kansainvälisesti kat-
sottuna poikkeuksellisen velvoittava.

Julkisen perustelemisen ikävyydestä 
kertoo se, että hallituspaikoille on alka-
nut löytyä naisia. Viime vuonna suoma-
laisten pörssiyhtiöiden hallituksissa nai-
sia oli 22 prosenttia, mikä on yli kolme 
kertaa enemmän kuin vuonna 2003. Pel-
kästään miesjäsenistä koostuvia hallituk-
sia oli enää vain pienillä pörssiyhtiöillä.

– En kannata kiintiöitä, mutta toi-
menpiteitä tarvitaan. Jos direktiivi tu-
lee – ja kun se todennäköisesti tulee – 
toivoisin, että se toimeenpannaan Suo-
messa pörssin sääntöjen kautta. Silloin 
yhtiö saisi ensin pörssiltä varoituksen.

Linnainmaan mukaan direktiivi 
mahdollistaa myös, että jäsenmaassa 
otetaan 40 prosentin sijaan käyttöön 
kolmanneksen raja, mitä hän pitää sel-
västi realistisempana tavoitteena. 

kompetenssia voi hankkia eri 
tavoin

– Mies ei tarvitse kuin harmaan puvun 
ja kaksi Kauppalehdestä lainattua fraa-
sia, ja hän menee täydestä talousasian-
tuntijana. Naisella sen sijaan voi olla 
vaikka minkäsortin koulutus – varsin-

kin jos hän on eri mieltä – nainen on vä-
hän kuin mustalainen myymässä autoa, 
europarlamentaarikko Sirpa Pietikäi-
nen läväyttää.

Vuodesta 2006 Koneen hallituksessa 
istunut Pietikäinen pitää tiedostamatto-
mia stereotypioita suurimpana esteenä 
naisten hallitusuralle. Naisten pätevyy-
det jäävät helposti huomaamatta, vaikka 
naisella olisi vähintään yhtä paljon ko-
kemusta liike-elämästä ja erilaisista joh-
totehtävistä kuin miehelläkin.

Koneen hallituksessa tasapaino on 
löytynyt, ja hallituksen riveihin on saa-
tu myös kansainvälistä osaamista.

– Monimuotoisuus vahvistaa halli-
tusta sitä kautta, että pystymme katso-
maan eri ikkunoista ulos, emmekä vain 
yhdestä ja samasta ikkunasta. Ylipäänsä 
diversiteetti lisää yhteiskunnan voima-
varojen käyttöä. Jos hallituksissa ja joh-
topaikoilla on enemmän miehiä, helpos-
ti osa lahjakkuudesta hukataan. 

Hallitustyöskentelyssä tarvitaan vah-
vaa liikkeenjohdon kokemusta ja talous-
hallinnon osaamista, mutta Pietikäinen 
muistuttaa, että käytännössä osaamisen 
voi hankkia useilla eri tavoilla.

– Tottakai hallituksen jäsenen pitää 
tietää, miten päin tasetta pidetään käsis-
sä ja ymmärtää riskiarviot. Sen tiedon 
voi kuitenkin hankkia monessa eri yh-
teydessä. Sitä paitsi taseen lukeminen 
täytyy opetella moneen kertaan, koska 
kirjanpitosäännöt muuttuvat niin usein. 

Tasapaino riippuu 
liiketoiminnasta

Tutkijat eivät ole pystyneet osoitta-
maan yksiselitteisiä hyötyjä, joita halli-
tuksen monimuotoisuudesta seuraa. Se, 
mikä toimii yhdessä yhtiössä, ei välttä-
mättä sovi toisaalle. 

– Näyttäisi, että monimutkaisissa laa-
joilla maantieteellisillä alueilla toimi-
vissa yrityksissä hallituksen monimuo-
toisuudesta on hyötyä. Jos toiminta on 
yksinkertaista, hallituksen kokoonpa-
noon ei välttämättä kannata hakea mo-
nimuotoisuutta, osakasneuvoston pu-
heenjohtaja outi ukkola Deloitte Suo-
mesta kertoo. 

Ukkolan mielestä monimuotoisuus 
voi vaikeuttaa hallituksen yhteen hit-
sautumista, mutta toisaalta erilaiset 
näkökulmat tarjoavat mahdollisuuden 
tunnistaa riskejä ja välttää karikot, joi-
ta kapeamman pohjan hallitus ei välttä-
mättä näkisi. Ennakointikyky on nous-
sut entistä tärkeämmäksi maailmassa, 
jossa yrityksen maine voi kolhiintua ää-
rettömän nopeasti ja laajasti sosiaalises-
sa mediassa.

Hyvän hallinnon, kestävän kehityk-
sen ja kannattavan bisneksen välillä pii-
leekin yhteys.

– Enää ei puhuta maineen hallin-
nasta vaan puhtaasta arvon luomises-
ta. Kyse on siitä, voiko monimuotoinen 
hallitus paremmin luoda arvoa. Se, että 
asiat tekee hyvin, vaikuttaa kassavirtaan 
myös tulevaisuudessa, Ukkola sanoo.

kannustava viesti organisaation 
kaikille jäsenille 

Paitsi että hallituksen monimuotoisuus 
on osa hyvää hallintoa, Ukkolan mieles-
tä se antaa selkeän viestin myös yrityk-
sen sisälle siitä, että kaikilla on mahdol-
lisuudet edetä organisaatiossa.

Monimuotoisuus kannattaa nähdä 
myös mahdollisimman laajasti – erilais-
ten näkökulmien kirjona, jolloin päätök-
sen tekijöiksi kannattaa nostaa molempi-
en sukupuolten lisäksi ihmisiä, joilla on 
erilaisia taitoja ja kontakteja sekä ymmär-
rystä erilaisista kulttuureista ja markki-
noista tai vaikkapa sukupolvista.  

Board Professionals Finland ja Deloitte & 
Touche Oy järjestivät hallituksen moni-
muotoisuus -seminaarin yhteistyössä Hel-
singissä 23.11.2012. 

  – Monimutkaisissa, laa-

joilla maantieteellisillä 

alueilla toimivissa yrityk-

sissä hallituksen moni-

muotoisuudesta on hyö-

tyä, Deloitte Suomen osa-

kasneuvoston puheenjoh-

taja Outi Ukkola sanoo.

  Norsk Institutt for  

Styremedlemmer -järjes-

tön toimitusjohtaja Turid 

Solvang pitää sukupuo-

likiintiöitä hyvänä väli-

neenä lisätä monimuotoi-

suutta. 
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SAnoMA oYJ pokkasi marraskuussa 
PBF Hallitustimantti -palkinnon tun-
nustuksena määrätietoisesta ja pitkä-
jänteisestä monimuotoisuuden edis-
tämisestä. Hyvää hallitustyöskentelyä 
edistävän naisverkoston Board Profes-
sionalsin tunnustuspalkinto jaettiin nyt 
neljättä kertaa.

– Meille monimuotoisuuden taustal-
la on ihan puhdas taloudellinen intressi 
hoitaa asiat paremmin kuin ennen, Sa-

Sanomalle tunnustusta 
       monimuotoisuudesta
Sanoma Oyj:n määrätietoinen työ hallituksen monimuotoisuuden 
edistämiseksi noteerattiin Hallitustimantti-palkinnolla. 

noman hallituksen puheenjohtaja vuo-
rineuvos Jaakko Rauramo sanoi. 

Käytännössä naisten etenemistä hal-
litukseen ja johtotehtäviin on edistetty 
tietoisesti muun muassa kiinnittämäl-
lä huomiota koulutusvalintoihin sekä 
varmistamalla, että valintatilanteissa 
on aina tarjolla sekä mies- että naiseh-
dokkaita. 

Monimuotoisuutta voi Rauramon 
mukaan edistää myös yrityksen sisäisis-

sä verkostoissa, joihin kutsutaan osallis-
tumaan sekä miehiä että naisia. Murros-
ten kourissa olevalla media-alalla laaja-
alaisesta osaamisesta ja erilaisista näkö-
kulmista on kiistatta hyötyä.

– Meidän menestyksemme riippuu 
päätöksistä, henkilövalinnoista, yritys-
ostoista ja investoinneista. Tarvitsemme 
hallitukseen ihmisiä, jotka ymmärtävät, 
mitä erilaiset asiat merkitsevät tulevai-
suuden epävarmuudessa, Rauramo sanoo. 

 

  – Murroksen kourissa ole-

valla alalla hallitukseen kannat-

taa hankkia laaja-alaista osaamista 

ja ihmisiä, jotka pystyvät luotaa-

maan epävarmaa tulevaisuutta eri 

näkökulmista, totesi Sanoma Oyj:n 

hallituksen puheenjohtaja Jaakko 

Rauramo.

tuo taloudellisen raportoinnin akuutit 
kysymykset hallitustyön keskiöön
Uuden Balanssin Hallituksessa nyt -palsta pitää hallitustyön ammattilaiset 
ajantasalla taloudellista raportointia koskevista sääntely-ympäristön muutoksista. 

Näkökulmana se, miten valmistautua muutoksiin ja kuinka jalkauttaa uudet 
säännökset hallitus- ja tarkastusvaliokuntatyöhön. 

Tutustu Balanssiin lähettämällä esim. oheisella 
tilauskortilla pyyntö postittaa maksuton näytenumero 
haluamaasi osoitteeseen. 

Näytenumeron voi tilata myös osoitteesta: 
toimitus@balanssilehtii.fi

 

www.balanssilehti.fi
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TUTkiMUS- JA kehittämistoiminnan 
lisävähennys ja yksityisen sijoittajan si-
joitusvähennys (ns. t&k- ja businesen-
kelivähennykset) ovat määräaikaisia ja 
ajoittuvat verovuosille 2013–2015. Toi-
sin kuin t&k -vähennys, businesenke-
livähennys tulee voimaan vasta Euroo-
pan komission hyväksynnän jälkeen. 

Avoimeksi jääneitä kysymyksiä 
Kannustimien käyttöönotosta tehtiin 
päätös pääministeri Kataisen hallituksen 
kehysriihessä maaliskuussa 2012. Riihes-
sä sovittiin myös, että listaamattomiin pk-
yrityksiin tehtävien sijoitusten hankin-
tameno-olettama nostetaan määräajaksi 
50 prosenttiin. Lisäksi sovittiin, että eri-
tyisen patentoinnin verokannustimen 
käyttöönoton mahdollisuutta selvitetään. 

Korotetun hankintameno-olettaman 
tulevaisuus on tätä kirjoitettaessa epäsel-
vä. Myöskään patentoinnin verokannus-
timen käyttöönotosta ei ole tehty päätök-
siä. Työ- ja elinkeinoministeriö on kui-
tenkin laatinut 2012 joulun alla selvityk-
sen, jossa ehdotetaan kannustimen käyt-
töönottoa. Asiaa selvitetään parhaillaan 
myös valtiovarainministeriössä.

yritysten kasvua ja 
innovatiivisuutta tue-
taan tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan 
lisävähennyksen ja yksi-
tyisen sijoittajan sijoitus-
vähennyksen avulla. 

Harkinnassa merkitystä voi olla esi-
merkiksi saatavan tuen määrällä ja ajal-
lisella kestolla. On lisäksi hyvä ottaa 
huomioon, että verotuksen t&k -vähen-
nys voi jäädä vain kolmen vuoden mää-
räaikaiseksi kannustimeksi. Verotuki-
vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos han-
ke on jo aloitettu ennen lain voimaan-
tulopäivää eli 31.12.2012 tai tätä aiem-
min tai kyseessä on taloudellisissa vai-
keuksissa oleva yritys. 

Tukien vaikutus kirjanpidon ja 
verotuksen tuloksenlaskentaan  

Suoran ja verotuen vertailun kannal-
ta merkitystä voi olla myös sillä, miten 
eri tuet vaikuttavat kirjanpidon ja ve-
rotuksen tuloksenlaskennassa. Verotu-
ki ilmeisesti ei ole kirjanpitosidonnai-
nen erä vaan ainoastaan veroilmoitus-
lomakkeella huomioon otettava vähen-
nys, josta aiheutuu eroa verotuksen ja 
kirjanpidon välillä. 

Verovähennys voi toisaalta lisätä yrityk-
sen pääomia ja jakokelpoisia varoja ja toi-
saalta lisätä verotuksessa vahvistettavan 
elinkeinotoiminnan tappion määrää. Ve-
rotuksen tappion avulla voidaan pienen-
tää yhteisöveron määrää tulevaisuudessa. 

Suorat yritystuet puolestaan ovat 
säännönmukaisesti veronalaista tuloa, 
ja suoraan tukeen kohdistuu verorasi-
tus, jos toiminta on joka tapauksessa voi-
tollista. Lisävähennystä ei voi tehdä saa-
dusta konserniavustuksesta.

Yrityksellä näyttövelvollisuus 
vähennyksen edellytyksistä

Näyttövelvollisuus verovähennyksen 
edellytyksistä on selkeästi asetettu yri-
tyksille. Jos edellytyksistä on vähänkään 
epäselvyyttä, asia kannattaa varmistaa 
Verohallinnolta ennen hankkeen aloit-
tamista hakemalla siitä ennakkotieto. 

Verotuen edellytysten selvittely jäl-
kikäteen voi tulla kalliiksi ja olla työläs-
tä. Samasta syystä huomiota tulee kiin-
nittää myös riittävän ajantasaisen doku-
mentaation laatimiseen tuen edellytyk-
sistä. Verohallinnon on tarkoitus antaa 
tuesta tarkempaa ohjeistusta.

Kasvun 
kannustimia 
verotuksessa

kAnnUSTiMELLA on tarkoitus turva-
ta ja edesauttaa yritysten pääoman ja lii-
ketoimintaosaamisen saantia. Kannus-
timen merkitys yritysten kasvun tuki-
jana jää nähtäväksi, koska sen käyttöala 
on rajoitettua ja kysymys on vain pää-
omatulon jaksottamisedusta eikä lopul-
lisesta vähennyksestä sijoittajana toimi-
valle Suomessa yleisesti verovelvollisel-
le luonnolliselle henkilölle. 

Pienten listaamattomien 
osakeyhtiöiden tuki  

Oikeutettuja verotuksen kautta tuettuun 
rahoitukseen ovat elinkeinotoimintaa 
harjoittavat listaamattomat pienet osake-
yhtiöt ja vastaavat Euroopan talousalu-
eelle rekisteröityjen yhtiöiden sivuliik-
keet, joilla on vähemmän kuin 50 työnte-
kijää ja joiden taseen loppusumma tai lii-
kevaihto on enintään 10 miljoonaa euroa. 

Lisäksi yhtiön tulee olla ns. uusi eli 
sen merkitsemisestä kaupparekisteriin 
tulee olla sijoituksen tekohetkellä ku-
lunut enintään kuusi vuotta. Näin esi-
merkiksi toiminnan aloittaminen lepää-
vässä valmisyhtiössä saattaa muodostua 
tuen esteeksi. 

Yhtiö ei myöskään voi olla toimintaa 
jatkamaan perustettu yhtiö. Sijoituksen 
saajayhtiöllä tulee olla todellinen tuen 
tarve; tuen saanti yleensä estyy, jos se 
on esimerkiksi jakanut varojaan muus-
sa muodossa kuin osinkoina. Verotuki 
on vaihtoehtoinen suorille tuille.

Vähennys kohdeyhtiöön 
sijoitetusta uudesta 
osakepääomasta 

Verotuettua rahoitusta ei voida yleises-
ti ottaen hankkia yhtiön aikaisemmalta 
omistajalta eikä yhtiön tai sen osakkai-
den lähipiiriin kuuluvalta henkilöltä. 
Sijoittajan omistuksen kohdeyhtiössä 
tulee jäädä alle 50 prosentin. Sijoitus ei 
saa tuottaa hänelle määräysvaltaa eikä 
muista omistajista poikkeavia taloudel-
lisia oikeuksia. 

TUTKIMUS- JA KEHITTäMISTOIMINNAN 
LISäVäHENNyS 

TUTkiMUS- JA kehittämistoiminnan 
vähennys on suunnattu kaikenkokoisil-
le elinkeinotoimintaa harjoittaville koti-
maisille osakeyhtiölle ja osuuskunnille 
sekä vastaaville ulkomaisten yhteisöjen 
sivuliikkeille. Ne saavat vähentää veron-
alaisesta elinkeinotulostaan ylimääräi-
senä vähennyksenä niiden omassa tut-
kimus- ja kehittämistoiminnassa synty-
neitä palkkamenoja vastaavan määrän. 

Vähennyksen verovuosikohtainen 
määrä on vähintään 15 000 euroa ja 
enintään 400 000 euroa. Verotuen ve-
rovuosikohtainen enimmäismäärä on 
näin ollen 98 000 euroa 24,5 %:n yhtei-
söverokannalla laskettuna.

T&k -vähennykselle tarkat ehdot  

Lainsäätäjä on asettanut t&k -vähennyk-
selle useita, varsin yksityiskohtaisiakin 
edellytyksiä. Nämä tulee selvittää huo-
lella riittävän hyvissä ajoin ennen t&k 
-projektin tai -hankkeen aloittamista. 

Huomiota tulee kiinnittää muun mu-
assa siihen, onko harjoitettu toiminta ve-
ropykälissä tarkoitettua t&k -toimintaa 
eli lähtökohtaisesti perustutkimusta, 
teollista tutkimusta ja kokeellista kehit-
tämistä, joilla systemaattisesti tavoitel-
laan tiedon lisäämistä tai tiedon käyttä-
mistä uusien sovellusten löytämiseksi. 

Verotuettuna hankkeena pidetään hal-
lituksen esityksen perustelujen mukaan 
ajallisesti rajattua ja tavoitteellista tutki-
mus- ja kehittämistoiminnan toimenpitei-

yKSITyISEN SIJOITTAJAN SIJOITUSVäHENNyS

den kokonaisuutta. Verovähennyksen voi 
kuitenkin saada harjoitetun t&k -toimin-
nan perusteella silloinkin, kun toiminnan 
tuloksena ei synny aineetonta omaisuut-
ta eli kun projekti epäonnistuu.

Palkkojen vähennyskriteerit 

Vähennyksen voi saada vain yrityksen 
omille työntekijöille välittömästi mak-
setuista palkoista, ei esimerkiksi alihan-
kintana toiselta yritykseltä ostetuista 
töistä. Myöskään kaikenlaisista omille 
työntekijöille maksetuista palkoista vä-
hennystä ei voi saada. 

Esimerkiksi työsuhdeoption perus-
teella saatu ja työsuhdelainan korkona 
verotettava ansiotulo ovat vähennyksen 
ulkopuolella kuten myös palkan sivu- 
kulut.  Jos sama henkilö tekee osittain  
t&k-hankkeeseen kohdistuvaa tutkimus-
ta ja osittain muunlaista työtä, muusta 
työstä maksetun palkan osa on erotelta-
va pois vähennyksen perusteesta. 

Suoraa tukea vai verotukea? 

Jos verotuen kriteerit täyttyvät, tu-
lee vielä harkittavaksi, voidaanko ja 
kannattaako hankkeelle hakea koko-
naan tai osittain suoraa tukea verotu-
en asemasta. Verotuki ei sinänsä sulje 
pois suoran yritystuen käyttöä samaan 
hankkeeseen, mutta estää suoran tuen 
käytön niihin palkkakustannuksiin, 
joista tehdään verotuksen lisävähennys. 

Sijoituksen tulee olla uuden osake-
pääoman muodossa, ja sijoittajalle tulee 
antaa vastikkeeksi uusia osakkeita. Sijoi-
tus voidaan tehdä vain rahassa. 

Yksittäinen sijoittaja saa vähentää ve-
rovuoden pääomatulostaan määrän, joka 
vastaa 50 prosenttia hänen kohdeyhtiöön 
verovuonna sijoittamansa uuden osake-
pääoman määrästä. Vähennyksen määrä 
on verovuonna vähintään 5 000 ja enin-
tään 75 000 euroa yksittäistä yhtiötä kohti. 

katto yksittäiselle sijoitukselle 
ja verotuettujen sijoitusten 
kokonaismäärälle 

Näin ollen yksittäisen sijoittajan sijoi-
tus yksittäiseen yhtiöön voi olla 10 000–
150 000 euroa vuodessa. Yksittäinen yh-
tiö voi ottaa vastaan verotuettuja sijoi-
tuksia enintään 2 500 000 euroa kalente-
rivuoden aikana. Verotuettuja sijoituk-
sia on siis mahdollista hankkia useam-
malta sijoittajalta. 

Käytännössä sijoituksia vastaanotta-
van yhtiön on sovitettava nämä kriteerit 
yhteen pääoma- ja omistusrakenteensa 
kanssa. Verotuetun sijoituksen tehneel-
tä henkilöltä voitaneen kuitenkin hank-
kia verotukea menettämättä muuta ra-
hoitusta, joka on velkaehtoista tai kirja-
taan esimerkiksi sijoitetun vapaan pää-
oman rahastoon. 

Verotuen edellytyksenä on, että sijoi-
tuksen saanut yhtiö laatii liiketoimin-
tasuunnitelman, jonka perusteella voi-
daan luotettavasti arvioida yhtiön tule-
vaisuuden näkymät. Lisäksi yhtiön ja si-
joittajan on laadittava irtaantumissuun-
nitelma osakkeista luopumisesta. Vero-
hallinto tulee antamaan tuesta tarkem-
paa ohjeistusta. 

Asianajaja, VT Eija kui-
visto toimii veroasiantun-
tijana Asianajotoimisto 
Krogerus Oy:ssä. Hän on 
myös suorittanut Kauppa-
kamarin hyväksytty halli-
tuksen jäsen -tutkinnon.

EIJA KUIVISTO
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JOSEFIN BJöRKLUNd, MIKKO REINIKAINEN

Uusi arvopaperi-
markkinalaki – 

vaikutukset hallitus-
työskentelyyn

Itsesääntelyn tuntemus korostuu tulkittaessa lain mukaista 
hyvää arvopaperimarkkinatapaa. Laajentunut mahdollisuus 

antaa johdon osavuotinen selvitys voi tuoda muutoksia 
tarkastusvaliokunnan vuosikelloon. 

Arvopaperimarkkinasäännösten uu-
distuksella ei ole pyritty suuriin muu-
toksiin, vaan pääasiassa selkeyttämään 
sääntelyä.  Silti joukossa on paljon detal-
jimuutoksia, joista monet eivät kuiten-
kaan vaikuta liikkeeseenlaskijan halli-
tuksen jäseneen. 

Seuraavassa on esitetty lyhyesti uu-
teen, 1.1.2013 voimaan tulleeseen arvo-
paperimarkkinalakiin liittyviä seikkoja, 
joista hallituksen jäsenen on hyvä olla 
tietoinen. Osaa mainituista seikoista on 
käsitelty laajemmin toisaalla tässä samas-
sa lehden numerossa sivuilla 43 ja 48.

Hyvä arvopaperimarkkinatapa – 
tulkinta-apua itsesääntelystä 

Hyvä arvopaperimarkkinatapa on uu-
den lain säännöstekstissä ja perusteluis-

sa usein toistuva käsite. Sillä tarkoite-
taan lain perustelujen (HE s. 96) mu-
kaan ”periaatteita ja sääntöjä, joiden 
noudattamista arvopaperimarkkinoil-
la toimivien keskuudessa vallitsevan 
valistuneen mielipiteen mukaan on pi-
dettävä oikeana ja kaikkien asiakas- ja 

toimijaosapuolten kannalta kohtuulli-
sena kauppatapana”. 

Määritelmä ei liikkeeseenlaskijan 
hallituksen näkökulmasta ole kovin-
kaan konkreettinen. Lain säännöksil-
lä ei koskaan päästä yksityiskohtaiseen 
ohjaavuuteen kaikissa käytännön tilan-

teissa, mutta edellä siteerattu määritel-
mä jää toisaalta epäkäytännöllisen teo-
reettiseksi. 

Tulkintaan voi perusteluiden mu-
kaan saada apua itsesääntelystä, jonka 
lähteistä on mainittu NASDAQ OMX 
Helsingin (Helsingin pörssin) säännöt 

KäSITTEET LIIKKEESEENLASKIJA, PöRSSIyHTIö JA 
SääNNELTy MARKKINA  

Liikkeeseenlaskija Suomalainen ja ulkomainen yhteisö, joka on   
 laskenut liikkeeseen arvopaperin. 

Pörssiyhtiö  Selvästi suppeampi termi kuin liikkeeseenlaskija.  
 Osakeyhtiölain (624/2006) mukainen julkinen  
 osakeyhtiö ja eurooppayhtiölaissa (742/2004)  
 tarkoitettu yhtiö, jonka yhtiöoikeudellinen   
 kotipaikka on Suomessa ja jonka liikkeeseen laskema  
 osake on kaupankäynnin kohteena säännellyllä  
 markkinalla. 

Säännelty markkina  Tekninen käsite, joka on määritelty uuden lain  
 2:5 §:ssä ja joka epätarkasti pelkistäen tarkoittaa  
 ETA-alueen pörssejä.
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”Mikäli tilinpäätöstiedotetta tai osa-
vuosikatsausta laadittaessa ilmenee, 
että tiedote tai katsaus tulee sisältä-
mään yksittäisiä tietoja, jotka poikke-
avat olennaisesti yhtiön julkistamas-
ta ennusteesta tai yhtiön julkistami-
en tietojen pohjalta tehtävästä perus-
tellusta arviosta, yhtiön on julkistet-
tava ne ilman aiheetonta viivytystä. 
Yhtiön on arvioitava kyseisen tiedon 
olennaisuutta suhteessa markkinoil-
la vallitseviin, liikkeeseenlaskijan jul-
kistamiin tietoihin perustuviin perus-
teltuihin arvioihin kyseessä olevan 
arvopaperin arvosta sekä toisaalta 
sitä vastaan, olisiko välitön tiedotta-
minen harhaanjohtavaa ilman kat-
sauksen antamaa kokonaiskuvaa. 
Tällaisessa tapauksessa voi olla kä-
sillä tämän luvun 5 §:ssä tarkoitettu 
peruste lykätä tiedon julkistamista.”

Toisena näkökohtana jatkuvan tiedon-
antovelvollisuuden ja siihen sisältyvän 
tulosvaroitusmahdollisuuden tärkeys 
korostuu sikäli, kun liikkeeseenlaskijat 
hyödyntävät uuden lain 7:11 §:n mukais-
ta mahdollisuutta jättää selostamatta  
todennäköistä kehitystään kuluvalla ti-
likaudella.

Säännöllisen tiedonanto-
velvollisuuden rytmittäminen 

Hallitusten, varsinkin niiden tarkastus-
valiokuntien, vuosikelloon saattaa tul-
la uuden lain myötä muutoksia (uuden 
lain luku 7).

Mahdollisuus olla julkistamatta osa-
vuosikatsauksia tilikauden kolmelta ja 
yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta 
ja sen sijaan julkistaa johdon osavuoti-
nen selvitys tilikauden kuukausien 1–6 
ja 7–12 aikana laajenee, kun siihen oi-
keutetun liikkeeseenlaskijan markkina-
arvon yläraja nousi 75 miljoonasta 150 
miljoonaan euroon. 

Tilinpäätöstiedotteen julkistamis-
ajankohta on yhtenäistetty siten, että  
tilinpäätöstiedote on nyt julkistettava 
viimeistään kahden kuukauden kulu-
essa tilikauden päättymisestä sen tilin-
tarkastuksesta riippumatta.
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ja ohjeet, Listayhtiöiden hallinnointi-
koodi, suositus julkisissa ostotarjouk-
sissa noudatettavista menettelytavois-
ta sekä Finanssialan keskusliitto ry:n 
suositukset ja ohjeet. 

Lisäksi on mainittu FINE-organisaa-
tion Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan 
Arvopaperilautakunta. 

Tulevaisuudessa tärkeäksi hyvän ar-
vopaperimarkkinatavan lähteeksi voi 
muodostua riippumaton elinkeinoelä-

mää laajasti edustava suomalainen toi-
mielin, johon pörssiyhtiöiden on uuden 
lain 11:28 §:n mukaan suoraan tai välil-
lisesti kuuluttava. 

Arvopaperimarkkinayhdistyksen 
rooli itsesääntelyn 
kehittämisessä 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, 
Keskuskauppakamarin ja NASDAQ 

OMX Helsinki Oy:n 2006 perustaman  
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n tar-
kistettuna tehtävänä on nyt kehittää it-
sesääntelyä arvopaperimarkkinalain-
säädännön ja yhtiöoikeuden alueilla, 
jotka kattavat myös muuta kuin hyvän 
arvopaperimarkkinatavan, esimerkiksi 
hyvän hallinnointitavan (corporate go-
vernance). 

Tätä varten yhdistykseen on perus-
tettu kaksi lautakuntaa: Markkinatapa-
lautakunta (puheenjohtajana professori 
Seppo Villa) ja Ostotarjouslautakunta 
(puheenjohtajana laamanni Juhani Mä-
kinen). Yhdistyksen hallitus suositte-
lee, että kaikki pörssiyhtiöt liittyvät yh-
distyksen kannatusjäseneksi. 

Uuden arvopaperimarkkinalain esi-
töiden mukaan itsesäätelyelimen tulee 
edistää hyvän arvopaperimarkkinata-
van noudattamista suosituksin ja lau-
sunnoin ainakin seuraavista aiheista:

 kohdeyhtiön johdon toiminta 
julkisessa ostotarjouksessa 

 määräysvallan ylläpitämistä 
koskevat sopimusperusteiset 
rakenteet

 yrityskauppatilanteissa 
noudatettavat yhtiöoikeudelliset 
menettelytavat.

Luettelossa on mainittu keskeiset tilan-
teet, joissa liikkeeseenlaskijan hallitus-
kin joutuisi soveltamaan hyvää arvo-
paperimarkkinatapaa. Se on kuitenkin 
niitä laajempi, arvopaperimarkkinoilla 
toimimiseen liittyvä yleiskäsite, jota so-
velletaan lisäksi esimerkiksi tiedonan-
tovelvoitteiden täyttämiseen.

Tulosvaroitukset osana  
jatkuvaa 
tiedonantovelvollisuutta 

Uudessa arvopaperimarkkinalaissa 
(luku 6) on kaksi kohtaa, jotka liittyvät 
jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen si-
sältyvään velvollisuuteen antaa tulos-
varoitus.

Ensimmäinen on jatkuvaa tiedonan-
tovelvollisuutta koskevan 6:4 §:n perus-
teluihin otettava selvennys: 

Josefin Björklund työs-
kentelee Pricewaterhouse-
Coopers Oy:n Corporate 
Law Services -ryhmässä ja 
on erikoistunut pääoma-
markkinoiden ja rahoitus-
alan sääntelyyn.

Mikko reinikainen on 
PricewaterhouseCoopers 
Oy:ssä yhtiöoikeudesta 
vastaava partneri.

Sisäpiiriasiat 

Sisäpiirintiedon määritelmä (uuden lain 
luvut 12 ja 13) on pysynyt asiallisesti  
ennallaan. Sisäpiirirekisterin ylläpitä-
misen keskittäminen Finanssivalvon-
taan ja ilmoitusvelvollisuuden hieno-
säätö eivät vielä tulleet voimaan vaan 
täytäntöönpanoon annettiin aikaa enin-
tään kolme vuotta. 

Voimaanpanosta säädetään aikanaan 
asetuksella. Siihen saakka sovelletaan  
edellisen arvopaperimarkkinalain 5 lu-
vun vastaavia säännöksiä.

Vahingonkorvausvastuu 

Uuden arvopaperimarkkinalain vahin-
gonkorvaussäännöksillä (uuden lain 
luku 16) ei ole tavoiteltu korvausvas-
tuun tiukentumista. Lähtökohtana on 
liikkeeseenlaskijana olevan yhtiön vas-
tuu, hallituksen ja muun johdon sekä 
osakkeenomistajan vastuu määräytyy 
soveltuvan erityislain (useimmiten osa-
keyhtiölain) perusteella. 

Perusteluissa todetaan, että vastuun 
kohdentuminen ratkaistaan yksittäista-
pauksissa sen mukaan, mitä aineellista 
säännöstä on rikottu ja kenelle ko. sään-
nöksen perusteella voidaan asettaa vel-
vollisuuksia. 

Mahdollisia henkilökohtaisen kor-
vausvastuun tilanteita ovat ainakin ni-
menomaisten henkilökohtaisten vel-
voitteiden rikkominen, esimerkiksi liit-
tyen sisäpiirintiedon käyttöön ja ilmai-
semiseen sekä sisäpiiriläisen ilmoitus-
velvollisuuden rikkominen. 

Lakitekstiin on otettu nimenomainen 
säännös, joka rajoittaa uuden lain 4:9 §:n 
mukaisessa esitteen tiivistelmässä annet-
tuja tietoja koskevaa vastuuta: vahinko, 
joka johtuu ainoastaan siinä annetuista 
tiedoista, on korvattava vain, jos tiedot 
ovat harhaanjohtavia, epätarkkoja tai ris-
tiriitaisia suhteessa esitteen muihin osiin. 

Tiivistelmässä on oltava vastuunra-
joitusta koskeva selkeä varoitus. 

1.1.2013 VOIMAAN ASTUNUT ARVOPAPERI-
MARKKINALAKI 

Mitä uutta listayhtiön hallituksen jäsenelle?

Vain vähän suoraa vaikutusta – Arvopaperimarkkinasäännösten uudis-
tuksella ei ole pyritty suuriin muutoksiin, vaan selkeyttämään. Paljon detalji-
muutoksia, useimmat eivät vaikuta liikkeeseenlaskijan hallituksen asemaan. 

Hyvä arvopaperimarkkinatapa – Esitöissä hyvälle arvopaperimarkkinata-
valle annettu suuri merkitys. Sen kehittymisen tehostamiseksi laissa edellyte-
tään, että pörssiyhtiöt liittyvät yhdistyksen kannatusjäseneksi, kun Arvopape-
rimarkkinayhdistys on ryhtynyt uudessa laissa tarkoitetuksi itsesäätelyelimeksi.

Tulevaisuudennäkymät  – Liikkeeseenlaskijalla ei ole enää velvollisuutta esit-
tää näkymiä osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa. Jos tulevaisuu-
dennäkymiä ei esitetä osavuosikatsauksissa, korostuu tulosvaroitusten tärkeys. 

Johdon osavuotinen katsaus – Mahdollisuus julkistaa tilikauden kolmelta 
ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta neljännesvuosikatsauksen korvaa-
va johdon osavuotinen selvitys laajenee, kun siihen oikeutetun liikkeeseen-
laskijan markkina-arvon yläraja nousi 75 miljoonasta 150 miljoonaan euroon.

Hallinnolliset seuraamukset – Finanssivalvonnan määräämien seuraamus-
ten enimmäis- ja vähimmäismääriä on korotettu merkittävästi ja niiden käyt-
töön on tullut muutoksia. 

Pieni muutos vahingonkorvausvastuuta koskevaan sääntelyyn – Laki-
tekstiin on otettu nimenomainen säännös, joka rajoittaa uuden lain 4:9 §:n 
mukaisessa esitteen tiivistelmässä aiheutuvien vahinkojen korvattavuutta. Tii-
vistelmässä on oltava vastuunrajoitusta koskeva selkeä varoitus. 

Julkinen sisäpiirirekisteri – Julkinen sisäpiirirekisteri siirtyy enintään kol-
men vuoden siirtymäajan jälkeen liikkeeseenlaskijoilta Finanssivalvonnan yl-
läpidettäväksi.
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Myös tuloverotuksessa 
valituskelpoinen 
ennakkoratkaisu
VUodEn 2013 alusta voimassa olleen uudistuksen myö-
tä myös tuloverotuksessa on nyt mahdollista saada Verohal-
linnolta ennakkoratkaisu, johon voidaan hakea valitusteit-
se muutosta. Verotusmenettelylain 85 §:n muutoksen ja uu-
den 85 a §:n säätämisen (HE 76/2012, 875/2012) myötä aiem-
pi ennakkotieto- ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön 
valitusvaraumamenettely ovat siten poistuneet. Valituskel-
poinen ennakkoratkaisumenettely on ollut jo aiemmin voi-
massa esimerkiksi varainsiirtoveron, ennakkoperinnän sekä 
perintö- ja lahjaveron osalta.

Ennakkoratkaisu tuloverotuksessa annetaan määräajaksi 
ja enintään verovuodelle, joka päättyy viimeistään ennakko-
ratkaisun antamista seuraavan kalenterivuoden aikana. En-
nakkoratkaisua ei anneta, jos asiaa koskeva hakemus on vi-
reillä keskusverolautakunnassa tai keskusverolautakunta on 
ratkaissut asian. Ennakkoratkaisu on maksullinen. 

Ennakkoratkaisuun voivat hakea muutosta sekä verovel-
vollinen että Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö. Vali-
tus tehdään hallinto-oikeuteen, jonka päätöksestä on edel-
leen valitusmahdollisuus korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 
mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Vero-
velvollisen valitusaika sekä hallinto-oikeuteen  että korkeim-
paan hallinto-oikeuteen on 30 päivää valituksenalaisen pää-
töksen tiedoksisaannista. Päätökseen, jolla Verohallinto on 
päättänyt olla antamatta ennakkoratkaisua, ei saa hakea muu-
tosta valittamalla. 

Osuuskuntalaki uudistuu
oikEUSMiniSTEriö on valmistellut yhteistyössä osuuskun-
tien edustajien kanssa ehdotuksen uudeksi osuuskuntalaiksi 
(HE 185/2012, annettu eduskunnalle 20.12.2012). Hallituksen 
esityksen käsittely alkaa eduskunnassa helmikuun toisella 
viikolla ja uuden osuuskuntalain on tarkoitus tulla voimaan 
kesällä - syksyllä 2013.

Osuuskuntalakiuudistuksen tarkoituksena on saattaa 
osuuskuntien yhteisölainsäädäntöön perustuvat toiminta-
edellytykset nykyaikaisen yritystoiminnan vaatimusten mu-
kaisiksi. Tavoitteena on osuuskuntalain uudistaminen siten, 
että uusi laki vastaa soveltuvin osin vuonna 2006 voimaan tul-
lutta osakeyhtiölakia. Osuuskuntamuodon tarpeellisten säi-
lytettävien erityispiirteiden sääntely on kuitenkin säilytetty 
nykyisen osuuskuntalain periaatteiden mukaisena. 

PykäläPil§tti

Palstan toimittivat Castrén & Snellmanin asiantuntijat; Associate Anne Vanhala, Associate, asianajaja Sanna Linna-Aro, Senior Counsel, 
asianajaja Leena romppainen, asianajaja, Senior Associate Mira Väisänen ja asianajaja, Senior Associate Saija komssi.

Verotus 

Yritysten maksamien 
korkojen vähennysoikeuden 
rajoitus
VUodEn 2013 alusta tulivat voimaan uudet korkovähennys-
rajoitussäännökset (HE 146/2012, säädösnumerot 983/2012 ja 
984/2012), joiden tavoitteena on rajoittaa erityisesti kansain-
välisten konsernien mahdollisuuksia siirtää Suomesta saatu-
ja voittoja alhaisemman verotuksen maihin. Uusia säännöksiä 
sovelletaan vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa. 

Rajoitukset eivät sovellu mikäli
 Kyse on etuyhteystilanteiden ulkopuolella maksetuista  

koroista;
 Toimintaa verotetaan TVL:n mukaan (eli käytännössä 
 kiinteistöyhtiöt jäävät rajoitusten ulkopuolelle);
 Kyse on raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksen korkomenoista;
 Verovuoden nettokorkomenot ovat enintään 500.000 eu-

roa; tai
 Oman pääoman suhde tilinpäätöksen mukaiseen taseen 

loppusummaan on korkeampi tai yhtä suuri kuin vahvis-
tetun konsernitaseen vastaava suhdeluku. 

Uudet säännökset koskevat siten niitä yhtiöitä, joiden toi-
mintaa verotetaan elinkeinotoiminnan tulolähteessä. Yrityk-
sen kaikkien nettokorkomenojen ylittäessä verovuosikohtai-
sen 500 000 euron rajan tulee nettokorkomenoja verrata tar-
kemmin säädettyyn, oikaistuun elinkeinotoiminnan tulok-
seen. Tällöin etuyhteystilanteessa maksetut nettokorkome-
not saadaan vähentää verotuksessa silloin, kun ne ovat enin-
tään 30 prosenttia oikaistusta elinkeinotoiminnan tulokses-
ta. Tämän ylittävältä osin etuyhteystilanteessa maksetut net-
tokorkomenot eivät ole vähennyskelpoisia. 

Lainaa voidaan pitää etuyhteyslainana, vaikka itse laina 
olisi otettu kolmannelta taholta mm. silloin, jos etuyhteydes-
sä oleva osapuoli antaa esimerkiksi yhtiöön nähden ulkopuo-
liselle pankille velan vakuudeksi saatavan ja muu tämä ulko-
puolinen taho lainaa varat toiselle etuyhteydessä olevalle osa-
puolelle (ns. back-to-back -järjestely). 

Vähennyskelvottomat nettokorkomenot voidaan vähen-
tää rajoitusten puitteissa seuraavien verovuosien tulosta il-
man aikarajaa. 

Muutoksia varainsiirto-
verotukseen 1.3.2013 alkaen 
ASUnTo-oSAkEYHTiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhti-
ön ja muun kiinteistöyhtiön osakkeiden luovutuksesta suori-
tettavan varainsiirtoveron veroprosentti nousee 1,6 prosentista 
2,0 prosenttiin. Muiden yhtiöiden osakkeiden varainsiirtovero 
on jatkossakin 1,6 prosenttia ja kiinteistöjen osalta 4 prosenttia.

Myös veropohjaan tulee merkittävä laajennus, joka koskee 
sekä kiinteistöyhtiöiden että muiden osakeyhtiöiden osakkei-
den luovutuksia. Kiinteistöyhtiöiden osalta veron laskenta-
perusteena olevaan luovutushintaan luetaan jatkossa myös 
osakkeisiin luovutushetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus, 
joka osakkaalla on oikeus maksaa pois kertasuorituksena tai 
velvollisuus tai oikeus maksaa vähitellen rahoitusvastikkee-
na. Rakentamisaikaiset lainat otetaan aina huomioon, vaikka 
yhtiössä ei ole vielä tehty konkreettista päätöstä lainan pois-
maksuoikeudesta tai -velvollisuudesta. Myös muiden kuin ei-
keskinäinen kiinteistöosakeyhtiöiden osalta veron perustee-
seen luettaisiin osakkeisiin kohdistuva yhtiölainaosuus, joka 
osakkaalla on oikeus maksaa yhtiölle.

Muiden kuin kiinteistöyhtiöiden osalta varainsiirtoveron 
perusteena olevaan luovutushintaan luetaan jatkossa myös 
ostajan muulle kuin myyjälle tekemä suoritus, joka on luo-
vutussopimuksen ehtona. Varainsiirtoveron perusteena ole-
vaan luovutushintaan luetaan lisäksi suoritusvelvoite, josta 
ostaja on luovutussopimuksen ehtojen mukaan ottanut vas-
tattavakseen myyjälle tai muulle taholle, jos suoritus tai suo-
ritusvelvoite tulee myyjän hyväksi tavalla tai toisella. Tällai-
nen suoritusvelvoite on esimerkiksi kaupanteon yhteydessä 
tapahtuva kohdeyhtiön velan maksaminen, josta on sovittu 
luovutussopimuksessa.

Varainsiirtoveroa peritään jatkossa myös ulkomaisen, suo-
malaisia kiinteistösijoituksia hallitsevan holdingyhtiön osak-
keiden luovutuksista, mikä on merkittävä laajennus varain-
siirtoverolain soveltamisalaan. Edellytyksenä on, että myyjä 
tai ostaja on Suomessa yleisesti verovelvollinen tai varainsiir-
toverolaissa tarkoitettu sivukonttori tai sivuliike.

Yllä selostetut muutokset (säädöskokoelma 991/2012, HE 
125/2012 vp) astuvat voimaan 1.3.2013 ja soveltuvat täten 
kaikkiin 1.3.2013 tai sen jälkeen allekirjoitettuihin kauppa-
kirjoihin. Verohallinto on antanut muutoksia koskevan oh-
jeen tammikuussa 2013 koskien erityisesti asunto-osakkeen 
luovutuksia, muiden muutosten osalta odotettavissa on päi-
vitys varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohjeeseen.

Uudessa osuuskuntalaissa helpotetaan osuuskunnan pe-
rustamista ja hallintoa sekä edistetään jäsen ja sijoittajarahoi-
tuksen hankintaa. Pyrkimyksenä on myös lisätä osuuskunta-
muodon käyttökelpoisuutta uusosuustoiminnassa. Toimin-
taedellytyksiä parannetaan tahdonvaltaisuutta lisäämällä ja 
sopimusvapautta laajentamalla. Sopimusvapautta laajenne-
taan erityisesti oman pääoman ehtoisen rahoituksen osalta. 
Jäsenten, johdon, sijoittajien ja velkojien sekä muiden etuta-
hojen asemaa parannetaan sääntelyä selventämällä ja koros-
tamalla osuuskunnan tiedonantovelvollisuutta. Esitys sisäl-
tää lisäksi useita velkojien ja vähemmistöjäsenten oikeussuo-
jaa vahvistavia säännöksiä. Myös pienten osuuskuntien ase-
maan on kiinnitetty erityistä huomiota.

Uuden lain mukaan osuuskunnan säännöissä voidaan 
määrätä osuuskunnan pääasialliseksi tarkoitukseksi voiton 
tuottaminen osakkeenomistajille tai yleishyödyllinen tarkoi-
tus nykyisin sallitun aatteellisen tarkoituksen lisäksi. Osuus-
kunnan perustamiseksi ei enää vaadita useampia perustajia ja 
jäseniä, vaan osuuskunnan voi perustaa yksinkin.

Yksi keskeisimmistä muutoksista on, että uudessa laissa 
osuuskunnan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hank-
kimista helpotetaan siten, että lisäosuussääntely korvataan 
säännöksillä erilajisista osuuksista. Ehdotuksen mukaan eri-
lajisten osuuksien ehdot perustuvat sääntöihin, ja osuus-
kunta voi antaa jäsenyyden edellytyksenä olevia osuuksia 
myös muille kuin jäsenille. Lisäksi sijoitusosuudet korva-
taan osakkeilla, jotka vastaavat lähtökohtaisesti osakeyhti-
ön äänettömiä jako-osakkeita. Osuus- ja osakeannin järjes-
tämistä koskevien säännösten mallina ovat osakeyhtiölain 
säännökset osakeannista sillä poikkeuksella, että osuuksi-
en antamista ja osuuspääoman korotusta ei edelleenkään re-
kisteröitäisi. Lisäksi osuus- ja osakeanti voi perustua osuus-
kunnan kokouksen päätöksen lisäksi sääntömääräykseen, 
kuten nykyisinkin

Uuden lain myötä osuuskunta voisi siirtyä ns. nimellisar-
vottomaan pääomajärjestelmään, jossa osuudella ei tarvitse 
olla nimellisarvoa (osuusmaksu). Kaikki osuuskunnat voi-
vat ehdotuksen mukaan vapaasti määrätä osuuden merkintä-
hinnan määrästä. Nimellisarvoa käyttävässä osuuskunnassa  
merkintähinnan on oltava ainakin nimellisarvon (osuus-
maksun) suuruinen. Siirtymäsäännösten perusteella ole-
massa oleva osuuskunta voi jatkaa nykyistä osuusmaksu-
käytäntöään.

Uudessa laissa selvennetään ja yhdenmukaistetaan osuus-
kunnan varojenjaon sääntelyä vastaamaan osakeyhtiölakia. 
Esimerkiksi osuuskunnan jakokelpoinen ylijäämä määritel-
lään vastaavalla tavalla kuin osakeyhtiön voitonjakokelpoiset 
varat. Lisäksi sallitaan omien osuuksien ja osakkeiden hank-
kiminen vastaavasti, kuin osakeyhtiössä.

Myös sulautumisen, jakautumisen ja yritysmuodon muut-
tamisen sääntely muuttuu osakeyhtiölakia vastaavaksi.
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TILINPääTöS

Rahoitusvälineiden 
käyvän arvon muutosten 
kirjaaminen käyvän 
arvon rahastoon 
säädösten mukaisesti 
herättää runsaasti 
kysymyksiä. 

KARI LydMAN

Visaisia  
   kysymyksiä
  

TäSSä kAkSioSAiSEn artikkelin en-
simmäisessä kirjoituksessa tarkastel-
laan säädöksiä ja käytännön tulkintaon-
gelmia, jotka liittyvät rahoitusvälinei-
den käyvän arvon muutosten kirjaami-
seen käyvän arvon rahastoon. Artikke-
lin toinen osa julkaistaan Balanssi-leh-
dessä 2/2013. 

rahoitusvälineiden paikka 
taseessa 

Kirjanpitolain sallima rahoitusvälinei-
den arvostaminen käypään arvoon kos-

kee käytännössä harvoja tase-eriä, joi-
hin kirjatuista rahoitusvälineistä vain 
rajoitetun osan käyvän arvon muutok-
set kirjataan taseen käyvän arvon rahas-
toon.

Rahoitusvälineitä voi sinänsä olla 
sekä pysyvissä että vaihtuvissa vastaa-
vissa kuten sekä pitkä- että lyhytaikai-
sissa veloissa. Mutta vain osan rahoi-
tusvälineistä saa arvostaa käypään ar-
voon.

Kirjanpitolain 4:3 §:n mukaan taseen 
vastaavien erät jaetaan pysyviin ja vaih-
tuviin käyttötarkoituksensa perusteel-

la. Pysyviä ovat erät, jotka on tarkoitet-
tu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana 
tilikautena. Muut vastaavien erät ovat 
vaihtuvia.

Rahoitusomaisuutta ovat KPL 4:4 
§:n mukaan (vain) rahat, (rahaa olevat) 
saamiset sekä tilapäisesti muussa muo-
dossa (kuin rahana) olevat rahoitusva-
rat. Tämän määritelmän perusteella ra-
hoitusomaisuuden tarkoitus ei näyttäi-
si olevan tuottaa tuloa jatkuvasti usea-
na tilikautena. Siten rahoitusomaisuu-
teen kuuluvien erien tulee olla vaihtu-
via vastaavia.

Taseessa esitettävät tiedot 

Taseeseen merkitään KPL 5:2 §:n mukaan 
saamiset nimellisarvoon, kuitenkin enin-
tään todennäköiseen arvoon ja rahoitus-
omaisuuteen kuuluvat arvopaperit ja 
muut sellaiset rahoitusvarat, ja hankin-
tamenon suuruisina tai, jos niiden toden-
näköinen luovutushinta tilinpäätöspäi-
vänä on sitä alempi, tämän määräisinä. 

Lisäksi taseeseen merkitään velat 
nimellisarvoon tai, jos velka on indek-
siin taikka muuhun vertailuperustee-
seen sidottu, muuttuneen vertailupe-
rusteen mukaiseen nimellisarvoa kor-
keampaan arvoon.

Laki koskee lyhytaikaista 
rahoitusomaisuutta  

Saamisista säädetään KPL 5:2 §:ssä riip-
pumatta siitä, ovatko ne pysyviä vai 
vaihtuvia vastaavia. Veloista säädetään 
riippumatta siitä, ovatko ne pitkä- vai 
lyhytaikaisia velkoja. 

Mutta rahoitusomaisuus on lyhyt-
aikaista: Rahoitusomaisuutta ovat KPL 
4:4 §:n mukaan rahat, saamiset sekä ti-
lapäisesti muussa muodossa olevat ra-
hoitusvarat. 

Kirjanpitolain 5:2 §:ssä säädetään vain 
juuri tähän (lyhytaikaiseen, vaihtuvaan) 
rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopa-
pereiden ja muiden sellaisten rahoitusva-
rojen taseeseen merkitsemisestä. 

rahoitusvälineiden 
arvostaminen käypään arvoon

Rahoitusvälineiden arvostaminen käy-
pään arvoon on vapaaehtoinen mahdol-
lisuus, jota ei tarvitse ottaa käyttöön ja 
joka ei koske kaikkia rahoitusvälineitä. 
Muutokset käyvissä arvoissa merkitään 
pääsääntöisesti tuloslaskelmaan. 

Vain jotkin käyvän arvon muutokset 
merkitään ja pitää merkitä taseen käy-
vän arvon rahastoon. Sekä konsernin 
että emoyrityksen toimintakertomuk-
sessa ja liitetiedoissa rahoitusvälineis-
tä on annettava määrättyjä lisätietoja.

Rahoitusvälineiden merkitsemisestä 
taseeseen säädetään KPL 5:2a §:ssä.  Kir-

janpitolain 5:2 §:stä poiketen rahoitus-
välineet voidaan arvostaa käypään ar-
voon, ja käyvän arvon muutos merki-
tään joko tuotoksi tai kuluksi tuloslas-
kelmaan tai joissakin tapauksissa aina 
taseen omaan pääomaan sisältyvään 
käyvän arvon rahastoon. 

Edelleen kirjanpitolain 5:2a §:n mu-
kaan KTM:n asetus 1315/2004 sisältää   
tarkemmat säännökset käyvän arvon 
mukaisen arvostuksen edellytyksistä, 
käyvän arvon määrittämisestä sekä käy-
vän arvon muutosten merkitsemisestä 
tuloslaskelmaan ja taseeseen. Asetukses-
sa on säännökset myös rahoitusvälineis-
tä annettavista liitetiedoista ja toimin-
takertomuksessa annettavista tiedoista.

Pykälä ei voi koskea kuin pääsäännös-
sä mainittuja eriä, koska kirjanpitolain 
5:2a §:ssä säädetään vain KPL 5:2 §:n pää-
säännöstä poiketen. Siten pykälä koskee  
kaikkia saamisia ja kaikkia velkoja sekä 
vain (vaihtuvaan, lyhytaikaiseen) rahoi-
tusomaisuuteen kuuluvia arvopapereita 
ja muita sellaisia rahoitusvaroja. 

Johdonmukaisuus 
arvostamisperiaatteen 
noudattamisessa 

Vapaaehtoinen mahdollisuus merkitä 
rahoitusväline taseeseen käypään ar-
voon koskee käytännössä varsin sup-
peaa rahoitusvälineiden joukkoa.

Rahoitusvälineiden käypään ar-
voon arvostamisperiaatteen soveltami-
sen aloittaminen on vapaaehtoista. Va-
paaehtoisen noudattamisen jälkeen ar-
vostamisperiaatteen soveltamisessa on 
noudatettava johdonmukaisuutta, jat-
kuvuutta tilikaudesta toiseen.

Pidettävä erillään arvonkorotus- 
ja uudelleenarvostusrahastosta

Käyvän arvon rahastoa ei tule sekoit-
taa arvonkorotusrahastoon (KPL 5:17 §) 
eikä uudelleenarvostusrahastoon (KPL 7a 
-luku); ne ovat täysin eri asioita. Asetuk-
sen (1315/2004) mukainen käypään ar-
voon arvostamisen mahdollisuus on sup-
pea ja muutoksen kirjaaminen käyvän ar-
von rahastoon vieläkin rajoitetumpaa. 

käyvän arvon rahastosta 
ja rahoitusvälineistä

KUVA: MOSTPHOTO
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Esimerkiksi pysyvien vastaavien si-
joituksissa oikein esitettyjen pörssi-
osakkeiden arvonmuutoksia ei saa kir-
jata käyvän arvon rahastoon. Arvonko-
rotuksen tekeminen pysyvistä vastaavis-
ta on kovin rajoitettua, ja uudelleenar-
vostusrahasto voi koskea vain IFRS-ti-
linpäätöksen laatijaa.

käyvän arvon rahasto 
osakeyhtiölain valossa   

Osakeyhtiölain mukaan käyvän arvon 
rahasto on sidottua omaa pääomaa. Osa-
keyhtiöoikeudellisesti on kyseenalaista, 
voiko sidotun oman pääoman rahasto 
olla negatiivinen – voiko koko vapaan 
oman pääoman jakaa vaikka osinkoina, 
jos joku sidotun pääoman eristä on ne-
gatiivinen? 

Toisaalta onko tällainen arvonnou-
su ilman muuta osa voitonjakokelpoisia 
varoja, jos realisoitumaton arvonnousu 
on mahdollista kirjata tuloslaskelmaan 
ja siten tilikauden tuloksen kautta va-
paaseen omaan pääomaan?

Kirjanpitolain mukaan yksi keskei-
nen tilinpäätösperiaate on varovaisuus 

(KPL 3:3§), jonka mukaan mm. ainoas-
taan tilikaudella toteutuneet, realisoitu-
neet voitot otetaan huomioon. Mahdol-
lisuus kirjata rahoitusvälineistä positii-
visia arvonmuutoksia tilinpäätökseen 
voi osoittautua ongelmalliseksi sovitet-
taessa sitä yhteen varovaisuuden perus-
periaatteeseen kanssa. 

Arvonmuutokset 

Tase-erien erillisarvostus lähtee periaat-
teesta, että mikään tase-erä ei saa olla 
yliarvostettu. Kirjanpitoarvon ja mark-
kina-arvon negatiivinen erotus pitää 
kirjata arvonalentumisena tuloslaskel-
maan. Myös jo kirjatun arvonalentumi-
sen palautus on kirjattava. 

Joidenkin mielestä nämä kirjaukset 
aiheuttavat tuloksen turhaa heilahte-
lua. Jää nähtäväksi, johtaako rahoitus-
välineiden arvonmuutosten (myös yliar-
vojen) mahdollinen kirjaaminen tulos-
vaikutteisesti parempaan tilanteeseen.

Rahoitusvälineiden kirjaaminen käy-
pään arvoon ei koske vaihto-omaisuu-
den rahoitusvälineitä kuten arvopape-
rikauppiaan vaihto-omaisuuden arvo-
papereita tai muita sellaisia rahoitusva-
roja. Vaihto-omaisuus arvostetaan tilin-
päätöksessä alimman arvon periaatteen 
mukaisesti.

Asetus rahoitusvälineiden 
käypään arvoon arvostamisesta 

Asetus (1315/2004) voi koskea vain sii-
nä lainkohdassa tarkoitettuja eriä eli 
saamisia ja velkoja sekä rahoitusomai-
suuden arvopapereita ja muita sellaisia 
rahoitusvaroja, jotka ovat (myös) rahoi-
tusvälineitä, koska se on annettu erästä 
lainkohtaa tarkentamaan. 

Asetus ei siis koske muuhun kuin ra-
hoitusomaisuuteen sisältyviä arvopape-
reita kuten esimerkiksi pysyvien vastaa-
vien sijoituksiin tai vaihto-omaisuuteen 
sisältyviä arvopapereita. Käyvän arvon 
muutosten kirjaaminen käyvän arvon 
rahastoon tulee kysymykseen harvoin.

Rahoitusvälinettä ei saa arvostaa käy-
pään arvoon lainkaan, jos:

 rahoitusvälineen käypää arvoa ei ole 
luotettavasti määriteltävissä

 kysymyksessä on rahoitusväline, 
joka ei ole johdannainen ja joka pi-
detään eräpäivään saakka

 kysymyksessä on laina- tai muu saa-
minen, jota ei pidetä kaupankäynti-
tarkoituksessa

 rahoitusväline on osuus tytär-, omis-
tusyhteys- tai yhteisyrityksessä

 rahoitusväline on kirjanpitovelvol-
lisen oman pääoman ehdoin liikkee-
seen laskema

 rahoitusväline on ehdollista vastiket-
ta koskeva sopimus yritysten yhteen-
liittymässä

 kysymyksessä on muu rahoitusväli-
ne, joka yleisesti hyväksytyn käytän-
nön mukaisesti arvostetaan käyvästä 
arvosta poikkeavasti.

rahoitusjohdannaiset ja käypä 
arvo 

Rahoitusveloista käypään arvoon ar-
vostetaan rahoitusjohdannaiset ja kau-
pankäyntisalkkuun kuuluvat rahoitus-
velat. Rahoitusvälineisiin kuuluvilla ra-
hoitusjohdannaisilla tarkoitetaan 

a) rahoitusvälineisiin perustuvia so-
pimuksia, joissa toiselle sopimuspuo-
lelle annetaan oikeus suoritukseen kä-
teisellä tai muulla rahoitusvälineellä ja 

b) hyödykkeisiin perustuvia sopimuk-
sia, joissa toiselle sopimuspuolelle anne-
taan oikeus suoritukseen käteisellä tai 
muulla rahoitusvälineellä lukuun otta-
matta sopimuksia, jotka on alun perin teh-
ty täyttämään, ja jotka edelleen täyttävät, 
hyödykettä koskevat hankinta-, myynti- 
tai käyttövaatimukset ja jotka on tarkoi-
tus suorittaa hyödykkeen toimituksella.

Käypänä arvona pidetään:
 markkina-arvoa rahoitusvälineelle, 

jolle on vaikeuksitta määriteltävis-
sä luotettavat markkinat

 arvoa, joka on johdettavissa rahoitus-
välineen osien tai vastaavien rahoi-
tusvälineiden markkina-arvosta tai

 arvoa, joka on laskettavissa rahoitus-
markkinoilla yleisesti hyväksytyillä 
arvostusmalleilla ja -menetelmillä, jos 

markkina-arvo rahoitusvälineelle on 
niiden avulla luotettavasti arvioitavissa

 haluttaessa, varan tai velan tai sen 
osan käyvän arvon suojauksessa ko. 
menettelyn edellyttämää määrää.

Pääsääntönä on, että tilikauden tuotoksi 
tai kuluksi merkitään tuloslaskelmaan 
käypään arvoon merkittävien rahoi-
tusvälineiden tilinpäätöshetken arvon 
ja kirjanpitoarvon erotus. 

Erotuksen esittäminen taseen 
käyvän arvon rahastossa 

Erotus on pakko merkitä taseen käyvän 
arvon rahastoon, kun kyseessä on suoja-
uslaskentamenettelyssä käytetyn rahoi-
tusvälineen kirjaus, jolla tehdään mah-
dolliseksi koko arvonmuutoksen tai sen 
osan kirjaamatta jättäminen tuloslas-
kelmaan kyseisellä tilikaudella (raha-
virran suojaus). 

Erotuksen merkitseminen on välttä-
mätöntä myös silloin, kun arvonmuu-
tos aiheutuu kirjanpitovelvollisen ul-
komaiseen yritykseen tekemiin net-
toinvestointeihin sisältyvän valuutta-
erän kurssimuutoksesta (muuntoero) 
tai kun kyseessä on sellainen taseen vas-
taaviin merkityn käyvän arvon mukaan 
arvostettava rahoitusväline, jota ei pide-
tä kaupankäyntitarkoituksessa ja joka ei 
ole johdannaissopimus. 

Lisäksi taseeseen saadaan merkitä 
erityistä varovaisuutta noudattaen käy-
vän arvon muutokseen sisältyvä lasken-
nallinen verovelka tai -saaminen.

Käyvän arvon rahastoa on oikaista-
va heti, kun rahoitusväline luovutetaan 
tai se erääntyy.

Emo- ja konserniyhtiön 
tilinpäätöksen liitetiedot 

Sekä emoyrityksen että konsernin tilin-
päätöksen liitetietoina on esitettävä tie-
dot käytettyjen arvostusmallien ja -me-
netelmien perusteista, rahoitusväli-
neryhmittäin käypä arvo ja suoraan tu-
loslaskelmaan merkityt arvonmuutok-
set sekä käyvän arvon rahastoon merki-
tyt muutokset. 

KHT kari Lydmanilla on 
kolmen vuosikymmenen 
kokemus koti- ja 
ulkomaisten yhtiöiden, 
säätiöiden ja yhdistysten 
tilintarkastuksesta.

Liitetietovaatimuksiin sisältyvät 
myös johdannaislajeittain tiedot joh-
dannaisten käytön laajuudesta ja nii-
den käyttötarkoituksesta sekä olennai-
set ehdot, jotka saattavat vaikuttaa tu-
levien kassavirtojen määrään, ajoituk-
seen ja varmuuteen. Lisäksi liitetieto-
jen tulee sisältää erittely, josta ilmene-
vät käyvän arvon rahaston muutokset 
tilikauden aikana. 

Niin ikään tilinpäätöksen liitetie-
doissa on esitettävä tiedot suojauslas-
kennassa sovellettavasta arvostamises-
ta ja näistä varoista ja veloista tuloslas-
kelmaan merkityt tuotot ja kulut.  Myös 
tiedot suojaavien ja suojattavien varo-
jen ja velkojen merkitsemisestä tasee-
seen sekä kuvaus suojaavista ja suojat-
tavista varoista ja veloista tulee löytyä 
liitetiedoista.

Toimintakertomuksessa 
annettavat tiedot 

Toimintakertomuksessa on annettava 
yrityksen ja konsernin varojen, velko-
jen, rahoitusaseman taikka tilikauden 
tuloksen arvioimisen kannalta olennai-
set tiedot rahoitusriskien hallinnan ta-
voitteista ja menettelytavoista, mukaan 
luettuna kunkin sellaisen ennakoidun 
liiketoimen päälajin suojausmenette-
ly, johon sovelletaan suojauslaskentaa. 

Lisäksi toimintakertomuksen tulee 
sisältää olennaiset tiedot hinta-, luotto-, 
likviditeetti- ja kassavirtariskeistä.  

Milloin rahoitusvälinettä 
ei pidetä kaupankäynti-
tarkoituksessa?

Käyvän arvon rahastoa ei tule sekoit-
taa arvonkorotusrahastoon (KPL 5:17 §) 
eikä uudelleenarvostusrahastoon (KPL 
7a -luku); ne ovat täysin eri asioita.

Rahoitusvälineiden käypään arvoon 
arvostamisperiaatteen soveltamisen 
aloittaminen on siis vapaaehtoista, mut-
ta sen jälkeen arvostamisperiaatteen so-
veltamisessa on noudatettava johdon-
mukaisuutta tilikaudesta toiseen.

Kommentti: Milloin sitten ”kysees-
sä on sellainen taseen vastaaviin mer-

kityn käyvän arvon mukaan arvostet-
tava rahoitusväline, jota ei pidetä kau-
pankäyntitarkoituksessa ja joka ei ole 
johdannaissopimus”? 

Silloin, kun rahoitusomaisuuden ar-
vopaperit ja muut sellaiset rahoitusva-
rat ovat sellaisia, joita ei pidetä kaupan-
käyntitarkoituksessa ja jotka eivät ole 
johdannaissopimuksia. 

Mikä on sellainen arvopaperi tai joh-
dannaissopimus, joka on vain tilapäises-
ti muussa muodossa kuin rahana, mutta 
jolla ei aiota käydä kauppaa? 

Lisää hankalia kysymyksiä 

Voi siis olla, että lainsäädännön mu-
kaan tapahtuva rahoitusomaisuuden 
rahoitusvälineiden käyvän arvon muu-
tosten kirjaaminen käyvän arvon ra-
hastoon on käytännössä erittäin harvi-
naista.

Edelleen, laskennallisten veroerien 
kirjaamismahdollisuus käyvän arvon ra-
hastosta on pulmallista. Laskennallinen 
verosaaminen voidaan kirjata, ei vain ta-
vallista varovaisuutta noudattaen vaan 
erityistä varovaisuutta noudattaen. 

Mitä sitten tarkoittaa laskennallisen 
verovelan kirjaaminen erityistä varovai-
suutta noudattaen?. 

Balanssin numerossa 2/2013  julkaista-
va artikkelin toinen osa käsittelee  kaupan-
käyntisalkkua, kommentoi KILA:n lausun-
toja 1870/2011 ja 1880/2011 rahoitusvä-
lineiden kannalta sekä esittää uudistuneen 
arvopaperimarkkinalain käsitteet ”rahoi-
tusväline” ja ”arvopaperi”. 
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P-Analyzer
Tilinpäätösanalyysi-

ja ennusteohjelmisto.
Info ja ilmaisversio

www.sbb.fi

Ilmoita 22.4.2013 
ilmestyvässä uudessa 

Balanssi-lehdessä!

Kysy tarjouksista ja 
toistoalennuksista osoitteessa: 

ilmoitukset@balanssilehti.fi 
 

Kotisivuiltamme 
www.balanssilehti.fi 

löydät päivitettyä tietoa Balanssi-
lehdestä ja ilmoittelusta. 

Mikä on 
asiakkaalle tärkeää 
tilintarkastuksessa?
Tyytyväisen tilintarkastusasiakkaan takaa löytyy 
pykäläviidakossa sujuvasti suunnistava mutkaton 
yhteistyökumppani, jonka ammattitaitoisessa 
otteessa tarkastus luistaa jämptisti ja vaivattomasti. 

TiLinTArkASTAJAn ammattitaito ja tehokkuus nousivat tärkeimmiksi asiak- 
kaiden mainitsemiksi tekijöiksi tilintarkastuksessa HTM-tilintarkastajat ry:n 
Innolink Research Oy:llä teettämässä selvityksessä loka-marraskuussa.  Lä-
hes yhtä tärkeinä pidettiin lakien ja asetusten tuntemusta, aikatauluissa py-
symistä ja sekä tarkastustyön yleistä sujuvuutta ja yhteistyön helppoutta. 

Parhaimmat onnistumisarvosanat tilintarkastajille annettiin aikataulu-
jen noudattamisesta ja ammattitaidosta. Reviisorien arvioitiin onnistuneen 
myös säädösten hallinnassa ja kyvyssä tehdä oikeita asioita. Tyytyväisiä ol-
tiin niin ikään tarkastustyön sujuvuuteen sekä yhteistyön vaivattomuuteen. 

Asiakkaiden tyytyväisyyttä kartoittaneeseen selvitykseen haastateltiin 
edustajia lähes 110 yrityksestä, joiden tilinpäätösten oikeellisuuden varmen-
tamisesta vastasi hyväksytty tilintarkastaja. Lähes 100 prosenttia selvitykseen 
vastannaista (99 %) kertoi tilintarkastuksen vastanneen heidän odotuksiaan. 
Omiin kokemuksiin tukeutuen vastaajat olivat yleisesti valmiita suosittele-
maan tilintarkastuksen teettämistä muille yrityksille. 

Tilintarkastus koettiin yrityksissä hyödyllisenä asioiden varmistajana ja toi-
mintona, joka lisää yrityksen luotettavuutta antaen asiakkaalle myös vastinet-
ta. Myös tilintarkastusvelvollisuuden piiriin kuulumattomissa yrityksissä jaet-
tiin näkemys tilintarkastuksen hyödyllisyydestä.  

http://www.htm.fi/instancedata/prime_product_yhdistys/htm/embeds/htm_intranet/
Paakirjoitus_4_2012.pdf
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EU-komissiolta  
tulossa pörssiyhtiöiden 
hallinnointi- ja ohjaus- 
järjestelmiä koskevia 
sääntelyesityksiä 

EU-koMiSSion viime vuoden lopulla julkistama 
toimintasuunnitelma, joka koskee mm. yritysten 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä, sisältää kehittä-
misaloitteita, joilla pyritään lisäämään avoimuut-
ta  yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä ja 
vahvistamaan osakkeenomistajien sitoutuneisuut-
ta näihin järjestelmiin. Komissiolta odotetaan tä-
män vuoden aikana mahdollista suositusta hallin-
nointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevien raporttien 
laadun parantamiseksi. Tavoitteena on mm. ko-
hentaa  comply or explain –tilanteisiin liittyvää ra-
portointia. Suunnitelmissa on myös mm. direktiivi-
muutos, joka lisäisi avoimuutta hallinto- ja valvon-
taelinten jäsenten palkka- ja palkkiokäytännöissä. 
Osakkeenomistajille tämä avaisi yhtiökokouksessa 
äänestysmahdollisuuden palkka- ja  palkkiokäytän-
nöistä ja -selvityksestä.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CoM:2012:0740:fin:fi:Pdf

Vain kolmella EU-maalla 
Suomea korkeampi ylei-
nen arvonlisäverokanta 

TäMän vuoden alusta voimaan tullut yleinen ar-
vonlisäverokanta on 24 %. Uudet alennetut arvon-
lisäverokannat ovat 14 % ja 10 %. Valtiovarainmi-
nisteriön mukaan yleinen arvonlisäverokantamme 
on nyt EU-maiden neljänneksi korkeimmat. 

Yleinen verokanta 24 %
Alennetun 14 %:n verokannan piiriin kuuluvat 
• elintarvikkeet
• rehut
• ravintola- ja ateriapalvelut.
Alennetun 10 %:n verokannan piiriin kuuluvat 
• kirjat
• tilatut sanoma- ja aikakauslehdet
• lääkkeet
• liikuntapalvelut
• henkilökuljetus
• majoituspalvelut
• televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset
• kulttuuri- ja viihdetilaisuudet
• tekijän suorittamat taide-esineiden myynnit ja 
   kaikkien taide-esineiden maahantuonti
• tekijänoikeusjärjestöjen saamat tekijänkorvaukset. 

Finanssiyhtiöiden taloudellista
           raportointia koskevat Fivan uudet ohjeet
rAHoiTUSSEkTorin yritysten taloudellista raportointia 
koskeva Fivan ohjeistus tuli voimaan 1.2.2013. Uutta oh-
jeistusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2013 ti-
linpäätöksiin. Finanssivalvonnan uuteen määräys- ja ohjel-
makokoelmamuotoon siirretty ohjeistus muodostuu kirjan-
pitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määrä-
yksistä ja ohjeista. Niitä on päivitetty EU:n hyväksymien IAS 
39:ään liittyvien muutosten ja tulkintojen osalta. Niihin on 
sisällytetty IFRS 13 -standardin käyvän arvon määrittämistä 

koskevat tarkentavat säännökset ja käypien arvojen esittä-
mistä tilinpäätöksessä koskevat vaatimukset sijoituskiinteis-
töjä lukuun ottamatta. Myös mm. arvopaperimarkkinalain-
säädännön uudistuksen ja tilinpäätössääntelyn muutosten 
vaikutukset on huomioitu finanssiyhtiöiden taloudellista ra-
portointia koskevassa uudessa ohjeistuksessa. 

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Maarayskokoelma/
Uusi/Pages/01_2013.aspx
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Risteilytuliaisina Viron 
yritysveromalli? 

Suomenlahden toisella puolella kaikki 
näyttäisi olevan toisin kuin meillä, näin ai-
nakin  yritysverotuksen osalta. Ja ikävä kyl-
lä paremmin kuin meillä. 

Moni uneksii järjestelmästä, jossa yrityk-
set eivät maksa tuloveroa voitostaan ennen 

kuin voitto jaetaan omistajille. Koko voitto voidaan käyttää 
yrityksen omien tarpeiden tyydyttämiseen. 

Viron veromalli täyttää kaikki teoreettisesti oikeat hyvän 
verojärjestelmän ominaisuudet. Omaa 
ja vierasta pääomaa kohdellaan neut-
raalisti eikä verotus muutoinkaan oh-
jaa yritysten käyttäytymistä. Kaiken 
kukkuraksi malli näyttää kansainväli-
sesti hyvin kilpailukykyiseltä.

Olisiko mahdollista, että Viron yri-
tysveromalli voitaisiin laivata lahden 
yli myös meille? Ajatus on niin mielen-
kiintoinen, että sen pohtimiseen kan-
nattaa uhrata vähintäänkin hetki. Poh-
diskelu on syyttä aloittaa tarkkailemal-
la aluksi verojärjestelmien rakenteita ja 
julkissektorin kokoja.

Viro on yksi tasaverotuksen maista. 
Kaikkia tuloja kuten palkkoja, eläkkeitä, 
yritystuloja ja pääomatuloja verotetaan 
yhdellä kiinteällä verokannalla, joka on tällä hetkellä 21 % ja 
vuodesta 2015 alkaen 20 %. Veron maksaa osakeyhtiö, kun se 
jakaa voittonsa osinkona omistajalleen. Omistaja ei maksa saa-
duista osingosta lainkaan veroa. 

Suomessa ansiotuloja verotetaan progressiivisesti, jolloin 
veroprosentti on nollan ja lähes 60 %:n välillä. Pääomatulo-
ja verotetaan joko 30 tai 32 %:n tasolla. Osakeyhtiön jakama 
osinko on pääsääntöisesti osittaisen kahdenkertaisen vero-
tuksen piirissä. Suomen ja Viron kokonaisveromalleissa on 
täten merkittävä rakenteellinen ero.

Viro pääsi rakentamaan veromallinsa puhtaalta pöydältä 
sosialismin kaaduttua reilut pari vuosikymmentä sitten. Täs-
sä auvoisessa tilanteessa oli mahdollista luoda jotain hyvin 
omaperäistä. Viron julkistalouden koko haluttiin pitää ku-
rissa. Pieni ja velaton julkistalous loi edellytykset pitää vero-

tus hyvin kohtuullisella tasolla. Kansa ei ollut tottunut prog-
ressiiviseen verotukseen. Suomessa julkissektori on jättimäi-
sen suuri ja nykyisin myös hyvin velkaantunut. Verotukses-
sa progressio on ollut itsestään selvyys sata vuotta ainakin 
ansiotulojen osalta.

Edellä kerrottu osoittaa, että Virossa oli ja on edelleen Suo-
meen verrattuna täysin erilainen ympäristö, jossa yritysvero-
tus on kiinteä osa koko verojärjestelmää. Tasaverojärjestel-
mässä on luontevaa, että yritysverotus on yhdenkertaista ja 

se tapahtuu samalla verokannalla kuin 
muiden tulojen verotus.

Suurin ongelma Viron mallin tuomi-
sessa meille on juuri siinä, että Viron ve-
rotus on tasaverotusta ja meidän prog-
ressiivista. Viron mallin puhdas sovel-
lus Suomessa tarkoittaisi sitä, että osa-
keyhtiöstä olisi mahdollista saada aina 
tulo yhteen kertaan verotettuna ja kiin-
teällä verokannalla. 

Vaikka tämä verokanta olisi nykyisen 
yhteisöverokantamme (24,4 %) tai pää-
omatuloverokantamme (30/32 %) suu-
ruinen, ero palkkatulojen verotuksen ta-
soon olisi ilmeisen kestämätön. Kiusaus 
muuntaa isoja progressiivisesti verotet-
tuja palkkatuloja osakeyhtiön tuloiksi 

kasvaisi haitallisesti.
Näyttää siltä, että Viron yritysveromallia ei ole mahdollista 

siirtää ainakaan puhtaana Suomeen. Yritysverotus on osa ko-
konaisverojärjestelmää, johon se on kitkattomasti sopeutet-
tava. Tämä ei tarkoita sitä, ettei Virosta voitaisi ottaa mitään 
mallia myös meille. Sopiva alkuherkkupala olisi esimerkiksi 
yhteisöverokannan alentaminen Viron tasolle. 

Vähän villimmällä mielikuvituksella voitaisiin pohdiskel-
la sellaistakin vaihtoehtoa, jossa yritys maksaisi tuloveronsa 
vasta siinä vaiheessa, kun voitto jaetaan omistajille. 

Viron mallista meidän malli eroaisi siinä, että omistaja jou-
tuisi mahdollisesti maksamaan yrityksestä saamastaan tulos-
ta vielä veroa sellaisen määrän, joka olisi oikeudenmukainen 
suhteessa muiden tulojen verotuksen tasoon. Virossa omista-
ja saa tulonsa verovapaasti. 

PAULI K. MATTILA

 ”VIRON MALLI 
KASVATTAISI KIUSAUSTA 
MUUNTAA ISOJA 
PROGRESSIIVISESTI 
VEROTETTUJA PALKKA-
TULOJA OSAKEyHTIöN 
TULOIKSI. 

erotuksen viisarit
UUSIN
TIETO VEROTUKSESTA

1/2013

Tilaushinta vuodeksi 2013
on 97 euroa

2013

Verolainsäädäntöön kohdistuu jatkuvasti muutospainei
ta, jotka johtuvat mm. talouden toimintaympäristön 
muutoksista, EU:n vaikutuksesta ja kansain vä li ses tä 

verokilpailusta.  
Kulumassa olevalla vaalikaudella elinkeinoverotusta uudis

tetaan kilpailukyvyn ja veropohjan turvaamiseksi. Uudistusta 
valmistellaan elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmässä, 
jonka toimikausi on 1.1.2012–31.3.2013. Työryhmän selvi
tyksessä kartoitetaan mm. konserniverojärjestelmän uudis
taminen, tappiontasausjärjestelmän laajentaminen, tuotan
nollisten investointien korotettujen poistojen jatkotarve ja  
T & K vähennyksen toteuttamismahdollisuudet. 

Verolainsäädännön ja verotuskäytännön muutosten ja tul
kintojen päivittäminen ja ajan tasalla pysyminen edellyttää ve
rotusasioiden jatkuvaa seurantaa.  Verotus-lehti, joka on il mes
tynyt vuodesta 1950 alkaen, on tässä suhteessa luotettava ja 
aikaansa seuraava tietolähde. Verotuslehti veroalan ammatti
julkaisuna on yrityksen verotusasioita hoitavalle sekä verotusta 
seuraavalle henkilölle erinomainen tietolähde.

Lehdessä kirjoittajina ovat verotuksen parhaat asiantuntijat,  
jotka selvittävät mm. yritysverotuksen, arvonlisäverotuksen,  
henkilöverotuksen, perintö ja lahjaverotuksen ja varainsiirto
verotuksen muutoksia ja tulkintoja.

Lehdessä julkaistaan säännöllisesti  IFRSpalstaa, kansainvä
lis ten veroasioiden palstaa, EUuutisia ja kommentoidaan 
KHO:n veroratkaisuja. Lehden sisältö on objektiivista asiatietoa.

UUSIN
TIETO VEROTUKSESTA

2013

Verotus
maksaa
posti-
maksun

Suomen verolainsäädännön ja verotuskäytännön tuntemusta edistävä aikakausjulkaisu 

Verotus

Julkaisijat:

Verovirkailijain Liitto r.y.

Suomen Veromiehet r.y.

Suomen Verotarkastajat SVT r.y.

Helsingin Veroviraston Virkailijat r.y.

Aikakausjulkaisu Verotus PL 223 00101 Helsinki
sähköp. webmaster@verotuslehti.fi; www.verotuslehti.fi

Ve
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Verolainsäädännön ja verotuskäytännön
tuntemusta edistävä aikakausjulkaisu

Vuosikertaan kuuluu viisi numeroa

Lehteä julkaisevat
verotusalan yhdistykset

Tilauskortti

Tilaan Verotus-lehden

❑ kestotilauksena alkaen vuodesta 2013 
❑ vuodeksi 2013 

Kestotilaus jatkuu ilman uudistusta, kunnes tilaaja
irtisanoo tilauksensa. Tilaus laskutetaan vuosittain
helmikuussa kulloinkin voimassa olevin hinnoin.
Tilaushinta vuonna 2013 on 97 euroa (sis. alv 10 %).

Tilaajan nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Aikaisempia vuosikertoja on myös saatavissa. Tilaan
❏ vsk 2012 89 E  ❏ vsk 2011 80 E  ❏ vsk 2010 75 E 

❏ vsk 2009 70 E  ❏ vsk 2008 70 E  ❏ vsk 2007 66 E

Aikakausjulkaisu Verotus
Tunnus 5001799
00003 Vastauslähetys
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YHdYSVALToJEn JA Suomen välinen listattujen yhtiöiden 
tilintarkastajia koskeva vastavuoroinen valvontayhteistyö 
on käynnistymässä. Yhteistyösopimus vahvistettiin Keskus-
kauppakamarin Tilintarkastuslautakunnan puheenjohtaja 
Antti Heikinheimon ja USA:n Public Company Accoun-
ting Oversight Boardin puheenjohtaja James R. Dotyn alle-
kirjoituksin Helsingissä 1.2.2013. 

Yhteistyössä vetovastuu TiLA:lla  

Suomen kanssa tehty sopimus vahvistaa PCAOB:n kansainvä-
listä yhteistyötä tilintarkastusalan eurooppalaisvalvojien kans-

TEKSTI  ///  Tarja SViili   KUVA  ///  keSkuSkauPPakamari

Suomi ja USa vastavuoroiseen 
yhteistyöhön tilintarkastajien 

valvonnassa
 

sa. Suomen ja USA:n valvontayhteistyön painopiste on tietojen 
vaihdossa. Sopimuksen mukaan TILA johtaa ja organisoi suo-
malaisiin tilintarkastusyhteisöihin kohdistuvat valvontatoi-
met, jotka toteutetaan yhdessä sen ja PCAOB:n kesken. 

Vastavuoroisen sopimuksen piiriin kuuluu tällä hetkel-
lä viisi PCAOB:iin rekisteröitynyttä suomalaista KHT-yhtei-
söä. Suunnitelmissa on ollut yhteistarkastuksen tekeminen 
Suomessa. 

– Yhteistyö merkitsee yhteisöihin kohdistuvaa yleistä val-
vontaa, tarkastuksia tai tapauskohtaista tutkintaa. Yhden yh-
teisön yhteistarkastuksesta on keskusteltu PCAOB:n kanssa. 
Muut ovat ”uinuvia”, joten tarvetta yhteisiin valvontatoimiin 
niiden osalta ei ole , kertoo johtava asiantuntija Pasi Hors-
manheimo TILA:sta. 

Yhteistarkastuksen ajankohdasta neuvotellaan  

Horsmanheimon mukaan PCAOB:n kanssa jatketaan nyt neu-
votteluja konkreettisesta yhteistyöstä. Alkukeväästä TILA:ssa 
lyödään lukkoon ns. PIE-tilintarkastusyhteisöjen vuoden 
2013 tarkastusohjelma, mikä on myös PCAOB-yhteistyön 
kannalta relevanttia. 

– Mahdollisen yhteistarkastuksen toteutuksesta ja ajan-
kohdasta päätetään siis tuonnempana, sanoo Horsmanheimo.   

Tietosuojakysymykset ratkaistu  

Tietosuojakysymysten ratkaiseminen oli eräs edellytys Suo-
men ja USA:n välisen valvontayhteistyön käynnistämiselle. 
Miten tietosuojaan liittyvät kysymykset on ratkaistu? 

– Sopimukseen sisältyy erillinen sopimus henkilötietojen 
suojasta tilintarkastuksen laatua valvottaessa. Se vastaa Suo-
men henkilötietolain sisältöä ja vaatimuksia. Lähtökohtana 
on, että henkilötietoja siirretään vain välttämättömissä tilan-
teissa. Niin sanottuja arkaluonteisia henkilötietoja ei siirretä 
ollenkaan, Horsmanheimo toteaa. 

Tietojen siirrossa TILA on yhteydessä Suomen tietosuoja-
valtuutetun toimistoon.

– Mahdollisesti käytännön valvontayhteistyön kuluessa 
henkilötietoja ei tarvitse ollenkaan siirtää, koska niiden siir-
to ei ole valvonnassa keskeistä tai relevanttia, hän täsmentää. 

SArBAnES-oxLEY -LAin alaisten suomalaisyhtiöiden tilin-
tarkastajat ovat rekisteröityneet USA:n valvontaviranomai-
seen Public Company Accountant Oversight Boardiin, joka 
pääsee jatkossa valvomaan myös suomalaisia tilintarkastus-
yhteisöjä TILA:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.  

Mitä ajatuksia valvontayhteistyösopimus 
herättää, kHT-yhdistyksen puheenjohtaja Tapani 
Vuopala? 

– Yhteistyösopimusta ja siihen perustuvia yhteisiä laadun-
tarkastuksia on osattu odottaa, onhan niitä tehty jo joissa-
kin muissa EU- maissa ja Pohjoismaissakin. On tärkeää, että 
nämäkin laaduntarkastukset ovat laadukkaita tuoden lisä-
arvoa tilintarkastajille sekä myös tilintarkastuksen kohtee-
na olevalle yritykselle.

Millaisia odotuksia TiLA:n ja PCAoB:n väliseen 
valvontayhteistyöhön kohdistuu?

– Pidämme tärkeänä, että kotivaltioperiaate toteutuu ja 
että kansallinen valvojamme TILA on päävastuussa ja pitää 
langat käsissään valvontayhteistyössä. Toivomme joustavia 
ja jouhevia, olennaisiin kysymyksiin keskittyviä tarkastuksia.

Millaisia käytännön kokemuksia PCAoB:n  ja 
eurooppalaisvalvojien yhteistyöstä on saatu? 

– Yhteiset laaduntarkastukset ovat käsityksemme mukaan ol-
leet erilaisia riippuen paikallisen valvojan valveutumisastees-
ta ja siitä, kuinka paljon PCAOB luottaa paikallisen valvojan te-
kemään tarkastukseen. Kokemukset ovat riippuneet myös sii-
tä, osuuko tarkastus samaan sykliin paikallisen valvontaohjel-
man kanssa ja ylipäänsä PCAOB:n intresseistä eli painottaako 
se laadunvalvontajärjestelmän vai toimeksiantojen läpikäyntiä.

Kollegoilta muista maista saamiemme kommenttien pe-
rusteella tarkastukset on koettu kohtuuttoman raskaiksi ja 
pitkiksi eikä niiden ole aina koettu keskittyvän selkeästi ti-
lintarkastajan lausuntojen kannalta keskeisiin kysymyksiin. 
Tällöin tarkastuksista koituva lisäarvo on voinut jäädä vä-
häisemmäksi. 

TEKSTI  ///  Tarja SViili   KUVA  ///  Olli häkämieS

KHT-yhdistyksen Tapani Vuopala: 

Valvontayhteistyön päävastuu 
kansallisella valvojalla

Miten PCAoB:n tarkastuskäynti vaikuttaa 
tilintarkastusyhteisöön? 

– Tarkastukset aiheuttavat yhteisöille paljon hallinnollista 
työtä. Luonnollisesti valvonnasta aiheutuu myös tilintarkas-
tajille välittömiä ja välillisiä lisäkustannuksia, joiden toivom-
me säilyvän kohtuullisina.  

Valvontayhteistyön hidasteena olleet tietosuojaky-
symykset on nyt ratkaistu. ovatko tilintarkastajat 
tyytyväisiä tietosuojakysymysten ratkaisuista pu-
heenjohtaja Tapani Vuopala kHT-yhdistyksestä? 

– TILA on ilmoituksensa mukaan ottanut tietosuojaa koske-
van sääntelyn huolellisesti huomioon sopimusta tehdessään 
ja oletamme, että valvontayhteistyö voi tältäkin osin sujua 
asianmukaisesti. Pidämme tärkeänä, että henkilöä koskevi-
en tietojen ohella myös yrityksiä koskevien tietojen luovut-
tamiseen liittyvät kysymykset on ratkaistu tilintarkastajan 
oikeussuoja huomioon ottaen. 

James R. Doty PCAOB:sta 

ja TILA:n Antti Heikin-

heimo korostivat kan-

sainvälisen yhteistyön 

tärkeyttä tilintarkastajien 

valvonnassa.  

– On tärkeää, että 

yhteiset laaduntar-

kastukset tuovat 

lisäarvoa tilintar-

kastajille ja tilintar-

kastettaville, Tapani 

Vuopala sanoo.
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Uudet 
palstat 
esittelyssä

diGiTALEnTTi  

Taloushallinnon virtuaalitodellisuu-
dessa kouliintuneet KHT-yhteisön asi-
antuntijat arvioivat käytössä olevien ta-
louden ohjausjärjestelmien sekä talous-
hallinnon ohjelmistojen  toimivuutta 
mm. luotettavan taloudellisen rapor-
toinnin kannalta. 

m  Kestotilaus alkaen

Kestotilaus vuonna 2013 on 115,00 euroa (sis. alv 10 %). Tilaus sisältää kuusi 
numeroa ja cd-romin v. 2012 ilmestyneistä Tilintarkastus-lehden numeroista. 

NIMI

OSOITE

Tunnus 5007630

00003 VASTAUSLäHETYS

Laskutus, ellei sama kuin toimitusosoite
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/      2013      AllekiRjoitus
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POSTIMAKSUN
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Raportointi & hyvä hallinto  

T i L A U S

fredrikinkatu 61 A, 4. krs, 00100 Helsinki  •  toimitus@balanssilehti.fi, faksi (09) 694 9215, www.balanssilehti.fi

Uusilla palstoilla liikutaan yritystalouden 
arjen akuuteissa, yllättävissä ja tutuissakin 
kysymyksissä. Tuoreena vakiokolumnistina 
aloittaa Olavi Ala-Nissilä.

PykäläPil§tti

second 
oppinion

1/2013            18.2.2013

2/2013            22.4.2013
 
3/2013            14.6.2013

4/2013            16.9.2013

5/2013          25.10.2013

6/2013          20.12.2013 

iLMESTYMiSAJAT VUonnA 2013

PäiViTYkSEn PAikkA   

Tapaamme taloushallinnon ammatti-
laisia päivittämässä tietojaan ja taito-
jaan ajankohtaisista säädösmuutoksista.

nExT GEnErATion   

Juttusarja yritystalouden nuoresta pol-
vesta niin yrittäjinä, yritysjohtajina, hal-
lituksen jäseninä kuin yritystalouden 
asiantuntijoinakin. 

Lakimuutosten ytimet nopeasti ja helppolukuisesti. Kokeneet lii-
kejuristit tiivistävät olennaisen verotuksessa, yhtiöoikeudessa, ra-
hoituksessa, yrityskaupoissa ja yleisessä liikejuridiikassa tapahtu-
vista säännösuudistuksista. 

Sana on vapaa ja hyvin ar-
gumentoidut räväkätkin 
kannanotot maailmanme-
nosta toivotetaan tervetul-
leeksi osoitteeseen 
toimitus@balanssilehti.fi 

Olavi ala-Nissilä

Balanssin vakiokolumnisti, entinen parlamentaarikko ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen sekä nykyinen KHT-yhteisön 
partneri pitää ajan tasalla mm. velkakriisin viimeisimmistä kään-
teistä.

www.balanssilehti.fi
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koToiSEEn kirjanpitolakiimme on 
odotettavissa muutoksia, kunhan EU-
parlamentti ja Euroopan neuvosto löy-
tävät yhteisen sävelen uudesta tilinpää-
tösdirektiivistä, joka korvaa lähitulevai-
suudessa nykyiset tilinpäätöstä ja kon-
sernitilinpäätöstä koskevat 4. ja 7. yhtiö-
oikeudelliset direktiivit. 

Paineita päätöksentekoon 

Johtava asiantuntija Anu Tanner KHT-
yhdistyksestä arvioi, että päätöksente-
koon on selvää painetta. 

– Alkuperäisenä tavoitteena oli teh-
dä lopullinen päätös direktiivin sisäl-
löstä vuoden 2012 aikana. Näillä näky-
min parlamentin täysistuntokäsittely 
pidettäneen huhtikuussa.  Sen jälkeen 
neuvosto ja parlamentti neuvottelevat 
kompromissista. 

Tilinpäätös- 
direktiivien uudistus 

lähenee loppusuoraa  

– Uudistuksessa tavoiteltavasta 
pienyritysten raportointivelvoitteiden 

keventymismahdollisuudesta huolimatta kannattaa 
harkita, minkä verran markkinoille jättää tietoa 

antamatta, johtava asiantuntija Anu Tanner sanoo.

Hänen mukaansa uuden direktiivin 
toimeenpano kansalliseen lainsäädän-
töön voi olla nopeastikin edessä. 

– Mikäli päätös syntyy odotusten mu-
kaisesti tänä keväänä, on uuden direktii-
vin vaatimukset implementoitava  jäsen-
valtioissa aikaisintaan 1.1.2015 mennessä. 

nykytilanteessa liitetietojen 
kevennykselle ei perusteita  

Suomi on jo hyödyntänyt nykydirektii-
vin sallimia joustoja kansallisessa lain-
säädännössä. Pienten yritysten kannalta 
merkittävin EU-komission muutoseh-
dotus koskeekin säännöstä, jonka seu-
rauksena jäsenvaltiot eivät voisi vaatia 
yritykseltä direktiivin mainitsemia ra-
jattuja liitetietoja laajempia tietoja.

Tanner huomauttaa, että rajattujen 
vaatimusten piiriin kuuluisi suurin osa 
osakeyhtiöistä Suomessa. 

– Nykyisessä taloudellisessa tilan-
teessa luotettavan ja riittävän taloudel-
lisen informaation merkitys on entises-
tään kasvanut, joten ehdotusten kautta 
toteutuva mahdollinen tilinpäätösinfor-
maation väheneminen ei olisi perustel-
tu suuntaus. 

Hän kehottaakin yrityksiä harkitse-
maan tarkoin mahdollisten raportointi-
kevennysten hyödyntämistä. 

– Olisi hyvä miettiä, minkä verran 
tietoa kannattaa jättää antamatta mark-
kinoille. Asialla voi olla merkitystä esi-
merkiksi rahoituksen saannissa. 

Muita muutosehdotuksia  

Lisäksi komission muutosehdotus mah-
dollistaisi konsernitilinpäätöksen laa-
timisen vapaaehtoisesti pienissä kon-
serneissa. Tilinpäätösvelvoite poistuisi 
pienten yritysten kokorajat täyttäviltä 
konserneilta. 

Joidenkin yritysten raportointiin vai-
kuttaisi Tannerin mukaan myös ehdo-
tettu taseen ja tuloslaskelmakaavojen 
vaihtoehtoisten esittämistapojen ra-
joittaminen. 

kirJAnPiToLAiSSA kAnSALLi-
SiAkin PäiViTYSTArPEiTA 

Tilinpäätösdirektiivien reformin li-
säksi kirjanpitolakiin kohdistuu 
myös kansallisia päivitystarpeita. 
Tämän hetkisen tiedon mukaan 
työ- ja elinkeinoministeriö valmis-
tautuu samalla huomioimaan kan-
sallisesti havaitut lain muutos- ja 
tarkistustarpeet. 

Parlamentti ja neuvosto etsivät 
yhteistä säveltä 

Euroopan parlamentissa direktiiviuu-
distuksen osalta vastuuvaliokuntana 
toimii oikeudellisten asioiden valio-
kunta JURI. Asiaa koskevassa valio-

kunnan raportissa on huomioitu par-
lamentin muiden valiokuntien kan-
nanotot. 

– JURI on esittänyt, että tiettyjen lii-
tetietojen antaminen olisi vapaaehtoista 
pienille yrityksille. Se on myös esittänyt 
komission ehdotusta matalampia pien-
yrityksen kokorajoja siten, että jäsenval-
tioille jäisi oikeus säätää korkeammat 
rajat tiettyihin raja-arvoihin asti, Tan-
ner kertoo. 

Parlamentilla ja Euroopan neuvos-
tolla on yhteinen sävel vielä hakusessa. 

– Neuvosto ehdottaa, että pienyrityk-
siltä voitaisiin kansallisesti vaatia tietty-
jä liitetietoja direktiivissä mainittujen li-
säksi. Yrityksiltä myös edellytettäisiin 
esimerkiksi lisätietoja jäsenmaan vero-
lainsäädännön kannalta tarpeellisista 
asioista, mikäli lainsäädäntö sitä edel-
lyttää, hän tarkentaa.

EU-koMiSSion EHdoTTAMAT 
PiEnYriTYkSEn kokorAJAT 

direktiivireformissa ehdotetaan 
rajattuja liitetietovaatimuksia pie-
nelle yritykselle.  Pienyrityksen ra-
jat täyttyisivät, mikäli kaksi seuraa-
vista vaatimuksista ei ylity 
  liikevaihto 10 milj. €  
  tase 5 milj. € ja
  työntekijöiden määrä 50. 

TEKSTI  ///  Tarja SViili   KUVA  ///  aki raSk
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TiLinPääTöSdirEkTiiViä uudistet-
taessa ehdotetaan myös pienten yritys-
ten vapauttamista tilintarkastusvelvol-
lisuudesta. Jäsenvaltioilla säilyisi kui-
tenkin valta päättää tilintarkastuksen 
kokorajoista.  

– Ehdotus ei välttämättä aiheuta 
muutosta Suomen nykytilanteeseen 
ellei kansallisesti lähdetä nostamaan 
tilintarkastusvelvollisuuden rajoja lä-
hemmäksi tilintarkastusdirektiivieh-
dotuksen mukaisia rajoja, sanoo Anu 
Tanner . 

JURI-valiokunta asettaisi pienille 
yrityksille alhaisemmat tilintarkastus-
rajat kuin komission ehdotus. Valiokun-
ta antaisi jäsenmaille kuitenkin oikeu-
den päättää korkeammista raja-arvoista 
tiettyihin raja-arvoihin asti. 

Tilintarkastusvelvollisuuden 
rajaamisehdotuksella ei 
vaikutusta Suomeen

Maakohtainen raportointi 
luonnonvaroja hyödyntäville 
yhtiöille 

Suurten kaivos- ja metsäteollisuudessa 
toimivien yritysten raportointivelvoit-
teet  kasvaisivat, mikäli EU-komission 
direktiiviesityksessä ehdotettu vaati-
mus maakohtaisesta raportoinnista to-
teutuu (country-by-country reporting). 

– Kaivannaisteollisuudessa ja aarnio-
metsiä hyödyntävässä metsäteollisuu-
dessa toimivien yhtiöiden tulisi komissi-
on ehdotuksen mukaan raportoida vuo-
sittain eri maille suoritetuista maksuis-
ta, kertoo Tanner. 

Suuret listaamattomat ja listatut yh-
tiöt antaisivat mm. valtioille maksetuis-
ta rojalteista, veroista, osingoista ja li-
senssimaksuista raportin. 

– Näissä yhtiöissä on varauduttava 
keräämään uudenlaista tietoa ja kehit-
tämään raportointia eri maille suorite-
tuista maksuista, Tanner ennakoi ehdo-
tuksen todennäköisiä käytännön seura-
uksia. 

Värikästä keskustelua 
maakohtaisista 
raportointivaatimuksista 

Debatti maakohtaisista raportointivaa-
timuksista on ollut värikästä. JURI-va-
liokunta laajentaisi maakohtaisen ra-
portointivelvoitteen myös pankki-, ra-
kennus- ja telekommunikaatioaloille.

– Lisäksi JURI on esittänyt hyvinkin 
matalia euromääräisiä raportointirajo-
ja ja hankekohtaista raportointia, KHT-
yhdistyksen johtava asiantuntija sanoo. 

ARVoPAPeRIMARkkINAT

Euroopan neuvosto etenisi asiassa 
maltillisemmin. Maakohtaiselle rapor-
toinnille se asettaisi 500 000 euron rajan. 
Raportointivelvoitteen laajentaminen 
uusille toimialoille ja hankekohtainen 
raportointi eivät saa neuvoston tukea. 

Merkittävimmät muutostarpeet 
kohdistuvat isoihin yhtiöihin  

Tilinpäätösdirektiivien uudistusta 
KHT-yhdistyksessä seuraava Anu Tan-
ner arvioi, että uudistettava direktiivi ei 
aiheuttane kirjanpitolain pieniä yrityk-
siä koskeviin raportointivelvoitteisiin 
merkittäviä muutostarpeita. 

 – Sen sijaan kansalliseen sääntelyyn 
jouduttaneen lisäämään vaatimukset 
luonnonvaroja hyödyntävien suuryhti-
öiden maakohtaisesta raportoinnista. 

 

UUSi arvopaperimarkkinalaki astui 
voimaan 1.1.2013. Arvopaperimarkki-
nalainsäädännön kokonaisuudistuksen 
tarkoituksena on ollut mm. turvata koti-
maisten arvopaperimarkkinoiden kilpai-
lukyky ja markkinoiden luotettava toi-
minta sekä parantaa sijoittajien suojaa. 
Arvopaperimarkkinalain muutosten ta-
voitteena on erityisesti ollut yhtiöiden 
hallinnollisen taakan keventäminen. 

Tiedonantovelvollisuus 
– raportointi 
tulevaisuudennäkymistä 

Yksi listayhtiöiden tiedonantovelvolli-
suuden merkittävimmistä muutoksis-
ta on, ettei liikkeeseenlaskijalla enää ole 
velvollisuutta esittää tulevaisuudennä-
kymiä osavuosikatsauksissa ja tilinpää-
töstiedotteessa, jotka julkistetaan lain 
voimaantulon jälkeen. 

Liikkeeseenlaskija voi muuttaa ra-
portointikäytäntöään ja julkistaa tule-
vaisuudennäkymät yhdessä tai useam-
massa tilikauden aikana julkistettavassa 
osavuosikatsauksessa tai ainoastaan toi-
mintakertomuksessa. Tällöin olisi suosi-

JOSEFIN BJöRKLUNd, MAIJA REIMARI, MIKKO REINIKAINEN 

Uuden arvopaperi-
markkinalain keskeiset 
muutokset
Tulevaisuudennäkymien raportointiin ja johdon 
osavuosikatsauksiin liittyvät muutokset keventävät 
listautujan raportointivelvoitteita. Uusi toimielin vastaa 
vastaa jatkossa itsesääntelyn kehittämisestä. 

teltavaa kertoa, miten näkymät tulevai-
suudessa annetaan ja valittu käytäntö 
tulisi myös perustella ja noudattaa joh-
donmukaisesti. 

Tulevaisuudennäkymät tulee kuiten-
kin jatkossakin esittää kirjanpitolain pe-
rusteella toimintakertomuksessa. Tule-
vaisuudennäkymiä koskeva muutos on 
käsitelty tarkemmin artikkelissa …. si-
vuilla.

Tiedonantovelvollisuus 
– vaihtoehto 
neljännesvuosikatsaukselle 

Pääsääntönä on edelleen, että liikkee-
seenlaskija julkaisee osavuosikatsauk-
set tilikautensa kuukausilta 1–3. 1–6, 
1–9 ja 1–12 (tilinpäätöstiedote). Keven-
netty menettely on mahdollista muun 
muassa niille yhtiöille, joiden markki-
na-arvo alittaa 150 miljoonaa euroa (ai-
kaisemmin 75 miljoonaa euroa). Sen 
mukaan osavuosikatsaus julkaistaan 
vain tilikauden kuukausilta 1–6, ja li-
säksi johdon osavuotiset katsaukset tili-
kauden kuukausien 1–6 ja 7–12 aikana; 
myös tilinpäätöstiedote on julkaistava. 

kokorajat ratkaistava 
tilintarkastusdirektiivin 
uudistuksessa 

Euroopan neuvosto ehdottaa samoja 
euromääräisiä tilintarkastuksen rajoja 
kuin JURI. 

– Kokorajoja koskeva kysymys tuli-
si käsitellä samanaikaisesti komission 
antaman tilintarkastusdirektiiviä kos-
kevan ehdotuksen kanssa, Tanner linjaa. 

Lisää tilintarkastettavaa 
maakohtaisesta raportoinnista? 

Merkittävimmät tilinpäätösdirektiivin 
muutosten vaikutukset tilintarkastuk-
seen riippuvat maakohtaista raportoin-
tia koskevista päätöksistä.

– Mikäli maakohtainen raportointi 
tulee sisältymään tilinpäätöksen liite-
tietoihin, olisi se myös tilintarkastuk-
sen kohteena. Erillisenä raporttina sitä 
ei tarvitsisi tilintarkastaa, hän toteaa.



KHT-yhdistyksen 

johtava 

asiantuntija 

Anu Tanner
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Uusi laki ei enää sisällä vaatimus-
ta vuosikoosteen julkistamisesta. Se ei 
siten myöskään enää edellytä liikkee-
seenlaskijaa julkistamaan vuosikoos-
tetta vuoden 2012 aikana julkistetuis-
ta tiedoista. 

Uuden lain voimaantulon myötä 
edellytetään, että kaikki julkistettu tie-
to, ei pelkästään taloudellisia raportte-
ja, pidetään saatavilla yhtiön Internet-
sivuilla vähintään viiden vuoden ajan. 
Velvollisuus tehdä etukäteisilmoitus 
seitsemän päivää ennen omilla osak-
keilla käytävää kauppaa on poistettu.

Liputusvelvollisuus 

Liputusvelvollisuutta koskevat sään-
nösmuutokset ovat pääosin vähäisiä. 
Uudessa arvopaperimarkkinalaissa on 
uusi liputusraja (90 %).  Jatkossa siis on 
ilmoitettava omistus- ja ääniosuuden 
kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle  
silloin, kun osuus saavuttaa, ylittää tai 
alittaa 5 %, 10 %, 15 %, 20 %. 25 %, 30 %,  
50 %, 66,7 % ja 90 %.

Uuden lain myötä liputuksen ajan-
kohtaa on myös täsmennetty. Ilmoitus 
on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, 
”kuitenkin viimeistään seuraavana kau-
pankäyntipäivänä”. 

Lisäksi on lisätty ns. kaupankäynti-
varastopoikkeus. Sen nojalla luottolai-
tosten ja sijoituspalveluyritysten lipu-
tusvelvollisuutta arvioitaessa mukaan 
ei lasketa kaupankäyntisalkussa olevia 
arvopapereita, jos niiden osuus ei ylitä 
5 % kohdeyhtiön äänimäärästä eikä ko-
konaismäärästä eikä niihin perustuvia 
hallinnointioikeuksia käytetä.

Esitevelvollisuus 

Uuden arvopaperimarkkinalain 4 luvun 
säännökset perustuvat pääosin esitedi-
rektiivin muutosdirektiiviin (2010/73/
EY). Osa muutoksista tuli Suomes-
sa voimaan jo kesällä 2012 Valtionva-
rainministeriön asetusten (317/2012 ja 
318/2012) perusteella ja on nyt siirretty 
osaksi uutta arvopaperimarkkinalakia. 

Esitevelvollisuuden alarajoihin on 
tehty huomattaviakin muutoksia. Kan-

sallisen esitevapauden alaraja on nostet-
tu 100 000 eurosta 1,5 miljoonaan eu-
roon. Kansallisten esitevaatimusten ylä-
raja on nostettu 2,5 miljoonasta eurosta 
5 miljoonaan euroon, jos tarjottavia ar-
vopapereita ei ole tarkoitus listata. 

Liikkeeseenlaskijan on laadittava Ko-
mission asetuksen 809/2004 ( ”Komissi-
on esiteasetus”) mukainen esite, jos ar-
vopapereita tarjotaan yli 5 miljoonan 
euron arvosta. Muutosdirektiivin myö-
tä myös useiden poikkeusten raja-arvo-
ja on nostettu. Nykyään arvopapereita 
voidaan tarjota enintään 150 henkilöl-
le (aikaisemmin 100 henkilölle) tai vä-
hintään 100 000 euron arvoiselle mer-
kinnälle (per sijoittaja tai nimellisarvo) 
(aikaisemmin 50 000 euroa) ilman esit-
teen laatimista. 

Esitevelvollisuudesta 
vapautuminen first north 
-markkinapaikalla

Tarjottaessa arvopapereita alle 5 miljoo-
nan euron arvosta First North -markki-
napaikalle ei kansallista esitettä tarvit-
se laatia. Sijoittajien saatavilla on kui-
tenkin pidettävä First North -sääntöjen 
mukainen yhtiöesite. 

Uuden lain myötä useimmat poik-
keukset esitevelvollisuuteen arvopa-
pereita listattaessa tai tarjottaessa eivät 
enää vaadi Finanssivalvonnan lupaa 
vaan niitä voi soveltaa suoraan.  

Esitteen sisällön osalta on huomioita-
va, että Komission esiteasetuksen muu-
tosten myötä EU-esitteisiin on tullut uu-
sia sisältövaatimuksia mm. joukkovel-
kakirjalainoihin liittyviin ohjelmaesit-
teisiin. Helpotuksia on tullut mm. pie-
nille ja keskisuurille yhtiöille ja mer-
kintäoikeusanteihin liittyviin esittei-
siin. Myös esitetiivistelmän sisältövaa-
timuksia on täsmennetty.

Sisäpiirisäännökset ja 
sisäpiirirekisteri

Sisäpiiriläisen lähipiirin määritelmä on 
laajennettu koskemaan myös mm. avo-
puolisoa, joka on asunut vähintään vuo-
den samassa taloudessa sisäpiiriläisen 
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kanssa, rekisteröidyn parisuhteen puo-
lisoa ja ei julkisen kaupankäynnin koh-
teena olevaa yhteisöä, jossa sisäpiiriläi-
nen tai tämän lähipiiriläinen huomat-
tavan vaikutusvallan lisäksi omistaa vä-
hintään 10 % osakkeista tai äänimääräs-
tä tietyin edellytyksin.  

Lisäksi sisäpiiriläisen lähipiirin mää-
ritelmää on laajennettu koskemaan mm. 
henkilöyhtiötä, jossa sisäpiiriläinen tai 
hänen lähipiiriläisensä on vastuunalai-
nen yhtiömies.  

Pörssiyhtiöiden sisäpiiriläisten ja näi-
den lähipiirin julkiset sisäpiirirekisterit 
yhdistetään yhteen julkiseen sisäpiirire-
kisteriin. Sen ylläpidosta vastaa jatkossa 
Finanssivalvonta. 

Vanhan arvopaperimarkkinalain 
säännöksiä julkisesta sisäpiirirekisteris-
tä, omistuksen julkisuudesta ja ilmoitet-
tavista tiedoista sovelletaan kuitenkin 
siirtymäsäännöksen nojalla siihen saak-
ka kunnes VM antaa asetuksen uusien 
korvaavien sisäpiirisäännösten noudat-
tamisesta. 

Siirtymäsäännöksen mukaan val-
tiovarainministeriön asetus on annet-
tava viimeistään kolmen vuoden kulut-
tua uuden arvopaperimarkkinalain voi-
maantulosta eli viimeistään 1.1.2016. 

Yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin yl-
läpitäjällä tulee olla rekisteriä koskeva 
kirjallinen ohje.

Yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin pi-
tämistä koskeva velvoite on laajennet-
tu koskemaan First Northissa kaupan-
käynnin kohteena olevien rahoitusvä-
lineiden liikkeeseenlaskijoita. Uuteen 
arvopaperimarkkinalakiin on myös li-
sätty erillinen säännös hankekohtaises-
ta sisäpiirirekisteristä. 

Säännöksen mukaan hankekohtai-
seen sisäpiirirekisteriin on merkittävä 
kaikki ne henkilöt, joille liikkeeseen-
laskija antaa hanketta koskevaa sisäpii-
rintietoa. 

ostotarjoussäännösten 
täsmennykset

Julkisia ostotarjouksia koskevia sään-
nöksiä on uudessa arvopaperimarkki-
nalaissa täsmennetty erityisesti liikkee-

kista ostotarjousta (ns. put up or shut up  
-määräys). 

Vahingonkorvausvastuu ja 
seuraamukset

Vahingonkorvausvastuuta koskevaa 
sääntelyä on täsmennetty uudessa arvo-
paperimarkkinalaissa. Vahingonkorva-
usvastuun perusteena on tahallisuus tai 
huolimattomuus. 

Laissa ei sen sijaan ole nimenomais-
ta säännöstä tuottamusolettamasta. Vas-
tuu syntyy arvopaperimarkkinalain, 
alemmanasteisen sääntelyn sekä myös 
EU-asetusten vastaisesta menettelystä, 
josta aiheutuu vahinkoa.

Seuraamusjärjestelmää koskevat 
säännökset on sisällytetty Finanssival-
vonnasta annettuun lakiin, mutta teois-
ta, joiden vastaisesta toiminnasta voi-
daan määrätä seuraamuksia, on sään-
nelty mm. arvopaperimarkkinalaissa. 
Sanktioiden määrääminen on uuden 
lain myötä muuttunut velvoittavaksi, 
kun Finanssivalvonnan omaa harkinta-
valtaa on kavennettu. 

fivan määräämiin seuraamuksiin 
merkittäviä korotuksia  

Finanssivalvonnan määräämien seuraa-
musten enimmäis- ja vähimmäismää-
riä on korotettu merkittävästi. Uuden 
Finanssivalvonnasta annetun lain mu-
kaan oikeushenkilölle määrättävä rike-
maksu mm. tiedonantovelvollisuutta ja 
liputusvelvollisuutta koskevien sään-
nösten laiminlyönnistä tai rikkomises-
ta, on 5 000–100 000 euroa ja luonnolli-
selle henkilölle määrättävä rikemaksu 
500–10 000 euroa. 

Seuraamusmaksu, joka voidaan mää-
rätä mm. esitteen julkaisemisvelvolli-
suutta koskevien säännösten laimin-
lyönnistä tai rikkomisesta, on oikeushen-
kilölle 10 % liikevaihdosta – 10 000 000 
euroa ja luonnollisille henkilöille 10 %  
tuloista –100 000 euroa. 

Ankarimmat, yli miljoonan euron 
suuruiset hallinnolliset seuraamukset, 
määrää nykyään Finanssivalvonnan si-
jasta markkinaoikeus. Julkinen huo-

mautus hallinnollisena seuraamukse-
na on poistettu.

Uusi itsesääntelyelin  

Keskuskauppakamarin yrityskauppa-
lautakunta korvataan toisella itsesään-
telytoimielimellä. Uuden lain mukaan 
pörssiyhtiöiden on suoraan tai välilli-
sesti kuuluttava riippumattomaan elin-
keinoelämää laajasti edustavaan suo-
malaiseen toimielimeen, jonka tehtävi-
nä olisi edistää hyvän arvopaperimark-
kinatavan noudattamista suosituksin ja 
lausunnoin. 

Arvopaperimarkkinayhdistys ry ryh-
tyy uudessa laissa tarkoitetuksi itsesään-
telytoimielimeksi ja sillä on tätä varten 

seenlaskijoiden hallinnollisen taakan 
keventämiseksi. Yksissä tuumin toimi-
misen määritelmä on laajennettu kos-
kemaan mm. määräysvaltayhteisöjä. Li-
säksi poikkeukset velvollisuudesta teh-
dä ostotarjous on otettu lain tasolle ja 
uudistettu. 

Pakollista ostotarjousta ei tie-
tyin lisäedellytyksin tarvitse enää 
tehdä, jos siihen muutoin velvollis-
ten yksissä tuumin toimiminen ra-
joittuu ainoastaan julkisen osto-
tarjouksen tekemiseen, mikäli tar- 

jousvelvollinen tai yksissä tuumin toi-
miva luopuu tarjousvelvollisrajan ylit-
tävästä ääniosuudesta kuukauden ku-
luessa. 

Itse prosessiin on myös tehty erinäi-
siä teknisluonteisia muutoksia. Tarjo-
uksen tekijälle on asetettu velvollisuus 
edistää ostotarjouksen toteutumista ja 
Finanssivalvonnalle on annettu val-
tuus asettaa vapaaehtoista ostotarjousta 
suunnittelevalle määräaika, johon men-
nessä on joko julkistettava ostotarjous 
tai ilmoitettava, ettei tule tekemään jul-

kaksi lautakuntaa: Markkinatapalauta-
kunta ja Ostotarjouslautakunta. 

Uutta EU-sääntelyä 
odotettavissa 

Pitkään odotetun Suomen uuden arvo-
paperimarkkinalain voimaantulon jäl-
keen on EU:sta  jo odotettavissa uutta 
sääntelyä, joka tuo muutoksia myös uu-
teen lakiin. Lisäksi Euroopan arvopape-
rimarkkinaviranomaisen sääntelyä tu-
lee noudattaa kansallisten sääntöjen 
tulkinnassa. 

Finanssivalvonnassa on valmisteil-
la uuteen arvopaperimarkkinalakiin pe-
rustuvia muutoksia määräys- ja ohjeko-
koelmaan. 

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI  
– MIKä MUUTTUU?

Tulevaisuudennäkymät – Liikkeeseenlaskijalla ei ole enää velvollisuutta esit-
tää näkymiä osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa. Jos tulevaisuu-
dennäkymiä ei esitetä osavuosikatsauksissa, tulosvaroitusten tärkeys korostuu.

Johdon osavuotinen katsaus – Mahdollisuus julkistaa tilikauden kol-
melta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta neljännesvuosikatsauk-
sen korvaava johdon osavuotinen selvitys laajenee, kun siihen oikeute-
tun liikkeeseenlaskijan markkina-arvon yläraja nousi 75 miljoonasta 150 
miljoonaan euroon.

Uusi liputusraja (90 %) – omistus- ja ääniosuus on nyt ilmoitettava 
kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle myös silloin, kun ko. osuus saavut-
taa, ylittää tai alenee 90 % (myös vanhat liputusrajat edelleen voimassa).

Esitevelvollisuus – EU-esitteiden laatimisvelvollisuuden soveltamisalaa 
on muutettu ja poikkeuksia esitevelvollisuudesta on laajennettu.

Julkinen sisäpiirirekisteri – Julkinen sisäpiirirekisteri siirtyy enintään kol-
men vuoden siirtymäajan jälkeen liikkeeseenlaskijoilta Finanssivalvonnan 
ylläpidätettäväksi.

ostotarjoukset – yksissä tuumin toimimisen määritelmä on laajennet-
tu ja pakollisen ostotarjouksen tekovelvollisuuteen on lisätty poikkeuksia.

Seuraamukset – Finanssivalvonnan määräämien seuraamusten enim-
mäis- ja vähimmäismääriä on korotettu merkittävästi ja niiden käyttöön 
on tullut muutoksia. 

itsesääntelytoimielin – Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakuntaa kor-
vataan toisella itsesääntelytoimielimellä ja kaikkien pörssiyhtiöiden on suo-
raan tai välillisesti kuuluttava siihen. Arvopaperimarkkinayhdistys ryhtyy täl-
laiseksi itsesääntelytoimielimeksi, jonka tarkistettuna tehtävänä on kehittää 
itsesääntelyä arvopaperimarkkinalainsäädännön ja yhtiöoikeuden alueilla.

 

TÄYDENNÄ OSAAMISTASI
YLIOPISTOSSA!

JHTT-KOULUTUSOHJELMA 2013  

julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksen 
koulutusohjelma (17.4.-3.9.2013) soveltuu 
erinomaisesti JHTT-tutkintoon osallistuville sekä 
kaikille julkishallinnon tarkastustehtävissä toimiville. 
Koulutus sisältää viisi kaksipäiväistä jaksoa.  
Ilmoittautuminen 25.3. mennessä.  
Lisätietoja: www.uta.fi/taydennyskoulutus/

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN  
SYMPOSIUM 22.–23.5.2013 TAMPERE-TALOSSA

Teemoina tilintarkastuksen uudistuminen, 
tarkastuksen standardit ja kansallinen toteutus. 
Lisätietoja: www.uta.fi/jkk/opiskelu/oppiaineet/
tilintarkastus/symposium.html
Suunnittelija Minna Miettinen
minna.k.miettinen@uta.fi, 040 190 1316

www.uta.fi
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Miten uusi 
arvopaperi-
markkinalaki  
vaikuttaa tilin-
tarkastukseen?

 
UUdEn arvopaperimarkkinalain sään-
nökset voivat uuden käytännön muo-
dostuessa vaikuttaa myös tilintarkasta-
jien työhön. Joskin erityisesti tilintar-
kastajia koskevia muutoksia ei ole kuin 
myöhemmin voimaan tulevissa sisäpii-
rirekisteröintimuutoksissa. 

Tiedonantovelvollisuutta 
koskevat muutokset

Yksi uuden arvopaperimarkkinalain 
merkittävimmistä eroista entiseen on, 
ettei liikkeeseenlaskijoilla enää ole vel-
vollisuutta esittää tulevaisuuden nä-
kymiä osavuosikatsauksissa eikä tilin-
päätöstiedotteessa. Velvollisuus esittää 
tulevaisuuden näkymät toimintaker-
tomuksessa perustuu kirjanpitolakiin 
eikä siihen ole tullut muutosta. 

Uusi laki ei tietenkään kiellä esittä-
mästä tulevaisuudennäkymiä jatkos-
sakin myös osavuosikatsauksissa ja ti-
linpäätöstiedotteessa. On huomattava, 
että liikkeeseenlaskijoilla on edelleen 
jatkuvan tiedonantovelvollisuuden pe-
rusteella velvollisuus kertoa osakkeen 
arvoon vaikuttavista tiedoista, siis myös 
tulevaisuudennäkymien muutoksista.

fiva suosittelee tulosennustetta 
tulevaisuudennäkymien 
esittämisessä

Tulevaisuudennäkymiä esittäessään 
liikkeeseenlaskija voi edelleen itse päät-
tää, missä laajuudessa tulevaisuuden-
näkymät esitetään. Tähän saakka toi-
mintakertomuksessa ja tilinpäätöstie-
dotteessa esitetyt tulevaisuudennäky-

Listayhtiöt saavat uusia tapoja tiedonanto-
velvollisuutensa täyttämiseksi. Myös tiettyjen 
tietojen julkistamiskäytäntöä on muutettu. 

LEENA PUUMALA, MAIJA REIMARI, MIKKO REINIKAINEN 

TILINTARkASTuS
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seenlaskijalta sen tulevaisuudennäky-
mien jatkuvaa ja huolellista seurantaa. 

Valitussa tiedottamis-
käytännössä tulisi pysyä 

Uuden arvopaperimarkkinalain myö-
tä Fiva on päivittämässä määräyksiä ja 
ohjeita  liikkeeseenlaskijan tiedonan-
tovelvollisuudesta. Finanssivalvonnan 
mukaan liikkeeseenlaskijan muuttaes-
sa käytäntöään tulevaisuudennäkymi-
en esittämisessä tulisi sen kertoa, miten 
näkymät tulevaisuudessa annetaan ja 
valittu käytäntö tulisi myös perustella. 

Valittua käytäntöä tulee lähtökohtai-
sesti jatkossa noudattaa johdonmukai-
sesti – jos sitä halutaan muuttaa, tulee 
muutos taas perustella. Finanssivalvon-
ta painottaa aiempaa enemmän myös tu-
levaisuudennäkymien esittämistä sekä 
osavuosikatsauksissa että toimintaker-
tomuksessa oman otsikon alla.

Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden 
nojalla liikkeeseenlaskijan on tiedotet-
tava merkittävistä osakkeen arvoon vai-
kuttavista tekijöistä kuten tulevaisuu-
dennäkymistä ja niiden muutoksista 
ilman aiheetonta viivytystä. Toisin sa-
noen silloin, kun ne ovat liikkeeseenlas-
kijan tiedossa. 

Vaihtoehtoisia 
tiedottamistapoja  

Tilinpäätöstiedote julkaistaan yleensä 
heti, kun hallitus on käsitellyt tilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen. Tilin-
päätöstiedotteen tulee sisältää niiden 
pääkohdat. 

Siinä tulee myös esittää hallituksen 
esitys voittoa/tappiota koskeviksi toi-
menpiteiksi. Riippuen yhtiön valitse-
masta tavasta tiedottaa tulevaisuuden-
näkymistä tulisi tiedotteessa julkistaa 
myös tulevaisuudennäkymiä koskeva 
tieto joko tilinpäätöstiedotteessa tai sa-
manaikaisesti erillisessä pörssitiedot-
teessa, jos hallitus on siinä yhteydessä 
käsitellyt myös tulevaisuudennäkymiä 
toimintakertomusta varten. 

Jos tulevaisuudennäkymät käsitel-
lään vasta myöhemmin, tulisi ne esit-

tää erillisessä pörssitiedotteessa heti, 
kun ne on asianmukaisesti käsitelty.  
Tiedotteen otsikosta tulisi käydä ilmi, 
että tiedote sisältää myös tulevaisuuden-
näkymiä koskevaa tietoa, mikäli  tiedot-
taminen tapahtuu vasta tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen julkistamisesta 
kertovan tiedotteen yhteydessä.

Liikkeeseenlaskija voi jatkossa jul-
kistaa tilikauden kolmelta ja yhdek-
sältä ensimmäiseltä kuukaudelta nel-
jännesvuosikatsauksen korvaavan joh-
don osavuotisen selvityksen, jos yhtiön  
markkina-arvo on alle 150 miljoonaa 
euroa (aikaisemmin 75 miljoonaa eu-
roa).

Tilinpäätösaikatauluun 
muutoksia 

Muodostuva yhtiökäytäntö näyttää, 
muuttavatko liikkeeseenlaskijat esittä-
mistapaansa merkittävästi uuden lain 
takia. Aiempi käytäntö on ollut selkeä 
ja johdonmukainen ja lainmuutos saat-
taa aiheuttaa vaihtelevaa markkinakäy-
täntöä. 

Tosin sijoittajien saaman informaa-
tion tason ei tulisi muutoksen vuoksi 
huonontua, koska yhtiöillä säilyy jat-
kuva tiedonantovelvollisuus tulosva-
roituksen muodossa. Muutokset rapor-
tointitavassa eivät saisi johtaa yhtiöiden 
sisäisen seurannan herpaantumiseen, 
minkä seuranta kuuluu osaksi hallin-
non tarkastusta.

Uusi arvopaperimarkkinalaki saat-
taa tuoda muutoksia tilinpäätöksen ai-
katauluun, mikä vaikuttaa tilintarkas-
tajienkin työhön.  Pörssiyhtiön tilinpää-
töstiedote on jatkossa julkistettava vii-
meistään kahden kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä. 

Aikaisemman säännön mukaisesti 
tilinpäätöstiedote oli julkistettava vä-
littömästi tilinpäätöksen valmistumi-
sen jälkeen. Tilinpäätöstiedote on Suo-
men kansallista sääntelyä eikä EU-poh-
jaista kuten suuri osa muusta arvopa-
perimarkkinalaista. Ulkomaisia esiku-
via em. muutosten vaikutuksesta ei si-
ten ole, mutta oletettavasti ne eivät ole 
merkittäviä.

KHT Leena Puumala on 
PricewaterhouseCoopers 
Oy:n partneri. Hän vastaa 
tilintarkastusryhmän ris-
kienhallinnasta.

Maija reimari työsken-
telee Pricewaterhouse-
Coopers Oy:n Accounting 
Consulting Services -ryh-
mässä ja on erikoistunut 
pääomamarkkinatransak-
tioihin.

Mikko reinikainen on 
PricewaterhouseCoopers 
Oy:ssä yhtiöoikeudesta 
vastaava partneri.

Maininta tilintarkastuksesta 
säilyy osavuosikatsauksissa ja 
tilinpäätöstiedotteissa  

Myös jatkossa osavuosikatsauksesta ja 
tilinpäätöstiedotteesta tulee käydä ilmi, 
onko se tilintarkastettu. Tilintarkasta-
jan on ilmoitettava lausunnossaan, mis-
sä laajuudessa tarkastus on suoritettu, 
jos tilintarkastaja on tarkastanut osa-
vuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedot-
teen. Tällöin lausunto myös liitetään 
osavuosikatsaukseen tai tilinpäätöstie-
dotteeseen.  

Lehdessä  sivulla 44 on kerrottu uu-
teen lakiin sisältyvistä sisäpiirisäänte-
lyn muutoksista, jotka kaikki eivät vielä 
tule voimaan. Liikkeeseenlaskijan tilin-
tarkastaja/tilintarkastajana olevan tilin-
tarkastusyhteisön päävastuullinen tilin-
tarkastaja ovat liikkeeseenlaskijan julki-
sia sisäpiiriläisiä, joten muutokset kos-
kevat aikanaan myös heitä. Siihen saak-
ka heihin sovelletaan edellisen arvopa-
perimarkkinalain säännöksiä. 

mät ovat useimmiten ulottuneet tilin-
päätöstä seuraavan 12 kuukauden ajal-
le. Osavuosikatsauksissa on kommen-
toitu kuluvan kauden tulosennustetta 
tai näkymää. 

Toki muitakin käytäntöjä esiin-
tyy kuten 12 kk:n näkymän raportoin-
ti myös osavuosikatsauksissa (ns. rul-
laava ennustaminen). Liikkeeseenlas-
kija voi esittää tulevaisuudennäkymät 
joko yleisluonteisina tulevaa kehitystä 
kuvaavina näkyminä (esim. arvio liike-
vaihdon kehityksestä) tai tulosennustee-
na (josta tulevan tuloksen arvioitu mi-
nimi/maksimimäärä käy ilmi). 

Liikkeeseenlaskija arvioi myös jat-
kossa esittämislaajuuden; Finanssival-
vonta (Fiva) tosin suosittelee tulosen-
nusteen käyttämistä tulevaisuudennä-
kymien esittämisessä. Uuden lain voi-
maantulon 1.1.2013 jälkeen liikkeeseen-
laskija voi kuitenkin muuttaa julkista-
miskäytäntöään ajoituksen osalta ja esit-
tää tulevaisuudennäkymät yhdessä tai 
useammassa tilikauden aikana julkistet-
tavassa osavuosikatsauksessa tai ainoas-
taan toimintakertomuksessa. 

Uudistetut säännöt koskevat lain voi-
maan tulon jälkeen julkaistavaa raport-
teja, mutta siirtymäsäännösten mukaan 
myös vanhoja säännöksiä voidaan täs-
sä noudattaa siltä osin kuin tilikausi tai 
katsauskausi on päättynyt ennen lain 
voimaantuloa.

Tulosvaroituksen merkitys 
korostuu  

Osavuosikatsauksissa on edelleen esi-
tettävä merkittävät lähiajan riskit ja 
epävarmuustekijät,  vaikka uudessa lais-
sa ei enää ole vaatimusta esittää osavuo-
sikatsauksessa arviota kehityksestä ku-
luvalla tilikaudella. Niitä arvioitaessa 
on erityisesti huomioitava tekijät, jot-
ka voivat vaikuttaa liikkeeseenlaskijan 
aiemmin julkaisemiin tulevaisuuden-
näkymiin kuluvalle kaudelle.  

Tulosvaroitusten tärkeys korostuu, 
jos tulevaisuudennäkymiä ei enää esite-
tä osavuosikatsauksissa.  Tulosvaroituk-
sia koskevat säännöt säilyvät ennallaan 
ja niiden täyttäminen edellyttää liikkee-

1.1.2013 VOIMAAN ASTUNEEN 
ARVOPAPERIMARKKINALAIN VAIKUTUKSET 
TILINTARKASTUKSEEN

Ei vielä välittömiä vaikutuksia – Uuden arvopaperimarkkinalain aino-
at tilintarkastajiin vaikuttavat muutokset liittyvät sisäpiiritietojen ilmoitta-
miseen. Nämä muutokset eivät kuitenkaan tule vielä voimaan.

Sisäpiiriläisen ilmoitusvelvollisuus – Tilintarkastajan/tilintarkastusyh-
teisön päävastuullisen tilintarkastajan julkiseen sisäpiirirekisteriin ilmoitet-
taviin tietoihin tulee enintään kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen pie-
niä muutoksia. 

Julkinen sisäpiirirekisteri – Julkinen sisäpiirirekisteri siirtyy enintään kol-
men vuoden siirtymäajan jälkeen liikkeeseenlaskijoilta Finanssivalvonnan 
ylläpidettäväksi.

Tulevaisuudennäkymät  – Tilintarkastajan kannalta mielenkiintoinen 
muutos on, että liikkeeseenlaskijalla ei ole enää velvollisuutta esittää 
näkymiä osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa. Tulosvaroituk-
sen tärkeys korostuu, jos tulevaisuudennäkymiä ei esitetä osavuosikat-
sauksessa.

Johdon osavuotinen katsaus – Mahdollisuus julkistaa tilikauden kol-
melta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta  neljännesvuosikatsauk-
sen korvaava johdon osavuotinen selvitys laajenee, kun siihen oikeute-
tun liikkeeseenlaskijan markkina-arvon yläraja nousi 75 miljoonasta 150 
miljoonaan euroon. 
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OSakeYhTiö  i & ii 
5. uudistettu painos 

Tämä laitos käsittää laajuudeltaan noin  
1 700 sivua liitteineen. Hyvin laajasta, yk-
sityiskohtaisesta ja käsikirjanomaisesti käy-
tettävästä teoksesta on kyse. Teoksen käsi-
kirjakäyttöä ajatellen siihen sisältyvä asia-
hakemisto on paikallaan. Lopussa on myös 
luettelot, joista selviää, missä kirjan osissa 
mitäkin lainkohtia ja oikeustapauksia on 
käsitelty. Myös osakeyhtiö- ja tilintarkas-
tuslaki on sisällytetty kirjan liitteisiin.

Kirjan edellinen painos oli kirjoitettu 
uuden, vuonna 2006 voimaantulleen osa-
keyhtiölain pohjalta. Se sisälsi monia lain 
siirtymäaikaan liittyviä säännöstöjä,  joista 
uudessa painoksessa on luovuttu. 

Teosta on kauttaaltaan päivitetty ja sa-
malla laajennettu. Uutta ovat yli 100 oi-
keustapausta ja noin 30 tuoretta viran-
omaiskannanottoa. Uudistettu painos on 
jaettu kahdeksi niteeksi, mikä parantaa 
huomattavasti näin laajan teoksen käy-
tettävyyttä. 

Ensimmäisessä osassa käsitellään mm. 
osakeyhtiön perustamista ja hallintoa, yh-
tiön ja sen toimielinten jäsenten vastuuta 
sekä tilintarkastusta. 

Esimerkiksi osakeyhtiön perustamiseen 
liittyen keskeisiä kysymyksiä - perustamis-
sopimus, pääoman määrä, muoto, luovu-
tuksen ajoitus, osakkeen merkintä, mer-
kintähinnan maksaminen, maksun laimin-
lyönnin seuraukset, kaupparekisteri-ilmoi-
tus ja osakeyhtiön perustamisen raukea-
minen, toiminnan aloittaminen ja vastuut 
ennen yhtiön rekisteröintiä käsitellään tar-
koituksenmukaisen laajasti. 

Toisessa osassa käsitellään mm. osa-
keyhtiön pääomarakennetta, tilinpäätös-
tä, varojen jakamista, optio-oikeuksia, yh-
tiön omia osakkeita, yritysjärjestelyjä, yhti-
ön purkautumista ja yritysmuodon muut-
tamista. 

yritysjärjestelyissä on otettu huomioon  
myös kansainvälisen toimintaympäristön 
mukanaan tuomat erityiskysymykset. 
Mitä, jos suomalainen osakeyhtiö sulau-
tuu ulkomaiseen yhtiöön?

Teksti sisältää runsaasti viittauksia 
lainkohtiin ja viittauksia kirjan toisiin lu-
kuihin, joissa samaa aihetta on käsitelty 
toisissa asiayhteyksissä. Oikeustapaukset 
eivät tarkoita tässä kirjassa asiatekstin 
väliin kirjoitettuja tarinoita tosielämäs-
tä, jotka auttaisivat ymmärtämään leipä-
tekstiä paremmin ja ehkä myös keven-
täisivät esitystä. 

Oikeustapauksiin viitataan siinä, mis-
sä lakikohtiin ja ne toimivat asiatekstin 
muodostamisen perustana. Teksti on hir-

vittävän tiivistä ja tarkkaan viimeisteltyä. 
Takakannen lupauksen mukaisesti: ”Se 

on välttämätön työväline asianajajille, yri-
tysten lakimiehille, tuomareille ja syyttä-
jille, yritys- ja talousjohdolle, pääomasi-
joittajille, tilintarkastajille ja kirjanpitoalan 
ammattilaisille.” Ja sanoisin, että juuri täs-
sä järjestyksessä, sillä sen verran tiukasta 
lakitekstistä on kyse. 

Onnittelut kirjoittajille! Olette tehneet val-
tavan suuren työn ja lopputulos on toimivan 
oloinen paketti osakeyhtiölainsäädäntöä. 

kirjoittajat Juhani Kyläkallio, Olli Iirola ja 
Kalle Kyläkallio 
Sarja Edita 
kustantaja Edita Publishing Oy, 2012.

YhDenVerTaiSuuS 
OSakeYhTiöSSä 

Tässä on kyseessä oikeustieteellinen tut-
kimus. Tutkimuksen tehtävänä on täyttää 
havaittua tutkimuksellista aukkoa. 

Motiivina on yhtäältä se, että yhden-
vertaisuusperiaatetta ja osakeyhtiöoikeu-
dellista vähemmistösuojajärjestelmään 
erityisesti keskittyvää aiempaa kotimais-
ta oikeustutkimusta ei ole olemassa. Toi-
saalta tutkimukselle on syntynyt tarvetta 
osakeyhtiölain uudistumisen myötä, mis-
sä kirjoittaja näkee periaatteellista siirty-
mää pohjoismaisesta velvoiteoikeudesta 
kohti liberaalimpaa USA:n sopimusoike-
uskäytäntöä. 

ymmärtääkseni tämä tarkoittaa sitä, 
että osakeyhtiön omistajat vastaavat jat-
kossa entistä enemmän itse siitä, mitä 
ovat sopineet keskenänsä ja yhteiskunta 
holhoaa heidän keskinäistä toimintaansa 
entistä vähemmän.

Kirjassa paneudutaan siihen, millaista 
suojaa yksittäinen osakkeenomistaja voi 
saada yhtiön muiden osakkeenomistajien 
ja johdon väärinkäytöksiä vastaan osakeyh-
tiölakiin sisältyvästä yhdenvertaisuusperiaat-
teesta ja niin sanotusta yleislausekkeesta. 

Käytännössä tarkastelun keskiössä 
ovat vähemmistöosakkaat ja heidän suo-
jansa suuromistajien ja johdon mielivallal-
ta. Jossainhan se raja kulkee - hyväksyttä-
vän ja ei hyväksyttävän välillä. 

Professori, KTT 
Jukka Pellinen 
Jyväskylän 
yliopiston kauppa-
korkeakoulusta 
esittelee 
ajankohtaisia 
laskentatoimen ja 
taloushallinnon 
kirjauutuuksia.

Lukijalle selviää, mistä aiheessa on 
kyse ja millaisten periaatteiden ja teori-
oiden valossa sitä voidaan ratkaisuhakui-
sesti tarkastella. Milloin voidaan ajatella, 
että lakia on rikottu, mitä siitä voi seura-
ta ja kuka oikeudenkäyntikulut maksaa? 
Näihin kaikkiin kysymyksiin saadaan vas-
taukset. Tai ainakin periaatteita ja näkö-
kulmia yksittäistapausten ratkaisemiseksi. 

On hienoa, että lopputuloksena nou-
see myös joitakin lainsäädännön paranta-
miseen liittyviä ajatuksia. yleiskuvaksi jäi, 
että kynnys lähteä käräjille on vähemmis-
töosakkaan kannalta käytännössä asetet-
tu hyvin korkealle.

Vaikka kyse on oikeustieteelliseen eri-
tyiskysymykseen keskittyvästä tutkimuk-
sesta, kirjoittaja on huomioinut hyvin kir-
jan lukijoiden tarpeet. Kirja on hyvin joh-
donmukainen kokonaisuus, alun kysy-
myksenasettelusta ja sen motivoinnista 
keskiosaan monipuoliseen ja laajaan kä-
sittelyyn eri näkökulmista aina tuloksia ko-
koavaan loppuosaan saakka. 

Hyvin etenevä ja johdonmukainen kä-
sittely yhdessä teoreettisten elementtien 
ja käytännön esimerkkien sopivan rytmi-
tyksen kanssa tekevät kirjasta suhteellisen 
helposti luettavan. Siis vaikken oikeustie-
teilijä olekaan ja aihe on vaativa. 

kirjoittaja Ville Pönkä 
Sarja SanomaPro 
kustantaja Sanoma Pro Oy, 2012 
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SäHköinEn rAJAPinTA kahden oh-
jelmistojärjestelmän välillä on media, 
jolla tietoa siirretään järjestelmästä toi-
seen käyttämättä sormenpäitä tiedon 
siirtoon. Sähköisenä rajapintana talous-
hallinnon ohjelmien ja tilintarkastajan 
tai muun käyttäjän ohjelmistojen välil-
lä ovat erilaiset tiedostomuotoiset rapor-
tit kaikessa karmeassa kirjavuudessaan.

Hyvä sähköinen rajapinta on yksin-
kertainen taulukko, jossa on riittävä 
määrä sarakkeita eli sarake jokaiselle eri 
tietolajille ja tiedot ovat tietolajille sopi-
vassa muodossa. Huonoja esimerkkejä 
sähköisistä alustoista löytyy runsaasti. 
Silti huonojenkin sähköisten tulostei-
den muuntaminen järkevään muotoon 
useimmiten kannattaa tehostuneen tar-
kastuksen ja dokumentoinnin vuoksi. 

nokkeluuspalapelin 
rakentamista

Monien sähköisten raporttien kohdal-
la tilintarkastaja joutuu rakentamaan 

TILINTARkASTuS

JAAKKO GäVERT

Sähköinen   
                 rajapintaSähköiseen dokument-
tien hallintaan ja pilvi-
palvelutaloushallintoon 
kaivataan tilintarkasta-
jan työtä tukevia 
ratkaisuja. 
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pientä nokkeluuspalapeliä leikepöydän 
avulla. Tekstitiedoston voi siirtää tau-
lukkolaskentaan ja sitten jakaa teksti 
sopiviin sarakkeisiin. 

Desimaalipisteet pitää muuttaa pil-
kuiksi, mikä ei onnistu ainakaan Exce-
lissä, jossa niitä sisältävät luvut voivat 
muuttua päivämääriksi. Jotkin Excel-tu-
losteet sisältävät luvut tekstimuodossa 
eikä Excelissä ole keinoa niiden muut-
tamiseksi oikeiksi luvuiksi. Temppu pi-
tääkin tehdä tekstinkäsittelyohjelman 
avulla ja niin edelleen.

Eräs ohjelmistotalo tarjoaa hienon-
näköistä Excel-pääkirjaa, jossa on yli 
50 saraketta ja silti eri tietotyyppejä ei 
ole saatu erotelluksi omiin sarakkei-
siin. Toisaalta sama talo on laatinut an-
siokkaasti verotarkastajille SQL-tauluk-
komuotoisen tulosteen, jonka voi vas-
taanottaa Access-tietokantaan.

Linkkien periytyminen uuteen 
mediaan

Sähköinen dokumenttien hallinta on 
tuonut mukanaan porautumislinkit to-
sitteisiin monissa järjestelmissä. Miksi 
tilintarkastaja ei voi tyytyä vain käyt-
tämään järjestelmän päätettä, saadaan-
han siinä ketju tilinpäätöksen ryhmä-
summasta porautumalla yksittäisen ti-
lin yksittäisiin tapahtumiin aina tositet-
ta myöten. 

Porautuminen on tyypillinen puu-
muotoinen tietorakenneratkaisu. Sii-
nä tiedot on järjestetty puuksi ja puus-
sa liikutaan tyvestä haaraan, mutta ei 
pystytä määrittelemään puun haarojen 
osajoukkoja muuten kuin tyven suun-
nasta. 

Otoskyselyn vapaa muodostaminen 
ei tässä rakenteessa onnistu. Taloushal-
linnon ohjelmat, joista löytyy porautu-
misominaisuus, eivät yleensä tue tilin-
tarkastajan tarvetta etsiä tyypiteltyjä ta-
pahtumia. Siksi oma sähköinen tilintar-
kastusalusta onkin tarpeen.

Testeissä linkit on saatu periytymään 
rajapinnan kautta toiseen sähköiseen 
alustaan ainakin joissakin tapauksissa. 
Mahdolliseksi tämän tekee linkkien lo-
kaalinen osoittaminen. Linkit osoittavat 
yleensä joko samaan kansioon tai lin-
kit sisältävän dokumentin oman kansi-
on alikansioon. 

Pilvipalvelut haasteellisia 
tilintarkastukselle 

Pilvipalveluiden internet-tietokannat 
tulevatkin olemaan erittäin haasteelli-
sia tilintarkastuksen näkökulmasta. On-
gelmaa ei olisi, jos kaikille dokumen-
teille annettaisiin ip-osoite. Monissa in-
ternet-tietokannoissa käytetään kuiten-
kin virtuaalihakemistoja, joihin ei pää-
se käsiksi suoralla ip-osoitteella vaan 
tietokannan omalla liittymällä. 

Tulevaisuudessa – itse asiassa jo tä-
nään – tarvittaisiin pilvipalvelutalous-
hallintoon oma tilintarkastusliittymä 
vakioliittymän sijaan. Se palvelisi ny-
kyistä tilintarkastajan lukuoikeutta pa-
remmin kuin myös tilintarkastuksen ja 
sisäisen laskennan tarpeita.

Sopeutuminen järjestelmien 
väliseen kommunikointiin voi 
olla kohtalonkysymys

Muutkin kuin tilintarkastajat ja verotta-
ja ovat kiinnostuneita taloushallinnon 
eri järjestelmien välisestä rajapinnasta. 
Tilitoimistoilla on paljon asiakkaita, jot-
ka hoitavat omilla reskontrillaan osan 
työstä ja tuottavat sitten koonteina liit-
tymän kirjanpitoon. 

Koonneissa menetetään harmillisesti 
informaatiota. Työtä säästyisi, jos koko 
aineisto olisi rajapinnan läpi suoraan 
kaadettavissa kirjanpitoon. 

Myös joihinkin toimialakohtaisiin 
järjestelmiin tarvittaisiin yleistä rajapin-

taa kirjanpidon suuntaan (esimerkiksi 
autoalan varaosajärjestelmä). Kyky so-
peutua eri järjestelmien väliseen sähköi-
seen kommunikointiin voi olla tilitoi-
mistoille myös henkiinjäämiskysymys 
lähivuosina.

Yksinkertainen standardi 

Taloushallintoliiton Raportointilauta-
kunta on tehnyt järjestelmien standar-
doimiseksi hyvää työtä. Voisiko se ottaa 
agendalleen myös yhteisesti hyväksyt-
tävän rajapinnan määrittämisen? Sopi-
via tiedostomuotoja on useitakin. 

Tärkeää on, että ohjelmistotalot saa-
daan tietoisiksi taloushallinnon eri toi-
mijoiden toiveista. Elämme nyt uuden-
laisen ympäristön sisäänajoaikaa.

Hyvän taloushallinnon raporttien 
sähköisen rajapinnan aikaansaamisek-
si olisi paikallaan muodostaa yksinker-
tainen standardi. Ei ehkä kannata odot-
taa XBRL:n toteutumista. Extended  
Business Reporting Language näyttää 
ikuisuusprojektilta. 

Csv ? Mitä se tarkoittaa? Voisi olla 
sopivan neutraali ja yksinkertainen. 
Riittää, että taloushallinnon raportit 
saadaan tulostetuksi sellaiseen tau-
lukkomuotoon, jossa jokaisella tieto-
tyypillä on oma sarake ja lukuja sisäl-
tävät merkkijonot voidaan myös tun-
nistaa luvuiksi. 

THEIIA.FI

Kevätseminaari Kalastajatorpalla 17.–18.4.2013

GRC – Focus on the Essentials
Mukana kansainvälisiä huippupuhujia, mm.

IIA Globalin presidentti Richard F. Chambers (US), joka on joulukuussa 2012 valittu 
Accounting Todayn toimesta USA:n 100 vaikutusvaltaisimman laskentatoimen  
ammattilaisen listalle.

Seminaarissa kuullaan myös Governance Risk & Compliance spesialisti Bart van 
Loonia (NL) sekä COBIT 5 -viitekehyksen huippuosaajaa Derek Oliveria (UK).

Lisätiedot ja muuta koulutustarjontaa www.theiia.fi 

Vielä ehtii  
hakea vuoden 2013 tilin-
tarkastajatutkintoihin
HAkUAikA TäMän vuoden KHT- 
ja HTM-tutkintoihin on parhaillaan 
käynnissä. HTM-tutkinto järjestetään 
31.8.2013 ja KHT-tutkinto samanaikai-
sesti 31.8-1.9.2013. Molemmat tentit jär-
jestetään Helsingissä. Tilintarkastajan 
auktorisoinnista kiinnostuneet löytävät 
tutkintoja koskevaa tietoa ja opastus-
ta Keskuskauppakamarin Tilintarkas-
tuslautakunnan kotisivuilta. Sinne on 

koottu tutkintokohtaisesti hakuoppaat, 
esitteet ja hakulomakkeet sekä  kirjalli-
suuslinkit. Hakuaika KHT- ja HTM-tut-
kintoihin päättyy 2.4.2013 ja hakemuk-
sen voi lähettää Tilintarkastuslautakun-
nan kotisivuilla olevan linkin kautta. 

http://tilintarkastuslautakunta.fi/kht-tutkin-
to/tutkinto-2012/
http://tilintarkastuslautakunta.fi/htm-tut-
kinto/tutkinto-2012/

Jaakko Gävert
HTM, VTM
HTM-yhteisö Audit  
Control Oy
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VeRoTuS

MERJA RAUNIO

Tilintarkastajan 
lausunto 
siirtohinnoittelusta 

– Suomi pohtii Tanskan mallia

Siirtohinnoittelu-
tietojen oikeellisuutta 
epäiltäessä verottaja 
voi Tanskassa vaatia 
yhtiöltä tilintarkastajan 
lausunnon dokumen-
toinnista. 

TAnSkASSA TULi tämän vuoden alusta 
voimaan lainmuutos, joka antaa verovi-
ranomaisille mahdollisuuden vaatia yh-
tiötä toimittamaan hyväksytyn tilintar-
kastajan lausunto siirtohinnoitteludo-
kumentoinnista (skattekontrollov § 3B).

Lausunnon edellytyksenä 
tietojen oikeellisuutta koskeva 
epäilys 

Lain mukaan veroviranomainen voi 
pyytää lausunnon, jos

   yritys on velvollinen laatimaan siir-
tohinnoitteludokumentoinnin ja toi-
mittanut sen veroviranomaisille,

    yrityksellä on transaktioita EU:n ul-
kopuolella ei-verosopimusvaltiossa 
olevan etupiiriyrityksen kanssa tai 
yrityksen neljän perättäisen vuoden 
keskimääräinen liiketulos on tap-
piollinen ja

    tilintarkastajan lausunnon pyytämi-
nen on siirtohinnoittelutarkastuksen 
kannalta tarkoituksenmukaista.

Viranomaisella on oltava joku doku-
mentoinnin ja/tai siirtohintojen oikeel-
lisuutta koskeva epäilys ennen kuin 
lausuntoa pyydetään, koska tilintar-
kastajan lausunnon pyytäminen edel-
lyttää, että se on siirtohintoja koskevan 
tarkastuksen kannalta tarkoituksenmu-
kaista.  Toisaalta lausuntoa ei ole myös-
kään tarkoituksenmukaista pyytää sel-
västi puutteellisesta siirtohinnoittelu-
dokumentoinnista. 

Lausunto hankittava 
hyväksytyltä tilintarkastajalta 

Skattekontrollovissa ei ole tilintarkasta-
jan raportin sisältöä koskevia säännök-
siä. Tanskan verohallinnolla on kuiten-
kin valtuus antaa asiaa koskevaa oh-

Oikeustieteen kandidaatti 
ja VT Merja raunio toimii 
PricewaterhouseCoopers 
Oy:n vero-osastolla 
partnerina.

jeistusta. Lausuntoa voitaneen edellyt-
tää sekä siirtohinnoitteludokumentoin-
nin oikeellisuudesta että siirtohinnoit-
telun markkinaehtoisuudesta.

Yhtiö voi hankkia tilintarkastajan 
lausunnon yhtiön varsinaiselta tilin-
tarkastajalta tai muulta hyväksytyltä 
tilintarkastajalta. Tilintarkastajan riip-
pumattomuus kuitenkin edellyttää, että 
lausunnon antava tilintarkastaja ei ole 
osallistunut siirtohinnoitteludokumen-
toinnin laatimiseen. 

Muissa kuin suurimmissa eli ns.  
public interest  -yhtiöissä siirtohinnoit-
teludokumentoinnista lausunnon anta-

va tilintarkastaja voi kuitenkin olla sa-
masta tilintarkastusyhteisöstä tai ketjus-
ta kuin siirtohinnoitteludokumentoin-
nin laatinut asiantuntijatiimi. 

Tanskan malli kiinnostaa 
Suomea 

Myös Suomessa selvitetään mahdol-
lisuutta lisätä tilintarkastajien roolia 
siirtohinnoittelun oikeellisuuden var-
mistamisessa. Taustalla on valtioneu-
voston huoli verovajeen kasvamisesta 
ja tarve varmistaa, että Suomi saa sille 
lain ja verosopimusten mukaan kuulu-

van osuuden kansainvälisten konserni-
en verotuloista. 

Verohallinnossa asia on vireillä  
Harmaan talouden selvitysyksikössä.  
Se on yhdessä työ- ja elinkeinoministe-
riön kanssa seurannut Tanskan lainsää-
däntöhanketta. 
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ViiME VUonnA julkaistun Yhdysval-
talaisen ACFE:n tutkimuksen mukaan 
keskivertoyritys menettää 5 % vuotui-
sesta liikevaihdostaan väärinkäytösten 
seurauksena. Todellisia prosenttiluku-
ja on mahdotonta arvioida, sillä kaik-
ki väärinkäytökset eivät tule koskaan 
ilmi. Väärinkäytösriskiä ei voida kos-
kaan täysin poistaa, mutta sen mini-
moimiseksi voidaan asettaa tarkoituk-
senmukaisia kontrolleja. 

kyse taloudellisen tuloksen ja 
omaisuuden turvaamisesta 

Väärinkäytösriskien hallinta kuuluu 
hyvään hallintotapaan. Väärinkäytös-
ten torjunnassa on viime kädessä kyse 
organisaation taloudellisen tuloksen ja 
omaisuuden turvaamisesta. Sisäisellä 
valvonnalla ja sisäisellä tarkastuksella 
on merkittävä rooli väärinkäytösten eh-
käisemisessä ja havaitsemisessa. 

coRPoRATe GoVeRNANce

Väärin-
käytösriskit 
hallintaan  
Oleellisten väärinkäytösriskien tunnistaminen luo 
pohjan niiden ehkäisylle, mikä edellyttää eri tahojen 
ja prosessien yhteistyötä hallintoelinten jäsenien ja 
johdon kantaessa pääavastuun.

NIINA AHOKAS

Käytännössä kuitenkin sisäiset tarkas-
tukset paljastavat harvoin väärinkäytök-
siä. On muistettava, että niiden etsiminen 
ei myöskään ole tarkastajien pääasiallinen 
tehtävä. Väärinkäytösten ehkäisy kuuluu 
jokaisen työntekijän velvollisuuksiin.

Mikä on VäärinkäYTöS?

The Institute of Internal Auditors 
-järjestön määritelmän mukaan vää-
rinkäytökseksi luetaan kaikki laitto-
mat toimet kuten petos, salailu tai 
luottamuksen rikkominen silloinkin, 
kun niihin ei liity väkivallalla uhkaa-
mista tai voimakeinojen käyttöä.

Henkilöt ja organisaatiot syyl-
listyvät väärinkäytöksiin saadak-
seen rahaa, omaisuutta tai palve-
luja, välttääkseen maksuja tai pal-
velujen menetystä tai varmistaak-
seen henkilökohtaisia tai liiketoi-
minnallisia etuja.   
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niina Ahokas, KTM, toi-
mii sisäisenä tarkastajana 
Kemira Oyj:ssa sekä val-
mistelee väitöskirjaa sisäi-
sen valvonnan aihepiiristä 
Turun yliopiston kauppa-
korkeakoulussa.

Miten väärinkäytöksiä 
havaitaan?

Valtaosa väärinkäytöksistä tulee ilmi 
vihjeen avulla (kuvio 1). Vihje voi tul-
la organisaation sisältä tai ulkoa ja sen 
voi useassa organisaatiossa jättää myös 
anonyymisti. Useimmiten vihjeen jät-
täjä on organisaation sisäinen työnteki-
jä (50,9 % tapauksista). Vihje voi tulla 
myös asiakkaalta (22,1 %), tuntematto-
masta lähteestä (12,4%) tai toimittajal-
ta (9 %) (kuvio 2). 

Muita keinoja ilmiantaa väärinkäy-
töksiä ovat muun muassa sisäinen tar-
kastus, johdon valvontarutiinit, tilintar-
kastus tai sattuma. Paljastuminen käy 
helpommin muutosolosuhteissa, esi-
merkiksi tilanteessa, jossa väärinkäy-
töksiä tehnyt henkilö on siirtynyt mui-
hin tehtäviin.

kuka väärinkäytöksiä tekee?

Valtaosassa väärinkäytöksistä tekijä on 
organisaation oma työntekijä, joko yk-
sin tai yhdessä kolmannen osapuolen 
kanssa. Epätavanomaista ei ole myös-
kään, että tekijä kuuluu organisaation 
johtoportaaseen. Tällöin väärinkäytök-
sestä aiheutuva taloudellinen vahinko 
on usein suurempi kuin keskiportaan 
tekemissä väärinkäytöksissä.

Väärinkäytösten motiivina voi olla 
mahdollisuus tehdä ja salata väärinkäy-
tös, haaste kokeilla, pystyykö toteutta-

KUVIO 1. Väärinkäytösten havaitsemismetodit. Lähde: The ACFE’s 2012 Report to the 

Nations on Occupational Fraud and Abuse.

KUVIO 2. Vihjeiden jättäjät. Lähde: The ACFE’s 2012 Report to the Nations on Occupa-

tional Fraud and Abuse.

maan sen tai rahan tarve. Taustalla voi 
olla myös velkoja, riippuvuuksia, ahneus 
tai huono tulos. Tekijällä on usein tapa-
na jollain tavalla rationalisoida oikeutus 
väärinkäytöksen tekemiseen itselleen.

Heikko sisäinen valvonta on omiaan 
lisäämään väärinkäytöksiä, kun riski 
kiinnijäämisestä pienenee. Myös paine 
saavuttaa epärealistiset tavoitteet, huo-
no työilmapiiri, käsiteltävän käteisrahan 
määrä tai palkkiojärjestelmän rakenne 
saattavat houkuttaa väärinkäytöksiin. 
Vastaavasti jo esimerkiksi sisäisen tarkas-
tuksen toiminnon olemassaololla on vää-
rinkäytöksiä ehkäisevä vaikutus. 

keinoja väärinkäytösten 
ehkäisyyn

Lähtökohtana väärinkäytösten ennalta-
ehkäisyssä on ymmärtää organisaation 
kannalta oleelliset väärinkäytösriskit. 
Organisaation tulisi olla tietoinen sii-
tä, minkälaisten väärinkäytösten koh-
teeksi sillä on mahdollisuus joutua. Näi-
hin riskeihin tulisi varautua luomalla 
relevantteja kontrolleja ja varmistamal-
la, että kontrollit todella tulevat otetuk-
si käyttöön. 

Tyypillisiä antifraud-kontrolleja ovat 
muun muassa sisäinen ja ulkoinen tar-
kastus, työtehtävien kierrättäminen, lii-
ketapaperiaatteiden olemassaolo ja niis-
tä kommunikointi, väärinkäytöstarkas-
tukset, henkilöstön kouluttaminen vää-
rinkäytösriskeistä ja kontrolleista sekä ra-
portointikanavan luominen väärinkäy-
tösepäilyille ja -havainnoille. Kontrolli-
en tehokkuutta tulee jatkuvasti arvioida. 

Avainasemassa kommunikointi 
henkilöstölle 

Selkeiden pelisääntöjen olemassaolo 
ehkäisee väärinkäytösriskiä. Yrityksen 
toimintatavoista voidaan kommunikoi-
da esimerkiksi liiketapaperiaatteiden ja 
eettisten ohjeiden muodossa. 

On pidettävä huoli, että jokainen 
työntekijä on tietoinen siitä, minkälais-
ta toimintaa heiltä odotetaan. On toden-
näköisempää, että kun henkilöstö tietää 
omat tehtävänsä, valtuutensa sekä yri-
tyksen toimintatavat, he myös toimivat 
niiden mukaisesti.

Voi olla hyödyllistä esimerkiksi do-
kumentoida henkilöstön työnkuvat kir-
jalliseen muotoon. Henkilöstöä tulisi 
kouluttaa myös väärinkäytösriskeistä, 
kontrolleista, väärinkäytösepäilyjen ra-
portoimismenettelyistä sekä sanktiois-
ta, jotka seuraavat syyllistyttäessä vää-
rinkäytöksiin. 

Houkutus väärinkäytösten tekemi-
seen pienenee, kun henkilöstö tietää, 
että kontrolleja on asetettu niiden tor-
jumiseksi. Myös tapahtuneista väärin-
käytöksistä ja niiden seuraamuksista 
voidaan raportoida organisaation sisäi-
sesti tietoisuuden lisäämiseksi.

raportointikanava 
väärinkäytöksille

Valtaosa väärinkäytöksistä tulee ilmi 
ulkoisen tai sisäisen vihjeen avulla. 
Onkin tärkeää, että väärinkäytösepäi-
lyjen raportoimiseen on olemassa sel-
keä ja luotettava kanava. Kanava voi 
olla esimerkiksi verkkopohjainen lo-
make, sähköpostiosoite, päivystävä pu-
helin tai postiosoite. Se voi olla organi-
saation sisäisesti ylläpitämä tai ulko-
puolelta ostettu. 

Kanava voi olla yrityksen oman hen-
kilöstön käytössä tai myös ulkopuolis-
ten henkilöiden saatavilla, jolloin peri-
aatteessa kuka tahansa voi sitä käyttää. 
Vihjeen jättäjä voi olla esimerkiksi asi-
akas, toimittaja tai entinen työntekijä. 

Vihjeen voi jättää usein myös ano-
nyymisti. Tämä madaltaa kynnystä ka-
navan käyttöön, mutta toisaalta saat-
taa myös lisätä aiheettomien vihjeiden 
määrää.

Selkeät prosessit epäilyjen 
käsittelyyn 

Raportointikanavan olemassaolon li-
säksi on tärkeää, että sitä kautta jätet-

tyjen väärinkäytösepäilyjen käsittelyl-
le on olemassa selkeä prosessi. 

Prosessin tulee olla erityisen sensitii-
vinen, sillä aina on olemassa mahdolli-
suus, että väärinkäytösepäily osoittau-
tuu aiheettomaksi. Työntekijöille tuli-
si tehdä myös selväksi, että väärinkäy-
tösepäilyjen eteenpäin raportoiminen 
ei vaaranna heidän asemaansa organi-
saatiossa.

Väärinkäytösepäilyjen  
käsittely

Tuli väärinkäytösepäily mitä kanavaa 
pitkin tahansa, on näiden käsittelylle 
hyvä olla olemassa dokumentoitu toi-
mintatapa. Tällöin tulisi pohtia ainakin 
seuraavia kysymyksiä:

 Ketkä ovat mukana käsittelyproses-
sissa?

 Miten taata käsittelyn sensitiivisyys?
 Mitkä tapaukset raportoidaan tarkas-

tusvaliokunnalle?
 Mikä rooli epäilyn kohteena olevan 

henkilön esimiehellä on?
 Minkälaisia seuraamuksia epäilyn 

kohteena olevalle henkilölle koituu, 
mikäli epäily osoittautuu aiheellisek-
si?

Tärkeää on myös analysoida väärinkäy-
tökseen johtaneita syitä, mahdollisia 
kontrollipuutteita sekä sopia jatkotoi-
menpiteet, joiden avulla vastaavia vää-
rinkäytöstapauksia jatkossa ehkäistään.

Hälytysmerkkejä mahdollisista 
väärinkäytöksistä

Yleisesti voidaan kuvata tiettyjä tilan-
teita, joissa mahdollisuus väärinkäy-
töksiin on suurempi. Näitä ovat esi-
merkiksi: 

 puutteellinen henkilöstön rotaatio 
sensitiivisissä asemissa 

 puutteellinen työtehtävien eriyttä-
minen

 epäselvät raportointilinjat ja vastuut
 epärealistiset myynti- tai tuotantota-

voitteet

 työntekijä, joka ei suostu käyttämään 
lomiaan tai kieltäytyy ylennyksestä

 olemassa olevia kontrolleja ei nouda-
teta

 suuri vaihtuvuus talousjohdon 
avainrooleissa

 yhden toimittajan laajamittainen tai 
perusteeton käyttö.

Väärinkäytösten ehkäisy on usean eri 
tahon ja prosessin yhteistyötä. Pääasi-
allinen vastuu on kuitenkin hallinto-
elinten jäsenillä ja johdolla. Heidän tu-
leekin näyttää omalla käytöksellään esi-
merkkiä. 

On syytä kuitenkin muistaa, että vää-
rinkäytöksiin voi syyllistyä myös itse 
johto. Sisäisellä tarkastuksella on tär-
keä rooli väärinkäytösmahdollisuuk-
sien minimoinnissa ja väärinkäytöstie-
toisuuden kommunikoinnissa ja kou-
lutuksessa. 

Lähteet: 
*Associa tion of Certified Fraud Examinators: 
The ACFE’s 2012 Report to the Nations on 
Occupational Fraud and Abuse 
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M E d i A k o r T T i

ILMESTyMISAJAT JA AINEISTOPäIVäT 2013

 numero ilmestymispäivä aineistopäivä

 1/2013 18.2.2013 14.1.2013

 2/2013 22.4.2013 13.3.2013

 3/2013 14.6.2013 8.5.2013

 4/2013 16.9.2013 8.8.2013

 5/2013 25.10.2013 19.9.2013

 6/2013 20.12.2013 14.11.2013

Uusi lehti yritystalouden 
ylimmälle portaalle ja 
asiantuntijoille  
BALAnSSi jatkaa aiemmin ilmestyneen 
Tilintarkastus-lehden viitoittamissa 
talousraportoinnin ajankohtaisteemoissa 
fokuksenaan luotettava taloudellinen 
raportointi johtamisen ja liiketoiminnan 
näkökulmasta. 

BALAnSSi on läsnä hallitusammattilaisten, 
yritys- ja talousjohdon sekä taloushallinnon 
asiantuntijoiden arjessa, jossa tehtävien 
menestyksekäs hoitaminen edellyttää 
pysymistä ajan tasalla jatkuvasti 
muuttuvassa säädösympäristössä 
unohtamatta kehittyvän tietotekniikan 
taloushallintoon tuomia tieto- ja 
osaamishaasteita. 

BALAnSSi tarjoaa tuoretta tietoa tilin-
päätösraportoinnin, yhtiöoikeuden, hyvän 
hallinnon, verotuksen, riskienhallinnan 
sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen  
aiheista.  Alan parhaita käytäntöjä 
esittelevät jutut auttavat valmistautumaan 
säädösympäristön muutoksiin. 

Tavoitat Balanssin kautta selkeät 
päätöksentekijäsegmentit yritystalouden 
ylimmältä portaalta: 
– suuryritysten ylin johto,  talousjohto ja 

taloushallinnon yksiköt 
– hallitusammattilaiset 
– talouspäälliköt, pääkirjanpitäjät, controllerit 
– verotus-, riskienhallinta- ja 

yhtiöoikeusasiantuntijat 
– pk-sektorin yritykset ja omistajayrittäjät 
– kattavasti maassamme toimivat sisäisen ja 

ulkoisen tarkastuksen ammattilaiset 
– tilitoimistojen johto, omistaja-yrittäjät, 

tilitoimistoammattilaiset 
– johto ja taloushallinnon ammattilaiset julkisella 

sektorilla sekä yhdistyksissä ja säätiöissä

1/1 s.
koko sivu

2/1 s.
aukeama

TEKNISET TIEDOT

Lehden koko 210 x 275 mm
Sidosasu Liimasidonta
Painomenetelmä Offset, neliväri
Aineistovaatimukset Aineistot PDF-muodossa, väri-ilmoitukset CMYK-värisinä,
 kuvat ja grafiikka korkearesoluutioisina.
 Leikkausvarat min. 4 mm tai sisämarginaali 10 mm.
Aineiston toimitusosoite  toimitus@tilintarkastuslehti.fi 

ILMOITUSHINNaT 2010

Koko musta-valko 2-väri 4-väri
2/1 s. 1 400 E 1 650 E 2 300 E
1/1 s. 1 200 E 1 300 E 1 400 E
½ s. 850 E 950 E 1 100 E
¼ s. 600 E 650 E 750 E

Hintoihin lisätään arvonlisävero 22 %. Mainostoimistoalennus 15 % ja toistoalennus 10 %. 
Kysy myös uusille ilmoittajille suunnatusta kampanjatarjouksesta osoitteessa: toimitus@tilintarkastuslehti.fi  

ILMOITUSKOOT

2/1 s. aukeama 420 x 275 mm 
(kuva 2/1 aukeamasta)
1/1 s. kokosivu 210 x 275 mm 
(kuva)
½ s. vaaka  
190 x 126,5 mm (kuva)
½ s. pysty  
94 x 255 mm (kuva)
¼ s. vaaka  
190 x 62 mm (kuva)
¼ s. pysty  
94 x 126,5 mm (kuva)

JULKaISIJaTIEDOT

Julkaisija Kustannus Oy Tase-Balans
Päätoimittaja  Tarja Sviili
Painosmäärä  5 000 kpl
Ilmestymistiheys  Tilintarkastus-lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

YHTEYSTIEDOT

Toimituksen osoite T i l i n t a r k a s t u s - l e h t i 
Fredrikinkatu 61 A, 4. krs, 00100 Helsinki
Sähköposti toimitus@tilintarkastuslehti.fi
Puhelin (09) 694 4064
Faksi (09) 694 9215
Internet www.tilintarkastuslehti.fi 

1/2 s.
vaaka

1/4 s.
pysty

1/2 s.
pysty

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. 

1/4 s.
vaaka

ilmoitusmyynti ilmoitukset@balanssilehti.fi

TEKNISET TIEdOT

Lehden koko 210 x 275 mm
Sidosasu Liimasidonta
Painomenetelmä Offset, neliväri
Aineistovaatimukset Aineistot PdF-muodossa, väri-ilmoitukset CMyK-värisinä,
 kuvat ja grafiikka korkearesoluutioisina.
Aineiston toimitusosoite  toimitus@balanssilehti.fi 

ILMOITUSHINNAT 2013

koko musta-valko 2-väri 4-väri
2/1 s. 1 400 E 1 650 E 2 300 E
1/1 s. 1 200 E 1 300 E 1 400 E
½ s. 850 E 950 E 1 100 E
¼ s. 600 E 650 E 750 E

Mainostoimistoalennus 15 % ja toistoalennus 10 %. 

ILMOITUSKOOT

2/1 s. aukeama 420 x 275 mm
1/1 s. kokosivu 210 x 275 mm
½ s. vaaka 190 x 126,5 mm
½ s. pysty 94 x 255 mm
¼ s. vaaka 190 x 62 mm
¼ s. pysty 94 x 126,5 mm

Leikkausvarat min. 4 mm  
tai sisämarginaali 10 mm.

JULKAISIJATIEdOT

Julkaisija Kustannus Oy Tase-Balans
Päätoimittaja  Tarja Sviili
Painosmäärä  4 200 kpl
ilmestymistiheys  6 kertaa vuodessa

TILAUSTIEdOT 2013

Lehden vuosikerta  115,00 E (sis. alv 10 %)
 sisältää kuusi numeroa vuodessa 
irtonumerot á 30,00 E (sis. alv 24 %)
Tilaukset toimitus@balanssilehti.fi
 www.balanssilehti.fi
iSSn-tunnus  2323-4695

yHTEySTIEdOT

Toimituksen osoite Balanssi-lehti 
 Fredrikinkatu 61 A, 4. krs, 00100 Helsinki
Sähköposti toimitus@balanssilehtilehti.fi
Puhelin (09) 694 4064
faksi (09) 694 9215
internet www.balanssilehti.fi
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ArTikkELiSSA tarkastellaan verojen 
jaksottamista abstraktin ja konkreetti-
sen verovelvollisuuden muodostaman 
viitekehikon pohjalta.

Verovelvollisuuden syntyminen 

Abstrakti verovelvollisuus syntyy suo-
raan lain nojalla heti, kun lain edellyttä-
mä tosiseikasto on toteutunut. Kun ve-
rovelvollisuus on syntynyt, sitä ei voi 
poistaa verovelvollisen omin toimen-
pitein. 

Konkreettinen verovelvollisuus syn-
tyy puolestaan viranomaisen maksuun-
panotoimen myötä. Itseverotuksessa ei 
tapahdu muodollista maksuunpanotoi-
mea konkreettisen verovelvollisuuden 
toteuttamiseksi. Konkreettisen verovel-
vollisuuden syntyminen ei sellaisenaan 
merkitse, että vero olisi erääntynyt mak-
settavaksi.

VeRoTuS

TIMO TORKKEL

Verojen 
       jaksottamisesta

Vähennyskelpoisten verojen toisena jaksottamisvaihtoehtona on 
veron vähentäminen vuosikuluina. Siihen liittyvä suoritusperusteen 
vastainen KHO:n päätös on kyseenalaistettavissa. 

Menon kirjaamisperuste 
kirjanpidossa 

Kirjanpitolain 2:3.1:n mukaan menon 
kirjaamisperusteena on tuotannonte-
kijän vastaanottaminen ja tulon kirjaa-
misperusteena suoritteen luovuttami-
nen (suoriteperuste). Tilinpäätöksen 
osalta tätä on täsmennetty KPL 3:3.1:n 
5 kohdassa, jonka mukaan yleisiin tilin-
päätösperiaatteisiin kuuluu tilikaudelle 
kuuluvien tuottojen ja kulujen huomi-
oon ottaminen riippumatta niihin pe-
rustuvien maksujen suorituspäivästä. 

Tätä on täsmennetty myös KPL 
3:4:ssa, jonka mukaan maksuperustei-
set kirjaukset, vähäisiä liiketapahtumia 
ja maatilatalouden harjoittamista kos-
kevia kirjauksia lukuun ottamatta, on 
oikaistava ja täydennettävä suoritepe-
rusteen mukaisiksi ennen tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen laatimista.

Vuoden 1973 kirjanpitolain 
(1973/655) taustalla olleen kirjanpidon 
meno-tulo -teorian mukaan tuloverojen 
jaksottamiseen ei sovellettu suoritepe-
rustetta. Tuloveroja pidettiin voiton-
jakona, ts. rahoitustapahtumina. Mui-
den verojen jaksottamiseen sovellettiin 
sen sijaan suoriteperustetta. Kirjanpito-
lautakunta omaksui kuitenkin tulove-
rojen osalta ”suoriteperustetta vastaa-
van tavan” (esim. KILA 1974/18), joka 
asialliselta sisällöltään vastasi suorite-
perustetta.

Verojen kirjaamisajankohta 
suoriteperusteisesti 

Nykyistä, vuoden 1997 kirjanpitolakia 
(1997/1339) säädettäessä luovuttiin kir-
janpidon meno-tulo -teoriasta ja omak-
suttiin tilinpäätösdirektiiveihin perus-
tuva tavoite tuottaa vähimmäisinfor- 

KUVA: MVPhotostock
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maatiota eri hyväksikäyttötehtäviin. 
Tämän myötä tuloveroista muodostui 
menoja. Nyttemmin tuloverojen jak-
sottamiseen sovelletaan, muiden ve-
rojen tavoin suoriteperustetta (KILA 
2005/1761, 2009/1841).

Suoriteperustetta on luonnehdittu 
siten, että ostaja kirjaa menon silloin, 
kun hän vastaanottaa tuotannonteki-
jän myyjältä. Vastaavasti myyjä kirjaa 
tulon luovuttaessaan suoritteen ostajal-
le (Björklund-Jänkälä-Kaisanlahti, Kir-
janpito-oikeus. Edita 2009, s. 37). 

Veroihin sovellettuna suoriteperus-
te tarkoittaa, että verojen kirjaamisajan-
kohta realisoituu lain edellyttämän tosi-
seikaston toteutuessa eli abstraktin ve-
rovelvollisuuden syntyessä. 

Suoriteperusteesta ja abstraktin vero-
velvollisuuden syntymishetkestä poik-
keuksen muodostaa KPL 3:4:ssa tun-
nustettu mahdollisuus soveltaa vähäi-

siin liiketapahtumiin maksuperustet-
ta. Kirjanpitolainsäädäntö ei näin ollen 
näyttäisi lainkaan tunnistavan verojen 
kirjausperusteena konkreettisen vero-
velvollisuuden syntymishetkeä. 

Verotus 

Verot ovat tuloverotuksessa joko vä-
hennyskelpoista tai vähennyskelvotto-
mia. Tuloverot ovat vähennyskelvotto-
mia (maksettava vero KHO 1975 II 519, 
2004:12 ja palautettava vero KHO 1923 
II 1695).  

Muut verot taas ovat lähtökohtaises-
ti vähennyskelpoisia  pois lukien verot, 
joiden osalta on toisin säädetty (pank-
kiveron osalta ks. EVL 16.1 §:n 10 koh-
ta ja Laki väliaikaisesta pankkiverosta 
(2012/986)). Vähennyskelvottomuus 
koskee myös useita sanktionluonteisia 
maksuseuraamuksia.

Vähennyskelpoisiin veroihin 
liittyviä jaksotuskysymyksiä 

Vähennyskelvottomiin veroihin ei 
useinkaan liity erityisiä jaksottamis-
kysymyksiä. Sen sijaan merkittäväm-
pi kysymys liittyy nettovarallisuuslas-
kentaan. Nettovarallisuuslaskennassa 
jaksotetut tilikauden ja aikaisempien 
tilikausien tuloverot vaikuttavat net-
tovarallisuuteen, kun taas laskennalli-
set verot eivät vaikuta nettovarallisuu-
teen (Laki varojen arvostamisesta 2 § 
(2005/1142)).

Vähennyskelpoisiin veroihin liittyy 
merkittävämpiä jaksottamiskysymyk-
siä. Ensivaiheessa on ratkaistava, akti-
voidaanko vero hankintamenoon vai 
vähennetäänkö se vuosikuluna. Mer-
kittävä hankintamenoon aktivoitava 
vero on varainsiirtovero. Varainsiirto-
vero on nykytulkinnan mukaan akti-
voitava hankintamenoon, vaikka näin 
ei meneteltäisi kirjanpidossa (ks. KHO 
2011 T 1205).

Muutoin verot vähennetään lähtö-
kohtaisesti vuosikuluna. Vuosikuluna 
vähennettävien verojen osalta on rat-
kaistava, mille verovuodelle vähennys 
jaksotetaan. Voidaan ajatella, että:

 vähennys jaksotetaan ajan kulumi-
sen perusteella,

 vähennys jaksotetaan verovuoteen, 
jona abstrakti verovelvollisuus syn-
tyy,

 vähennys jaksotetaan verovuoteen, 
jona konkreettinen verovelvollisuus 
syntyy tai

 vähennys jaksotetaan verovuoteen, 
jona vero maksetaan.

Ajan kulumiseen perustuvien 
menojen jaksottaminen 

Ajan kulumiseen perustuvista menoista 
säädetään EVL 23 §:ssä. Tämän mukaan 
korko ja vuokra samoin kuin muu sel-
lainen meno, jonka suuruus määräytyy 
ajan kulumisen perusteella, on sen vero-
vuoden kulua, jolta se suoritetaan.  Lie-
nee vaikea osoittaa veroja, joihin sovel-
lettaisiin EVL 23 §:ää. 

Verojen jaksottaminen määräytyy 
sen sijaan EVL 22 §:n nojalla. Elinkeino-
verolain 22 §:n mukaan meno on sen ve-
rovuoden kulua, jonka aikana sen suo-
rittamisvelvollisuus on syntynyt. Vä-
häiset menoerät saadaan kuitenkin lu-
kea sen verovuoden kuluksi, jona niiden 
maksu on tapahtunut.

Verojen jaksottamiseen liittyvää 
oikeuskäytäntöä 

Oikeuskäytännössä asiaan on otettu 
kantaa. Päätöksessä KHO 1981 B 524 
katsottiin, että vähennys oli jaksotetta-
va verovuoteen, jona konkreettinen ve-
rovelvollisuus syntyi. Sen sijaan päätök-
sessä KHO 1986 B 523  katsottiin, että 
vähennys oli jaksotettava verovuoteen, 
jona abstrakti verovelvollisuus syntyi. 

KHO 1981 B 524: Osakeyhtiö ei saa-
nut vähentää katumaksua elinkeinotu-
lostaan aikaisemmin kuin sinä vuonna, 
jona kunnanhallitus määräsi ja mak-
suunpani yhtiölle tuon maksun.

KHO 1986 B 523: Apteekkimak-
su oli vähennyskelpoinen apteekki-
liikkeen sen verovuoden tulosta, jon-
ka liikevaihdon perusteella se määrät-
tiin. Verotukset, joissa maksu oli kat-
sottu vähennyskelpoiseksi vasta siltä 
verovuodelta, jona se oli maksuunpan-
tu, kumottiin.

Päätöksen KHO 1986 B 523 ohella 
abstraktiin verovelvollisuuteen on pää-
dytty päätöksissä KHO 1979 II 534, 1979 
T 3746 ja 1994 T 5894.

oikeus- ja verotuskäytännön 
horjuva kanta 

Verotuskäytännössä on katsottu, että 
kiinteistövero vähennetään verovuote-
na, jona konkreettinen verovelvollisuus 
syntyy. Verohallinnon ohjeen 19.1.1993 
Dnro 7304/1/40/92 mukaan yritykselle 
määrätty kiinteistövero vähennetään 
sen tilikauden tulosta, jonka kuluessa 
vero maksuun pannaan. 

Oikeus- ja verotuskäytännön kanta 
on horjuva. On katsottu, että vero on 
toisaalta jaksotettava abstraktin vero-
velvollisuuden ja toisaalta konkreetti-

KTT Timo Torkkel toimii 
KPMG Oy Ab:n Suomen 
vero- ja lakipalveluista 
vastaavana johtajana.

sen verovelvollisuuden syntymisvuo-
teen. 

Verohallinnon Yleisradiovero-oh-
jeessa (25.1.2013, Dnro A38/00 00 
00/2012) on jopa lähdetty siitä, että vero 
on jaksotettava ensisijaisesti konkreet-
tisen verovelvollisuuden syntymisvuo-
teen, mutta myös abstraktin verovelvol-
lisuuden syntymisvuosi ja veron maksa-
misvuosi ovat mahdollisia.

Poikkeavien jaksotusratkaisujen 
perustelu 

Poikkeavia jaksotusratkaisuja voidaan 
perustella sillä, että päätöksessä KHO 
1981 B 524 konkreettisen maksun mää-
rää ei voitu tarkoin määrittää abstrak-
tin verovelvollisuuden syntymisvuo-
tena, kun taas päätöksessä KHO 1986 B 
523 tämä voitiin tarkoin määrittää. 

Argumentti ei ole kuitenkaan paina-
va, sillä elinkeinotulon verotuksen va-
kiintunut periaate on, että meno on vä-
hennyskelpoista sinä verovuonna, jona 
peruste on syntynyt. Tarvittaessa mää-
rä on arvioitava.

kHo:n suoriteperusteen 
vastainen päätös 
kyseenalaistettavissa 

Suoriteperusteella on kirjanpidossa ja 
verotuksessa teoreettisilta lähtökohdil-
taan samanlainen merkityssisältö. Pää-
töksessä KHO 1981 B 524 oli kyse yksit-
täisestä katumaksua koskevasta päätök-
sestä. 

Päätös on suoriteperusteen vastainen 
ja se poikkeaa korkeimman hallinto-oi-
keuden muusta, mukaan lukien myö-
hemmästä oikeuskäytännöstä. Päätök-
sen prejudikaattiarvo voidaan kyseen-
alaistaa ja sen sijaan esittää, että päätös 
kuuluisi lähinnä verohistorialliseen 
museoon. 

Perustellusti voidaan esittää, että vuo-
sikuluna vähennettävä vero tulisi jaksot-
taa sille verovuodelle, jona abstrakti ve-
rovelvollisuus on syntynyt (suoriteperus-
te), ja vähäisten erien osalta vero voitai-
siin jaksottaa sille verovuodelle, jona se 
on maksettu (maksuperuste). 
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m  Kestotilaus alkaen

Kestotilaus vuonna 2013 on 115,00 euroa (sis. alv 10 %). Tilaus sisältää kuusi 
numeroa ja cd-romin v. 2012 ilmestyneistä Tilintarkastus-lehden numeroista. 

Nimi

OsOiTe

Tunnus 5007630

00003 VASTAUSLÄHETYS

Laskutus, ellei sama kuin toimitusosoite

Nimi

OsOiTe

/      2013      AllekiRjoitus

VasTaaN-

OTTaja

maKsaa

pOsTimaKsuN

✂
T i L A U S

Fredrikinkatu 61 A, 4. krs, 00100 Helsinki  •  toimitus@balanssilehti.fi, faksi (09) 694 9215, www.balanssilehti.fi

Lähetä yhteystietojen muutokset, lehden jakelua koskevat tieduste-
lut ja laskutusta koskevat yhteydenotot sähköpostitse uuteen osoit-
teeseen: 

toimitus@balanssilehti.fi 

KHT-YHdiSTYKSEn, HTM-YHdiSTYKSEn jA SiSÄiSET TAr-
KASTAjAT rY:n jÄSEnET

ilmoita uudet yhteystietosi suoraan yhdistykselle, jonka jäsen olet: 

kht@kht.fi 
anne.suvanto@htm.fi 
anne-maj.viio@theiia.fi 

www.balanssilehti.fi 
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KOTiSiVUMME SiirTYVÄT BALAnSSin AiKAAn 

Lehden vuosikertatilaukset ja tilauksen 
peruutukset 
toimitus@balanssilehti.fi 
Laskutus, tiedustelut ja reklamaatiot 
toimitus@balanssilehti.fi
juttuehdotukset, palaute – ruusut ja risut 
toimitus@balanssilehti.fi 
ilmoitustiedustelut ja valmiit ilmoitustiedostot 
toimitus@balanssilehti.fi
Balanssi-lehden päätoimittaja 
tarja.sviili@balanssilehti.fi 
Toimitusjohtaja Kustannus Oy Tase-Balans 
jukka.silvo@balanssilehti.fi

Kotisivumme osoitteessa www.tilintarkastuslehti.fi 
siirtyvät myös Balanssin aikaan. 
Kotisivujen osoite on jatkossa: 
www.balanssilehti.fi 
mikäli käytät vielä sivustomme vanhaa osoitetta, oh-
jautuu valintasi automaattisesti  Balanssin uudelle si-
vustolle osoitteeseen  
www.balanssilehti.fi. 

MYÖS SÄHKÖPOSTiOSOiTTEET MUUTTUVAT 
samalla, kun kotisivumme uudistuvat, muuttuvat 
myös sähköpostiosoitteemme. muut yhteystietomme 
pysyvät ennallaan.

Johanna Grönroosin Tilintarkastus-lehteen 
kirjoittama ifrs-artikkeli  palkittiin
Segmenttiraportoinnin nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä käsitellyt KHT Johanna Grönroosin kirjoitus ”Tarvi-
taanko segmenttiraportoinnin sääntelyyn selkeämmät sävelet?” sai KHT-yhdistyksen kirjoituspalkinnon vuoden 
2012 parhaasta KHT- kirjoituksesta. 

Tilintarkastus-lehdessä 5/2012 julkaistun artikkelin todettiin nostavan esiin segmentti-informaation tärkeyden 
sijoittajille. Segmenttiraportointiin ja sen ongelmakohtiin pureutuneen kirjoituksen asiantuntevaa otetta kiitettiin. 
Artikkelin arvioitiin valottavan  kokonaisvaltaisesti asioita, joiden tulisi segmenttiraportoinnin muodossa tai välil-

lisesti vaikuttaa raportointiin nostaen samalla esiin, mitä muuta em. asiat mahdollises-
ti laukaisevat tilinpäätöksessä. 

Ernst & Youngin Oy:n IFRS-asiantuntijana toimivan Johanna Grönroosin artikkelia 
pidettiin  monipuolisena ajankuvana tilintarkastajan mutkikkaasta toimintaympäristös-

tä, jossa jatkuvasti muuttuvat sään-
nökset vaativat useissa kohdin tul-
kintaa ja harkintaa. . 

Johanna Grönroosin palkittu ar-
tikkeli ”Tarvitaanko segmenttirapor-
toinnin sääntelyyn selkeämmät sä-
velet?” löytyy Tilintarkastus -lehdes-
tä 5/2012 sivulta 12–15. Artikkelin 
voi lukea myös tämän lehden muka-
na vuosikertatilaajille lähetystä cd-
rompusta, joka sisältää Tilintarkas-
tus-lehden vuonna 2012 ilmestyneet 
numerot pdf-muodossa. 



   Tuija Soanjärvi 
kannustaa laittamaan 

corporate governance -asiat kuntoon

Raportointi & hyvä hallinto  

VISMA SERVICES OY       
www.visma.fi/services 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää eri 
palveluratkaisuistamme. Lähetä viesti 
vsf.myynti@visma.com tai soita 010 756 40

Visma tarjoaa taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon palve-
lut myös selainpohjaisena pilvipalveluna.  Tämä mahdollistaa 
joustavan työnjaon Visman ja asiakkaan välillä. Asiakas voi 
näin itsekin osallistua työprosessiin haluamallaan tavalla. 

Taloushallinnon ohjausjärjestelmä mahdollistaa uusia tehok-
kaita toimintatapoja. Automatisoinnista huolimatta palvelui-
den laatu ja luotettavuus lepää silti jatkossakin Visman tun-
netusti ammattitaitoisen henkilöstön varassa.

Visma Services on osa pohjoismaista Visma-konsernia, jossa 
työskentelee noin 5 000 eri osa-alueiden asiantuntijaa palve-
lemassa noin 340   000 asiakasta. Suomessa Visma Services 
työllistää yli 500 taloushallinnon ammattilaista yli 20 paikka-
kunnalla. 

Visma taloushallinnon 
ulkoistamispalveluiden kärjessä

Visman kattavat
palvelualueet        

 • Laskentapalvelut

 • Tilitoimistopalvelut

 • Palkkahallinnon palvelut

 • HR-palvelut

 • Johdon ratkaisut ulkoistamiseen

 • Kansainväliset taloushallinnon palvelut

Visma Services on varma kumppani, kun taloushallinto yhä laajemmin suuntautuu automaatioon sähköisessä 
ympäristössä. Jatkamme nopeaa kasvua, alueellista laajentumista ja sovellusten 

kehittämistä nykyhetkeä ja tulevaisuutta varten. 

Tulevaisuuteen ulottuvaa 
taloushallinnon osaamista
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