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-Y li 90 % vastanneista oli 
sitä mieltä, että tilintar-
kastus lisää luottamus-
ta pääomamarkkinoi-
den toimintaan ollen 

oikea tapa varmentaa tilinpäätöstie-
toja, kertoo toiminnanjohtaja Sanna 
Alakare Suomen Tilintarkastajat ry:n 
ja Viestintätoimisto AC-Sanafor Oy:n 
yhteisesti toteuttaman kyselytutki-
muksen tuloksista.  

Keskinäinen luottamus 
pitää yhteiskunnan rattaat 
liikkeessä 
Luottamus nousi keskeiseksi tekijäk-
si sidosryhmien arvioidessa tilintar-
kastuksen merkitystä ja tilintarkasta-
jan roolia.  Vastaajista 74 % näki tilin-
tarkastuksen lisäävän sopimuskump-

KYSELYTUTKIMUS: 
TILINTARKASTUS VAHVISTAA 
LUOTTAMUSTA PÄÄOMA
MARKKINOIDEN TOIMINTAAN

Tilintarkastukseen, tilintarkastajiin ja heidän tarjoamiinsa 
palveluihin liittyviä kokemuksia kartoittaneesta 
kyselytutkimuksesta selvisi, että tilintarkastusta 
pidetään tärkeänä luottamusta lisäävänä instituutiona 
yhteiskunnassamme. Tilintarkastajan ammattitaitoon ja 
korkeaan ammattietiikkaan luotetaan.

TEKSTI  ///  TARJA SVIILI    KUVA  ///  OLLI HÄKÄMIES

paneiden keskinäistä luottamusta.  
Ja 81 % oli sitä mieltä, että tilintarkas-
tajan varmentama informaatio lisää so-
pimuskumppanien luotettavuutta. 

– Tämä vahvistaa myös meidän nä-
kemystämme siitä, että yrityselämän ja 
yhteiskunnan rattaat pyörivät tehok-
kaammin, kun liike-ja yhteistyökump-
panit voivat perustaa päätöksentekon-
sa luotettavaan taloudelliseen infor-
maatioon, Alakare tiivistää.  

Hänen mukaansa tilintarkastajayh-
distys on omissa kannanotoissaan ko-

– Agenttiteoria todentuu kyselyn 
tuloksissa ja saimme niistä vahvistus-
ta omalla käsityksellemme siitä, että 
tilintarkastaja perinteisesti mielle-
tään omistajien luottohenkilöksi ja 
heidän etujensa valvojaksi, hymyilee 
Suomen Tilintarkastajat ry:n toimin-
nanjohtaja.  

Lisäarvoa hallinnollisen 
taakan sijaan 
Tutkimustulosten myötä kumoutuu 
käsitys siitä, että tilintarkastus olisi 
yrityksille pelkkä hallinnollinen taak-
ka. Sidosryhmien vastauksissa painot-
tui ennen kaikkea tilintarkastuksesta 
saatava lisäarvo.

– Vastaajista 74 % oli sitä mieltä, 
että tilintarkastaja auttaa tekemään 
asiat kerralla oikein. Lisäksi yli 60 % 

Keväällä 2016 internetissä 
tehty kyselytutkimus lähe-
tettiin mm. talousjohtajille, 
yrittäjille, hallitusammattilai-
sille, virkamiehille ja kansan-
edustajille. 

Tyypillinen kyselyyn vastaa-
ja oli ammatiltaan osakeyh-
tiössä toimiva talousjohtaja, 
joka vastasi tilinpäätöksen 
tekemisestä yrityksessä.

Näkemyksiä tilintarkastuksesta ja tilintarkastajista

ilmoitti ostaneensa tilintarkastajalta 
myös muita kuin tilintarkastuspalve-
luja, kertoo Alakare. 

Hän uskoo, että tilintarkastajan asi-
antuntemuksen laajaa hyödyntämistä 
selittää se, että tutkimukseen vastan-
neista 88 % luotti tilintarkastajan am-
mattietiikkaan. 

Veroneuvontaan, kirjanpito- ja tilin-
päätösneuvontaan ja erilaisiin lausun-
toihin sekä tilitysten ja avustamiseen 
tarkastukseen ja arvonmäärityksiin liit-
tyvät palvelut olivat kyselytutkimuk-
sessa yleisimmin mainittuja palveluja, 
joita tilintarkastajalta oli ostettu.  

Myös sidosryhmien mielikuvia ti-
lintarkastajista selvitettiin. Tarkasta-
jakuntaan liitettiin vahvimmin adjek-
tiivit ammattitaitoinen, luotettava ja 
konsultoiva. 

rostanut myös tilintarkastuksen posi-
tiivista ja ennaltaehkäisevää ohjaus-
vaikutusta pyrittäessä vahvistamaan 
oikeita ja eettisiä menettelytapoja. Ky-
selytutkimuksen tulosten valossa tilin-
tarkastaja mielletään asiantuntijaksi, 
joka tuo yrityksen toimintaan ryhtiä ja 
uskottavuutta. 

– Vastaajista yli 80 % oli sitä miel-
tä, että tilintarkastaja neuvoo asiakkai-
taan sääntöjen vastaisen toiminnan eh-
käisemisessä. 

Omistajan asialla
Eniten tilintarkastuksesta hyötyvät ky-
selytutkimukseen vastanneiden mie-
lestä osakkeenomistajat ja toiseksi eni-
ten hallituksen jäsenet yrityksen joh-
don ollessa kolmanneksi suurin hyö-
tyjä. 

– Kyselytutkimuksen valossa tilintarkas-
tusinstituutio hoitaa mallikkaasti omaa 
yhteiskunnallista tehtäväänsä, iloitsee 
Sanna Alakare. 

95 %

94 %

92 %

88 %

tilintarkastajan ammatti on 
arvotettu asiantuntija-ammatti

tilintarkastus lisää luottamusta 
pääomamarkkinoiden toimintaan

tilintarkastus on oikea keino 
varmentaa tilinpäätöstietoja

luottaa tilintarkastajan 
ammattietiikkaan

vastaajista oli sitä mieltä, että
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Taloushallinnon perusprosessien sähköistyminen, järjestelmien siir-
tyminen pilvipalveluiksi ja mobiiliin ympäristöön sekä tietovir-
tojen hallintaan ja analytiikkaan tarkoitettujen menetelmien ke-
hittyminen avaavat ovia uusille palveluinnovaatioille ja mahdol-
listavat olemassa olevien palveluiden tuottavuuden tehostami-

sen myös taloushallinnossa. Digitalisoituva taloushallinto onkin kesäkuun 
Balanssin teema. 

Hallitusohjelmassa digitalisaation hyödyntäminen on nostettu avaintekijäksi 
mm. pyrittäessä purkamaan ja keventämään yritystoimintaan liittyviä normeja ja 
menettelyjä. Julkisellakin sektorilla on käynnissä laajalla rintamalla useita digita-
lisaatioon liittyviä hankkeita. Liisa Räsänen PRH:sta esittelee kirjoituksessaan si-
vulla 36 Tilinpäätös 2.0 -palveluhanketta ja ASREK-projektia.  

Hankkeiden runsaus kuvastaa, että tahtotilaa digimurroksen avaamien mah-
dollisuuksien hyödyntämiseen löytyy, mutta niin löytyy petrattavaakin. Anders 
Tallbergin TEM:lle laatimasta raportista ilmenee, että eräänä kantona kaskessa 
PK-yritysten taloushallinnon digitalisoinnissa ja automatisoinnissa on verkko-
laskutuksen vähäinen käyttöönotto yritysten välisessä kaupassa. Pullonkaulo-
ja ovat myös palkanlaskennan vaikea automatisoitavuus sekä pirstaleinen säh-
köinen liittymäpinta yritysten ja julkishallinnon sekä muiden normitettujen 
toimijoiden välillä. 

Tallbergin mukaan tiedon automatisoinnille ja nopeuttamiselle luodaan edel-
lytykset muuttamalla isot tietovirrat rakenteelliseen sähköiseen muotoon. Erääksi 
avainasiaksi hän nimeää ns. digitaaliset kuitit ja tositteet, joihin liittyvää TALTIO-
hanketta luotsaa Taloushallintoliiton puheenjohtaja Vuokko Mäkinen. Hänen 
ajatuksiinsa ja visioihinsa voi tutustua sivun 20 haastattelussa.

Järjestelmien ja prosessien automatisoinnilla on vääjämättömät vaikutuksen-
sa myös taloushallinnon ammattilaisten työhön. Suomen Tilintarkastajat ry kar-
toitti äskettäin jäsenistönsä  näkemyksiä digitalisaatiosta. Saaduista vastauksista 
henkii tilintarkastajien myönteinen suhtautuminen taloushallinnon sähköisty-
miseen huolimatta siitä, että haasteelliseksi koetaan lukuisten erilaisten järjes-
telmien ja niiden kontrolliympäristöjen haltuunotto ja hyödyntämi-
nen tilintarkastuksessa. 

Digitaalisaatio avaa myös tilintarkastusalalle uusia palvelumah-
dollisuuksia. Andrers Tallberg visioi artikkelissaan s. 18, että digita-
lisoituvan kirjanpidon seurauksena myös kumppanuus- ja sopi-
mussuhteet reagoivat muutoksiin reaaliajassa, mikä luo tu-
levaisuudessa kysyntää reaaliaikaisille eri tason varmuutta 
antaville varmennuspalveluille.

Aurinkoista ja vireää kesää! 

Digimurros etenee myös 
taloushallinnossa

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN ONLINE-PALVELU HELPOTTAA TYÖTÄSI

ST-Akatemia Online -palvelun ytimessä ovat tilinpäätösmallit, joita tukevat  mm. verotusaiheiset
julkaisut. Suosittuihin julkaisuihin yhdistyvät nyt erinomaiset haku- ja muistiinpano-ominaisuudet 
sekä säännöllisesti päivittyvä sisältö.
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European Confederation of 
Institutes of Internal Au-
diting -järjestön johtokun-
nan jäsen Melvyn Neate 
vieraili Suomen Sisäiset 

tarkastajat ry:n 60-vuotisjuhlassa Hel-
singissä 22. toukokuuta. Seminaaripu-
heessaan hän käsitteli ammatin histo-
riaa ja tulevaisuutta. Balanssin pakeilla 
paneuduttiin myös Panaman tietovuo-
don syihin ja seurauksiin. Myös Brexit 
pohditutti. 

PANAMA 
OPETTAA 
JA BREXIT 
PELOTTAA
Melvyn Neaten mielestä verorikollisuutta ja rahanpesua 
vastaan voidaan taistella läpinäkyvyyden ja avoimuuden 
keinoin. – Verolakien tiukentaminen sen sijaan edellyttää 
yhteistä kansainvälistä näkemystä ja tahtotilaa, minkä 
löytäminen on vaikeaa, arvioi ECIIA:n johtokunnan jäsen.

TEKSTI  ///  TAINA KIVELÄ    KUVAT  ///  VEIKKO SOMERPURO

Mittava ura yksityisen ja 
julkisen sektorin tarkastuksen 
johdossa
– En, Melvyn Neate nauraa. En ollut lai-
sinkaan yllättynyt Panama-papereista 
julkisuuteen tulleista tiedoista. 

Samalla tavalla voisi vastata moni 
muu tarkastajakonkari. Aggressiivinen 
tulos- ja verosuunnittelu – jossa nouda-
tetaan lain kirjainta, vaikka sen tarkoi-
tuksen tai etiikan kanssa on vähän niin 
ja näin – on tuttu juttu meistä monel-

le. Ja vaikea asia julkisesti puitavaksi. 
Melvyn Neate on johtanut sekä yk-

sityisen että julkisen sektorin tarkas-
tustyötä, myös finanssisektorilla ja pan-
keissa. Hän jäi vuonna 2011 eläkkeel-
le Iso-Britannian verohallinnon sisäi-
sen tarkastuksen johtajan (Director of 
Internal Audit for Her Majesty’s Reve-
nue and Customs, the UK’s tax authori-
ty) virasta. Hän on vastannut myös val-
tiontaloutta haittaavia väärinkäytöksiä 
selvittävän organisaation sisäisestä tar-

kastuksesta (Head of Internal Audit for 
the Serious Fraud Office and the Natio-
nal Fraud Authority). 

Pohjaton ahneus ei yllätä 
Neate on siis mies paikallaan arvioi-
maan panamalaisen lakiasiantoimis-
ton Mossack Fonsecastan alun perin 
saksalaiselle Süddeutsche Zeitung -leh-
delle toimittamasta laajasta aineistos-
ta esiin nostettuja tietoja. Hänellä on 
paremmat taustatiedot ja henkilökoh-
tainen kokemus asian tiimoilta kuin 
useimmilla muilla. 

Neate toteaa ensin, että hänen täy-
tyy olla kommenteissaan varovainen, 
sillä aiemmista tehtävistäni johtuen 

hän tietää paljon asioita, joista ei voi yk-
sityiskohtaisesti keskustella. Yleisellä 
tasolla hän sen sijaan puhuu suoraan.

Neate arvioi, että Panaman tapaus-
ten taustalla on yksi asia ylitse muiden.

– Pohjaton ahneus. Ahneet ihmi-
set eivät koskaan yllätä. Mitä enem-
män heillä on rahaa, sitä enemmän he 
sitä haluavat lisää. Jotkut ovat valmiita 
maksamaan verojen välttelystä, vaikka 
saman verran kuin verot olisivat, hän 
sanoo päätään pudistellen. 

Suomessa Panaman paljastukset ja 
seuraukset ovat ainakin toistaiseksi ol-
leet varsin pieniä. Eniten on pohdittu 
pankkikonserni Nordean ja sen Luxem-
burgin konttorin osuutta tapahtumiin. 

– Pankkien rooli veroparatiiseissa ei 
sinällään olisi pitänyt olla kenellekään 
yllätys.  Panama-paperit olivat iso uu-
tinen Iso-Britanniassa. Suurin huoli on 
pääministerin osallisuus ja sen mahdol-
liset vaikutukset Brexit-äänestykseen. 
Hallitus säästää ja leikkaa kuluja ja va-
kuuttaa, että olemme kaikki samassa 
veneessä. Panaman paljastusten perus-
teella näyttää siltä, että osa ei ole, Nea-
te toteaa. 

Pääministerin maine 
kolhiintui
Iso-Britanniassa toimiva sisäisten tar-
kastajien järjestö IIA UK on saavutta-
nut hyvän aseman maansa mediassa. 

– Koska johto määrittää 
yhtiön linjan veronmaksuissa, 
kannattaisi sidosryhmien  
ottaa aktiivisempi rooli 
hallituskokoonpanojen 
valinnassa ja edellyttää 
läpinäkyvämpää prosessia, 
pohtii Melvyn Neate.
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Järjestön johto on esiintynyt muun 
muassa arvostetun Financial Times 
-lehden sivuilla ja television kanavilla. 
Mutta Panama-papereista ei lausunto-
ja ole annettu. Neaten mukaan aihe on 
liian arka. 

– Ihmiset, jotka maksavat veronsa, 
ihmettelevät, miksi toiset eivät maksa. 
Vielä pahemmaksi asian tekevät vahvat 
viitteet veroparatiisien yhteyksistä ra-
hanpesuun ja rikolliseen toimintaan. 

Panaman tietovuoto on paljasta-
nut monien poliitikkojen ja valtion-

päämiesten toiminnan veroparatii-
seissa. Listalla olevat monet yksinval-
tiaat eivät hämmästyttäneet ketään, ei-
vät edes diktatuurien kansalaisia. Sen 
sijaan pääministeri David Cameronin 
perheenjäsenten nimet olivat järkytys 
monille.  

Neaten mielestä Cameronin ensire-
aktio – tietojen kiistäminen ja kieltäy-
tyminen kommenteista perheen yksi-
tyisyyteen vedoten – teki tilanteen en-
tistäkin hankalammaksi. Pääministeri 
myönsi ensin, että hänen edesmenneel-

lä isällään oli ollut sijoitusyhtiöitä Pa-
namassa. Sitten hän tunnusti, että toi-
minta veroparatiisissa toi taloudellista 
etua, vaikka alun perin väitti päinvas-
taista. Kun Cameron lopulta julkisti ve-
rotietonsa, vahinko oli jo tapahtunut. 

– Veroparatiisikohu on tahrannut 
pääministerin mainetta ja heikentänyt 
hänen hallituksensa kannatusta ja luot-
tamusta, joka aikaisemminkaan ei ol-
lut kovin vahva. Pääministerin uskotta-
vuus EU-jäsenyyden kannattajien joh-
tohahmona on kärsinyt kolauksen. 

Rikosten paljastumiseen 
johtavat tiedot viranomaisille  
Suomessa Panama-tiedot sai käyttöön-
sä vain Yleisradio. Verottaja on painos-
tanut Yleä tietojen luovuttamiseen vi-
ranomaistutkintaa varten. Yle ei ole 
suostunut pyyntöön lähdesuojaan ve-
doten. Panama-papereiden tietolähde 
on kertonut olevansa periaatteessa val-
mis yhteistyöhön viranomaisten kans-
sa, jotta rikoksia tehneet saadaan vas-
tuuseen teoistaan. Vuotajan mielestä 
on silti oikein, että mediatalot eivät ole 
luovuttaneet aineistoa viranomaisille.  

Neate ihmettelee mediatalojen pää-
töksiä. Hänen mielestään tiedot, jotka 
johtavat rikosten paljastumiseen, pitäi-
si antaa viranomaisten käyttöön. 

– Jos kyseessä on lain mukainen ve-
rosuunnittelu, tietoja ei tarvitse antaa. 
Mutta mikäli mukana on selviä merk-
kejä verorikoksista tai rahanpesusta, 
asia muuttuu toiseksi.  

Läpinäkyvyyttä ja  
avoimuutta tarvitaan
Kansainvälinen tutkivaan journalis-
miin erikoistunut järjestö ICIJ, joka 
on koordinoinut Panama-papereiden 
analyysiä, julkisti osan tiedoistaan 
9.5.2016. Järjestön nettisivuilla käytet-
tävissä olevan tietokanta sisältää tieto-
ja lähes 214 000 yhtiöstä, joilla on yhte-
yksiä veroparatiiseihin. 

Tämänkaltainen läpinäkyvyys ja 
avoimuus ovat Neaten mielestä hyvä 
esimerkki keinoista, joilla verorikolli-
suutta ja rahanpesua vastaan voidaan 

taistella. Lainsäädäntö sen sijaan on  
haastavaa.

– Lakien muuttaminen on usein te-
hotonta ja hidasta. Kun yksi porsaan-
reikä tukitaan löytyy toinen. Verolaki-
en tiukentaminen edellyttää yhteistä 
kansainvälistä näkemystä ja tahtotilaa. 
Sen löytäminen on vaikeaa. Pelkään pa-
hoin, että veroparatiiseja tulee aina ole-
maan jossakin päin maailmaa. 

Tilausta sidosryhmien 
aktiivisemmalle 
vaikuttamiselle 
Sisäisen tarkastuksen keinojen ja vai-
kutusmahdollisuuksien suhteen Neate 
on varsin varovainen. Ratkaiseva rooli 
on hallituksella ja toimivalla johdolla, 
joka määrittää sekä yksityisellä että jul-
kisella sektorilla organisaation linjan 
myös veronmaksun suhteen.

– Yksityisen sektorin sidosryhmi-
en kannattaisi ehkä ottaa aktiivisem-
pi rooli hallituksen jäsenten valinnassa 
ja edellyttää parempaa läpinäkyvyyttä 
prosessissa. Me voimme pyrkiä yhdes-
sä ylimmän johdon kanssa edistämään 
eettisiä toimintatapoja, hyvää hallin-
toa, päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja 
riskien hallintaa, kuten aina. Voimme 
tarkastaa lakien, standardien ja toimin-
taohjeiden noudattamista, mutta niin 
kauan kuin verokysymyksissä nouda-
tetaan lakia, paljon muuta ei ole tehtä-
vissä. Organisaation eettinen normisto 
ja toiminta heijastaa johdon päätöksiä 
ja käytöstä, heidän pitäisi olla esimerk-
kinä muille.

– Veroparatiisien ongelma on, että 
laki ei näytä kohtelevan kaikkia sa-
malla tavalla. Se tuntuu olevan toinen 
tavallisille ihmisille kuin niille, joilla 
on valtaa, rahaa ja enemmän resursse-
ja ulottuvillaan kuin muilla. Ymmär-
rän hyvin, miksi ihmisten on vaikea us-
koa heidän väitteitään lakien noudat-
tamisesta. 

Johto määrittää hyvän 
hallinnon ja eettiset 
toimintatavat 
Ylimmän johdon rooli on tärkeä ja sen 
luottamus ja tuki on sisäiselle tarkas-
tukselle välttämätön. Melvyn Neaten 
ammatilliset huippuhetket ja suden-
kuopat löytyvät tältä alueelta. Yksi 
pitkän uran parhaista jaksoista oli 
vastuu erään pankin sisäisestä tarkas-
tuksesta. 

– Osallistuimme hallituksen ja joh-
don kokouksiin, asiantuntemukseem-
me luotettiin, meiltä kysyttiin neuvo-
ja ja työllemme oli monipuolista tilaus-
ta. Johdon ja tarkastuksen arvostus oli 
molemminpuolista, Neate muistelee. 

Huiman lennon katkaisi yritys-
kauppa. Kun ylimmän johdon ja sisäi-
sen tarkastuksen näkemykset tarkas-
tuksen roolista ja mahdollisuuksista 
olivat kaukana toisistaan, Neaten rat-
kaisu oli hakeutua muualle töihin. Hä-
nelle vastuut ovat selvät: ylin johto vas-
taa viime kädessä organisaation hyväs-
tä hallinnosta, eettisistä arvoista ja toi-
mintatavoista. 

– Hyvä testi organisaation todellisis-
ta arvoista on se, mitä johto tekee, jos ta-
lon parhaan ja huipputuloksia tekevän 
myyjän toiminta paljastuu epäeettisek-
si. Joutuuko hän lähtemään vai saako 
jatkaa? 

Neate vastaa itse. 
– Valitettavan usein raha ratkaisee 

ja myyjä saa jatkaa.

Ohjenuora sisäiselle 
tarkastajalle  
Mitä sisäinen tarkastus voisi tehdä tä-
män tai Panaman kaltaisten tapausten 
ehkäisemiseksi? 

Neate uskoo, että vahva, riippuma-
ton ja ennakoiva sisäinen tarkastus voi 
tuoda lisäarvoa ja auttaa sekä julkisen 
että yksityisen sektorin organisaatioi-
ta onnistumaan. Riittää siis, että vastaa 
ammatin yleisiin haasteisiin ja hyödyn-
tää mahdollisuudet. 

– Menneisyyteen jääminen ja muu-
toksen vastustaminen ovat kuolemak-
si. Sisäisen tarkastuksen pitää katsoa tu-
levaisuuteen ja auttaa organisaatiota 
saavuttamaan tavoitteensa. Olla läsnä 
päätöksenteon hetkellä, ei vasta sen jäl-
keen. Ole vahva, ole oma itsesi, haasta. 
Olet riippumaton ja hyvässä asemassa. 
Puolusta sitä, mitä pidät oikeana. Myös 
silloin, kun muut eivät haluaisi kuun-
nella. Ole uskollinen itsellesi. 

Toimintaympäristö  
muuttunut rajusti 
Sisäisen tarkastuksen toimintaympä-
ristön muutos on viime vuosina ollut 
raju, ja Neate arvioi vauhdin vain kiih-
tyvän. 

– Elämme valtavan muutosproses-
sin keskellä. Julkisen sektorin suurim-
mat haasteet ovat tehokkuus ja muu-
tos. Yhteisten varojen viisas ja tehokas 
käyttö on kyettävä myös todistamaan. 

Muutospaineet tulevat sekä organi-
saation sisältä että ulkoa, ja lähteet ovat 
moninaiset. 

– Ilmastonmuutos, globalisaatio, 
sosiaalinen media, kyberturvallisuus, 
lainsäädäntöympäristön komplisoitu-
minen, Neate luettelee. 

Hänen mukaansa digitalisaatio taas 
on kaikkien mahdollisuus.

– Terrorismin uhka kasvaa maail-
massa ja Euroopassa. Pakolaisiin ja tur-
vallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja on-
gelmia riittää ratkaistavaksi. Maailma-
talouden tasapaino muuttuu. Kiinasta 
on tullut johtava talousmahti ja Intia 
tulee perässä, mutta suurin osa Euroo-
pasta kärsii ja kompuroi taantumasta 
toiseen. Ja lisäksi on Brexit. Kukaan ei 
todella tiedä, mihin Iso-Britannian ero  
Euroopan unionista johtaisi, Melvyn 
Neate, muistuttaa. 

 ”SISÄISEN 
TARKASTUKSEN 
PITÄISI OLLA LÄSNÄ 
PÄÄTÖKSEN-
TEKOHETKELLÄ,  
EI SEN JÄLKEEN. 

Melvyn Neatella on yksinkertainen ohjenuora 
sisäisen tarkastuksen ammattilaisille.  
– Ole uskollinen itsellesi, haasta.  
Puolusta sitä, mitä pidät oikeana.
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Uudet tuulet puhalta-
vat tilintarkastajien 
ja sisäisten tarkasta-
jien välisessä yhteis-
työssä, joka käynnis-

tyi vuonna 1974 Tilintarkastus-leh-
den kustantamisen merkeissä. Balans-
si – Raportointi & Hyvä hallinto -leh-
teä ja Balanssi Online -palvelua julkai-
seva Kustannus Oy Tase-Balans siirtyi 
huhtikuussa tehdyssä osakekaupassa 
kokonaisuudessaan Suomen Tilintar-
kastajat ry:n omistukseen, kun Sisäi-
set Tarkastajat ry luopui osuudestaan 
kustannusyhtiössä. Järjestöjen yh-
teistyö ei kuitenkaan ole hiipumassa 
– päinvastoin. 

Uusi sopimus tiivistää 
yhteistyötä 
– Tämä on pikemminkin uusi startti. 
Olemme tiivistäneet yhteistyötämme 
allekirjoittamalla Suomen Tilintarkas-
tajat ry:n kanssa yhteistyösopimuksen, 

Uudet tuulet
puhaltavat tarkastaja 
järjestöjen yhteistyössä
Sisäiset Tarkastajat ry ja Suomen Tilintarkastajat ry 
syventävät järjestöjen välistä yhteistyötä. Äskettäin solmitulla 
sopimuksella yhdistykset pyrkivät yhteisvoimin kehittämään 
hallinto- ja ohjauskäytäntöjä ja vahvistamaan luottamusta 
taloudelliseen raportointiin.

TEKSTI  ///  TARJA SVIILI    KUVAT  ///  JARI HÄRKÖNEN

jolla pyrimme yhdessä ylläpitämään 
luottamusta yritysten taloudelliseen 
raportointiin ja kehittämään hallinto- 
ja ohjauskäytäntöjä, kertoo puheenjoh-
taja Kari Storckovius Sisäiset Tarkas-
tajat ry:stä.  

Hänen mukaansa myös yhteistyö 
Balanssin ja lukijoita kiinnostavan am-
matillisen sisällön kehittämisessä jat-
kuu edelleen tiiviinä.

Alan globaalit kattojärjestöt IIA Glo-
bal ja IFAC ovat tunnistaneet yhtäläi-
set tavoitteet jo vuonna 2013 sopimal-
la keskinäisestä yhteistyöstä, joka mah-
dollistaa kokemusten ja osaamisen ja-
kamisen mm. hyvän hallintotavan, ris-
kienhallinnan sekä ohjauksen ja sisäi-
sen valvonnan saralla. 

Tavoitteena edistää alan 
parhaita käytäntöjä 
Kari Storckoviuksen mukaan sopi-
mus myös edesauttaa molempien yh-
distysten tavoitteiden toteutumista 
yhteisesti merkittäviksi tunnistetuis-
sa asioissa.   

– Tarkastaja-ammattikuntien yh-
teistyön tiivistäminen edistää paitsi 
yhdistysten jäsenistön   välistä vuoro-
puhelua myös taloudellisen raportoin-
nin ja hyvää hallintotapaa koskevien 
parhaiden käytäntöjen hyödyntämis-
tä suomalaisissa yrityksissä ja yhtei-
söissä, korostaa Suomen Tilintarkas-
tajat ry:n puheenjohtaja Eija Niemi-
Nikkola.   

Storckovius toteaa, että tarkastajien 
riippumattomat arviot ja suositukset 
parantavat organisaatioiden riskienhal-
lintaa sekä ohjausta ja valvontaa. 

– Tämä edistää myös avoimuutta re-
surssien käytöstä ja tavoitteiden saavut-
tamista, hän uskoo. 

Myönteistä palautetta 
ensimmäisestä 
yhteistilaisuudesta
Yhdistysten yhteisessä vuosisuunni-
telmassa tärkeimmiksi yhteistyömuo-
doiksi on nimetty osaamisen kehittä-
minen, ammatillinen verkostoitumi-
nen, edunvalvonta- ja sidosryhmäyh-
teistyö sekä tarkastusammattien tun-
nettuuden lisääminen. 

Uusimuotoinen yhteistyö käynnis-
tyi toukokuussa Helsingissä järjeste-
tyssä keskustelutilaisuudessa, jossa ti-
lintarkastajat ja sisäiset tarkastajat de-
batoivat vilkkaasti  uudistuvasta tilin-
tarkastussääntelystä ja kehittyvistä tar-
kastusvaliokuntaa koskevista käytän-
nöistä.

– Läsnäolijat antoivat kiitosta yh-
teistilaisuuden mahdollistamasta dia-
logista, joten tästä on hyvä jatkaa yhdis-
tysten välisen yhteistyön kehittämistä 
ja syventämistä, iloitsevat Eija Niemi-
Nikkola ja Kari Storckovius. 

Eija Niemi-Nikkola uskoo, että järjestöyh-
teistyön tiivistäminen edistää myös talo-
udellisen raportoinnin ja hyvän hallinnon 
käytäntöjä yrityksissä. 

– Tarkastajien riippumattomat 
arviot ja suositukset parantavat 
organisaatioiden riskienhallintaa ja 
ohjausta, toteaa Kari Storckovius.  

JANI HEIKKALA SISÄISET TARKASTAJAT RY:N 
UUDEKSI TOIMINNANJOHTAJAKSI

KTM, CIA Jani Heikkala on nimitetty Sisäiset Tarkastajat 
ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi 26.5.2016 alkaen. 
Heikkala seuraa tehtävässään eläkkeelle ensi syksynä 
siirtyvää toiminnanjohtaja Matti Mikolaa, joka on luotsannut 
yhdistystä vuodesta 1996 alkaen. Heikkala siirtyy IIA:n 
toiminnanjohtajaksi Evli Pankki Oyj:stä, jossa hän on toiminut 
sisäisen tarkastuksen johtajana ja yksityispankkiirina.
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Taloushallinnon automatisoinnissa ratkaisevaa on 
saada kaikki isot tietovirrat kulkemaan rakenteellisessa 
digitaalisessa muodossa. Reaaliaikainen kirjanpito 
yhdistettynä muihin tietovirtoihin tuo arvokasta tietoa, 
jonka avulla toimintaa voidaan ohjata ja optimoida.

ANDERS TALLBERG

Kohti 
reaaliaikaista 
kirjanpitoa

Tarkasteltaessa taloushal-
linnon digitalisointia (eli 
tietotekniikkaa) ja kirjan-
pitoa on hyvä erottaa kä-
sitteet selkeästi toisistaan, 

ja miettiä niiden keskinäisiä suhteita. 
Kirjanpidon osalta sen voi tehdä kol-
men kärjistyksen kautta: kirjanpitoa 
ei ole olemassa, kirjanpitoa ei voi ke-
hittää, mutta ilman kirjanpitoa ei ole 
elämää!

Kirjanpitoa ei ole olemassa
Vähän kärjistäen: Hyvin toteutetussa 
ja nykyaikaisessa taloushallinnon tie-
tojärjestelmässä kirjanpitoa ei oikeas-
taan enää ole olemassa – ja sikäli kun 
sitä vielä on, niin se on täysin marginaa-
lista. Liiketoiminnan ja taloushallinnon 
prosesseja tukevan ja tapahtumakäsitte-
lyä suorittavan tietojärjestelmän pitäi-
si pystyä tuottamaan tarvittavat kirjan-
pitoaineistot pakollisena sivutuotteena, 
täysin automaattisesti. 

Tietyt kirjanpitoon perustuvat ra-
portit kuten esimerkiksi tilinpäätös, 
vaativat jonkun verran harkintaa ja va-
lintojen tekemistä, mutta jos kirjanpi-
toa vielä ”tehdään”, on kyseessä  tieto-
järjestelmän suunnittelussa tai toteu-
tuksessa tapahtuneen virheen seuraus-
ten kärsiminen. Tämä kärjistys pätee 
tätä kirjoittaessa toki enemmän suur-
yritysten integroituihin järjestelmiin 
kuin pienten yritysten käyttämiin tili-
toimistoihin, mutta kehityksen suun-
ta on hyvin selvä. 

Kirjanpitoa ei voi kehittää
Kirjanpidon erillinen tietotekninen ke-
hittäminen ei ole järkevää, koska järke-
västi toteutetussa taloushallinnon tie-
tojärjestelmässä kirjanpito syntyy lii-

ketoiminnan prosessien sivutuotteena. 
Yritysten liiketoimintaa ja prosesseja 
kehitetään ja automatisoidaan tietojär-
jestelmien avulla, ja kirjanpitoa syntyy 
tämän seurauksena. 

Kirjanpitojärjestelmien tutkimus on 
ollut olemassa laskentatoimen akatee-
misen tutkimuksen ja opetuksen alala-
jina (AIS, Accounting Information Sys-
tems) viimeiset neljäkymmentä vuot-
ta, mutta surullista kyllä, se ei koskaan 
ole tuottanut mitään sellaisia tuloksia 
tai keksintöjä, jotka olisivat millään ta-
valla vaikuttaneet taloushallinnon tie-
tojärjestelmiin käytännön tasolla. Kir-
janpidon tekniset toteutukset muuttu-
vat ja kehittyvät tietotekniikan yleisen 
kehityksen seurauksena.

Ilman kirjanpitoa ei ole 
elämää
Siis liike-elämää. Tämä ilmenee selke-
ästi, mutta pienen mutkan kautta, kir-
janpitolain määräyksistä kirjanpitovel-
vollisuudesta. Oikeushenkilö on aina 
kirjanpitovelvollinen, koska sen koko 
olemus ja olemassaolo on pitkälti vain 
sen kirjattujen liiketapahtumien (ja 
sopimussuhteiden) summa. Luonnol-
linen henkilö on kirjanpitovelvollinen 
harjoittamastaan liike- tai ammattitoi-
minnasta, joka tätä kautta muodostaa 
erikseen tarkasteltavissa olevan koko-
naisuuden. 

Liiketoiminnan nopeutuessa tieto-
teknisen kehityksen myötä ja muut-
tuessa monimutkaisemmaksi ja jär-
jestelyiltään monimuotoisimmaksi 
korostuu tämä kirjanpidon perusteh-
tävä – erillään pito – entisestään. Sekä 
ulkoisessa että sisäisessä laskennassa 
luotettavan kirjanpidon olemassaolo 
viime kädessä asettaa rajat sille, mil- 
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lä jaolla liiketoimintaa voi tarkastel-
la ja ohjata – sekä ajallisesti että hal-
linnollisesti.

Tiedon luonne muuttuu 
Jos haluaa miettiä kirjanpidon digita-
lisointia, on asiaa syytä lähestyä tieto-
järjestelmien  näkökulmasta. Ennen 
kun puhutaan järjestelmien kehityk-
sestä, on syytä miettiä miten niiden 
käsittelemä tieto nykyisin käyttäytyy.  
Se voidaan taas tehdä kolmen kärjis-
tyksen kautta: tieto on sosiaalista, tie-
to on radioaktiivista, ja tieto ei ole ra-
haa – päinvastoin!

Tieto on sosiaalista
Tietojärjestelmien hyödyntämisessä 
selvänä trendinä on ollut, että yksittäis-
ten tiedonjyvien yhdistäminen niiden 
eritasoisiin asiayhteyksiin luo yllättä-
vänkin paljon arvoa. Sekä ns. esineiden 
Internetissä (IoT, Internet of Things) 
että sosiaalisen median eri muodois-
sa niin yksittäisen mittauksen, klikka-
uksen tai tykkäyksen arvo nousee esiin 
vasta silloin, kun se yhdistetään suu-
reen määrään muita, minkä seurauk-
sena löydetään uusia yhteyksiä eri asi-
oiden ja ilmiöiden välillä. 

Tällaiset yhteydet saattavat olla no-
peasti muuttuvia, jolloin niiden kau-
pallinen hyödyntäminen myös edel-
lyttää vikkelyyttä. Sekä tuotteiden että 
palvelujen kehittämisessä korostuvat 
alustat, pilvet ja ekosysteemit, koska ar-
voa luodaan sillä, että yksittäisen tuot-
teen tai palvelun toteutukseen integ-
roidaan tietoa ja älyä sen takana olevas-
ta  yhteisöstä tai verkostosta hyödyntä-
en tiedon sosiaalinen, seuraa kaipaava 
luonne. Porter ja Heppelmann (2014 ja 
2015) ovat lukemisen arvoisia.

Tieto on radioaktiivista
Edellä mainitun seurauksena ajankoh-
taisen tiedon arvo korostuu. Mitä tuo-
reempi tieto sitä arvokkaampi se on – 
edellyttäen, että se saadaan hyödynnet-
tyä, asiayhteydessään. Kuten radioak-
tiivisilla aineilla on eri tiedon lajeilla 
hyvin erilaisia puolittumisaikoja. Joi-

denkin teho tai arvo laskee puoleen se-
kunneissa, joidenkin minuuteissa tai 
tunneissa, tai vielä hitaammin. 

Mutta poikkeuksetta liiketoimin-
nalle relevantti tieto ei parane mari-
noimalla tai tynnyreissä kypsyttämäl-
lä. Jokainen turha viive sen hyödyntä-
misessä on tasoituksen antamista kil-
pailijalle.

Tieto ei ole rahaa  
– päinvastoin
Liiketoimintaa harjoittavan yrityksen 
kannalta potentiaalisesti kaikkein ar-
vokkain tieto on sellainen, johon kil-
pailijoilla ei ole yhtä helppo pääsyä; 
sellainen, joka auttaa mahdollisim-
man tehokkaasti tekemään liiketoi-
mintaa ohjaavia ja optimoivia päätök-
siä. Ja  sellainen, joka on mahdollisim-
man laajasti ja mielekkäästi yhdistettä-
vissä muihin tietoihin. 

Laskentatieto eli rahamääräinen ta-
loudellinen tieto yrityksen liiketoimin-
nan prosesseista ja tapahtumista muo-
dostaa potentiaalisesti kaikkein arvok-
kainta tietoa. Ei pelkästään sellaisenaan  
vaan myös, ja ehkä ennen kaikkea, mui-
den tietovirtojen arvon vivuttajana. Yri-
tys, joka jättää tämän mahdollisuuden 
käyttämättä, ei toimi tehokkaasti. Ra-
hamuotoinen tieto on aatelisluokan 
tietoa.

Tietojärjestelmien tekniikka 
muuttuu
Liiketoimintaan liittyvät nykyaikai-
set tietojärjestelmät kuten taloushal-
linnon tietojärjestelmät rakennetaan 
vastaamaan tällä tavalla käyttäytyvän 
tiedon käsittelyn tarpeita. Ne tietysti 
toteutetaan nykytekniikan mahdollis-
tamin ratkaisuin, mikä tällä hetkellä 
tarkoittaa virtualisoituja ja usein pit-
källe erikoistuneita ns. pilvipalveluja, 
joissa järjestelmät on hajautettu ver-
kossa toimiville ulkopuolisille palve-
limille. 

Käyttöliittymät suunnitellaan mah-
dollisimman joustaviksi, ajasta ja pai-
kasta riippumattomiksi siten, että ne 
toimivat mobiilisovellusten kautta. 

Tällaisten järjestelmien ominaispiir-
teitä voi tarkastella kahden asiayhtey-
destään lainatun tilinpäätösperiaatteen 
kautta: Sisältöpainotteisuus ja olennai-
suus.

Sisältöpainotteisuus
Kun tietojärjestelmät virtualisoidaan 
eli toteutetaan pilvipalveluteknologi-
aan tukeutuen, tarkoittaa se, että ne 
lähtökohtaisesti hyödyntävät laajaa 
verkkoon perustuvaa infrastruktuuria 
ja ekosysteemiä. Sama pätee, kun tar-
kastellaan mobiilisovelluksia. Niiden 
käyttötarkoitus voi olla hyvinkin ka-
pea ja erikoistunut, koska niitä ei ole 
ajateltu yleisratkaisuiksi vaan raken-
nuspalikoiksi. 

Tämän yhtenä seurauksena tie-
dostomuodoilla ja niihin liittyvillä 
standardeilla itse asiassa on vähem-
män merkitystä kun aikaisemmin. 
Kunhan tieto on jossain järkevässä 
ja avoimesti dokumentoidussa ra-
kenteellisessa muodossa – ei siis pa-
perina tai skannattuna kuvana tms. 
vaan määriteltyinä tiedostokenttinä – 
löytyy yleensä valmiita työkaluja, jot-
ka muuntavat sen tarvittavaan muo-
toon, tai työkaluja voidaan tarvittaes-
sa helposti tehdä. 

Kehitys näkyy selkeästi tietokanta-
puolella, jossa joustavat, mutta raken-
teelliset tietuemääritelmät (esim. JSON, 
erilaiset NoSQL-ratkaisut) ovat hyvää 
vauhtia syrjäyttämässä jäykästi määri-
tellyt SQL ja XML-pohjaiset ratkaisut. 
Järjestelmien väliset yhteyskäytännöt 
ovat muuttumassa samaan suuntaan.

Olennaisuus
Rakennettaessa sovelluksia ja järjes-
telmiä sen oletuksen varassa, että ne 
toimivat pilvipalveluina osana laajaa 
joukkoa muita sovelluksia – tai niihin 
liitettyinä – voidaan  työnjakoa ratkai-
sevasti tehostaa, kun jokainen sovellus 
voi keskittyä yhteen sille olennaiseen 
asiaan. Esimerkiksi kaikki verkkokau-
pat eivät tarvitse omaa maksujärjestel-
mää vaan ne voivat käyttää jo olemas-
sa olevia. 

Eri toiminnollisuuksia, joita aikai-
semmin kehitettiin osana isompaa jär-
jestelmää, voidaan nyt kehittää nope-
ammin ja tehokkaammin erikseen, ja 
hyödyntää laajemmin. Toisaalta tämä 
tarkoittaa myös, että viiveitä ja tehot-
tomuuksia, joita aikaisemmin on jou-
tunut hyväksymään isojen järjestelmi-
en piirteinä, ei enää ole pakko sietää. 

Jos pankkien järjestelmät eivät kyke-
ne välittämään maksuja reaaliaikaises-
ti toisilleen, voi reaaliaikaisen rahanvä-
lityksen hankkia siihen erikoistuneelta 
Fintech-toimijalta, jonka näkökulmas-
ta tämä on se olennainen asia. 

Kansallisten ratkaisujen 
oltava avoimia ja joustavia
Taloushallinnon tietojärjestelmät ovat 
tietoteknisiä sovelluksia siinä missä 
muutkin niiden kehityksen seuratessa 
tietotekniikan kehitystä. Taloushallin-
non tietojärjestelmät siirtyvät pilvipal-
velujen ja mobiilisovellusten ympäris-
töön muiden joukossa, mikä avaa uusia 
mahdollisuuksia.  

Kuten TEM:in selvityksessä PK-yri-
tysten taloushallinnon digitalisoinnis-
ta (TEM 65/2015) todettiin, on talous-
hallinnon automatisoinnissa ensisijai-
sesti ratkaisevan tärkeää saada kaikki 
isot tietovirrat kulkemaan rakenteel-
lisessa digitaalisessa muodossa, jol-
loin niitä voidaan paitsi automatisoi-
da myös tarpeen mukaan nopeuttaa lä-
hes reaaliaikaisiksi. Keskeisiin roolei-
hin nousevat toisaalta verkkolaskut ja 
niihin linkittyvät toimitusketjun muut 
asiakirjat, sekä toisaalta kohdistus- ja 
tiliöintitietojen välitys ja ns. digitaali-
set kuitit ja tositteet, joihin kansallinen 
TALTIO-projekti liittyy. 

Tärkeää on myös se, että ratkaisuis-
ta tehdään avoimia ja joustavia, jotta ne 
pärjäävät ympäristössä, jossa tiedosto-
muodot muuttuvat ja pilvi- sekä mobii-
lisovelluksina toteutetut järjestelmät 
elävät ja kehittyvät pala ja palikka ker-
rallaan. Suomen kokoinen ja kaltainen 
talous ei voi toimia täysin kansallisten 
ratkaisujen ja tiedostomuotojen varas-
sa, minkä vuoksi on varmistettava, että 

pärjäämme hyvin erilaisten muuttuvi-
en standardien ja esimerkiksi tiedosto-
muotojen maailmassa.

Reaaliaikainen kirjanpito 
liiketoiminnan ohjaajana ja 
optimoijana 
Automatisoitaessa taloushallinnon 
isot tietovirrat reaaliaikaisesti toimi-
viksi väistyvät niiden muodostamat 
rajoitteet liiketoimintamalleille ja 
-prosesseille. Toimitusketjujen rahoi-
tus voidaan erottaa maksujen välityk-
sestä, jos maksuaikoja ei enää tarvita 
puskureina. Maksuehto ”1 sekunti net-
to” tai käytännössä ”automatic online 
payment on delivery” saattaa joissakin 
tapauksissa olla hyvin luonteva ratkai-
su luottokelpoistenkin osapuolten vä-
lisessä kaupassa. 

Tapahtumakustannusten laskiessa 
automatisoinnin myötä läpi koko ket-
jun ja viiveiden poistuessa suuret mää-
rät pieniäkin liiketoimia saattavat toi-
mia hyvin ansainta- ja palvelulogiik-
kansa puolesta. Työnjako, erikoistu-

minen ja resurssien käyttöasteen opti-
mointi voi muuttua ja kohentua kan-
santaloudenkin mittakaavassa.

Ja kun tämä kaikki etenee, avautu-
vat mahdollisuudet hyödyntää reaali-
aikaisesti syntyvää kirjanpitoa ja las-
kentatietoa reaaliaikaisesti liiketoi-
minnan prosesseissa ja johtamisessa. 
Kirjanpitoa on totuttu pitämään vält-
tämättömänä pahana, hallinnollisena 
taakkana, joka on kannettava pakol-
listen tilinpäätösten ja veroilmoitus-
ten aikaansaamiseksi ja tarkastamisek-
si jälkikäteen.  

Mutta kirjanpidolla – reaaliaikai-
sella sellaisella – on muitakin piir-
teitä. Yksinäänkin, mutta varsinkin 
yhdistettynä muihin tietovirtoihin,   
se tuo kullan arvoista sisäistä ja tarkas-
tettavissa olevaa tietoa, jonka avulla 
voidaan ohjata ja optimoida liiketoi-
mintaa. Tämän täysimittainen hyö-
dyntäminen edellyttää, että tieto tuo-
tetaan ja saadaan käyttöön yhtä nope-
asti kuin muukin sosiaalinen ja radio-
aktiivinen tieto, eli heti. 
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Pitkällä aikavälillä saattaa olla vielä tärkeämpää, että 
reaaliaikainen kirjanpito mahdollistaa joustavan ja re-
aaliaikaisen erillään pidon siten, että liiketoimia voi-
daan kokeilla joustavasti ja tehdä eri tavoin järjestet-
tyinä – sisäisesti, kumppanuuksina muiden toimijoi-
den kanssa, verkostoina. 

Uusia mahdollisuuksia
Yritysstrategiaa käsittelevässä kirjallisuudessa tällä 
hetkellä muodissa oleva Fail Fast - Scale Quick -ajatus-
malli, jossa liikeideoita ja niiden versioita kokeillaan 
ja kehitetään jatkuvasti, vaatii toimiakseen myös sitä 
tukevan nopean kirjanpidon – varsinkin toimittaes-
sa yhteistyössä kumppanien kanssa. Vaikka kirjanpi-
toa ei olekaan olemassa eikä sitä voi kehittää erillise-
nä, saattaa se reaaliaikaisena mahdollistaa uusia (lii-
ke-) elämän muotoja.

Kirjanpitolain menetelmäpykälät eivät enää vuo-
denvaihteesta lähtien muodosta minkäänlaista paikal-
lista estettä järjestelmien ja prosessien kehittämiselle. 
Kirjanpito ei enää millään tavalla rajoita taloushallin-
non digitalisointia, kunhan terveellä järjellä varmis-
tetaan, että kirjanpitotietojen sisältö ja asiayhteydet 
(kirjausketju) säilyvät läpi käsittelyn ja arkistoinnin. 
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Tietotekniikan kehitys vaikuttaa 
tilintarkastukseen kahta kaut-
ta: Tarkastettavaa tietoa käsit-

televät järjestelmät muuttuvat ja tar-
kastuksessa käytettävät järjestelmät 
kehittyvät. Suurin vaikutus tulee kui-
tenkin näiden kahden tekijän yhteis-
vaikutuksesta.

Aineistotarkastuksen 
automatisointi välttämätöntä
Suurempien yritysten ja tilitoimistojen 
taloushallinnon järjestelmiin on ollut 
jo pidempään  mahdollista avata kau-
den aikaista aineistotarkastusta varten 
yhdyskäytäviä ja liityntöjä tilintarkas-
tajien tarkastusohjelmistoihin. Tätä 
mahdollisuutta on käytetty hieman 
vaihtelevasti. Lienee selvää, että jatkos-
sa kauden aikaista aineistotarkastusta 
(ja siihen perustuvaa kehittynyttä ana-
lyyttista tarkastusta) on paitsi tehtävä 
niin myös automatisoitava mahdolli-
simman pitkälle jo kustannuspainei-
den takia. 

Enää ei ole varaa tehdä manuaa-
lisesti tai jälkikäteen mitään sellai-
sia tarkastustoimenpiteitä, jotka voi-
daan automatisoida tai suorittaa lähes 
tai täysin reaaliaikaisesti, kun kirjan-
pitoa ei enää tehdä vaan sitä syntyy re-
aaliaikaisesti. 

Kumppanuus- ja 
sopimussuhteet reagoivat 
reaaliajassa
Kehitettäessä kirjausketjua koske-
via sääntöjä kirjanpitolain uudistuk-

sen yhteydessä tunnustettiin samal-
la se tosiasia, että kirjanpidosta joh-
detaan muitakin virallisia raportteja 
kuin pelkästään tilinpäätös, koska kir-
janpito on säänneltyä, ja sitä voidaan 
tarkastaa. Samasta syystä kirjanpidos-
ta johdettujen raporttien varaan raken-
netaan myös voitonjakosopimuksia ja 
muita eri osapuolten välisiä sopimuk-
sia, joihin liittyy rahamääräisiä mitta-
uksia – yhtenä esimerkkinä rahoitus-
sopimuksiin liittyvät ns. kovenantit. 

Kirjanpidon digitalisoituessa ja 
muuttuessa reaaliaikaiseksi näistä so-
pimuksista voidaan myös tehdä nope-
ammin tai reaaliajassa reagoivia. Re-
aaliaikaisen kirjanpidon varaan voi-
daan myös rakentaa nykyistä paljon 
laajempi kirjo erilaisia nopeasti synty-
viä ja muuttuvia kumppanuus- ja sopi-
mussuhteita. 

Tässä yhteydessä syntyy melko var-
masti tarvetta myös lähes reaaliaikai-
sille eri tason varmuutta antaville var-
mennuspalveluille, jotta voidaan esi-
merkiksi solmia tuottoja ja kuluja eri 
osapuolten välillä luotettavasti ja reaa-
liaikaisesti jakavia yhteistyösopimuk-
sia. Tällaisille palveluille, jotka lähtö-
kohtaisesti sopivat hyvin ISA-standar-
dien ja sääntelyn tilintarkastajille entis-
tä tarkemmin rajaamalle toimeksianto-
jen pelikentälle, saattaa tulevaisuudes-
sa löytyä merkittävää kysyntää. 

Jos esimerkiksi rahoitussopimuk-
sen korkomarginaalin alennuksen ko-
venanttiehtona on vaikka kuukausit-
tain, viikoittain tai jopa päivittäin toi-

mitettava XBRL-muotoinen välitilin-
päätös, voi siihen liittyvällä rajoitet-
tua varmuutta antavalla reaaliaikai-
sella tarkastuksella olla huomattavaa 
arvoa. 

Avainasiana reaaliaikainen 
kirjausketju
Jotta kauden aikaisilla automatisoi-
duilla ja reaaliaikaisilla tarkastustoi-
menpiteillä olisi arvoa, edellyttää se 
taloushallinnon järjestelmien toteut-
tamista siten, että kirjausketjun pitä-
vyyttä voidaan myös varmistaa auto-
maattisesti ja reaaliaikaisesti. Talous-
hallinto, jossa kirjausketju ei toimi, on 
hankalasti tai ei ollenkaan tarkastetta-
vissa. Reaaliaikainen tarkastus edellyt-
tää reaaliaikaista kirjausketjua. 

Taloushallintojärjestelmien käsit-
telemän kaiken tiedon ollessa digitaa-
lista, reaaliaikaista ja rakenteellisessa 
muodossa ei ole mitään estettä sille, 
että tilintarkastajan tarkastusjärjestel-
mä on jatkuvasti ja reaaliaikaisesti pe-
rillä siitä, mihin kaikkiin raportteihin 
(ja mitä kautta!) joka ikisen liiketapah-
tuman kirjaus on vaikuttanut.  Ja että 
tarkastusjärjestelmä on myös toiseen 
suuntaan täsmällisesti perillä, mihin 
kirjauksiin, tositteisiin ja liiketapah-
tumiin kaikki annetut raportit perus-
tuvat. 

Tässä yhteydessä on syytä korostaa, 
että tämä nimenomaan koskee myös 
tositteita, jotka ovat digitaalisessa ja 
rakenteellisessa muodossa sekä itse 
raportteja. 

Reaaliaikaisen kirjausketjun ja tar-
kastuksen toteuttaminen ei varsinaises-
ti edes maksa paljon, mikäli kirjanpito 
on täysin digitaalista. Tällöin voidaan 
jo puhua järkevästä alustasta tilintar-
kastukselle. Täytyy vaan odottaa, että 
taloushallinnon ohjelmistot päivitty-
vät uusia mahdollisuuksia hyödyntä-
en ja toivoa, että siinä yhteydessä myös 
tilintarkastus ottaa automaation hyö-
dyistä kaiken mahdollisen ilon irti!
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Kirjanpidon digitalisoituessa manuaaliset tai jälkikäteiset 
tarkastustoimet  automatisoituvat ja kumppanuus- ja 
sopimussuhteet reagoivat muutoksiin reaaliajassa, mikä luo 
tarvetta uusille reaaliaikaisille varmennuspalveluille. 
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Vallankumous 
taloushallinnossa
TALTIO-hanke vie taloushallinnon aidosti digiaikaan. – Kyse on 
suurimmasta uudistuksesta toimialalla useaan vuosikymmeneen, 
sanoo Taloushallintoliiton puheenjohtaja Vuokko Mäkinen.

TEKSTI  ///  MATTI REMES    KUVAT  ///  JARI HÄRKÖNEN

Vuokko Mäkistä voi hy-
vällä syyllä kutsua digi-
taalisen taloushallin-
non pioneeriksi. 

Sähköiset järjestel-
mät tulivat hänelle ensimmäisen 
kerran tutuiksi 1970-luvun lopulla, 
kun niitä alettiin ottaa käyttöön pan-
keissa.

Verkkolaskun käyttöönotto 
epäonnistui 
– Iso muutos tapahtui 1980-luvulla, 
kun pankkien tiliotteet ja maksatukset 

muuttuivat koneellisiksi. Silloin alet-
tiin aidosti saada sähköisessä muodos-
sa rakenteista aineistoa, jota voitiin ja-
lostaa suoraan kirjanpitoon, Mäkinen 
sanoo.

1990-luvun alkupuolelta lähtien 
hän on seurannut toimialansa digitaa-
lista kehitystä tilitoimistoyrittäjän nä-
kökulmasta. Viimeisin iso muutos on 
ollut verkkolaskutuksen tulo 2000-lu-
vun alussa. 

– Verkkolaskun käyttöönotto kui-
tenkin epäonnistui, ja kärsimme siitä 
edelleen. Olemme edelleen kaukana di-

gitalisaation todellisesta hyödyntämi-
sestä taloushallinnossa.

Arvokas tieto hyötykäyttöön
Mäkisen mielestä suurin puute on, että 
yhä edelleen suuri osa verkkolaskujen 
ja ostokuittien sisältämästä tiedosta jää 
hyödyntämättä. Etenkin pk-yritysten 
taloushallinnon järjestelmät perustu-
vat pitkälti vain lakimääräisten tieto-
jen tuottamiseen.

– Tässä suhteessa mikään ei ole 
muuttunut moneen vuosikymmeneen. 
Tositteesta viedään edelleen kirjan- 

– TALTIO-hanke vie 
taloushallinnon aidosti 
digiaikaan, sanoo Talous-
hallintoliiton puheenjoh-
taja Vuokko Mäkinen.
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     TALTIO-hanke

 TALTIO-hankkeessa luodaan 
yhtenäinen standardimuoto 
rakenteiselle taloustiedolle, 
jota ovat esimerkiksi 
tiliotteet, verkkolaskut 
ja sähköinen ostosten 
kuittitieto.

 Yhtenäisen standardin 
avulla voidaan rakentaa 
kattava ja pitkälle 
automatisoitu yritysten 
talouden seuranta ja 
raportointi. 

 Samalla toteutetaan 
sähköisen rakenteisen 
arkistoinnin malli, jossa 
tositteelta ja laskulta 
vaadittavat tiedot viedään 
TALTIO:n mukaisina 
rakenteisina tapahtumina 
sähköiseen arkistoon.

 Taloushallintoliiton 
vetämässä hankkeessa on 
mukana parikymmentä 
organisaatiota, muun 
muassa auktorisoituja 
tilitoimistoja, 
taloushallinnon 
järjestelmätoimittajia ja 
viranomaisia. 

 Maaliskuussa käynnistynyt 
hanke on määrä viedä 
päätökseen 31.10.2017.

Akut latautuvat maatilalla 
Vuokko Mäkinen perusti 1990-luvun lamavuosina taloushallintopal-
veluja tuottavan Hawcon Oy:n. Yrityksellä on nykyisin toimipisteet Es-
poossa ja Kotkassa, jossa vetovastuu on Vuokon tyttärellä Henna Mä-
kisellä. Taloushallintoliiton puheenjohtajana Vuokko Mäkinen on toi-
minut vuodesta 2014 lähtien.

Yrittäjän kiireisten päivien ja luottamustehtävien lomassa Mäkinen 
lataa akkujaan pienellä maatilallaan Loviisan Liljendalissa. Siellä hän 
hoitaa lampaita, kanoja ja hevosia. Kesäisin pellolla kasvaa luomukas-
viksia.

–Esimerkiksi TALTIO-hanke on pitkälti abstraktien innovaatioiden 
visualisointia muille ihmisille. Lisäksi hankkeen tulokset alkavat hah-
mottua vasta vuosien päästä. Maatilan työt ovat sikäli palkitsevia, että 
niissä omat aikaansaannoksensa näkee välittömästi. Kotieläimet on ruo-
kittava aamuisin ja iltaisin. 

Viikonloput Mäkisellä kuluvat maatilan muiden töiden parissa.
– Rakentaminen ja muu konkreettinen tekeminen vievät ajatukset 

taloushallinnon asioista kokonaan muualle. Maatila on erinomainen 
paikka kerätä voimia taas seuraavaa työviikkoa varten.

pitoon vain tositenumero, päivämää-
rä, tilinumero ja euromäärä. Puhumme 
todella pienestä määrästä tietoa.

Asian korjaamiseksi on nyt käyn-
nistetty TALTIO-hanke, jonka läpi-
viemisessä Mäkisellä on keskeinen 
rooli Taloushallintoliiton hallituk-
sen puheenjohtajana. Hankkeen ta-
voitteena on saada taloushallinnon 
informaatio täysin rakenteiseksi ja 
digitaaliseksi.

– TALTIO-hanke vie taloushallin-
non aidosti digiaikaan. Kyse on vielä-
kin suuremmasta uudistuksesta kuin 
mitä sähköiset tiliotteet tai verkko-
laskut olivat aikanaan, Mäkinen ver-
tailee.

Tukea arjen johtamiseen
Taloushallintoliiton vetämässä TAL-
TIO-hankkeessa luodaan yhtenäinen 
standardimuoto rakenteiselle talous-
tiedolle, jota muun muassa tiliotteet, 
verkkolaskut ja sähköiset ostokuitit si-
sältävät.

– Esimerkiksi ostokuiteista löytyvät 
tuotetiedot ja -määrät ovat yritykselle 
tärkeää dataa, mutta tällä hetkellä täl-
laista tietoa ei käsitellä kirjanpitojärjes-
telmissä lainkaan.

Mäkisen mukaan rivitasoiset tiedot 
ostoista ja myynneistä antavat mahdol-
lisuuden tehdä erilaisia analyysejä sii-
tä, mitä yrityksen prosesseissa oikeas-
ti tapahtuu. Erityisen tärkeää tämä oli-
si pk-yrityksille, joilla ei ole käytössään 
isojen yritysten käyttämiä tuotannon-
ohjausjärjestelmiä.

– Kun vaikkapa raaka-ainehankin-
noista saadaan tarkempaa tietoa, yri-
tys voi tehdä aivan eritasoista analyy-
siä tuotantoprosessinsa toimivuudes-
ta. Rakenteellisen tiedon hyödyntämi-
nen ja analysointi antaisivat hyvää tu-
kea arjen johtamiseen.

Hankkeella laajat vaikutukset
Mäkisen mukaan TALTIO-hanke vai-
kuttaa noin miljoonan yrityksen ja yh-
teisön talouden hallintaan. Hankkeen 
merkityksestä kertoo, että se on osa lii-
kenne- ja viestintäministeriön digitaa-

lisen liiketoiminnan kasvuympäris-
tön rakentamiseen tähtäävää kärki-
hanketta.

– Automatisoinnilla luotu kustan-
nustehokkuuden paraneminen lisää 
suomalaisten pk-yritysten kilpailu-
kykyä ja tuo merkittävää säästöä sekä 
yrityksille että koko kansantaloudelle, 
Mäkinen huomauttaa.

Yritysten ja yhteisöjen ohella TAL-
TIO-hankkeen tulokset tehostavat 
myös viranomaisten työtä esimerkik-
si verotarkastusten tekemisessä.

Mäkisen mukaan maaliskuus-
sa käynnistynyt hanke on herättänyt 
myös kansainvälistä kiinnostusta. TAL-
TIO-tietuekuvaus perustuu globaaliin 
XBRL GL -taksonomiaan, joten hank-
keessa kehitettävillä uusilla tietojärjes-
telmäratkaisuilla on myös hyvät vien-
timahdollisuudet.

– Muun muassa Viro on hankkees-
ta kiinnostunut, samoin Taloushallin-
toliiton sisarorganisaatiot Ruotsissa ja 
Norjassa.

Taloushallinnon  
työnkuva muuttuu
TALTIO-hankkeessa tavoitellut uudis-
tukset muuttavat taloushallinnon am-
mattilaisten työnkuvaa – Mäkisen mie-
lestä selkeästi parempaan suuntaan.

– Taloushallinto siirtyy jatkossa his-
torian kirjaamisesta tietojen analysoin-
tiin ja asiakkaiden tukemiseen. Pääsem-
me suoraan kiinni raakadataan, jonka 
joku on jo tallentanut järjestelmään. 

Suurimpiin muutoksiin Mäkinen 
laskee manuaalisen tallennustyön vä-
henemisen.

Jokainen liiketapahtuma syntyy 
heti lähtöjärjestelmässä rakenteiseen 
muotoon ja siirtyy samassa muodossa 
suoraan vastaanottavan järjestelmän 
hyödynnettäväksi.

– Esimerkiksi ostokuitteja ei tar-
vitse enää erikseen skannata ja tallen-
taa tietoja järjestelmiin, mikä vähen-
tää huomattavasti manuaalista työ-
tä. Suuri osa tallennustyöstä häviää 
muutaman vuoden kuluessa, mutta 
kuka sitä ikävöisi?

Applikaatioita asiakkaan 
tarpeisiin
Vuokko Mäkinen sanoo, että tiedon 
standardirakenne ja tietovaraston yh-
tenäinen rajapinta mahdollistavat uu-
sien innovatiivisten hyötysovellusten 
kehittämisen. Tämä antaa tilitoimis-
toille mahdollisuuden monipuolistaa 
palvelujaan.

– Tietovarastoihin kerääntyvä yk-
sityiskohtainen standardimuotoinen 
tieto mahdollistaa monipuoliset kyse-
lyt, raportoinnit ja analyysit. Voimme 
esimerkiksi kehittää asiakkaalle appli-
kaatioita, joilla he voivat hakea helpos-
ti tarvitsemaansa tietoa.

Mäkinen huomauttaa, että talous-
hallinnon ammattilaiset tuntevat yri-
tystoiminnan lainalaisuudet rahassa 
mitattuna.

– Jatkossa menemme eurojen taak-
se ja olemme entistä tiiviimmin tuke-
massa yrityksiä, jotta niiden talous on 
entistä paremmassa kunnossa.

Vuokko Mäkinen sanoo, että muu-
tokset herättävät aina myös huolta tu-
levasta. TALTIO-hankkeella on hänen 

mukaansa kuitenkin taloushallinto-
alan laaja tuki. Kaikki odottavat uusia 
työkaluja, joiden avulla työtä voidaan 
tehdä entistä paremmin.

– Keskeistä on, että vetovastuu uu-
distuksista on nyt toimialalla itsellään. 
Tähän saakka digitalisaatiota ovat joh-
taneet tietojärjestelmäkehittäjät. Nyt 
olemme ottamassa kehityksen entistä 
enemmän omiin käsiimme yhteistyös-
sä sidosryhmiemme kanssa.

Tilintarkastajan työ helpottuu
Vuokko Mäkinen sanoo, että TALTIO-
hankkeen tuomat uudistukset helpot-
tavat huomattavasti myös tilintarkas-
tajien työtä.Standardoitu tiedosto-
muoto mahdollistaa esimerkiksi au-
tomatisoidun tilintarkastuksen, kun 
tiedot voidaan helposti jäljittää rapor-
tilta takaisin alkuperäisiin liiketapah-
tumiin.

– Mitä täydellisempää tieto on, sitä 
vähemmän tilintarkastajan tarvitsee 
esimerkiksi porautua yksittäisiin pdf-
tositteisiin. Se helpottaa huomattavas-
ti tilintarkastajan työtä.

Mäkisen mukaan standardimuo-
toista tietoa on myös entistä helpom-
paa siirtää tilintarkastajan käyttämiin 
sähköisiin tarkastustyökaluihin. Tämä 
vähentää konvertointiongelmia ja vä-
hentää manuaalisen työn tarvetta. 

– Jatkossa taloushallinto siirtyy historian kirjaamisesta tietojen analysointiin ja 
asiakkaiden tukemiseen, Vuokko Mäkinen uskoo. 
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Ensimmäinen kiveen kirjoi-
tetun ihmisen nimi oli löy-
dettyjen ja tulkittujen savi-
taulujen mukaan Kushim, 
joka oli osana hallinnol-

lista taloudesta kertovaa tekstiä 3 400-
3 000 vuotta ennen ajanlaskumme al-
kua. Onkin päätelty, että Kushim voi 
olla viranhaltijan nimi tai ammatti-
nimike, mutta asiasisällön mukaan 
kyseessä voisi olla vaikka kirjanpitä-
jän nimi tai kirjanpitäjänimike - tuon 
ajan KLT.

Kirjanpitäjät arvossaan jo  
muinaisessa Egyptissä
Tilintarkastuksestakin on merkintöjä 
noin 3 000 vuotta eaa. Tilintarkastus-
tehtävät ovat olleet hyvin yksinkertai-
sia laskutoimitusten varmistamisia. 
Egyptissä faaraoiden aikaan virheelli-

Digitalisaatio
haaste myös tilintarkastajille

Tilintarkastuksen ydintä on jatkossa TALTIO-standardin 
sisältämän datan ja erityisesti kirjausketjujen varmentaminen. 

Tilintarkastajan tuleekin kyetä tarkastamaan suurempia 
datamääriä entistä tehokkaammin järjestelmätarkastuksen 

työkaluja hyödyntäen.

TUOMO AIRISNIEMI

seen lopputulokseen päätynyt tilintar-
kastaja on tosin päässyt hengestään, jo-
ten ammattimme on ollut vastuullinen 
ja riskialtis silloinkin.

Kiveen kirjoitettu teksti oli hyvin ar-
vokasta ja se kuvastanee myös kirjanpi-
täjän ammatin tärkeyttä ja arvoa, kos-
ka muinaisten valtioiden mahti perus-
tui nimenomaan verojen keruuseen ja 
kirjanpitäjien osaaminen veronkannon 
laskennassa oli ydinosaamista valtioi-
den menestymisen kannalta. Tuolloin 
olisi kannattanut olla kirjanpitäjä, mut-
ta tänään tilanne voi olla toinen.

TALTIO-standardi 
vaikuttaa toimenkuviin ja 
tilintarkastukseen
Olemmeko nyt kirjanpitäjän amma-
tin elinkaaren loppusuoralla? Muu-
tos tapahtuu maamme hallituksen-

kin mukaan digiloikalla ja siinä mie-
lessä ne ammatit, joissa digitalisaa-
tiota pystytään tehokkaasti hyödyn-
tämään, ovat uhanalaisia. Suomessa 
taloushallinnon dataa ajetaan TAL-
TIO-standardin mukaiseen muotoon, 
ja keskeisenä moottorina hankkees-
sa ovat Taloushallintoliitto sekä TAL-
TIO-hankkeeseen osallistuvat yhteis-
työkumppanit.

Tilintarkastuksen sisältö muuttuu, 
koska tarkastettava tietosisältö muut-
tuu. Oletettavasti ensimmäinen raha 
on ollut, Mesopotamian ajoilta 2 500 
vuotta eaa, hopeasekeli, joka oli 8,33 
grammaa hopeaa. Hammurabin laissa 
tätä rahayksikköä käytettiin erityises-
ti sanktioiden määräämiseen. Rahava-
rojen tarkistaminen oli tuolloin help-
poa punnitse-menetelmällä. Nykyisten 
käsitteellisten rahavarojen tarkastami-  K
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HT Tuomo Airisniemi  
Kuusamon Laskenta 
Oy:stä on Suomen 
Tilintarkastajat ry:n 
digityöryhmän jäsen.

Standardimuotoisen 
tietovaraston hyödyntäminen
Tilintarkastuksen ydintä tulee jatkos-
sa olemaan TALTIO:ssa olevan datan 
varmentaminen ja erityisesti kirjaus-
ketjujen varmentaminen – esimerkik-
si ostajan kirjanpidossa olevan kortti-
maksuketjujen varmentaminen. Kui-
tenkin työtavat kaipaavat isoa remont-
tia, koska tilintarkastajien tulee pys-
tyä järjestelmätarkastuksen työkaluja 
hyödyntäen tarkastamaan dataa tehok-
kaammin ja samalla myös määrällises-
ti enemmän. 

Työkalut tulevat sisältämään ana-
lyyttisiä menetelmiä, jotka auttavat 
meitä kokonaiskuvan ja kohtuullisen 
varmuuden muodostamisessa. Samal-
la myös luotettavuus lisääntyy, koska 
tehokkailla menetelmillä tilintarkas-
taja pystyy käsittelemään ja tarkasta-
maan enemmän aineistoa. Esimerkik-
si katso-tunnisteiden avulla voisi toteu-
tua TALTIO:n sisältämään tietoon pää-
sy, jolloin kunkin tilintarkastajan val-
tuutus varmistetaan katso-tunnistau-
tumisella. 

Kotimaassa TALTIO:sta on tulossa 
standardi, mutta toivottavasti myös 
XBRL Global Ledger saa aseman kan-
sainvälisenä standardina, jota myös 
TALTIO edustaa. Tämä vahvistaisi 
TALTIO:n asemaa standardina. 

TALTIO:sta tieto rouhitaan tilintar-
kastustyökaluilla (ns. sovellustyöka-
luilla, APPSeilla) ja tilintarkastajan ha-
luamin kriteerein analysoitavaksi. Tu-
leeko tilintarkastusassistenteista  erik-
seen tiedon raakakäsittelijöitä vai hoi-
tavatko hakukoneet tiedon tilintarkas-
tettavaksi? Vai tuleeko tilintarkastaji-
en, esimerkiksi yhdistyksemme, ottaa 
sovellustyökalut omiin käsiin? 

Viimeisin vaihtoehto saattaa olla 
kannatettavin, koska silloin olemme 
riippumattomia  ulkopuolisen toimi-
jan meille antamasta tiedosta, minkä 
seurauksena toiminta ei sisällä ulko-
puoliseen toimijaan liittyvää riskiä. 
Joskin sovellustoimittaja tullee joka 

tapauksessa olemaan jokin IT-palve-
lujen tarjoaja, mikä edellyttää tilin-
tarkastajien kouluttautumista digi-
valmiuteen. 

Tilintarkastajat pitävät 
digitalisaatiota hyödyllisenä
Tähän haasteeseen olemme valmiit 
vastaamaan. Suomen Tilintarkastajat 
ry:n hallituksen perustama digityöryh-
mä aloitti työnsä joulukuussa 2015. 
Työryhmän päätavoitteita ovat  tietoi-
suuden lisääminen digitaalisuudesta ja 
jäsenistön kouluttaminen digivalmiu-
teen. Yhdistyksen tulevilla kesäpäivillä 
Vierumäellä tarjotaan käytännönlähei-
siä tapoja digitaalisen aineiston tarkas-
tamiseen. Tavoitteena on myös käyn-
nistää syventävää koulutusta kesäpäi-
vien kokemuksen perusteella.

Osana yhdistyksen viimeisintä jä-
senkyselyä kartoitettiin myös jäsenis-
tömme digivalmiutta. Digitalisaatiota 
koskevien kysymysten osalta vastaus-

määrät vaihtelivat 68-96 välillä, joten ti-
lastollisesti kuvan pitäisi olla luotetta-
va. Tosin jos vastaajina olivat vain ne, 
jotka ovat jollakin tavalla perehtyneet 
digitalisaation, niin kyselyn tulos saat-
taa näyttää liiankin hyvältä. 

Tilintarkastajat kokivat digitaali-
suuden hyödyiksi tarkastustyön hel-
pottumisen ja nopeutumisen sekä suu-
remman varmuustason saavuttamisen 
aineiston käsittelyn tehokkuuden an-
siosta. Lisäksi eduksi koettiin paikasta 
riippumattoman tarkastuksen mahdol-
listuminen. Toisaalta ongelmiksi koet-
tiin järjestelmien käyttö tai asiakkaan 
aineiston saattaminen tarkastettavaan 
muotoon, osassa järjestelmistä audit 
trailin vaikea todennettavuus ja käyt-
töoikeuksien hallinta. 

Ilmeisesti järjestelmissä on vielä 
puutteita erityisesti siltä osin, että tosit-
teelle porautumismahdollisuus puut-
tuu ja tositteet saattavat olla yhdessä 
tiedostossa ilman yhteyttä kirjanpidon 
tulosteisiin. Useiden erilaisten järjestel-
mien määrä koettiin myös ongelmalli-
seksi, mutta osittain tähän ongelmaan 
ratkaisua tuonee TALTIO-standardi.

Kyselyyn vastanneet tilintarkasta-
jat (vastaajia 92) kokivat yleisesti ole-
vansa hyvin digivalmiita. Vastaajat ko-
kivat, että digitaalisuus on asia, johon 
tulee suhtautua positiivisena haastee-
na ja että alalla toimiminen ei ole mah-
dollista ilman toimintatapojen muu-
tosta.

Jäsenkyselyn vastausmäärä oli alim-
millaan kysyttäessä, ”Miten digitalisaa-
tio voisi edistää laadukasta taloudellis-
ta raportointia?” Vastaajien mielestä 
mm. standardointi voisi edistää tiedon 
saavutettavuutta ja siten yhdenmukais-
taa tarkastusta. Lisäksi osa kaipasi sel-
keästi standardimuodossa olevan tie-
don hyödyntämiseen tarkastustyöka-
lua. Edelleen digitaalinen raportointi 
mahdollistaa jatkuvaluonteisen tarkas-
tuksen sekä tiedon läpinäkyvyyden, jol-
loin pystytään myös hallitsemaan työ-
huippuja. 

Digitalisaatio vahvistanee 
tilintarkastuksen painoarvoa 
Todennäköisesti kirjanpitäjien toi-
menkuva tulee muuttumaan enem-
män controller-tyyppiseksi, ja siinä 
mielessä controllerin ammattinimike 
tullee saamaan täyttymyksensä. Yri-
tyksille tarjottavan raportoitavan tie-
don tulee kuitenkin olla räätälöityä 
ja yrityksen tarpeisiin sopivaa. Lisäk-
si yrittäjät kaipaavat keskustelukump-
pania/sparraajia, ja tämä tehtävä kuulu 
jo nyt tilitoimistojen työsarkaan.

Kun tietovirrat onnistutaan digita-
lisoimaan joka tasolla alkulähteellään 
siten, että tositteelta  asti päästään suo-
raan raporteille, tullee tilintarkastajan 
toimenkuva taloudellisen datan var-
mentajana ja myös audit trailin toden-
tajana vain korostumaan. Voihan auto-
maatio itse toiminnassa olla myös ris-
ki, johon tilintarkastuksessa joudutaan 
vastaamaan. Tilintarkastuksen paino-
arvo varmentajana noussee siten enti-
sestään. 

Numerot eivät tunne kansallisuutta, 
joten toinen asia voi olla myös alan kan-
sainvälistyminen yhtenäisten kansain-
välisten tietosisältöjä koskevien stan-
dardien myötä. Erityisesti tämä voi to-
teutua, jos tarkastuskohteina ovat kan-
sainvälisesti toimivat yritykset, joiden 
kotikieli on muu kuin suomi. 

nen on haasteellisempaa, ja tuskinpa 
kukaan tilintarkastaja on käynyt pank-
kiholveissa tutkimassa, onko siellä lop-
pujen lopuksi vastinetta tarkastuskoh-
teiden tileillä ilmoitetuille saldoille. 

Olemme siis meille annetun – toi-
vottavasti jollakin tavalla varmennet-
tavan datan varassa. Tilintarkastus on 
tilintarkastuskohteen taloudellisen ai-
neiston varmentamista, mihin liittyy 
keskeisenä osana kirjausketjujen au-
kottomuuden varmentaminen ja talou-
dellista dataa sisältävien dokumenttien 
varmentaminen.  Fyysisen omaisuuden 
olemassaolo on aina helpommin var-
mennettavissa kuten aikojen alussa oli 
hopearahojen määräkin. 

Tämä kuvastaa tilintarkastajan työn 
sisällön muuttumista ja erityisesti nyt 
työn sisältö voi muuttua nopeasti. On 
mm. keskusteltu jopa käteisestä rahasta 
luopumisesta ja toisaalta käyttöömme 
ja tarkastuskohteeksi tulee TALTIO:ssa 
oleva standardimuotoinen data. 
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Ohjelmistojen elinkaaren puutteellinen hallinta ja päivittäminen on 
merkittävin syy haittaohjelmatapauksiin yritysverkoissa. Valtiollisten 
toimijoiden toimeenpanemien kohdistetettujen hyökkäyksien 
maalina on myös yritysten tietopääoma ja talousinformaatio.

ERKKI MUSTONEN

-luvun loppu-
puolella osal-
listuin Tieto-
j ä r j e s t e l m i -

en tarkastus ja valvonta ry:n toimin-
taan hallituksen jäsenenä. Tarkastus-
toimintaan perehtyminen oli mielen-
kiintoinen laajennus tietoturvakon-
sultille, jonka tapana oli perehtyä asi-
oihin enemmänkin tekniikan ja sen 
hyödyntämisen kautta kuin liiketoi-
minnan näkövinkkelistä. Näin jälkeen-
päin ajateltuna tuo vaihe työelämässä 
oli yksi merkittävimpiä kehittymis-
vaiheita teknofriikille saarnamiehel-
le. Sieltä on paljon ammennettu. Opit 
eivät menneet hukkaan.

Rikoksen voi tilata Malware 
as a Service -palvelusta
Näin 2020-lukua lähestyttäessä media-
syötteiden määrä sekalaisista kyber-
uhkiin ja tietoturvaloukkauksiin liit-
tyvistä uutisista on muodostanut joka-
päiväisen seurattavan  osa-alueen mel-
keinpä väistämättä. Kliseinen globali-
saatio istuu turhankin hyvin myös tie-
toverkkorikollisuuteen kuten kaik-
keen muuhunkin tietoverkkojen ja 
voimakkaasti etenevän digitalisaation 
aikakauteen. Entäpä sitten?
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Erkki Mustonen toimii 
tietoturva-asiantuntijana 
F-Secure Oyj:ssä.
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Mielestäni oikeastaan mikään ei 
ole perusteiltaan muuttunut tietoon 
ja tietoverkkoihin liittyvien uhkaku-
vien osalta. Tosin teknologia ja tiedon 
hyödyntämistavat ovat kehittyneet 
huimasti samaan tahtiin kuin verkos-
sa operoivat kyberrikolliset ovat kehit-
täneet uusia kehittyneitä ansaintalogii-
koita entistä nopeammalla syklillä. 

Kasvoton läppärinsä ääressä istu-
va rikollinen voi toimia missä päin 
maailmaa hyvänsä ilman merkit-
tävää kiinnijäämisen pelkoa. Uh-
rin järjestelmien haltuunotto auto-
maattisin menetelmin ei enää edel-
lytä huippunörtin osaamista vaan ri-
koksen voi näppärästi tilata vaikka-
pa netin varjoissa toimivasta virtuaa-
lisesta MaaS (Malware as a Service)  
palvelusta. IT-palvelutaloista tuttu 
ulkoistuspalvelumalli näyttää toimi-
van myös rikollisten käsissä – valitet-
tavasti.

Huomiota ohjelmistojen 
elinkaaren hallintaan ja 
päivittämiseen 
Kun tarkastellaan F-Secure Oyj:n vaste-
järjestelmistä viimeisen vuoden aika-
na tehtyä havaintomassaa, joka muo-
dostuu sadoista miljoonista uusista 
haittaohjelmahavainnoista ja sadoista 
miljardeista verkkomainepalvelukyse-
lyistä, on  lopputulos hyvin yllättävä.   

Viimeisten vuosien kokemusten perus-
teella olisi ollut ennustettavissa, että 
hyökkäystekniikat olisivat entistäkin 
monimutkaisempia ja vaikeampia ha-
vaita, mutta tilanne on osittain päin-
vastainen. Miksi? 

Haittaohjelmien kehittäjät, levit-
täjät ja mahdolliset palvelun tilaajat 
pyrkivät optimoimaan hyökkäystensä 
tuottamaa taloudellista hyötyä. Tällöin 
ns. hyökkäysvektoreita, joiden avulla 
kohdejärjestelmät on helpoiten otetta-
vissa haltuun, hyödynnetään mahdol-
lisimman tehokkaasti. 

Teknisesti tämä tarkoittaa sitä, että 
kohdejärjestelmään asennetun käyt-
töjärjestelmän, ohjelmistojen ja esi-
merkiksi selainten versiot laajennuk-
sineen tutkitaan automaattisesti niis-
sä olevien haavoittuvuuksien (vulne-
rabilities) varalta ns. hyökkäystyökalul-
la (exploit kit), joka on istutettu tyypil-
lisesti johonkin kolmannen osapuolen 
mainossyötepalveluun. 

Itse palvelu eli vaikkapa jokin verk-
komedia, on täysin kunnossa ja hyvin 
ylläpidetty, mutta se toimii ainoastaan 
välityspaikkana käyttäjälle vihamieli-
seen kolmannen osapuolen palveluun 
eli hyökkäystyökalun sisältävään mai-
nospalveluun. Yli 70 prosenttia teh-
dyistä havainnoista on johtunut päivit-
tämättömien tai korjaamattomien ohjel-
mistojen kautta tulleista hyökkäyksistä. 

Johtopäätös on yksinkertainen; oh-
jelmistojen elinkaaren hallinta ja päi-
vittäminen on edelleen merkittävin syy 
yritysverkoissa tapahtuviin haittaohjel-
matapauksiin.

Kiristyshaittaohjelmat myös 
yritysten riesana
Toisena merkittävänä ilmiönä olem-
me havainneet kiristyshaittaohjelmi-
en invaasion yritysverkkoihin ja sote-
ympäristöihin. Kiristyshaittaohjelmat 
ovat olleet aiempina vuosina enim-
mäkseen kuluttajakäyttäjien ongel-
ma, mutta vapaan tulkinnan mukaan 
verkkorikolliset ovat havainneet talo-
udellisen hyödyn olevan merkittäväs-
ti suurempi yrityksiin kohdistuneissa 
kampanjoissa. 

Suurin yllätys on ollut se, että salaa-
vien kiristyshaittaohjelmien levitysta-
pana on käytetty vanhaa MS Office-tie-
dostomuotoa (97-2003), joka mahdollis-
taa makrojen käyttämisen suoraan do-
kumentin sisällöstä. Eli kone saastuu 
vasta avattaessa makron sisältävä  do-
kumentti itse dokumentin ollessa käy-
tännössä puhdas. 

Voidaankin todeta, että vanhan le-
vitystekniikan kierrätyksellä ja moder-
nisoinnilla onnistutaan ohittamaan su-
juvasti esimerkiksi yhdyskäytävätasoi-
sen tai sähköpostipalvelimen haittaoh-
jelmasuojaus. Tässä on parannettavaa. 
Makrojen automaattista suorittamista 
Office-dokumenteista ei tule missään 
olosuhteissa sallia.

Taloustieto kohdistettujen 
hyökkäysten maalitauluna
Kohdistetut hyökkäykset erityisesti 
valtiollisten toimijoiden toimeenpa-
nemina ovat olleet otsikoissa jo vuo-
sikausia. Yritysmaailmassa havainnot 
ovat liittyneet erityisesti tietopääoman 
tai taloustiedon hankintaan. 

Nämä paljon erityispiirteitä ja mo-
nimutkaisempia haltuunottomekanis-
meja sisältävät tapahtumat jäävät hy-
vin yleisesti ainoastaan yrityksen itsen-
sä, viranomaisten ja tapausta tutkivan 
asiantuntijayrityksen tietoon tapahtu-

man kriittisyyden ja salassapitotarpei-
den takia. Mitä EU:n tuleva tietosuo-
ja-asetus tietoturvaloukkausten rapor-
toinnista tuo tullessaan, jää nähtäväksi.

Tietoturva-alalla kehitetty 
reaaliaikaisen tilannekuvan 
seurantaa
Digitalisaatio, esineiden internet, kaik-
kien laitteiden verkottuminen. Mega-
trendejä, joiden nimeen puhutaan joka 
paikassa hyvin laveasti. Kärjistäen voi 
sanoa, että joka ikinen laite, joka kytke-
tään verkkoon ja jolla on jonkinlainen 
ylläpitokäyttöliittymä, on otettavissa 
haltuun. Laitteiden ja sovellusten ke-
hittäjät ovat valitettavan heikosti huo-
mioineet security by design -ajattelu-
tapaa. Tätä seuraamme tarkasti ja tek-
nologiat verkottuneiden laitteiden suo-

jaamiseksi ovat voimakkaassa kehitys-
vaiheessa. 

Vanha sanonta ”tietoturvayrityk-
set ovat aina askeleen jäljessä haitta-
ohjelmien kehittäjiä” ei enää välttä-
mättä kuvasta tämän päivän tilannet-
ta. Alalla toimivat keihäänkärkiyrityk-
set ovat vuosien kehitystyön tulokse-
na pyrkineet kehittämään reaaliaikai-
sen tilannekuvan seurantaa ja vastetta 
uusiin uhkiin. 

Tästä syystä tiedon ilmetessä maail-
man toiselta puolelta uudesta tai epäi-
lyttävästä havainnosta tehdään siitä au-
tomaattinen analyysi ja vastatoimenpi-
de. Käyttäjän kannalta tämä toimenpi-
de tarkoittaa joko haitallisen ohjelma-
koodin estoa tai käyttäjän suojaamis-
ta estämällä hänen pääsynsä vihamie-
listä sisältöä sisältävään palveluun tai 

verkkolinkkiin – päätelaitteesta riip-
pumatta.

Palataan 1990-luvulle. Muistelen 
lämmöllä sitä, kuinka sen aikaisiin 
tietoverkkouhkiin varautumisessa 
puhuttiin erilaisten tietojärjestelmä-
kontrollien merkityksestä ja riskien-
hallinnasta. Kontrollit ovat tänään ja 
tulevaisuudessa tarpeen. Kyberuhkiin 
varautumisen tulee olla keskeinen osa 
riskienhallintaa. Nyt jos koskaan on 
aika toimia. 
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sään löytämään sopivat uhrit. He voi-
vat käyttää hyväkseen julkisesti saata-
villa olevia tietoja henkilöstöstä, ja he 
saattavat tarkkailla organisaatioiden 
kalentereita, selvittää ylimmän johdon 
matkapäiviä ja hyödyntää niitä niin, 
että henkilö, jolta asia pitäisi tarkistaa, 
on matkoilla hyökkäyksen aikaan. 

Esimerkiksi organisaation puhelin-
vaihteeseen soitettu puhelu saattaa pa-
himmillaan tuottaa tulokseksi vastauk-
sen: ”Toimitusjohtaja on matkoilla ja 
palaa viikon kuluttua.” Toimitusjoh-
tajan ollessa matkoilla verkkorikolli-

KUINKA
VARAUTUA 

toimitusjohtajahuijauksiin? 
Sähköpostitse tapahtuvat toimitusjohtajahuijaukset aiheuttavat 

harmaita hiuksia myös taloushallinnon ammattilaisille. 
Organisaation sisäisen koulutus, avoin tiedonkulku ja prosessit 

ovat avainasemassa torjuttaessa verkkorikollisuutta. 

HARRI VILANDER   ANTTI NUOPPONEN

nen voi pyrkiä hyödyntämään tilannet-
ta vaatimalla toimitusjohtajan nimissä 
kiireistä tilisiirtoa. 

Verkkorikolliset pyrkivät suurimpia 
rahallisia saaliita kalastellessaan käsi-
kirjoittamaan verkkorikoksen etene-
misen kuin suuren näytelmän konsa-
naan. Työhön voi sähköisten toimen-
piteiden lisäksi osallistua puhelimit-
se useita henkilöitä; lakimies ja pan-
kin edustaja, joiden avulla hyökkäyk-
seen luodaan uskottavuutta. Kun heik-
ko lenkki löytyy, on verkkorikollisten 
helppo hyökätä.

Ennakoimalla vaikeutat 
rikollisten toimintaa
Se, kuinka menestyksekkäästi verkko-
rikollisilla on mahdollista toimia, riip-
puu pitkälti organisaation toiminta-
kulttuurista ja asenteesta. Asioita on 
hyvä kyseenalaistaa – käskevä kulttuu-
ri on omiaan lisäämään riskejä, joskaan 
periaatteessa kukaan ei ole suojassa. 

Mikäli sähköposti herättää epäilyn, 
asia on syytä tarkistaa. Epäilyn pitäisi 
herätä, jos sähköpostitse tulee kysely 
tilisiirron tekemiseen tarvittavista tie-
doista. Rahasumma ei välttämättä he-

Toimitusjohtajahuijauksis-
ta on valitettavasti tullut 
arkipäivää myös Suomes-
sa. Nämä huijaussähkö-
posteilla alkavat petokset 

ovat olleet paljon julkisuudessa, mikä 
on erittäin tärkeää. Mitä enemmän hui-
jauksista puhutaan julkisuudessa sitä 
paremmin myös tiedostetaan riskit. 

Taustalla taitava sosiaalinen 
manipulointi
Avoin tiedonkulku toimii rikollisia 
vastaan tietoisuuden ja organisaatioi-
den ennaltaehkäisevän työn lisäänty-
essä. Ei ole tarkoituksenmukaista jäädä 
murehtimaan tapahtunutta yksin, sil-
lä kohtalotovereita on paljon. On hyvä 

muistaa, että hiljaisuus toimii verkko-
rikollisten eduksi.

Lähtökohtaisesti sähköposti on epä-
luotettava kanava viestiä tärkeistä ja 
luottamuksellisista asioista. Huijarit 
ovat taitavia. Huijauksia on monen ta-
soisia; huonot on helppo tunnistaa ja 
ne muodostavat vain marginaalisen ris-
kin. Pahimmillaan huijari pystyy tun-
keutumaan organisaation tietojärjestel-
miin. Pystyäkseen lähettämään niin sa-
nottuja toimitusjohtajahuijausvieste-
jä huijarin ei tarvitse välttämättä edes 
kaapata toimitusjohtajan sähköpostiti-
liä vaan huijausviestejä voidaan lähet-
tää siten, että viesti näyttää tulevan toi-
mitusjohtajalta, vaikka se ei oikeasti hä-
neltä tulekaan. 

Huijausviesteissä on taustalla tai-
tava sosiaalinen manipulointi; rikol-
liset pyrkivät löytämään organisaa-
tiosta otollisen uhrin. He pyrkivät 
luomaan kiiretilanteen kautta pai-
neen toimia nopeasti esimerkiksi ti-
lisiirron tekemiseksi. Toisaalta yri-
tyskauppatilanteiden  luottamuksel-
lisuuteen vedoten saatetaan puoles-
taan luoda painetilanne, jossa uhril-
la ei ole mahdollisuutta tarkistaa tie-
tojen paikkansapitävyyttä.

Rikolliset seuraavat 
kohdeorganisaatiota 
järjestelmällisesti 
Verkkorikolliset saattavat seurata koh-
deorganisaatiotaan pitkään pyrkies- 
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Ilmoittaudu nyt: lakimiesliitonkoulutus.fi Tilaa nyt: talentumshop.fi

Verotus & taloushallinto
Kirjat | Seminaarit |

Konsernitilinpäätöksen 
laatimisen perusteet 24.8.
Koulutus soveltuu taloushallinnon ammattilaiselle, jolle ei ole vielä 
ehtinyt kertyä runsaasti käytännön kokemusta konsernitilinpäätöksen 
laatimisesta, sekä KLT-tutkintoon valmistautujille. Käsittelyn painopiste 
on suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä. Aihetta havainnollistetaan 
harjoituksilla ja esimerkeillä, jotka johdattavat konsernitilinpäätöksen 
laatimiseen käytännönläheisesti.
547,50 € + alv 24 % (julkinen sektori)
730 € + alv 24 % (normaali hinta)
Seminaarin hintaan sisältyy Konsernitilinpäätöksen laadinta -uutuuskirja 
(arvo 105 €).

Oikeat ja riittävät kirjaukset 15.9.
Koulutuksessa käydään kattavasti läpi uutta kirjanpitolakia pien- ja mik-
royritysten  näkökulmasta. Lisäksi käsitellään arvostukseen, jaksotuk-
seen sekä omaan ja vieraaseen pääomaan liittyviä kysymyksiä. Päivän 
päätteeksi avataan Kilan ratkaisuja ja niiden perusteita. 
ETUHINTA 495 € + alv 24 % voimassa 15.8. saakka koodilla BALANSSI
(norm. 730 € + alv 24 %)
Seminaarin hintaan sisältyy marraskuussa ilmestyvä Oikeat ja riittävät 
kirjaukset -kirja (arvo 110 €).

IFRS-standardin mukainen 
tulouttaminen -brunssi 21.9.
Uutta IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardia sovelletaan 
1.1.2018 alkaen kansainvälisen IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaan teh-
tävissä tilinpäätöksissä. Uuden tulouttamisstandardin käyttöönotto on jo 
hyvässä vauhdissa. Viime kuukausina IFRS 15  aktiviteetti on lisääntynyt 
merkittävästi yrityksissä. Tule kuulemaan uuden standardin käyttöön-
ottamisesta tulouttamisessa käytännössä. 
371,25 € + alv 24 % (julkinen sektori)
495 € + alv 24 % (normaali hinta)

Arvonlisäverotuksen 
ajankohtaisbrunssi 16.11.
Tehokkaan aamupäivän aikana käsitellään muun muassa vuodenvaih-
teessa voimaan tulevat verotusmenettelyä koskevat uudistukset ja 
kiinteistön määritelmän muutokset. Lisäksi käydään läpi Verohallinnon 
uusimpia koulutuspalvelujen arvonlisäverotusta ja arvonlisäveron vä-
hennysoikeutta koskevia ohjeita.
371,25 € + alv 24 % (julkinen sektori) 
495 € + alv 24 % (normaali hinta)
Seminaarin hintaan sisältyy Arvonlisäverotus käytännössä -kirja  
(arvo 101 €).

Tilinpäätös- ja verosuunnittelu 23.11.
Ota kirjanpidon, verotuksen ja yhtiöoikeuden säännösmuutokset 
haltuun ja hyödynnä ne tehokkaasti verosuunnittelussa. Koulutukses-
sa kerrataan tilinpäätöksen laadinnassa tarvittava lainsäädäntö ja sen 
soveltaminen kirjanpidon, verotuksen ja yhtiöoikeuden osalta sekä käy-
dään läpi kirjanpitolautakunnan ratkaisut ja olennaiset oikeustapaukset, 
myös tilinpäätökseen liittyvien verokysymysten osalta.
ETUHINTA 495 € + alv 24 % voimassa 15.8. saakka koodilla BALANSSI
(norm. 730 € + alv 24 %) 
Seminaarin hintaan sisältyy syyskuussa ilmestyvä Pk-konsernin vero-
suunnittelu -kirja (arvo 95 €).

Palkanlaskijan ajankohtaispäivä 13.12.
Palkanlaskijan ajankohtaispäivä tarjoaa tehokkaan tavan saada kerralla 
tieto tulevaa verovuotta koskevasta keskeisestä materiaalista sekä vero-
tuksen että ennakkoperinnän osalta.

Vuosittaisten muutosten lisäksi palkkahallinnon on hyvä huomioida ai-
kaisempiin lainsäädännöllisiin muutoksiin tehdyt käsitteiden tarkistuk-
set, kuten myös palkkahallintoa koskettavien lakien uusin soveltamis- ja 
oikeuskäytäntö. Seminaaripäivän aikana kuulet myös, miten sähköinen 
raportointi palkkahallinnossa edistyy ja milloin sen käyttöönotto on 
mahdollista.
ETUHINTA 495 € + alv 24 % voimassa 15.8. saakka koodilla BALANSSI
(norm. 730 € + alv 24 %)

Matti Kukkonen, Risto Walden
Pk-konsernin 
verosuunnittelu
Kirjassa pk-konsernirakenteen verosuunnit-
telun teoria yhdistetään mielenkiintoisella 
tavalla käytäntöön. Läpi koko kirjan kulkee 
mukana case-tarina, jonka avulla kulloinkin 
käsiteltävänä oleva asiakokonaisuus tulee 
lähelle käytännön elämää.

Lisäksi kirjassa on uusi osuus uudesta kir-
janpitolaista ja ns. pk-konsernin käsitteestä.
Ilm. syyskuu 2016, 2., uud. painos,  
noin 400 sivua, 95 €
Sähköisenä Verkkokirjahyllyssä!

Kari Alhola
Toimintolaskenta
Kirjassa esitetään toimintolaskennan 
periaatteet sekä miten lukija voi oppia 
näkemään organisaationsa toiminnot eli 
kustannusten aiheuttajat. Kirja pureutuu 
myös toimintojohtamiseen, toimintolasken-
taa hyväksikäyttävään johtamismetodiin. 
Lisäksi lukijalle selvitetään, miten toiminto-
laskenta tukee benchmarkingia ja jatkuvaa 
toiminnan parantamista. 
Ilm. lokakuu 2016, 5., uud. painos,  
noin 200 sivua, 55 €
Sähköisenä Verkkokirjahyllyssä!

Jarmo Leppiniemi, Timo Kaisanlahti
Kirjanpitolaki  
– kommentaari
Ajantasaistetussa painoksessa on huomi-
oitu kauttaaltaan kirjanpitolain uudistus. 
Uutta säännöstöä tulee soveltaa 1.1.2016 
ja sen jälkeen alkavilta tilikausilta, mutta 
kirjan pitovelvollinen saa – niin halutessaan 
–- laatia myös tilinpäätöksensä päättyneeltä 
tilivuodelta 2015 uudistuksen mukaisesti. 
Tämä mahdollistaa mm. EU-direktiivi-
perusteisten pien- ja mikroyrityshelpotusten 
ottamisen käyttöön jo nyt.

Lisäksi kirjassa on päivitetty uusimmat Kirjanpitolautakunnan ratkaisut, 
jotka hyvän kirjanpitotavan mukaisesti ohjaavat merkittävällä tavalla 
lain säännösten tulkintaa. Niin ikään teoksessa hyödynnetään Finanssi-
valvonnan määräyksiä ja ohjeita samoin kuin tilintarkastajien valvonta-
elinten kannanottoja.
2016, 4., uud. painos, 428 sivua, 120 €
Sähköisenä Verkkokirjahyllyssä!

Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, 
Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen
Konsernitilinpäätöksen 
laadinta
Käytännönläheisessä teoksessa käydään 
läpi koko konsernitilinpäätöksen laadinta-
prosessi ja siihen liittyvät erityiskysymykset. 
Selkeät esimerkit yrityselämästä tukevat 
esitystä. Esimerkkejä ja kirjausohjeita on 
runsaasti ja kokonaiskuvan selkiyttämiseksi 
kirjan viimeisessä luvussa käydään läpi kon-
sernitilinpäätöksen keskeisimmät kirjaukset 
esimerkkikonsernin muodossa. Uudistetus-
sa painoksessa on huomioitu kirjanpitolain 
viimeisimmät muutokset.

2016, 4., uud. painos, 416 sivua, 105 €
Sähköisenä Verkkokirjahyllyssä!

Jarmo Leppiniemi, Timo Kaisanlahti
Pien- ja mikroyrityksen 
tilinpäätös 
Kirjassa selvitetään yksityiskohtaisesti ja 
esimerkkien avulla, millaista tietosisältöä 
edellytetään pien- ja mikroyrityksen 
tilinpäätökseltä 1.1.2016 voimaan tulleissa 
säännöksissä. Kommentaari seuraa pien- ja 
mikroyrityksen tilinpäätöstiedoista annetun 
asetuksen (1753/2015) rakennetta normiston 
avaamiseksi. Teos keskittyy asetuksen 
mukaisesti pien- ja mikroyritystä koskevaan 
tilinpäätösnormistoon. Käsittelyssä huo-
mioidaan osakeyhtiöiden ohella myös 

yhdistykset ja säätiöt sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöt. Pörssiyhtiöiden ja 
muiden suuryritysten erityisongelmat on jätetty pois.
Ilm. toukokuu 2016, 316 sivua, 110 €
Sähköisenä Verkkokirjahyllyssä!

Jarmo Leppiniemi, Timo Kaisanlahti
Oikeat ja riittävät 
kirjaukset
Teos perustuu käytännössä ilmenneisiin 
kirjausongelmiin. Kirjassa käydään läpi 
taseen ja tuloslaskelman erät niihin liitty-
vine esimerkkeineen. KILAn ratkaisuista ja 
muista virallisohjeista on etsitty ja tiivistetty 
asian ydin.

Erityisesti kirjanpitäjien, tilinpidosta 
vastaavien ja kirjanpitoa tarkastavien 
tarpeet on huomioitu, mutta teos soveltuu 
hyvin kaikille, jotka tarvitsevat täsmällistä 

ja ajankohtaista tietoa siitä, miten uutta ja muuttunutta lainsäädäntöä 
sovelletaan käytännössä. 
Ilm. marraskuu 2016, 7., uud. painos, noin 450 sivua, 110 €
Sähköisenä Verotusfokus-teoksena!

http://www.lakimiesliitonkoulutus.fi/konsernitilinpaatoksen-laatimisen-perusteet/
http://www.lakimiesliitonkoulutus.fi/oikeat-ja-riittavat-kirjaukset/
http://www.lakimiesliitonkoulutus.fi/ifrs-standardin-mukainen-tulouttaminen/
http://www.lakimiesliitonkoulutus.fi/arvonlisaverotuksen-ajankohtaisbrunssi/
http://www.lakimiesliitonkoulutus.fi/tilinpaatos-ja-verosuunnittelu/
http://www.lakimiesliitonkoulutus.fi/palkanlaskijan-ajankohtaispaiva/
https://www.talentumshop.fi/pk-konsernin-verosuunnittelu.html
https://www.talentumshop.fi/toimintolaskenta-2950-7.html
https://www.talentumshop.fi/kirjanpitolaki-kommentaari-2797-8.html
https://www.talentumshop.fi/konsernitilinpaatoksen-laadinta-2735-0.html
https://www.talentumshop.fi/pien-ja-mikroyrityksen-tilinpaatos.html
https://www.talentumshop.fi/oikeat-ja-riittavat-kirjaukset-2775-6.html
https://www.talentumshop.fi/
http://www.lakimiesliitonkoulutus.fi
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rätä epäilystä, mutta sähköpostitse esi-
tetyt kysymykset kylläkin. 

Avainasemassa verkkorikollisten 
hyökkäyksen pysäyttämisessä ovat or-
ganisaation omat ennalta mietityt ja jal-
kautetut prosessit. Koko henkilöstön 
kouluttaminen tietoturva-asioissa ja 
ohjeistaminen voivat pysäyttää hyök-
käyksen tai ainakin pienentää onnis-
tumisen todennäköisyyttä. 

Yrityskauppatilanne otollinen 
hetki verkkohyökkäykselle
Yrityskauppatilanteissa ja rahasiir-
roissa prosessit on syytä miettiä en-
nakolta. Sähköposti tai tekstiviesti ei 
saisi koskaan olla ainoa impulssi raha-
siirrolle. On tärkeää luoda toinen var-
mistuskeino jo perustoimintamalliin. 
Riski on suuri, mikäli organisaation 
toimintamalli mahdollistaa sen, että 
sähköpostilla voidaan ilmoittaa mil-
loin sopimus on allekirjoitettu ja ra-
hat tulee siirtää. 

Käytössä tulisi olla toinen, ennal-
ta sovittu viestintäkanava sähköpos-
tiviestin varmistukseksi, esimerkik-
si puhelinvarmistus. Kun yrityksen 
omat prosessit on rakennettu turvalli-
siksi ja koko henkilökunta koulutettu, 
on verkkorikollisten vaikeampi toimia. 

Toimitusjohtajahuijauksista yksi 
esimerkki on sähköpostitse saapuva 
ilmoitus tilinumeron muutoksesta ja 
pyyntö käyttää uutta tilinumeroa jat-
kossa. On tärkeää huomata, että tili-
tietojen muutoksia ei pitäisi koskaan 
hyväksyä suoralta kädeltä. Asia pitäi-
si aina varmistaa soittamalla - ei kui-
tenkaan sähköpostiviestissä ilmoitet-
tuun numeroon vaan esimerkiksi vaih-
teen kautta oikeaa henkilöä tiedustel-
len. Mikäli varmistusta ei tehdä ja verk-
korikollinen onnistuu ohjaamaan raha-
liikennettä haluamalleen tilille, saattaa 
kulua pitkäkin aika, ennen kuin rikos 
huomataan.

Ennakoinnille painetta EU:n 
tietosuoja-asetuksella
Toukokuussa 2018 astuu voimaan 
EU:n uusi tietosuoja-asetus kahden 

Harri Vilander toimii 
riskienhallintapalveluista 
vastaavana päällikkönä 
kyberturvayhtiö Nixu 
Oyj:ssä.

Antti Nuopponen 
työskentelee johtavana 
tietoturva-asiantuntijana 
kyberturvayhtiö Nixu Oyj:ssä.

Toimitusjohtajahuijauksissa verkkorikolliset yrittävät huijata organi-
saatioita maksamaan laskuja virheellisesti. Tähän mennessä Suomes-
sa on noussut esille verkkorikoksia, joissa saaliiksi on saatu muuta-
mista tuhansista euroista useisiin kymmeniin miljooniin euroihin. 

Tunnetuimmat esimerkit lienevät Affecton menettämät 960 000 
euroa ja Konecranesin 17,2 miljoonaa euroa. Huijausten skaala vaih-
telee, joten myös huijauksen metodiikka vaihtelee. 

Tietoja kalastellaan rahasiirroista vastaavista ja 
suurista yrityskaupoista
Pieniä summia pyydettäessä verkkorikolliset saattavat ajatella niiden 
menevän helposti läpi. Satunnaisia pyyntöjä lähetetään eri kontakti-
tietojen perusteella eikä varsinaista tietomurtoa ole välttämättä niis-
sä tapahtunut. Organisaatioiden verkkosivuilta ja sosiaalisesta medi-
asta kalastellaan yhteyshenkilöitä ja -tietoja rahasiirtojen kanssa työs-
kenteleviin henkilöihin.  

Suuren luokan verkkorikokset sisältävät yleensä tietomurtoele-
mentin. Kun päästään käsiksi organisaation tietojärjestelmiin, saa-
daan kriittistä tietoa organisaation talousasioista tai esimerkiksi suu-
rista kaupoista tai yrityskaupoista. Sähköpostijärjestelmiin voidaan 
murtautua suoraan tai kumppaneiden kautta. 

Laajalti käytetty keino on iskeä esimerkiksi suuren kaupan yhte-
ydessä uhriorganisaation  hankkiessa suurempaa tavaraerää. Tällöin 
verkkorikollinen voi lähettää uhriorganisaatiolle myyjän nimissä tie-
toja vastauksena aiempaan viestiin, jossa saattaa olla päivitetyt yhteys-
tiedot ja tilitiedot sekä pyyntö soittaa, jos kysyttävää ilmenee. Sähkö-
postiviestissä annettuun puhelinnumeroon soitettaessa langan pääs-
tä löytyykin verkkorikollinen. 

Sähköpostissa olleita yhteystietoja ei saisi käyttää suoraan vaan ot-
taa yhteyttä esimerkiksi vaihteen tai numeropalvelun kautta. Uhrina 
voi yhtä hyvin olla joko ostaja tai myyjä – riippuen siitä, kumman orga-
nisaatiosta haavoittuvuus löytyy. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
vaikka omalla organisaatiolla olisi kaikki kunnossa, tekninen suojaus 
ei ole riittävää vaan prosessikontrollin pitävyys joutuu koetukselle. 

Ilmiö on kymmeniä vuosia vanha, mutta toiminta on muuttunut 
laajamuotoisemmaksi. Toiminnan laajamittaisuuden mahdollistaa 
kasvava sähköinen asiointi ja sähköpostin alati kasvava merkitys kom-
munikaatiokanavana. Rikolliset ovat huomanneet verkossa piilevät 
mahdollisuudet suurten rahojen saalistamiseksi. 

Toimitusjohtaja 
huijaukset ja tietomurrot  
– mistä on kyse? 

Vinkkejä toimitusjohtaja
huijausten varalta
 Vahva tunnistautuminen 
 Prosessien lisäksi vahvan tunnistautumisen vaatiminen kirjautumisis-

sa organisaation järjestelmiin tulisi olla ilman muuta selvää. Vahva tun-
nistautuminen tarkoittaa sitä, että pelkällä salasanalla ei pysty kirjau-
tumaan sisään järjestelmään vaan lisäksi tarvitaan esim. ennalta sovit-
tuun puhelinnumeroon kirjautumisen yhteydessä lähetettävässä teks-
tiviestissä ilmoitettu koodi. Sähköinen allekirjoitus tulisi ottaa laajalti 
käyttöön, esimerkiksi toimitusjohtajalta tulevissa sähköposteissa vaadi-
taan sähköistä allekirjoitusta, jolloin sen puuttumisen pitäisi olla merk-
ki mahdollisesta huijauksesta.

 Lokien hallintajärjestelmän käyttöönotto
 Taloushallinnon järjestelmiin tulisi integroida hälytysjärjestelmä, joka 

reagoi, mikäli maksua ollaan tekemässä tilille, jolle ei aikaisemmin olla 
maksettu. Tällöin järjestelmän tulisi vaatia hälytyksen jälkeen varmistus.

 Taloushallinnon sisäisten kontrollien luominen 
 Pelkän sähköpostin perusteella ei pitäisi koskaan tehdä maksusuorituk-

sia. Siltä varalta, että verkkorikollinen on jo sisällä taloushallinnon jär-
jestelmässä, tulisi sinnekin rakentaa kontrolleja. 

vuoden siirtymäajalla.  Asetus tuo or-
ganisaatioille velvoitteita esimerkiksi 
henkilötietojen vuototilanteissa ja vel-
vollisuuden ilmoittaa vuodon kohteek-
si joutuneille henkilöille.  Asetuksen 
laiminlyönnistä on myös odotettavissa 
taloudellisia seuraamuksia, jotka saat-
tavat olla merkittäviäkin. 

Koulutus, prosessit, järjestelmäl-
lisyys ja sisäinen tiedotus ovat avain-
asemassa menestyksekkäässä verkko-
rikollisuuden torjunnassa. Kun jotakin 
tapahtuu, on tärkeää, että yrityksellä on 
selkeä suunnitelma siitä, miten toimi-
taan. Kaikki poikkeamat tietoturvassa 
on tärkeää tutkia. 

Pienet havainnot saattavat olla alku 
suuremmalle operaatiolle. On tärkeää 
kertoa kaikille, että havaintoja on teh-
ty. Prosessi edellyttää ennalta sovittu-
ja rooleja; kuka tekee mitä ja kenellä on 
valtuuksia asian hoitamiseen. Tällai-
nen niin sanottu Incident management  
-prosessi edellyttää ylimmän johdon si-
toutumista. 

Pienillä toimenpiteillä  
suuri merkitys
Taloushallintoon voi antaa vinkin, että 
ohjelmisto, jolla hoidetaan pankkiyh-
teyksiä, pitäisi rajata vain tietylle ko-
neelle, jolla ei hoideta muita asioita 
eikä sinne ladata käyttäjien omia oh-
jelmia. Kun koneella hoidetaan vain 
maksuliikenteeseen liittyviä tehtäviä, 
ei konetta tarpeettomasti altisteta hait-
taohjelmille, jotka nettisivuilla kävijöi-
tä voivat uhata. Ja kun koneelle asen-
netaan vain maksuliikenteen hoidon 
kannalta tarpeelliset ohjelmat, yksin-
kertaistuu myös koneen ohjelmisto-
päivitysten ajan tasalla pitäminen ja 
vältetään itse asennettujen ohjelmis-
tojen mukana mahdollisesti asentu-
vat haitalliset ohjelmat.. 

Sitä mukaa kun yritykset vievät 
omia tietojärjestelmiään pilvipalvelui-
hin, kasvavat myös riskit, jos asioita ei 
mietitä kunnolla etukäteen. Niihin on 
kuitenkin mahdollista varautua. Tieto-
turvan laittaminen kuntoon on kaiken 
a ja o. On tarpeen järjestää käyttäjähal-

linta niin, ettei tietoja pääse ulkopuo-
listen käsiin. 

Myös pääsynhallinta ja palveluase-
tukset on säädettävä siten, että tietotur-
va on hyvällä tasolla. Käyttäjätunnus ja 
salasana ovat usein heikoin linkki. Us-
kottavasti laadittu sähköpostiviesti oh-
jaa helposti väärälle kirjautumissivul-
le, ja prosessissa varastetaan salasana 
ja käyttäjätunnus. Nämä ovat riskikoh-
tia, jotka hakkerit saattavat tunnistaa.

Pilvipalveluiden ja sähkö-
postien kirjautumistiedot 
seurantaan
Paljon voidaan tehdä sekä tietokonei-
den ja työasemien suojaamiseksi.

Myös teknisellä puolella varautumi-
nen on tärkeää. Esimerkiksi pilvipalve-
luiden kirjautumistietojen aktiivinen 
seuranta saattaa antaa osviittaa tieto-
murroista tai niiden yrityksistä. Tyypil-
lisesti hyökkäykset ovat sellaisia, että 

hyökkääjän päästyä sisälle hän jou-
tuu seuraamaan ja etsimään haavoit-
tuvuuksia, mikä vie aikaa. Tämä antaa 
organisaatiolle mahdollisuuden toimia. 

Kaksi asiaa, jotka kaikkien tulisi teh-
dä, ovat helppoja toteuttaa. Pilvipalve-
luihin tulee liittää vahva tunnistautu-
minen ja sähköpostien kirjautumista-
pahtumia tulisi seurata.  
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Tieto siirtyy tulevaisuudessa saman sisältöisenä yrityksen 
tietojärjestelmistä viranomaisten järjestelmiin ja edelleen 
tiedontarvitsijoille PRH:n Tilinpäätös 2.0 -palvelussa.

LIISA RÄSÄNEN

Suurena yhteiskunnan muu-
tosvoimana digitalisaatio 
haastaa myös meidät jul-
kishallinnon toimijat. Jo-
kainen organisaatio joutuu 

väistämättä arvioimaan, onko digitali-
saatio sille uhka vai mahdollisuus. Vä-
hintäänkin organisaation on arvioita-
va, tarttuuko se digitalisaation mahdol-
listamaan ajattelutavan ja toimintata-
pojen muutokseen. Parhaimmillaan 
organisaatio voi uudistua tai jopa kek-
siä itsensä uudelleen. 

Sähköisen ilmoittamisen 
palvelut laajenevat
Asiakkaan rooli menestyksen kannal-
ta on merkittävä. Käyttäjäkokemuksen 
voima on valtava. Se on usein jopa rat-
kaiseva palvelun menestymisen kan-
nalta. Tärkeää on tunnistaa, tuotetaan-
ko palvelulla asiakkaalle lisäarvoa. Me-
nestyvän palvelun reseptinä on järjes-
tää prosessi siten, että se tuottaa aidos-
ti arvoa asiakkaalle. 

Patentti- ja rekisterihallituksen ta-
voitteena on edistää uutta ja kasvavaa 
yritystoimintaa sekä tukea yhdistys-
ten ja säätiöiden toimintaedellytyk-
siä. Patentti- ja rekisterihallitus on si-
toutunut useisiin julkisten palvelujen 
digitalisointiin liittyviin tavoitteisiin. 
Käynnissä on useita palvelujen kehit-
tämisprojekteja, joiden tarkoitukse-
na on mahdollistaa sähköinen asioin-
ti helposti ja vaivattomasti sekä paran-
taa sähköisten palvelujen käytettävyyt-
tä ja asiakaskokemusta. 

Konkreettisia toimenpiteitä palve-
lujen liittämiseksi osaksi Kansallis-
ta palveluväylää toteutetaan parhail-
laan. Y-tunnus ja henkilötunnus ote-
taan mahdollisimman laajasti käyt-
töön PRH:n eri rekistereissä. Sähköi-
sen ilmoittamisen palvelut laajenevat 
edelleen: juuri käyttöön otetusta yhti-
öiden yleisestä sähköisestä ilmoittami-
sesta yksityisen elinkeinonharjoittajan 

otettu vastaan PRH:ssa

Digitalisaatio-
  haaste 
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sähköiseen perustamiseen. Vaikutam-
me myös aktiivisesti lainsäädäntöön, 
jotta digitalisaatio olisi mahdollinen. 

Tilinpäätös 2.0 -palvelu
Patentti- ja rekisterihallitus on mukana 
valtionhallinnon uudessa Tilinpäätös 
2.0 -palvelussa toisena tietojen vastaan-
ottajatahona Verohallinnon lisäksi.   
Jatkossa palveluun voi tulla muitakin 
vastaanottajia.

Patentti- ja rekisterihallituksen teh-
tävänä on lakisääteisten tilinpäätöstie-
tojen kerääminen ja julkistaminen. Ny-
kyisin tietojen tallentaminen tapahtuu 
pdf-muotoisina kuvatietoina. Prosessi 
on monimutkainen ja virhealtis. Se ei 
myöskään vastaa tämän päivän tarpei-
ta, sillä tietoja ei pystytä irrottamaan 
kuvista luotettavalla tavalla. Niiden 
jatkokäsittely vaatii siksi manuaalis-
ta työtä. 

Rakenteiseen tietoon siirtyminen 
uudistaa koko kirjanpitotiedon tuot-
tamis-, keräämis- ja jakeluprosessin.  
Kehittyneissä kirjanpito-ohjelmissa 
yrityksen tilannetta voidaan tarkastel-
la reaaliaikaisesti ja generoida tarvit-
tavia raportteja. Yritys tarvitsee tietoja 
omaa toimintaansa varten, mutta tie-
toja tarvitaan myös raportoinnissa vi-
ranomaisille ja julkisuuteen. Tilikau-
den päättymisen jälkeen tarvitaan mm. 
yrityksen tilinpäätös ja yrityksen tulo-
veroilmoitus.

Jotta tiedonvaihto eri osapuolien 
kesken onnistuisi, tarvitaan yhteinen 
käsitys sisällöstä ja sen määrittely. Ra-
portointikoodistoon pohjautuva Suo-
men XBRL-taksonomia on tällainen. 
Se on jo käytössä useissa maissa ja sii-
tä on vähitellen tulossa de facto -stan-
dardi yritysten taloudellisten tietojen 
esittämiseen. Sen käyttö on säädetty pa-
kolliseksi tilinpäätöstietojen raportoin-
nissa mm. Tanskassa ja Virossa.

Tieto on palvelua
Tieto on palvelua. Sen jakamiseen tar-
vitaan avoimia rajapintoja. Asiakkaan 
elämää helpottaisi, jos esimerkiksi vi-
ranomaisten järjestelmissä olevaa tie-

toa jaettaisiin viranomaisten kesken 
sähköisesti. Nopeasti muuttuvassa 
toimintaympäristössä tiedon merki-
tys korostuu ja samalla vaatimus tie-
don laadulle. Rekisteritietojen oikeel-
lisuuden, laadun ja ajantasaisuuden 
varmistaminen on yksi PRH:n paino-
pisteistä ja kehittämiskohteista.

Tietojen julkistamisella on tärkeä 
merkitys yhteiskunnassa, jossa pyri-
tään toiminnan avoimuuteen. Sidos-
ryhmät niin julkisella kuin yksityisel-
lä sektorilla tarvitsevat luotettavaa tie-
toa yrityksestä. Kaupparekisterillä on 
tässä kahdenlainen rooli. Toisaalta se 
tarjoaa perustiedot, joiden avulla yri-
tys voidaan identifioida ja voidaan tun-
nistaa, kuka on oikeutettu asioimaan 
sen puolesta. Toisaalta tilinpäätösten 
kautta nähdään yrityksen taloudelli-
nen tilanne. 

Tilinpäätösten julkistaminen koe-
taan toisinaan rasitteeksi. Tosiasiassa 
hyvät yritykset saavat kilpailuetua tie-
tojen julkisuudesta. Muille julkisuus 

tuo ongelmat ilmi aikaisemmin ja luo 
painetta niiden korjaamiseen ennen 
kuin tilanne pääsee liian pahaksi.

Tilinpäätöstietojen keräämisessä ja 
julkistamisessa PRH:ssa on ollut eri-
laisia vaiheita. Aikoinaan julkistami-
nen koski vain suurimpia yrityksiä. 
Tiedot toimitettiin paperilla ja mik-
rofilmattiin. Patentti- ja rekisterihal-
lituksen keräämä aineisto on ollut rat-
kaisevan tärkeää mm. taloushistorian 
tutkijoille. 

Euroopan unioniin liittymisen yhte-
ydessä julkistamisvelvollisuus laajen-
nettiin kaikkiin osakeyhtiöihin. Tie-
donkeruuta tehostettiin niin, että yri-
tyksen veroilmoituksen yhteydessä ve-
rohallinnolle toimitetut tilinpäätöstie-
dot siirrettiin PRH:een julkistettaviksi. 
Tallennusväline muuttui mikrofilmis-
tä pdf-kuviksi. 

Seuraava kehitysvaihe on rakentei-
nen tieto. Tieto siirtyy saman sisältöi-
senä yrityksen käyttämistä tietojärjes-
telmistä viranomaisten järjestelmiin ja 

Liisa Räsänen 
toimii Patentti- ja 
rekisterihallituksessa 
Yritykset ja yhteisöt  
-tulosalueen johtajana. 

edelleen tiedontarvitsijoille. Tällä hetkellä työtä tehdään yh-
dessä rajoitetun käyttöönottovaiheen asiakkaiden kanssa, 
mutta pidemmän aikavälin tavoitteena on, että kaikkien yri-
tysten tiedot muunnetaan rakenteiseen muotoon. 

ASREK – yhteistyötä yli hallinnonalarajojen 
Iso digitalisaatiohanke on myös asunto-osakerekisteri 
 (ASREK). Se on laaja poikkihallinnollinen yhteistyöhanke, 
joka yhdistää sekä julkishallinnon että yksityissektorin tie-
toja. Hanketta johtaa maa- ja metsätalousministeriö ja kes-
keisessä roolissa valmistelussa on Maanmittauslaitos. 

Sähköisellä asunto-osakerekisterillä tarkoitetaan uutta 
perusrekisteriä, jonka avulla voidaan rekisteröidä asunto-
osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköises-
ti samaan tapaan kuin on tehty muille osakkeille jo vuo-
desta 1992 alkaen. Rekisteri tulee mahdollistamaan säh-
köisen asunto-osakkeiden omistuksen siirron ja pantta-
uksen sekä monipuoliset asuntoihin ja yhtiöihin liittyvät 
tietopalvelut.

Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta taustalle tarvitaan 
monen eri rekisterin yhteistyötä. Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen pitämästä kaupparekisteristä löytyvät yhtiöt ja niis-
sä olevien huoneistojen perustiedot. Kaupparekisteri seu-
raa yhtiön elinkaarta sen syntymisestä erilaisten muutos-
ten kautta aina purkautumiseen asti. Samanlainen elinkaa-
ri on huoneistoilla. Yhtiöjärjestyksestä löytyy lisäksi mm. 
tiedot mahdollisesta lunastuslausekkeesta. 

Asunto-osakeyhtiöiden tietoja on monessa muussakin re-
kisterissä. Jokainen yhtiö sijaitsee jollakin kiinteistötietojär-
jestelmään merkityllä kiinteistöllä. Väestötietojärjestelmässä 
on tiedot kaikista rakennuksista. Verohallinnolla on rekiste-
ri asunto-osakkeiden omistuksista. Yhtiöillä itsellään on run-
saasti kaupankäynnissä tarvittavaa tietoa, jota tarjotaan mm. 
tilinpäätöstietoina ja isännöitsijäntodistuksina.

Asunto-osakerekisterin rakentaminen edellyttää kaup-
parekisteriltä asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestysmuu-
tosten rekisteröimistä rakenteisessa muodossa. Patentti- 
ja rekisterihallitus on usean vuoden ajan kehittänyt säh-
köistä asiointia yhdessä Verohallinnon kanssa hallinnoi-
massaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä. Tällä hetkel-
lä suurimman osan ilmoituksista voi jo tehdä sähköisesti. 
Sähköisesti voi tehdä mm. osakeyhtiön ohjatun perusta-
misen, osoite- ja yhteystietojen muuttamisen, edustamis-
tietojen muuttamisen sekä useimmat muut muutokset. 

TALOUSHALLINTO
DIGIAIKAAN!

@larsentilitoimisto

P-Analyzer
Tilinpäätösanalyysi-

ja ennusteohjelmisto.
Info ja ilmaisversio

www.sbb.fi

Ilmoita 14.10.2016 
ilmestyvässä  

Balanssi-lehdessä!

Kysy tarjouksista ja 
toistoalennuksista osoitteessa: 

ilmoitukset@balanssilehti.fi 
 

Kotisivuiltamme 
www.balanssilehti.fi 

löydät päivitettyä tietoa Balanssi-
lehdestä ja ilmoittelusta. 
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tärkeä voimavara 
tilintarkastajakunnalle
Suomen Tilintarkastajat ry:ssä puheenjohtaja kautensa kesäkuussa 
päättänyt KHT Eija Niemi-Nikkola pitää merkittävänä saavutuksena 
sitä, että tilintarkastajat ovat uudessa järjestössään pystyneet 
vaikuttamaan alaa koskevaan päätöksentekoon yhtenäisenä 
ammattikuntana.

TEKSTI  ///  TARJA SVIILI   KUVA  ///  JARI HÄRKÖNEN

Niemi-Nikkola otti hal-
lituksen puheenjohta-
jan tehtävät vastaan 
uuden järjestön – Suo-
men Tilintarkastajat 

ry:n – vuosikokouksessa marraskuus-
sa 2014. Takana oli tuore fuusio HTM-
tilintarkastajat ry:n ja KHT-yhdistys 
ry:n yhdistettyä toimintonsa aiemmin 
huhtikuussa. 

Kahdeksaan vuoteen  
mahtuu paljon 
Niemi-Nikkola ehti toimia alan luot-
tamustehtävissä kaikkiaan kahdeksan 

Yhtenäisyys



vuotta tultuaan vuonna 2008 valituksi 
KHT-yhdistyksen hallituksen jäsenek-
si. Hänen mukaansa huomionarvoista 
ajanjaksossa on se, että tilintarkasta-
ja-ammattikunnan yhteistyö tiivistyi 
merkittävästi huipentuen kaksi vuotta 
sitten tehtyyn järjestöfuusioon. 

Niemi-Nikkola oli mukana kevääl-
lä 2013 perustetussa HTM-tilintarkas-
tajien ja KHT-yhdistyksen projektiorga-
nisaatiossa, jossa yhdistymistä ryhdyt-
tiin valmistelemaan. Fuusion toteudut-
tua Niemi-Nikkola valittiin uuden yh-
distyksen puheenjohtajakolmikkoon 
varapuheenjohtajaksi ja marraskuus-

sa 2014 pidetyssä uuden yhdistyksen 
ensimmäisessä vuosikokouksessa hän 
otti vastaan hallituksen puheenjohta-
jan pronssiset käädyt.  

– Pidän erittäin tärkeänä sitä, että 
yhdistymisen jälkeen olemme voineet 
vaikuttaa yhtenäisenä ammattikun-
tana erityisesti alan edunvalvontaan, 
hän toteaa. 

Yhdistyksessä ei ole jääty fuusion 
jälkeen paikoilleen vaan järjestöken-
tän toimialajärjestelyt ovat pysyneet 
agendalla. Yksityisen ja julkisen sek-
torin tilintarkastajien edunvalvon-
nan saattamisesta saman katon alle 

Eija Niemi-Nikkola ehti seurata 
tilintarkastusalan kehitystä 
näköalapaikalta kahdeksan vuotta. 
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keskustellaan parhaillaan JHTT-yh-
distyksen kanssa.

Yhdistysten väliset keskustelut ovat 
Niemi-Nikkolan mukaan edenneet ra-
kentavassa hengessä ja hanketta varten 
perustettua erillistä projektiorganisaa-
tiota vetää Suomen Tilintarkastajat ry:n 
toiminnanjohtaja Sanna Alakare.   

– Yhdentymiskeskustelun on todet-
tu olevan ajankohtainen tilintarkasta-
jajärjestelmää ja -valvontaa koskevien 
uudistusten takia. Molemmissa yhdis-
tyksissä hallitukset ovat todenneet sen 
tärkeäksi askeleeksi, jotta ammattikun-
taa pystyy vastaamaan entistä parem-
min tulevaisuuden haasteisiin, sanoo 
Niemi-Nikkola.

Merkittäviksi muutoksiksi Niemi-
Nikkola nostaa myös tutkintouudis-
tuksen ja alan valvonnan yhtenäistä-
misen, minkä seurauksena tilintarkas-
tajien valvonta siirtyi Patentti- ja rekis-
terihallitukseen uudelle Tilintarkastus-
valvonnalle vuoden alusta.  

Panostusta jäsenpalveluihin  
Niemi-Nikkola arvioi, että kesäkuus-
sa valitulla yhdistyksen uudella halli-
tuksella ja puheenjohtajalla riittää jat-
kossakin työsarkaa niin edunvalvon-
nassa kuin jäsenpalvelujen kehittämi-
sessäkin. 

– Uskon, että uudessa hallituksessa-
kin halutaan panostaa jäsenpalvelui-
den kehittämiseen ja asia pysyy erää-
nä painopistealueena, jotta palvelut 
vastaisivat entistä paremmin jäsenis-
tömme tarpeita. 

Palvelujen kehittämisen kannalta 
keskeistä on jäsenistön antama palau-
te ja ehdotukset. Yhdistyksen viimei-
simmässä jäsenkyselyssä esiin nousi-
vat mm. taloushallinnon digitalisoitu-
misen aiheuttamat osaamis- ja tiedon-
tarpeet. 

– Digitalisoituminen tuo muka-
naan haasteita myös tilintarkastajil-
le, mutta osaltaan se on omiaan myös 
helpottamaan tilintarkastajan työtä. 
Tilintarkastajilta vaadittavat valmiu-
det ja niihin liittyvät haasteet liittyvät 
varmasti pitkälle lukuisten erilaisten 
järjestelmien ja niiden kontrolliympä-
ristöjen ymmärtämiseen ja hyödyn-
tämiseen tilintarkastuksessa, Niemi-
Nikkola pohtii. 

Hänen mukaansa yhdistyksessä 
kiinnitettiinkin päättyneellä tilikau-
della huomiota  sähköisen taloushal-
linnon kehityksen seurantaan ja siihen 
liittyvään sidosryhmäyhteistyöhön.  Li-
säksi yhdistykseen perustetussa erilli-
sessä digityöryhmässä pohditaan ja val-
mistellaan keinoja jäsenten digivalmi-
uksien vahvistamiseksi. 

Mittavia muutoksia säädös-
rintamalla
Hän kuvailee kulunutta ajanjaksoa 
alan luottamustehtävissä ja erityisesti 
puheenjohtajavuosina hyvin mielen-
kiintoiseksi myös tilintarkastusalan 
kehittymisen kannalta.  

– Kirjanpitolaki ja tilintarkastusla-
ki on uudistettu unohtamatta 17.6. voi-
maan astunutta EU-tasoisen tilintarkas-
tussääntelyn kansallista toimeenpanoa, 
jonka myötä sääntely kiristyy erityises-
ti yleisen edun kannalta merkittävissä 
yhteisöissä. Huomionarvoista on lisäk-
si se, että vanha, vuodelta 1932 peräisin 
ollut säätiölaki uudistettiin.

KIRJANPITOLAKI
– NORMEISTA KÄYTÄNTÖÖN

Uutuuskirjassa pureu-
dutaan uudistuneen 
kirjanpitolain muka-
naan tuomiin muutok-
siin hyvin käytännön-
läheisesti.

Hinta 71,00 € + alv.

Lisätiedot ja tilaukset: 

stakatemia.fi/julkaisut
kustannus@

suomentilintarkastajat.fi
p. 09 7552 2020
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Pääset lukemaan artikkeleita ja lehden aiemmin ilmestyneitä 
numeroita online-palvelussa kaikilla päätelaitteilla silloin, kun 
sinulle sopii. Tehokkain hakutoiminnoin teet vaivattomasti 
esim. teema- ja kirjoittajakohtaisia artikkelihakuja.

www.balanssionline.fi

UUSI                   ONLINE

Lehden vuosikertatilaajana voit tutustua Balanssi Online -palveluun 
veloituksetta vuoden 2016 aikana! Saat käyttäjätunnukset lähettämällä 
sähköpostiosoitteesi toimitukseen toimitus@balanssilehti.fi 

Jatkuva, 12 kk lukuoikeus Balanssi Online -palveluun 125,00 € (sis. alv 24 %).

 Koekäyttötunnukset ja    Tiedustelut ja tilaukset myös
 rekisteröityminen    toimitus@balanssilehti.fi 
 www.balanssionline.fi   puh. (09) 694 4064

Lataa koneellesi online-palvelun arkistosta lehden 
vanhojen numeroiden PDF-tiedostoja. Näin voit 
lukea lehtiä silloinkin, kun nettiyhteys puuttuu!VINKKI!
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YHTIÖOIKEUS

Osakeyhtiölain 
muutostarpeita 
selvitetään
Osakeyhtiölain muutostarpeita kartoittanut 
Oikeusministeriön arviomuistio jatkaisi nykylain 
mukaisia pyrkimyksiä virtaviivaistaa sääntelyä ja 
helpottaa yritystoimintaa.  

VESA RASINAHO    LAURI IGNATIUS

Suomen nykyinen osakeyh-
tiölaki (624/2006, ”OYL”) 
täyttää 1.9.2016 kymmenen 
vuotta. Osakeyhtiölain val-
mistelu- ja voimassaoloai-

kana lain soveltamisympäristö on elä-
nyt ja heilahdellut huomattavastikin 
aina 2000-luvun puolivälin nousukau-
desta jo useamman vuoden jatkunee-
seen talouden horrokseen. 

Tavoitteena kilpailukyvyn 
vahvistaminen
Myös digitalisaatio on edennyt ja yri-
tystoiminta ja sen rahoitus kansain-
välistynyt entisestään. On aika arvioi-
da lain muutostarpeita ja toimivuut-
ta nykyisessä taloudellisessa, säänte-
lyllisessä ja poliittisessa kehikossa, ja 
tätä varten Oikeusministeriö onkin 
18.5.2016 julkaissut arviomuistion 
osakeyhtiölain muutostarpeista (OM 
32/41/2015)1. Muistiota edelsi julki-

nen verkkokeskustelu aiheesta syk-
syllä 2015. Oikeusministeriö järjestää 
muistiosta lausuntokierroksen.

Vaikka OYL:a on yleisesti pidetty 
varsin toimivana, lain parantamises-
ta edelleen on käyty keskustelua lä-
hes koko sen voimassaolon ajan. Use-
at lain epäkohdista, joista osa on periy-
tynyt OYL:iin sitä edeltäneistä laeista, 
ovat olleet tiedossa jo pitkään.2

Oikeusministeriön arviomuistiossa 
OYL:n tulevien muutosten tavoitteet on 
jaettu kolmeen kategoriaan: kilpailuky- 

 1) http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/
julkaisuarkisto/1463466651213.html

2) Ks. Sebastian Kellaksen ja Vesa Rasinahon ar-
tikkeli ”Uuden osakeyhtiölain puutteita ja ke-
hittämistarpeita”, Tilintarkastus nro 5/2008. Ks. 
myös Manne Airaksisen artikkeli ”Onnistuiko 
vuoden 2006 osakeyhtiölakiuudistus?”, Defen-
sor Legis 4/2013, jossa tiivistetään lakia koh-
taan esitetty kritiikki.
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vyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja 
yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla, 
digitalisoinnin mahdollisuuksien hyö-
dyntäminen sekä säädösten sujuvoitta-
minen ja norminpurku. Näiden katego-
rioiden alle lukeutuu useita konkreet-
tisia OYL:n muutosehdotuksia, joista 
osa liittyy kiinteästi myös vireillä ole-
viin EU-sääntelyhankkeisiin. 

Toisaalta osalla muutosehdotuksis-
ta halutaan poistaa kansallista erityis-
sääntelyä, jota on säädetty aiempia yh-
tiöoikeuden alalla annettuja direktiive-
jä (erityisesti pääomadirektiivi 77/91/
ETY) täytäntöön pantaessa. Lisäksi yh-
tiöoikeuden tutkimuksen, oikeuskäy-
tännön ja käytännön yritystoiminnan 
kautta arviomuistioon on päätynyt 
mitä moninaisempia ehdotuksia. 

Vähimmäispääomavaatimus 
ja osakepääoman 
menettäminen
Arviomuistion yksi välittömimmin 
osakeyhtiötoiminnan aloittamista hel-
pottavia muutosehdotuksia on yksi-
tyisten yhtiöiden vähimmäispääoma-
vaatimuksen alentaminen yhteen eu-
roon tai poistaminen kokonaan. Ny-
kyinen 2 500 euron pääomavaatimus 
on käytännössä merkityksetön yhtiön 
velkojien kannalta. 

Vastaavasti julkisen osakeyhtiön vä-
himmäispääomaa ehdotetaan alennet-
tavaksi nykyisestä 80 000 eurosta pää-
omadirektiivin vähimmäisedellytyk-
seen, 25 000 euroon. Muistiossa ehdo-
tetaan, että samalla lievennettäisiin tai 
jopa poistettaisiin lain nykyinen vaati-
mus rekisteröidä oman pääoman nega-
tiivisuus (osakepääoman menettämi-
nen) kaupparekisteriin. 

Kevennyksiä osakkeiden 
rekisteröintiä koskevaan 
dokumentaatioon   
Muistiossa esitetään, että yksityisen 
osakeyhtiön osakepääoman maksun 
todentamisen edellytyksiä kevennet-
täisiin. Voimassa oleva sääntely on pe-
räisin pääomadirektiivistä, joka kui-
tenkin koskee vain julkisia yhtiöitä. 

Yksityisissä osakeyhtiöissä tiedot osak-
keiden maksusta annettaisiin jatkossa 
tilinpäätöksessä. 

Tämä vähentäisi osakkeiden rekis-
teröinnin edellyttämää dokumentaa-
tiota ja muuttaisi tilintarkastajan ase-
maa osakeanneissa, kun erillisiä vah-
vistuksia osakkeiden maksusta ei enää 
annettaisi. 

Arviomuistion mukaan osakkeiden 
antaminen tulisi ylipäänsäkin voida to-

teuttaa maksua vastaan ja muutenkin 
vastaavin ehdoin kuin osakekauppa. 
Tämä tarkoittaisi muun muassa sitä, 
että osakeannissa osakkeet luotaisiin 
ja annettaisiin samanaikaisesti niiden 
maksamisen kanssa. 

Käytännön yrityselämässä erityises-
ti yritysjärjestelyjä toteutettaessa osak-
keiden luominen ja antaminen vasta 
niiden maksun jälkeen on ongelmal-
lista. Erityisesti ulkomaiset sijoittajat 
odottavat saavansa arvopaperin viipy-
mättä tehtyään oman suorituksensa, 
mikä ei toteudu nykymallisissa osake-
anneissa.

Osakkeenomistajan 
tiedonsaantioikeudet
Arviomuistiossa ehdotetaan huomat-
tavia laajennuksia uuden yksityisen 
yhtiön osakkeenomistajien tiedon-
saantioikeuksiin, joista voitaisiin mää-
rätä toisin yhtiöjärjestyksessä. Samalla 

säädettäisiin tietoja saaneen osakkeen-
omistajan vastuusta tietojen luotta-
muksellisuuden turvaamiseksi. 

Nykyisessä OYL:ssa ei ole enää ai-
emman lain säännöstä, jonka mukaan 
enintään kymmenen osakkaan yhtiös-
sä osakkeenomistaja sai tutustua yhti-
ön kirjanpitoon ja asiakirjoihin. Siten 
osakkeenomistajalla ei ole OYL:n mu-
kaan muita tiedonsaantioikeuksia kuin 
tilinpäätökseen ja yhtiökokousasiakir-

joihin liittyvät sekä laaja kyselyoikeus 
yhtiökokouksessa. Näiden tiedonsaan-
tioikeuksien laajentaminen parantaa 
luonnollisesti vähemmistönsuojaa, 
mutta kääntöpuolena on väärinkäy-
tösriski, joka täytyy ratkaista.

Uudistuksia varojenjakoon ja 
velkojiensuojamenettelyyn  
Arviomuistiossa ehdotetaan OYL:n va-
rojenjakoa koskeviin säännöksiin usei-
ta muutoksia, joista pääosa on lähinnä 
oikeustilaa selkeyttäviä. Jatkossa varo-
jenjaon määritelmässä mainittaisiin 
nimenomaisesti myös lahjoittaminen, 
ja määritelmään sisältyvää liiketalou-
dellista perustetta selkeytettäisiin yh-
dessä maksukyvyn arvioinnin kritee-
rien, ajankohdan sekä dokumentointi-
vaatimusten kanssa. 

On myös mahdollista, että tasetes-
tistä luovuttaisiin kokonaan, sillä ta-
setesti ei anna riittävää kuvaa yhtiön 

vakavaraisuudesta tai maksukyvystä. 
Edellä kuvattu osakepääomavaatimuk-
sen alentaminen tai poistaminen jäisi 
edelleen melko vähämerkityksiseksi, 
jos varoja jakavan yhtiön edellytettäi-
siin säilyttävän osakepääoman sijas-
ta taseen mukainen positiivinen oma 
pääoma (eron ollessa nykyvaatimuksen 
mukaisesti pienimmillään 2 500 euroa).

Oikeuskäytännön vuoksi myös kon-
serniavustuksen ja osakeyhtiölain vä-
hemmistöosingon suhdetta selvenne-
tään KKO:n tuoreiden ratkaisujen KKO 
2015:104–105 valossa. Niin ikään käy-
tännössä epäselvä omien osakkeiden 
hankinnan rahoituskieltokin rajattai-
siin vain julkisiin osakeyhtiöihin. La-
kiin esitetään lisättävän myös nimen-
omainen väliosingon salliva säännös.

Mielenkiintoinen on myös arvio-
muistiossa käsitelty yritysjärjestelyihin 
ja osakepääoman alentamiseen liitty-
vän velkojiensuojamenettelyn keven-
täminen. Nykytilanteessa vähämerki-
tyksinenkin järjestely saattaa oikeut-
taa yhtiön kaikkia velkojia vaatimaan 
maksua tai turvaavaa vakuutta saatavil-
leen, mikä saattaa tosiasiallisesti estää 
muutoin perusteltuja järjestelyjä ja joh-
taa opportunistiseen käyttäytymiseen. 

Scheme of Arrangement 
-järjestely 
Ehkä yksi huomionarvoisimmista 
muutosehdotuksista on Iso-Britanni-
an yhtiölainsäädäntöä vastaavan ns. 
Scheme of Arrangement -järjestelyn li-
sääminen osakeyhtiölakiin. Tällä tar-
koitetaan tuomioistuimen tai muun vi-
ranomaisen vahvistamaa menettelyä, 
jolla uudelleenjärjestellään yhtiön va-
roja ja velkoja. 

Järjestely lisäisi huomattavasti toi-
mintamahdollisuuksia sekä yritysten 
saneerauksissa että yritysjärjestelyissä, 
joissa se mahdollistaisi lukuisia erilai-
sia toimintatapoja nykyisten sulautu-
misen ja jakautumisen ohella tai jopa 
ne korvaten. Tällaisten järjestelyjen ar-
viointi vaatisi tuomioistuimilta jousta-
vuutta ja osaamista myös liiketoimin-
takysymyksissä.

Digitalisaation 
mahdollisuudet 
Osakeyhtiölain muutoksen yhteydessä 
on myös arvioitava digitalisaation tuo-
mia mahdollisuuksia osakeyhtiöinsti-
tuution toiminnalle. Myös EU:ssa di-
gitalisointi on yksi keskeisiä tavoit-
teita yhtiöoikeuden alalla. Esimerkik-
si paremmat tekniset apuvälineet toi-
minimen tarkistamiseen, toiminimi-
tutkimuksen rajoittaminen ja yksityi-
sen osakeyhtiön osakkeiden maksu-
kontrollista luopuminen mahdollis-
taisivat osaltaan yksinomaan koneel-
liseen ilmoitukseen perustuvan rekis-
teröinnin. 

Myös itserekisteröinti yksinkertais-
ten, helposti ja luotettavasti koneelli-
sesti tarkistettavien ilmoitusten koh-
dalla voisi olla perusteltua. Tämä voisi 
koskea ainakin henkilömuutoksia. Ar-
vo-osuusjärjestelmään kuulumattomil-
le yhtiöille voitaisiin myös tarjota pal-
velu sähköisten osake- ja osakasluette-
lojen pitämiseksi.

Muut muutosehdotukset
Muita arviomuistiossa ehdotettu-
ja muutoksia ovat muun muassa yk-
sityisten osakeyhtiöiden kevennetty 
purkumenettely, yhtiön yhtiöoikeu-
dellinen vahingonkorvausvastuu sen 
edustajien toimista eräissä tilanteissa 
sekä  osakkeiden luovutus- ja hankin-
taehdoista määrääminen entistä va-
paammin yhtiöjärjestyksessä. Ehdote-
tut muutokset koskevat myös yhtiön 
omaisuuden panttauskiellon sisällyt-
tämistä yhtiöjärjestykseen sekä yhtiön 
edustajan nimenkirjoitusoikeuden sel-
ventämistä erityisesti kelpoisuuden ja 
toimivallan erottelun osalta. 

Lisäksi jälkiapporttisäännöksiä eh-
dotetaan sovellettavaksi vain hankin-
toihin osakkeiden merkitsijältä, muul-
ta osakepääomaan sijoittavalta tai näi-
den lähipiiriltä. Myös julkisen osakeyh-
tiön hallussa olevien omien osakkei-
den määrää koskevat rajoitukset pois-
tetaan, mikä on tervetullut muutoseh-
dotus erityisesti suurempien osakean-
tien kannalta.

On myös huomattava, että EU:ssa 
on tällä hetkellä vireillä muun muas-
sa osakkeenomistajan oikeuksia koske-
van direktiivin muutosehdotus, joka si-
sältää sääntelyä listayhtiön omistajatie-
doista ja niiden käyttämisestä sekä joh-
don palkkioista ja lähipiiriliiketoimis-
ta. Myös yhdenyhtiöitä koskeva direk-
tiiviehdotus tullee vaikuttamaan suo-
malaiseen sääntelyyn. 

Hatunnoston arvoinen 
muistio  
Ylipäänsä Oikeusministeriön arvio-
muistio osakeyhtiölain muutostarpeis-
ta ansaitsee hatunnoston. Nähtäväksi 
luonnollisesti jää, millaiseksi mahdolli-
nen hallituksen esitys muodostuu lau-
suntokierrosten ja valiokuntakäsitte-
lyjen jälkeen, mutta ministeriön arvio-
muistion perusteella toiveikkuus ei ole 
mitenkään perusteetonta. 

Arviomuistio jatkaisi vuoden 2006 
lain mukaisia pyrkimyksiä OYL:n virta-
viivaistamiseksi ja yritystoiminnan hel-
pottamiseksi.  Suuri osa ehdotetuista 
muutoksista tuskin vaikuttaisi olennai-
sesti osakeyhtiön intressitahojen suojaan. 

Nykyinen laki on jo osoittanut, että 
oikeussuoja toteutuu paremmin katta-
villa yleissäännöksillä, kuten yhden-
vertaisuusperiaatteella, kuin kasuisti-
silla detaljisäännöksillä, joiden tulkinta 
on käytännön elämässä usein vaikeaa 
ja soveltaminen tuomioistuimissa jos-
kus yllätyksellistä. 

Asianajaja Vesa 
Rasinaho Roschier 
Asianajotoimisto 
Oy:stä on osallistunut 
nykyisen osakeyhtiölain 
valmisteluun ja 
toimii Suomen 
yhtiöoikeusyhdistys 
ry:n hallituksen 
puheenjohtajana.

OTM Lauri 
Ignatius työskentelee 
lakimiehenä Roschier 
Asianajotoimisto Oy:n 
Corporate and Capital 
Markets -ryhmässä. 
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TILINTARKASTUS

Balanssi-lehden numeros-
sa 6/2015 ja Balanssi Onli-
ne -palvelussa ilmestynees-
sä artikkelissa käsiteltiin 
EU:n tilintarkastussäänte-

lyn uudistamista ja erityisesti PIE-yh-
teisöjen tilintarkastusta  koskevia uu-
sia vaatimuksia.  

Uusi tilintarkastussääntely 
voimaan kesäkuussa 2017 
Uuden EU-tasoisen tilintarkastus-
sääntelyn implementointi Suomessa 
on edennyt aikataulussa ja huhtikuun 
2016 lopussa julkaistiin hallituksen 
esitys tilintarkastuslain ja eräiden mui-
den lakien muuttamisesta (70/2016 
vp). Tavoitteena on saada ehdotetut la-
kimuutokset voimaan 16.7.2016, EU:n 
aikataulun mukaisesti. 

Tämä artikkeli perustuu pää-
osin hallitukseen esitykseen ja on 
mahdollista, että jotkut seikat vie-

Tilintarkastuksen  
EUreformin kansallinen
toimeenpano loppusuoralla
Eduskunnan käsiteltävänä olevia PIE-yhteisöjen tilintarkastussäännöksiä 
tulee noudattaa 17.6.2016 jälkeen käynnistyvältä tilikaudelta. Seuraamuksia 
koskevia säännöksiä sovelletaan uudistetun lain voimaantulon jälkeen 
tapahtuneisiin tekoihin ja toiminnan järjestämiseen liittyvät uudet 
vaatimukset tulevat noudatettaviksi viimeistään 1.1.2017. 

TIINA TORNIAINEN

lä muuttuvat ennen kuin uudet lait 
ovat tulleet hyväksytyksi Suomes-
sa. Kirjoituksessa on käsitelty kes-
keisimpiä sääntelymuutoksia, joten 
tämä ei suinkaan ole kattava esitys 
sääntelyuudistuksesta. 

Myös kaikkia tilintarkastajia 
koskevia muutoksia
EU:n uusi tilintarkastussääntely sisäl-
tää tilintarkastusasetuksen ja tilintar-
kastusdirektiivin. Asetus koskee ylei-
sen edun kannalta merkittävien yhtei-
söjen, ns. PIE-yhteisöjen (public inter-
est entity) tilintarkastuksia, ja se on sel-
laisenaan voimassa olevaa lainsäädän-
töä Suomessa.  Kokonaiskuvan saami-
seksi yleisen edun kannalta merkittä-
vien yhteisöjen tilintarkastusta koske-
vista uusista vaatimuksista PIE-yhtei-
söjen tilintarkastajien kannattaakin lu-
kea rinnakkain hallituksen esitystä ja 
EU:n tilintarkastusasetusta. 

Uusi EU-sääntely sisältää paljon eri-
laisia vaihtoehtoja, ns. jäsenvaltio-opti-
oita, ja Suomessa lähtökohtana on ol-
lut optioiden ja joustojen hyödyntämi-
nen. Joustojen hyödyntäminen on erit-
täin tervetullutta, koska kyse on suuril-
le yrityksille suunnitellusta byrokrati-
aa lisäävästä sääntelystä, joka monelta 
osin sopii huonosti Suomeen. 

PIE-yhteisöjä ja niiden tilin-
tarkastusta koskevat suurimmat muu-
tokset kohdistuvat seuraaville osa-alu-
eille; firmarotaatio, rajoitukset palve-
luiden ostamiseen tilintarkastajalta 
sekä tilintarkastajan raportointi. Li-
säksi sääntely tuo uusia vaatimuksia 
kaikille tilintarkastajille liittyen mm. 
tilintarkastajan toiminnan järjestämi-
seen ja sanktioihin. 

Useimmissa muissa EU-maissa uu-
sien säännösten kansallinen toimeen-
pano on edelleen kesken, joten vielä ei 
kattavasti tiedetä, millaisia jäsenvaltio-

optioihin liittyviä päätöksiä niissä teh-
dään. Valitettavasti näyttää todennä-
köiseltä, että eri EU-maihin muodostuu 
harmonisoinnin sijaan erilaisten sään-
nöstöjen monimutkainen “tilkkutäk-
ki”, joka aiheuttaa kansainvälisesti toi-
miville PIE-yhteisöille ja tilintarkasta-
jille lisätyötä ja kustannuksia.  

PIE-yhteisöjen määritelmä 
ratkaisevassa asemassa
Uuden sääntelyn kattavuuden kan-
nalta ratkaisevaa on se, mitkä yhteisöt 
Suomessa määritellään PIE-yhteisöiksi.  
Direktiivin mukaan yleisen edun kan-
nalta merkittäviä yhteisöjä ovat julki-
sen kaupankäynnin kohteena olevat 
yhteisöt, luottolaitokset ja vakuutus-
yhtiöt. Näiden lisäksi hallituksen esi-
tyksessä ehdotetaan, että Suomessa 
voitaisiin sektorilainsäädännön kaut-
ta saattaa muitakin yhteisöjä PIE-vaa-
timusten piiriin. 

Aiemmin Suomessa on käytännös-
sä ollut direktiiviä laajempi PIE-yhtei-
sön määritelmä. Se on pitänyt sisällään 
esim. sijoituspalveluyritykset, suuret 
vakuutusyhdistykset ja AB- ja B- elä-
kesäätiöt ja lakisääteistä eläkevakuu-
tustoimintaa harjoittavat eläkekassat. 
On toivottavaa, että Suomessa vielä nyt 
loppumetreillä päästäisiin siihen, että 
uusi PIE-yhteisöjä koskeva byrokratia 
ei koskisi muita kuin niitä, joilta EU 
sitä edellyttää. 

Firmarotaatio pakolliseksi  
PIE-yhteisöissä 
Hallituksen esityksen mukaan suo-
malaisten PIE-yhteisöjen on jatkos-
sa vaihdettava tilintarkastusyhteisöä 
vähintään 20 vuoden välein. Tämä 20 
vuoden maksimiaika edellyttää sitä, 
että tilintarkastus kilpailutetaan en-
simmäisen 10 vuoden jälkeen. Mak-
simiaika voi olla 24 vuotta, mikäli on 
valittu kaksi tilintarkastajaa/tilintar- 
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kastusyhteisöä. Tällaiset ns. joint au-
dit -tarkastukset ovat Suomessa har-
vinaisia. 

Tilintarkastusyhteisön vaihtamisen 
jälkeen tulee olla 4 vuoden jäähdytte-
lyperiodi ennen kuin pois rotatoitu ti-
lintarkastusyhteisö voi tulla valituksi 
uudelleen. Nykyisin tilintarkastuslais-
sa oleva vaatimus PIE-yhteisön päävas-
tuullisen tilintarkastajan (luonnollinen 
henkilö) vaihtamisesta 7 vuoden välein 
säilyy ennallaan. 

Firmarotaatiota koskeva uusi vaa-
timus tulee voimaan eripituisin siir-
tymäajoin riippuen tilintarkastus-
toimeksiannon kestosta kesäkuussa 
2014, jolloin uusi tilintarkastusase-
tus tuli voimaan. Siirtymäsäännöt ovat 
yksityiskohtaiset ja erittäin monimut-
kaiset. Käytännössä  siirtymäsääntö-
jen seurauksena  vuonna 2016 on odo-
tettavissa runsaasti tarjouskilpailuja 
PIE-yhteisöjen vuoden 2017 tilintar-
kastuksista.  

Rajoituksia PIE-yhteisöjen 
hankkimille muille palveluille
Tilintarkastusasetus sisältää luette-
lon ns. kielletyistä palveluista, joita 
PIE-yhteisö ei saa ostaa tilintarkasta-
jaltaan tai saman ketjun jäseniltä. Ra-
joitus koskee myös PIE-yhteisön mää-
räysvallassa olevia EU-alueella toimi-
via konserniyrityksiä ja mahdollista 
emoyhtiötä. Hallituksen esityksessä 
ehdotetaan, että Suomessa hyödynne-
tään asetuksen antama jäsenvaltio-op-
tio ja sallitaan tiettyjen veropalvelui-
den ja arvonmäärityspalveluiden osta-
minen tilintarkastusyhteisöltä määrä-
tyin edellytyksin. 

Arvonmäärityspalveluiden lisäksi 
tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö, 
jossa tilintarkastaja toimii ja sen ketjun 
jäsen, johon tilintarkastaja kuuluu, voi 
kuitenkin tarjota tarkastettavalle yhtei-
sölle ja sen konserniyritykselle veropal-
veluita, kun ne liittyvät: 
 verolomakkeiden täyttämiseen
 julkisten tukien ja verokannusti-

mien yksilöimiseen
 verotarkastuksessa avustamiseen

 välittömien ja välillisten verojen ja 
laskennallisten verojen laskemiseen

 veroneuvontaan. 

Arvonmäärityspalveluita ja veropalve-
luita saa tarjota PIE-tilintarkastusasiak-
kaalle vain, jos niillä ei ole suoraa vai-
kutusta tai niillä on erikseen tai yhdes-
sä vain vähäinen vaikutus tarkastetta-
vaan tilinpäätökseen. Vaikutusten ar-
vioiminen on dokumentoitava ja selos-
tettava tilintarkastajan ns. lisäraportis-
sa tarkastusvaliokunnalle. 

Tilintarkastusasetuksessa kiellet-
tyjä palveluja PIE-tilintarkastusasiak-
kaalle ovat muun muassa palvelut, joi-
hin liittyy osallistuminen tarkastetta-
van yhteisön johtamiseen tai päätök-
sentekoon; 
 kirjanpito sekä kirjanpitoaineiston 

ja tilinpäätöksen laatiminen 
 palkanlaskentapalvelut 
 taloudellisten tietojen laatimiseen 

ja/tai valvontaan liittyvän sisäisen 
valvonnan tai riskienhallinnan me-
nettelyjen suunnittelu ja toteutus 
tai 

 sellaisten tietoteknisten järjestel mien 
suunnittelu ja toteutus, joka koskee 
taloudellisen tiedon käsittelyä 

 oikeudelliset palvelut 
 tarkastettavan yhteisön sisäiseen 

tarkastukseen liittyvät palvelut 
 palvelut, jotka liittyvät tarkastetta-

van asiakkaan rahoitukseen, pää-
omarakenteeseen ja pääoman koh-
dentamiseen sekä sijoitusstrate-
giaan lukuun ottamatta tiettyjen 
varmennuspalveluiden tarjoamista 

 tarkastettavan yhteisön osakkeiden 
myynnin edistäminen, kaupankäyn-
ti tämän osakkeilla tai tämän osak-
keisiin liittyvän merkintäsitoumuk-
sen antaminen sekä 

 tietyt henkilöresursseihin liittyvät 
palvelut kuten organisaatioraken-
teen suunnittelu.

Rajoitukset koskevat  
vain tilintarkastettavia  
PIE-yhteisöjä 
Kiellettyihin palveluihin liittyvät ra-
joitukset koskevat tilintarkastuksen 
kohteena olevaa tilikautta sen alusta 

lähtien tilintarkastuskertomuksen an-
topäivään asti. Kun kyse on taloudellis-
ten tietojen laatimiseen ja/tai valvon-
taan liittyvän sisäisen valvonnan tai 
riskienhallinnan menettelyjen suun-
nittelusta ja toteutuksesta tai sellais-
ten tietoteknisten järjestelmien suun-
nittelusta ja toteutuksesta, joilla käsi-
tellään taloudellisia tietoja, edellyte-
tään riippumattomuutta jo koko tilin-
tarkastettavaa tilikautta edeltäneen ti-
likauden ajalta. 

On tärkeää muistaa, että uudet ra-
joitukset koskevat vain PIE-tilintar-
kastusasiakkaille tarjottavia palvelui-
ta. Jatkossakin tulee edelleen olemaan 
paljon ns. sallittuja palveluita, joita 
tilintarkastusyhteisöt saavat tarjota 
tilintarkastusasiakkaina oleville PIE-
yhteisöille ja etenkin muille tilintar-
kastusasiakkaille. Vuodesta 2020 al-
kaen yleisen edun kannalta merkit-
täviä yhteisöjä koskeville sallituille 
palveluille tulee 70 %:n katto, min-
kä seurauksena PIE-yhteisön sallituis-
ta palveluista tilintarkastusyhteisöl-
leen maksamat palkkiot eivät saa ylit-
tää 70 %:a konsernin kolmen viimei-
sen vuoden tilintarkastuspalkkioiden 
keskiarvosta. 

Sallittujen palvelujen hankintaa 
koskeva 70 %:n katto ei kuitenkaan 
koske sellaisia lausuntoja yms, joita 
lainsäädäntö edellyttää tilintarkasta-
jan antavan. Tilintarkastusvalvonnal-
ta on mahdollista hakea enintään kah-
den tilikauden pituista poikkeuslupaa 
70 % kattoon esimerkiksi yritysjärjes-
telytilanteessa.

Tilintarkastajan raportointi 
uudistuu
Tilintarkastuskertomukset menevät 
tänä vuonna uusiksi ISA 700 -standar-
dimuutosten seurauksena.  Eniten uu-
distuu listattujen yritysten tilintarkas-
tuskertomus, johon tulee sisällyttää se-
lostus tilintarkastuksen kannalta kes-
keisimmistä seikoista (Key Audit Mat-
ters) ja niiden tilintarkastamisesta. Uu-
distettua ISA 700 -standardia tulee so-
veltaa 15.12.2016 tai sen jälkeen päätty-

viltä tilikausilta laadittavien tilinpää-
tösten tilintarkastuksiin.  

Vaatimus antaa ns. key audit mat-
ter -kohdat sisältävä tilintarkastusker-
tomus laajenee EU:n tilintarkastusase-
tuksen kautta koskemaan kaikkia PIE-
yhteisöjä 17.6.2016 alkavilta tilikausil-
ta – eli käytännössä kalenterivuodelta 
2017. Lisäksi tilintarkastajan tulee tili-
kaudesta 2017 alkaen antaa PIE-yhtei-
sölle kirjallisessa muodossa laaja ns. tar-
kastusvaliokunnan lisäraportti, jonka 
sisältöä on määritelty yksityiskohtai-
sesti tilintarkastusasetuksessa.

Toimintakertomus 
tilintarkastuksen ulkopuolelle
Hallituksen esityksessä tilintarkastuk-
sen kohdetta ehdotetaan supistettavan 
siten, että toimintakertomus ei ole jat-
kossa enää tilintarkastuksen kohteena. 
Toimintakertomukselle tehdään kui-
tenkin tiettyjä muita toimenpiteitä. 

Tilintarkastuskertomuksessa on an-
nettava lausunto siitä:
 antaako tilinpäätös noudatetun ti-

linpäätössäännöstön mukaisesti oi-
kean ja riittävän kuvan yhteisön tai 
säätiön toiminnan tuloksesta ja ta-
loudellisesta asemasta 

 onko tilinpäätös laadittu noudate-
tun tilinpäätössäännöstön mukai-
sesti 

 onko toimintakertomus laadittu toi-
mintakertomuksen laatimiseen so-
vellettavien säännösten mukaisesti

 ovatko tilikauden toimintakerto-
muksen ja tilinpäätöksen tiedot yh-
denmukaisia. 

Tilintarkastuskertomuksessa on lisäk-
si todettava, onko tilintarkastaja tilin-
tarkastuksen yhteydessä saamiensa tie-
tojen perusteella havainnut olennaisia 
virheellisyyksiä toimintakertomukses-
sa sekä ilmoitettava näiden virheelli-
syyksien luonteesta. 

Tilintarkastuskertomukseen on 
myös sisällytettävä yhtiökokouksen 
tai muun yhteisön tai säätiön toimie-
limen edellyttämät muut tilintarkas-
tukseen perustuvat lausumat. Tilin-

tarkastuspöytäkirja säilyy käytännössä 
ennallaan. 

Tilintarkastuslakia uudistettaessa 
on keskusteltu myös hallinnon tarkas-
tuksen sisällöstä ja sen tarpeellisuuden 
erillisenä käsitteenään ISA-standardien 
kattaessa nykyisin jo pitkälle ne asiat, 
joita on perinteisesti katsottu olevan ns. 
hallinnon tarkastusta.  Hallituksen esi-
tyksessä ehdotetaan, että työ- ja elinkei-
noministeriö perustaa työryhmän sel-
vittämään asiaa. 

Uusia tehtäviä PIE-yhteisön 
tarkastusvaliokunnalle 
Yleisen edun kannalta merkittävän 
yhteisön tarkastusvaliokunnalle tu-
lee uusia tehtäviä, jotka on sisällytet-
ty osakeyhtiölakiin ja osuuskuntala-
kiin.  Tarkastusvaliokunnan tehtävä-
nä on yhtiön taloudellisen raportoin-
nin ja tarkastuksen osalta seurata ja 
arvioida 
 yhtiön taloudellista raportointijär-

jestelmää 
 sisäisen valvonnan ja tarkastuksen 

sekä riskienhallintajärjestelmien te-
hokkuutta 

 tilintarkastusta ja tilintarkastajan 
riippumattomuutta ja erityisesti 
muiden kuin tilintarkastuspalve-
lujen tarjoamista.

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuu-
luu myös tilintarkastajan valinnan val-
mistelu.

Tarkastusvaliokunnan perustamis-
ta ei ehdoteta Suomessa pakolliseksi 
vaan tehtävät voi myös hoitaa koko 
hallitus tai muu valiokunta. Tarkas-
tusvaliokunnan jäsenistä säädetään, 
että vähintään yhdellä tarkastusva-
liokunnan jäsenellä on oltava lasken-
tatoimen tai tilintarkastuksen asian-
tuntemusta. 

Säännöksiä tilintarkastajan 
toiminnan järjestämisestä 
Hallituksen esitys sisältää työ- ja elin-
keinoministeriön asetuksen, jossa sään-
nellään tilintarkastajan toiminnan jär-
jestämistä. Toiminnan järjestämistä 
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KHT, CIA Tiina 

Torniainen vastaa  

Oy KPMG Ab:ssa laatuun 

ja riskienhallintaan 

liittyvistä toiminnoista.

Veronkiertäjät kuriin  
ja nuhteeseen

On sanottu, että suomalaiset eivät enää 
pääse yhteisymmärrykseen juuri mistään. 
Väite voi pitää pääosin paikkansa, mutta 
ei siltä osin kuin on kysymys suhtautumi-
sesta veron kiertämiseen. Valtakunnasta 
ei löydy sellaista poppoota, joka ei suoral-

ta kädeltä ole valmis tuomitsemaan veronkiertäjiä. 
Nimi vuosien takaa Panama-listalla ja se on menoa. Käsi-

tykset siitä, millainen on tyypillinen veronkiertäjä, saattaa 
toki vaihdella suuresti. Yleensä kait 
veronkiertäjän prototyyppinä pide-
tään suurituloisia, rikkaita ja suuryri-
tyksiä.

Lähtökohtana veronkiertämisen 
totaalityrmäys on oikea. Verojen vält-
tely vääristää kilpailua ja heikentää 
julkistaloutta. Jos yksi kiertää veronsa, 
toinen joutuu sen maksamaan. Mak-
sumiesten oikeus vaatia veronkiertoa 
kuriin on täten perusteltua. Julkista-
louden pelastajaksi jahdista ei kuiten-
kaan ole.

Suurin ongelma, joka kietoutuu veronkiertämisestä käy-
tyyn keskusteluun, koskee käsitystä siitä, mitä kukin tar-
koittaa veronkiertämisellä. Kansan suussa veropetos, veron-
kiertäminen ja verosuunnittelu maistuvat ihan samalta. Asi-
aan edes vähäisen vihkiytynyt näkee näiden ilmiöiden vä-
lillä ratkaisevia eroja. 

Veropetos on rikos, josta kuuluu rangaista. Veronkiertä-
minen taas ei ole lankaan rikos. Se on toimintaa, joka Vero-
hallinnon tai tuomioistuinten taholta lopulta katsotaan toi-
minnaksi, jolla tavoiteltuja veroetuja ei myönnetä. Lopputu-
los saattaa ratketa KHO:ssa äänestyksen 3-2 jälkeen.

Verosuunnittelu puolestaan on toimintaa, jota ilmeisesti 
kaikki suomalaiset harjoittavat muodossa tai toisessa. Koti 
remontoidaan siten, että voidaan hyödyntää kotitalousvä-
hennys. Lapsia avustetaan vähäisin summin useammassa 
erässä, jotta voidaan välttää lahjaverotus. Asunto myydään 
vasta, kun luovutusvoitto on verovapaa. Tässä vain pari esi-
merkkiä tavallisen suomalaisen veronsuunnittelusta, jota 
kait kukaan ei pidä törkeänä. 

Törkeänä ei taideta pitää sitäkään, että Suomen valtio 
on päättänyt perustaa Norjan rajalle alkoholimyymälöitä, 

että norjalaiset voivat harjoittaa verosuunnittelua viinaos-
toissaan. Tätä toki suomalaisetkin tekevät Viron reissuillan.

Verosuunnittelusta on kysymys myös silloin, kun yri-
tys toimii liiketaloudellisin perustein matalan verotuksen 
maassa. Tätä ei enää pidetäkään hyväksyttynä toimintana. 
Monen ajatuksissa vilahtaa jo rikollinen menettely, tai vä-
hintäänkin moraalisesti kyseenalainen toiminta.

Kansan syvien rivien on mahdotonta ymmärtää, mi-
ten monimutkainen ja vaikea asia on mieltää kansainvä-

lisessä verotuksessa tapahtuvaa siir-
tohinnoittelua. Kaikki maat taistele-
vat oikeudesta verottaa viimeiseen asti 
niissä tapahtuvaa yritystoimintaa. Ku-
kaan ei luovu vapaaehtoisesti verotus-
oikeudestaan. Monesti tästä seuraa sa-
man tulon verottaminen useampaan 
kertaan. 

Kaikki ovat herttaisen yksimielisiä 
siitä, että yrityksiä tulisi verottaa aina 
siinä maassa, jossa tulos tehdään. Tä-
hän se yksimielisyys sitten päättyykin. 
Kun avataan keskustelu tulon oikeas-

ta kertymismaasta, riidan siemen on kylvetty hedelmälli-
seen maaperään. Mikä on oikea maa verottamaan tulosta, 
jonka taustalla on Suomessa tehty innovaatio, jota hyödyn-
täen tuote on valmistettu Kiinassa ja myyty saksalaisen ty-
täryhtiön kautta Ruotsissa, kun toiminta on pääosin rahoi-
tettu Hollannissa rekisteröidyn konsernin rahoitusyhtiöstä? 

Arvoketjussa on niin monta osasta, että yhtä oikeaa tapaa 
jakaa tulos on lähes mahdoton tehdä tavalla, joka tulisi suo-
raan hyväksytyksi kaikissa näissä eri maissa. Hyvän pohjan 
tälle työlle antaa OECD:n ohjeistus, mutta sekin antaa usei-
ta eri tulkintavaihtoehtoja.

Suurin pelkoni on, että suomalaiset poliittiset päättäjät 
liian sinisilmäisesti ajavat sellaisia kansainvälisiä ratkaisu-
malleja, jotka syövät pois Suomen oikeutta verottaa yrityk-
siä kansainvälisestä toiminnastaan. Suurimman veropo-
tin keräävät maat, joissa tuote valmistetaan ja kulutetaan.  
Tässä asetelmassa Suomella on heikot kortit kädessä.  

PAULI K. MATTILA

EROTUKSEN VIISARIT

 ”KAIKKI MAAT TAISTELEVAT 
OIKEUDESTA VEROTTAA 
VIIMEISEEN ASTI 
NIISSÄ TAPAHTUVAA 
YRITYSTOIMINTAA.
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koskevat asiat eivät ole asioina varsinai-
sesti uusia, sillä vastaavaa on aiemmin 
sisältynyt kansainväliseen tilintarkasta-
jien /tilintarkastustoimistojen laadun-
valvontaa koskevaan ISQC 1 -standar-
diin, jonka noudattamista esim. TILA:n 
laaduntarkastuksissa on arvioitu. 

Pienyritysten tilintarkastajille anne-
taan uusista vaatimuksista joitain hel-
potuksia, mutta niiden käytännön mer-
kitys voi olla melko vähäinen. Pienyri-
tyksellä viitataan kirjanpitolain 1 lu-
vun 4a §:ssa tarkoitettuihin pienyri-
tyksiin. 

Asetuksen mukaan mm.: 
 tilintarkastajalla on oltava toimin-

tansa järjestämiseen liittyvät toi-
mintaperiaatteet ja toimintatavat 
kirjallisessa muodossa 

 tilintarkastajalla on oltava koko toi-
mintansa laajuuteen ja monimut-
kaisuuteen nähden riittävä tilintar-
kastuksen riskienhallinnan järjestel-
mä ja tiedonkäsittelyjärjestelmien 
tehokkaat valvonta- ja turvajärjes-
telyt, jotka tilintarkastajan on doku-
mentoitava 

 tilintarkastajan on ylläpidettävä ti-
lintarkastustoimintansa laajuuden 
ja monimutkaisuuden kannalta riit-
tävää sisäistä laadunvalvontajärjes-
telmää, jonka toimintaa tilintarkas-
tajan on arvioitava vuosittain 

 muissa kuin pienyritysten tilintar-
kastuksissa yhtenäinen toiminta 
on taattava kaikessa tilintarkasta-
jan toiminnassa. 

Tilintarkastajien 
palkitsemisperiaatteisiin 
rajoituksia 
Toiminnan järjestämistä koskevassa 
asetuksessa rajoitetaan myös tilin-
tarkastajien palkitsemisperiaatteita. 
Asetuksen mukaan palkitsemisen on 
kannustettava tilintarkastuksen laa-
dun varmistamiseen ottaen huomi-
oon tilintarkastajan toiminnan laa-
juus ja monimutkaisuus. Tarkastetta-
van yhteisön tai säätiön muista kuin 
tilintarkastuspalveluista maksama 

määrä ei saa vaikuttaa tilintarkasta-
jan tai muun tilintarkastukseen vai-
kuttavan luonnollisen henkilön suo-
riutumisen arviointiin tai tulospalk-
kauksen määrittämiseen. Tätä rajoi-
tusta ei sovelleta pienyritysten tilin-
tarkastuksiin. 

Tilintarkastuslain 4 luvussa on li-
säksi erityiset kohdat koskien asiakas-
rekisterin pitämistä sekä tilintarkastus-
kansiota. Lain mukaan  
 tilintarkastajan on pidettävä asiakas-

rekisteriä, jonka on sisällettävä kus-
takin tilintarkastusasiakkaasta mm. 
tiedot tilintarkastuksesta perityistä 
palkkioista ja muista palveluista pe-
rityistä palkkioista kullakin asiak-
kaan tilikaudella

 asiakasrekisterissä olevat tilintar-
kastusasiakkaan tiedot on säilytet-
tävä 10 vuotta  

 tilintarkastajan tulee koota tilintar-
kastustehtävää koskevat merkityk-
selliset tiedot ja asiakaskirjat tilin-
tarkastuskansioon, joka on suljetta-
va viimeistään 60 vuorokauden ku-
luttua tilintarkastuskertomuksen 
allekirjoittamisesta. 

Perusteluiden mukaan 60 päivän 
määräaika ei ole aineellisesti olen-
nainen sinänsä ja tilintarkastuksen 
sesonkiluonteisuuden vuoksi määrä-
ajan epäolennaiset, jopa muutamien 
kuukausien mittaiset ylitykset, eivät 
ole säännöksen tavoitteiden kannal-
ta olennaisia. 

Uusia sanktioita 
Hallituksen esitys (luku 10 seuraa-
mukset) sisältää merkittävästi aiem-
paa enemmän erilaisia sanktioita, 
joita tilintarkastuslautakunta voi 
tilintarkastajille määrätä. Aiemmin 
käytössä olleet huomautus, varoitus ja 
hyväksymisen määräaikainen tai pysy-
vä peruuttaminen ovat käytössä jatkos-
sakin. Niiden lisäksi uusia sanktioita 
ovat määräaikainen kielto toimia tilin-
tarkastajana, määräaikainen kielto toi-
mia tilintarkastusyhteisön hallintoeli-
missä sekä seuraamusmaksu. 

Hallituksen esityksen mukaan seu-
raamusmaksu voisi olla enimmillään 
jopa 200 000 euroa ja se voitaisiin mää-
rätä tilintarkastajalle, luonnolliselle 
henkilölle, mikäli hän siirtyy tilintar-
kastusasiakkaansa palvelukseen esim. 
johtotehtäviin tai hallintoelimen jä-
seneksi liian nopeasti rikkoen siirty-
miseen liittyvää ns. jäähdyttelyjak-
soa. Jäähdyttelyjakson ehdotetaan ole-
van vuosi ja PIE-yhteisöjen osalta kak-
si vuotta. Seuraamusmaksua ei kuiten-
kaan saa enää määrätä, jos esitystä tilin-
tarkastuslautakunnalle ei ole tehty vii-
den vuoden kuluessa siitä päivästä, jona 
rikkomus tapahtui.

Voimaantulon aikataulut
Hallituksen esityksen mukaan uusia 
säännöksiä koskien tilintarkastajan 
valintaa ja firmarotaatiota sekä pal-
veluiden ostamista tilintarkastusyh-
teisöltä tulee noudattaa alkaen siitä 
PIE-yhteisön tilikaudesta, joka käyn-
nistyy 17.6.2016 jälkeen, eli yleensä 
tilikauden 2017 alusta. Seuraamuksia 
koskevia säännöksiä sovelletaan tilin-
tarkastajan tekoihin tai laiminlyöntei-
hin, jotka ovat tapahtuneet uudiste-
tun tilintarkastuslain voimaantulon 
jälkeen, eli todennäköisesti 17.6.2016 
alkaen. 

Uusia säännöksiä tilintarkastus-
kansioista, asiakasrekisteristä ja muus-
ta tilintarkastajan toiminnan järjestä-
misestä tulee noudattaa viimeistään  
1.1. 2017.

Tarkastusvaliokuntaa koskevia 
säännöksiä tulee noudattaa viimeis-
tään 1.1.2018 alkaen. 
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Pykäläpilotti
Pykäläpilotin ovat koonneet Janne Lauha (Partner), Jenni Parviainen (Associate) ja  
Paula Tuononen (Associate) Castrén & Snellman Oy:stä.

V erohallinto antoi 27.5.2016 tiedotteen korkeim-
man hallinto-oikeuden päätösten vuoksi. Pää-
töksissä oli kyse ulkomaisen yhtiön Suomen si-
vuliikkeen korkokulujen vähentämisestä. Toi-

sessa päätöksessä katsottiin, ettei osakkeita ja niiden han-
kintaan liittyvää velkaa voitu kohdentaa sivuliikkeelle, ei-
vätkä osakkeiden hankintaan liittyvän velan korot olleet si-
ten vähennyskelpoisia sivuliikkeen verotuksessa. 

Toisessa päätöksessä sivuliikkeen korkokulujen vähen-
nysoikeus evättiin sillä perusteella, että järjestely katsottiin 
veronkiertämiseksi. Verohallinnon tiedotteen mukaan debt 
push down -järjestelyitä voidaan arvioida veronkiertämise-
nä, kun kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät:

1. konsernin sisäinen rahoitus on järjestetty suomalaista 
sivuliikettä tai apuyhtiötä käyttäen

2. järjestelylle on annettu sellainen oikeudellinen muo-
to, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta ja tarkoitusta, ja

3. järjestelyihin on ryhdytty tarkoituksena vapautua suo-
ritettavasta verosta.

O sakeyhtiölain 13 luvun 5 §:n mukaista jakokel-
poisten varojen määrää koskevaa säännöstä on 
muutettu 1.1.2016 lukien siten, että yhtiö saa ja-
kaa vapaan oman pääoman, josta on vähennet-

ty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat sekä 
lisäksi uutena vähennettävänä eränä ”määrä, joka on kehi-
tysmenona merkitty taseeseen kirjanpitolain mukaisesti”. 
Tämän lisäksi varojenjaossa on huomioitava muut osake-
yhtiölain määräykset kuten maksukykyisyystesti. 

S isäpiirisääntely ja tiedonantovelvollisuus muuttu-
vat olennaisesti heinäkuussa markkinoiden vää-
rinkäyttöä koskevan EU-asetuksen (MAR) seu-
rauksena. Suoraan sovellettava EU:n markkinoi-

den väärinkäyttöasetus (596/2014, ”MAR”) tulee velvoitta-
vaksi 3.7.2016 alkaen. Se korvaa suurimmaksi osaksi arvo-
paperimarkkinalain nykyisen jatkuvaa tiedonantovelvolli-
suutta, sisäpiiriasioita ja markkinoiden väärinkäyttöä kos-
kevan sääntelyn. 

MAR-asetus ei muuta olennaisesti käsityksiä siitä, mil-
laista tietoa on pidettävä sisäpiirintietona ja millainen tie-
to on vastaavasti julkistettava jatkuvan tiedonantovelvol-
lisuuden perusteella. Sen sijaan MAR muuttaa Suomessa 
olennaisesti määräyksiä siitä, milloin esimerkiksi listatun 
osakkeen tai joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan on jul-
kistettava tieto ja millaisella menettelyllä julkistamista voi-
daan lykätä. 

Jatkossa sisäpiirintieto on julkistettava mahdollisimman 
pian, jollei liikkeeseenlaskija päätä lykätä julkistamista ni-

Jakokelpoisten varojen määrää 
koskeva muutos osakeyhtiölakiin

EU-asetus muuttaa sisäpiirisääntelyä ja 
tiedonantovelvollisuutta  olennaisesti

menomaisilla perusteilla ja kirjaa ylös tätä päätöstä. Päätök-
sestä ilmoitetaan julkistamisen jälkeen Finanssivalvonnalle. 
Nykyisin sisäpiirihankkeina käsiteltävät asiat tulevat siksi 
jatkossa useimmiten lykkäysmenettelyn piiriin. 

MAR kumoaa velvollisuuden pitää nykyisiä julkisia ja 
yrityskohtaisia sisäpiirirekistereitä. Tämä velvollisuus kor-
vataan sähköisten ja ei-julkisten sisäpiiriluettelojen ylläpi-
tovelvollisuudella sekä johdon ja lähipiirin kauppojen jul-
kistamisvelvollisuudella. Hankekohtaisten sisäpiiriluette-
lojen lisäksi voidaan pitää täydentävää luetteloa pysyvis-
tä sisäpiiriläisistä. 

Liikkeeseenlaskijan hallituksen ja mahdollisen hallin-
toneuvoston jäsenten, toimitusjohtajan sekä muiden ylim-
pään johtoon kuuluvien ja olennaista päätösvaltaa käyttä-
vien henkilöiden kaupat on julkistettava erityisillä pörssi-
tiedotteilla kolmen arkipäivän kuluessa kaupoista. Julkista-
misvelvollisuus koskee myös näiden johtohenkilöiden lähi-
piiriä eli puolisoa, perheenjäseniä sekä määräysvallassa ole-
via yhteisöjä. 

Säännöstä sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1.2016 tai 
sen jälkeen alkavalta tilikaudelta eli useimpien yhtiöiden 
on huomioitava muutos viimeistään keväällä 2017. Osake-
yhtiö saa kuitenkin soveltaa säännöstä jo tilikaudella, joka 
alkaa 1.1.2016 jälkeen. 

VEROHALLINNON UUSIA 
OHJEITA JA KANNANOTTOJA

Yhteisöjen verotus
 Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille (10.5.2016)
 Maatalouden nettovarallisuus tuloverotuksessa 

(4.5.2016) 
 Vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos (29.3.2016).

Yksityishenkilöiden verotus
 Osituksen yhteydessä tapahtuvat omistajanvaihdok-

set ja niihin liittyvä varainsiirtoverotus (25.5.2016) 
 Matkaoppaiden ja matkanjohtajien matka-

kustannusten korvaukset (12.5.2016)
 Kotitalousvähennys (25.4.2016) 
 Lahjojen kumulointi (5.4.2016) 
 Ensin kuolleen puolison tai lesken jälkeisessä 

perintöverotuksessa tarvittavat tiedot (5.4.2016) 
 Palkka ja työkorvaus verotuksessa (4.4.2016). 

Verotusmenettely
 Verohallinnon päätös finanssitilejä koskevasta 

tiedonantovelvollisuudesta (18.5.2016) 
 Verohallinnon ohje Suomen ja Yhdysvaltain 

välistä verotustietojen vaihtoa koskevan FATCA-
sopimuksen soveltamiseksi (2.5.2016) 

 Hallintarekisteröidyn kotimaisen osakeomistuksen 
verotusmenettelystä (25.4.2016).

Verohallinnon tiedote KHO-ratkaisujen 
vaikutuksesta dept push down -järjestelyjen 
korkokulujen vähennysoikeuteen

Tällä hetkellä on vielä epäselvää, laajeneeko lähipiiri ja kaup-
pojen julkistamisvelvollisuus myös sellaisiin yhteisöihin, jois-
sa johtohenkilöllä tai tämän lähipiiriläisellä ei ole määräysval-
taa, mutta joiden hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja hän on. 
Laaja tulkinta olisi hankala esimerkiksi tilanteissa, joissa hen-
kilö on hallituksen jäsen useassa pörssiyhtiössä.

Suomalaiset listayhtiöt joutuvat kautta linjan kamppai-
lemaan saadakseen järjestelmänsä, menettelynsä ja ohjeis-
tuksensa vastaamaan MAR-asetusta ennen heinäkuun mää-
räpäivää. Asetusta on osin täydennetty ja tullaan vielä täy-
dentämään komission asetuksilla ja muulla alemman tasoi-
sella sääntelyllä, joka ei välttämättä valmistu voimaantulo-
päivään mennessä. 

Markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus sisältää epä-
selviä ja tulkinnanvaraisia määräyksiä, ja sen suoraan sovellet-
tavissa kieliversioissa on merkittäviä eroja. Asetus onkin aihe-
uttanut loppukevään aikana huomattavaa päänvaivaa yhtiöis-
sä, jotka ovat laskeneet liikkeeseen listattuja arvopapereita.

Verohallinto toivoo, että yritykset, jotka ovat käyttäneet 
korkojärjestelyjä, ovat oma-aloitteisesti yhteydessä Verohal-
lintoon. Lisäksi Verohallinto suosittelee, että yritykset var-
mistaisivat merkittävien yritysjärjestelyjen tai muiden ve-
roriskejä sisältävien toimiensa verotuskohtelun jo etukä-
teen Verohallinnosta esimerkiksi hakemalla sitovan ennak-
koratkaisun. 
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Läpinäkyvyys eli veroviran-
omaisten oikeus saada tie-
toa konsernin eri yritysten 
toimista ja veronmaksus-
ta on eräs keskeinen keino 

estää veropohjan rapautumista ja voi-
ton siirtämistä matalan verorasituksen 
maihin OECD-maiden ja G20:n yhtei-
sessä BEPS-projektissa. Tätä läpinäky-
vyyttä lisätään ns. maakohtaisella ra-
portoinnilla (Country-by-Country re-
porting), joka tulee osaksi suurimpien 

VEROTUS

– miksi verotietoja on 
raportoitava maakohtaisesti?
Maakohtaista raportointia koskevat muutokset viranomaisten 
välistä automaattista tietojenvaihtoa koskevaan direktiiviin 
hyväksyttiin EU:ssa 25.5.2016 Tämän seurauksena ensimmäiset 
suomalaisia suuryrityksiä koskevat raportit säädetään annettavaksi 
jo kulumassa olevalta tilikaudelta.

MERJA RAUNIO

CbCR

yritysten siirtohinnoitteludokumen-
tointia.

CbCR-raportti on riskityökalu
 OECD:n CbCR on veroviranomaisil-
le annettava raportti, jota viranomais-
ten on tarkoitus käyttää poimiessaan 
yhtiöitä siirtohinnoittelutarkastuksen 
kohteeksi. CbCR-raportti on riskityö-
kalu, jonka tiedot antavat veroviran-
omaiselle viitteitä siitä, tulisiko siirto-
hinnoittelua tutkia tarkemmin. 

Konsernin ylin emoyhtiö antaa do-
kumentin omalle veroviranomaisel-
leen, joka toimittaa raportin edelleen 
konsernin muiden toimintamaiden vi-
ranomaisille. CbCR-raporttia koskevas-
sa ohjeistuksessaan OECD korostaa, et-
tei maakohtaista raporttia voida käyt-
tää siirtohintojen markkinaehtoisuu-
den arvioimiseen, vaan tämä on tehtä-
vä siirtohinnoitteludokumentoinnin 
ja siihen liittyvien lisäselvitysten pe-
rusteella. 
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Maakohtainen raportti 
laadittava jo vuodelta 2016
Suomessa valtiovarainministeriö on 
22.5.2016 julkaissut toisen hallituk-
sen esitysluonnoksen siirtohinnoit-
telun dokumentointia koskeviksi 
muutoksiksi. Esitysluonnoksessa on 
säännökset myös OECD:n ohjeistuk-
sen mukaisesta maakohtaisesta ra-
portoinnista. Luonnoksen mukaan 
ensimmäiset maakohtaiset raportit 
olisi laadittava Suomessa 1.1.2016 tai 

sen jälkeen alkavilta tilikausilta. Hal-
lituksen esitystä eduskunnalle ei ole 
vielä annettu.

Euroopan Unionin neuvosto hyväk-
syi 25.5.2016 maakohtaista raportointia 
koskevat muutokset viranomaisten vä-
listä automaattista tietojenvaihtoa kos-
kevaan direktiiviin (2011/16/EU). Di-
rektiivimuutoksella on tarkoitus var-
mistaa OECD:n CbCR-ohjeistuksen yh-
denmukainen implementointi koko 
EU:n alueella. 

Direktiivin mukaan maakohtaiset 
raportit on vaadittava ensimmäisen 
kerran 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavil-
ta tilikausilta. Näin ollen myös Suomes-
sa ehdotetaan ensimmäiset maakohtai-
set raportit annettavaksi jo kulumassa 
olevalta tilikaudelta.

Suurimpien konsernien 
emoyhtiöiden velvollisuus
Maakohtaisen raportin laatiminen on 
määrätty vain suurimpien yritysten 
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velvollisuudeksi. Raportointivelvolli-
suus koskee vain kansainvälisiä kon-
serneja, joiden konsernitilinpäätöksen 
mukainen liikevaihto raportointivuot-
ta edeltävällä tilikaudella on vähintään 
750 milj. euroa. Siten vuoden 2016 lu-
vut olisi raportoitava, jos konsernin 
liikevaihto vuonna 2015 on ollut 750 
milj. euroa tai enemmän. 

Lähtökohtana on, että konsernin 
ylin emoyhtiö antaa maakohtaisen ra-
portin oman maansa veroviranomaisel-
le, ja muiden maiden veroviranomai-
set saavat raportin emoyhtiön kotival-
tion veroviranomaiselta virka-aputeit-
se. Myös muu konserniyhtiö on velvol-

linen antamaan kotivaltionsa verovi-
ranomaisille maakohtaisen raportin, 
jos emoyhtiö ei ole raportointivelvol-
linen oman maansa lainsäädännön mu-
kaan tai tytäryhtiöiden veroviranomai-
set eivät muusta syystä saa maakohtais-
ta raporttia emoyhtiön kotivaltion vi-
ranomaiselta automaattisen tietojen-
vaihdon kautta. 

Raportointivelvollisuutta 
aikaistettaneen
Suomalaisen emoyhtiön on syytä val-
mistautua laatimaan maakohtainen ra-
portti jo vuodelta 2016.

Raporteista julkisia
Tilinpäätösdirektiivin muutosehdo-
tus tekisi maakohtaisista raporteista 
julkisia. 

Euroopan komissio julkaisi 
12.4.2016 ehdotuksen maakohtaisen 
raportoinnin julkistamisesta tilinpää-
tösdirektiivin (2013/34/EU) muutos-
ehdotuksessa. Ehdotuksen mukaan 
suurimpien konsernien tulisi julkais-
ta maakohtaisia tuloverotietoja inter-
net-sivuillaan. Raportointivelvollisuus 
koskisi konserneja, joiden emoyhtiö on 
EU-maassa, mutta myös muita konser-
neja, jotka harjoittavat toimintaa EU-
alueella olevan tytäryhtiön tai sivuliik-
keen kautta.

Direktiivin muuttamista koskevan 
luonnoksen mukaan raportoitavia ja 
julkaistavia tietoja olisi lyhyt kuvaus 
harjoitetusta liiketoiminnasta, työnte-
kijöiden lukumäärä, liikevaihto, tulos 
ennen veroja, kertyneet verot, makse-
tut verot ja kertyneet voittovarat. Vi-
ranomaiselle jätettävään maakohtai-
seen raporttiin verrattuna eroa olisi esi-
merkiksi tulojen raportoinnissa: CbCR-
raportissa ilmoitetaan tulot riippumat-
ta siitä, sisältyvätkö ne liikevaihtoon 
vai ovatko esimerkiksi muita tuotto-
ja.  Julkaistavassa maakohtaisessa ra-
portissa kuitenkin ilmoitettaisiin net-
toliikevaihto.

Maakohtaiset tiedot ehdotetaan jul-
kaistavaksi EU-maiden osalta maittain, 
ns. veroparatiisimaiden osalta maittain 
sekä muiden EU:n ulkopuolisten mai-
den osalta yhtenä kokonaisuutena. Ns. 
veroparatiisimaista on tarkoitus laatia 
yhteinen lista käytettäväksi kaikissa 
EU-maissa.

Tämä tilinpäätösdirektiivin muu-
toksen luonnos julkistettavasta maa-
kohtaisesta veroraportoinnista on tar-
koitus viimeistellä nopealla aikataulul-
la kesäkuussa. Viimeistelyn ja hyväk-
symisen jälkeen direktiivin määräyk-
set tulisi ottaa kansallisiin säännöksiin 
vuoden kuluessa direktiivin hyväksy-
misestä. Yhtiöissä uusia määräyksiä 
sovellettaisiin niiltä tilikausilta, jotka 
alkavat aikaisintaan vuosi direktiivin 
voimaansaattamisen jälkeen. 

Julkistamisella toivottuja vai 
ei-toivottuja vaikutuksia?
Maakohtaisten raporttien julkisuutta 
ovat vaatineet monet kansalaisjärjes-
töt ja ammattiyhdistykset.  Komissio 
näyttääkin olettavan, että tietojen jul-
kistamisvelvollisuus ja siihen liittyvä 
yleinen valvonta vähentää yritysten 
halukkuutta välttää veronmaksua ja 
varmistaa, että voitot verotetaan siel-
lä, missä ne syntyvät. Yritykset sen si-
jaan pelkäävät verotietojen julkistami-
seen liittyviä kilpailuhaittoja.

Jättävätkö asiakkaat IKEA:n huo-
nekalut hyllyihin ja käyvät ostamas-
sa huonekalut Iskusta, jos maakohtai-
sista raporteista käy ilmi, että IKEA:n 
ostoksista ei kerry yhteisöveroa Suo-
meen lainkaan? Oletettavaa on, että ko-
vin moni kuluttaja ei ole verotiedoista 
kiinnostunut. Huonekaluja hankittaes-
sa ostopäätökseen vaikuttaa varmasti 
enemmänkin mööpelin sopivuus oman 
kodin sisustukseen ja hinta kuin huo-
nekaluliikkeen maksamat verot. 

Samoin viimeksi Starbucksissa käy-
dessäni väkeä riitti jonoksi asti, vaikka 
brändin omistavan yrityksen verosuun-
nittelukuvioita on syytetty aggressiivi-
siksi. Yritysten huolena onkin, että jul-
kaistavat maakohtaisen raportin tiedot 
kiinnostavat lähinnä kilpailijoita, jot-
ka lukevat tiedot tarkasti ja osaavat pa-
himmassa tapauksessa tehdä raporteis-
ta päätelmiä liikesalaisuuksista. 

Entä voiko maakohtaisen rapor-
tin yleisluonteisen tiedon perusteella 
tehdä muita kuin vääriä johtopäätök-
siä? Uhkana on, että läpinäkyvyyden 
tuoman julkisen luottamuksen sijasta 
maakohtainen raportointi lisää pikai-
sesti tehdyistä vääristä tulkinnoista ai-
heutuvaa maineriskiä. Aika varmaa on, 
että tämän riskin välttämiseksi verois-
ta on raportoitava huomattavasti enem-
män kuin maakohtaisen raportin vä-
himmäistiedot. 

Herääkin kysymys, eikö verorapor-
tointi voisi perustua vapaaehtoisuu-
teen ja suosituksiin, jolloin sisältö oli-
si määriteltävissä joustavasti ja yleisöl-
le voitaisiin tuottaa tapauskohtaisesti 
tarkoituksenmukainen tieto. 

OTK VT Merja Raunio 
toimii partnerina 
PricewaterhouseCoopers 
Oy:ssä erikoistumis-
alueinaan siirtohinnoittelu 
ja elinkeinoverotus.

LISÄÄKÖ RAPORTOINTI JULKISEN 
LUOTTAMUKSEN SIJASTA PIKAISESTI 
TEHDYISTÄ VÄÄRISTÄ TULKINNOISTA 
AIHEUTUVAA MAINERISKIÄ?

Mitä tietoja raportoitava? 
Maakohtaisessa raportissa tiedot on ra-
portin nimen mukaisesti raportoitava 
maittain käyttäen yhteenlaskettuja lu-
kuja. OECD:n ohjeistusta noudattaen 
raportoitavat tiedot ovat tulot, voitto 
tai tappio ennen veroja, maksetut tulo-
verot, tilikaudelta kertyneet verot, osa-
kepääoma, kertyneet voittovarat, työn-
tekijöiden lukumäärä sekä aineelliset 
varat. Lisäksi on raportoitava yhtiöt 
maittain sekä ilmoitettava kunkin yh-
tiön pääasiallinen toiminta.

OECD on CbCR-raporttia koskevas-
sa ohjeistuksessaan julkaissut taulukot, 
joita se suosittelee käytettäväksi maa-
kohtaisten tietojen raportoinnissa. Di-
rektiiviin on otettu OECD:n taulukot ja 
niiden täyttöohjeet sellaisenaan.
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Kirjanpitolaki 
– normeista käytäntöön

 Kirjanpitolaki – normeista 
käytäntöön -teos keskittyy 

erityisesti uuteen kirjanpitolakiin. Tämä 
näkyy myös teoksen laajuudessa. 120- si-
vuinen kirja, joka koostuu yhdentoista eri 
kirjoittajan artikkelimaisista kirjoituksista, 

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

on helposti lähestyttävä. Tällainen projek-
ti on aina haastava kirjan yhtenäisyyden 
kannalta. Kustannustoimittaja ja kirjoit-
tajaporukka ovat tehneet hyvää työtä ja 
tässä onnistuneet.

Kirjan kärkenä on ensimmäinen luku, 
joka esittelee oleelliset muutokset uudis-
tetussa kirjanpitolaissa pääpiirteittäin. Iso 
muutos oli pien- ja mikroyrityksen sekä 
konsernin kokorajojen määritelmät ja 
pienen koon perusteella annetut helpo-
tukset. Pien- ja miroyrityksiä, keskikokoi-
sia ja suuryrityksiä sekä konsernitilinpää-
töstä käsitellään laajemmin omissa pää-
luvuissaan.

Virpi Haaramon artikkeli olennaisuu-
desta ja tilinpäätösraportoinnista on aika 
filosofinen. Olennaisuuden perusteella 
arvioidaan tiedon laatua ja riittävyyt-
tä, ja erityisesti sijoituspäätöksentekijän 
kannalta. Käsite on siis tilinpäätösrapor-
toinnin idean kannalta keskeinen ja sik-
si ansaitsee sen merkityksen monipuoli-
sen käsittelyn. 

Haaramon laaja käsittely on tässä 
kirjassa paikallaan. Käsittely tuo hyvin 
esille myös tilinpäätöskäytäntöä ohjaa-
van normiston muodostamiseen liitty-
vän ikuisuushaasteen, mikä liittyy reaa-
li-ilmiöiden ja kielen käsitteiden vastaa-
vuuteen.  

Arvostus- ja jaksotussäännöksiä kirjas-
sa on käsitelty laajimmin. Menettelyt ra-
hoitusvälineiden ja sijoituskiinteistöjen ar-
vostamiseksi käypään arvoon, rahoitus-
leasingin käsittely kirjanpidossa, hankin-
tamenon määrittely ja jaksottaminen, ke-
hittämismenot ja muut aineettomat hyö-
dykkeet sekä pakolliset varaukset saavat 
käsittelyn, jossa uudistusten käsittely on 
keskiössä. 

Teemoittain haetaan vastauksia siihen, 
mistä on kyse, mitä muutoksella ajetaan 
takaa, ja miten se vaikuttaa käytäntöön. 
Pääomalainojen kirjaussäännöksiä on kä-
sitelty omassa luvussaan. Hänelle, jota eri-
tyisesti kiinnostaa uuden kirjanpitolain si-
sältö, on tämän kirjan avulla kätevä hah-
mottaa nimenomaan nämä muutokset ja 
niiden merkitys kirjanpito- ja tilinpäätös-
käytännölle.

Kirjoittajat Virpi Haaramo, Tuomas 
Honkamäki, Henry Kampman,  Katariina 
Kaskimies, Turo Koila, Antti Niemistö, Liisa 
Mäkikangas, Maria Rekola, Jaakko Rönkkö, 
Heidi Vierros,  Erkki Yli-Rantala 
Sarja ST-Akatemia
Kustantaja ST-Akatemia Oy, 2016

Tilinpäättäjän käsikirja

 Kuluvan vuoden alussa voi-
maan tuli uusi kirjanpitola-

ki, joka toi mukanaan monia olennaisia 
muutoksia. Tämän kokoluokan muutos 
on luonut uutta tarvetta seminaareille ja 
koulutustilaisuuksille sekä ammattikirjal-
lisuudelle. Jarmo Leppiniemen vastaus on 
Tilinpäättäjän käsikirjan uudistaminen. 

Kolmas uudistettu painos suositus-
ta tilinpäättäjän käsikirjasta on tuonut 
mukanaan Leppiniemelle kanssakirjai-
lijan. Timo Kaisanlahdella on pitkä ko-
kemus kirjanpitolainsäädännön valmis-
telusta KTM:ssä ja Suomen edustajana 
EU:n tilinpäätösasioiden käsittelyssä. Vii-
me vuodet hän on toiminut puheenjoh-
tajana kirjanpitolautakunnassa ja kirjan-
pitolain uudistustyöryhmässä. Auktori-
teettia ja asiantuntemusta kirjoittajilla 
tästä aiheesta siis riittää.

Selkeästi jäsentyvä ja olennaiseen kes-
kittyvä kirja piirtää ajantasaisen kokonais-
kuvan alkaen kirjanpitovelvollisuudes-
ta käsittäen tuloslaskennan ja tase- erien 
käsittelyn ja päättyen tilinpäätöksen suun-
nitteluun. 

Uuden kirjanpitolain lisäksi kirjoitta-
jat ovat huomioineet viimeisimmät vero-
tuksen muutokset, KILA:n ratkaisut sekä 
uuden tilintarkastuslain. Uskoisinkin tilin-
päättäjän löytävän kirjasta käytännöllisiä 
neuvoja oikeiden ratkaisujen tekemiseen. 
Tämä on hyvä perusteos, jonka uusin pai-
nos kannattaa hankkia kirjahyllyyn. Esitys-
tapa on tarkoituksenmukainen ja painos-
ten myötä hioutunut. Sopivasti kaikkea, 
ytimekkäästi, normeihin viittaillen.

Kirjoittajat Jarmo Leppiniemi,  
Timo Kaisanlahti
Sarja Talentum pro
Kustantaja Talentum Oy, 2016
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ILMESTYMISAJAT VUONNA 2016

3/2016 17.6.2016

4–5/2016 14.10.2016

6/2016 16.12.2016  

Vuosikerta 125,00 € (sis. alv 10 %) 
sisältää veloituksetta lukuoikeuden 
vuonna 2016 Balanssi Online -palveluun. 

Irtonumero 30,00 € (sis. alv 24 %)
www.balanssilehti.fi

Raportointi & hyvä hallinto 

 

ILMESTYMISAJAT VUONNA 2016

2/2016 22.4.2016

3/2016 17.6.2016

4–5/2016 14.10.2016

6/2016 16.12.2016  

Vuosikerta 125,00 € (sis. alv 10 %) 
sisältää veloituksetta lukuoikeuden 
vuonna 2016 Balanssi Online -palveluun. 

Irtonumero 30,00 € (sis. alv 24 %) www.balanssilehti.fi

BALANSSI-lehden asiantuntija-artikkelit ja uutiset nyt entistä 
reaaliaikaisemmin osoitteessa www.balanssionline.fi 

Koekäyttötunnukset ja rekisteröityminen: www.balanssionline.fi
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ja Tilaa!

Jatkuva 12 kk lukuoikeus 125,00 (sis. alv 24 %).

Raportointi & hyvä hallinto  

✂

m  Kestotilaus alkaen

Kestotilaus vuonna 2016 on 125,00 euroa (sis. alv 10 %). 
Tilaus sisältää 5 numeroa ja lukuoikeuden Balanssi Online -palveluun.  

NIMI

OSOITE

Tunnus 5007630

00003 VASTAUSLÄHETYS

Laskutus, ellei sama kuin toimitusosoite

NIMI

OSOITE

/      2016     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 tai Balanssi Online 
-palvelua koskevat tiedustelut ja laskutusta koskevat yhteydenotot 
sähköpostitse osoitteeseen: 

toimitus@balanssilehti.fi 

Muistathan Balanssi-lehden vuosikertatilaajan erikoisedun – 
maksuttoman lukuoikeuden Balanssi Online -palveluun vuonna 2016. 

Lähetä sähköpostiosoitteesi toimitukseen
toimitus@balanssilehti.fi 
ja saat käyttäjätunnukset online-palveluun. 

   www.balanssilehti.fi         www.balanssionline.fi

Jatkuva 12 kk lukuoikeus 125,00 e (sis. alv 24 %)

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Kokorajojen noston myötä kirjanpitolakiuudistus keventää 
tilinpäätöstä kymmenestä yrityksestä yhdeksässä.  Avain helpotuksiin 
on pien- ja mikroyrityksille annettu oma asetus.  
Yksityiskohtaisessa kommentaarissa avaamme uuden asetuksen 
soveltamiskysymykset pykälä pykälältä, jotta lukija voi 
mahdollisimman vaivattomasti nähdä kevennysten merkityksen 
omalle tilinpäätökselleen. 
Jarmo Leppiniemi, Timo Kaisanlahti:  
PIEN- JA MIKROYRITYKSEN TILINPÄÄTÖS 
2016, sh. 110 € – lue diginä tai painettuna

TUTUSTU MYÖS! Jarmo Leppiniemi, Timo Kaisanlahti:  
KIRJANPITOLAKI – KOMMENTAARI 
2016, sh. 120 € – lue diginä tai painettuna

Suuremmallakin  
yrityksellä on nyt  
pienemmät 
tilinpäätösvelvoitteet

210x275_balanssi_pienjamikroyrityksentilinpaatos.indd   1 11.5.2016   10:38:58
BALANSSI_0316_kansi_2016-06-03.indd   2 3.6.2016   14.01
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TEEMANA 

TALOUSHALLINNON 

DIGITALISAATIO

 

• Taloushallinnon palvelut ja           
kokonaisratkaisut

• Palkanlaskenta- ja HR-palvelut

• Asiantuntijapalvelut kansainvälisille 
tytäryhtiöille Suomessa

• Controller- ja konsultointipalvelut

• Automatisoidut prosessit, sähköiset 
työkalut ja arkistot, jotka tehostavat 
ja helpottavat myös tilintarkastajien 
arkea

vsf.myynti@visma.com, p. 010 756 40
visma.fi/taloushallintopalvelut

Luotettavaa kumppanuutta ja saumatonta yhteistyötä
- Visma Services Oy
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