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Saumatonta yhteistyötä 
 
 
Visma Services Oy on luotettava kumppani 
laskennan ja taloudellisen raportoinnin  
tarpeisiin

• Vankka taloushallinnon kokemus ja  
osaaminen 

• Taloushallinnon asiantuntijapalvelut  
kotimaisille yrityksille ja kansainvälisille 
tytäryhtiöille Suomessa 

• Sähköiset työkalut ja arkistot, jotka 
tehostavat ja helpottavat myös 
tilintarkastajien arkea 

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

Eva Wathén: 

Omistajuuden kehittämisellä  
ammattimaisuutta 
perheyhtiöön  

Säätiölain 
uudistus 
loppusuoralla
 35

Tilintarkastajan 
ilmoitus-
velvollisuus
– mistä on kysymys? 
 12, 30



Maan parhaat asiantuntijat palveluksessasi.  
Löydä ajantasaisin  ja analysoitu tieto verotuksesta.
 
Tilaa maksuttomat koekäyttötunnukset: fokus.talentum.fi

Verosuunnittelua 
vai veronkiertoa? 
Fokus 
yritysverotukseen.

Janne Juusela 
OTT, osakas 
Asianajotoimisto Borenius Oy

Autamme ammattilaisia menestymään.
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Vuoden 2014 tilintarkastajatutkinnoissa 
hyväksyttiin 62 uutta tilintarkastajaa. 
Heistä 38 läpäisi KHT-tutkinnon 
ja 24 HTM-tutkinnon. Lisäksi yksi 
HTM-auktorisointi myönnettiin 

kelpoisuuskokeeseen osallistuneelle.  

KHT-tutkinnossa hyväksytyt

Tero Alakörkkö 
Jonna Arte
Kajsa Backas-Heikkilä 
Aurora Blomqvist-Erhama 
Christoffer Granholm 
Peter Granholm
Minna Havia-Niemi
Valtteri Helenius
Eija Kangas
Kimmo Keränen
Mikko Kylliäinen
Suvi Kärnä
Terhi Latvala
Taina Lehtonen
Milja Leino 
Miika Liisanantti 
Mikko Luoma
Ville Malho 
Satu Nieminen 

Markus Nummila 
Tomi Oksanen 
Sanna-Kaisa Pasanen 
Saara Polojärvi 
Marja Pursiainen 
Jussi Ranta-Korpi 
Teemu Rantala 
Saara Reikko 
Milla Ruustamo 
Joni Ruusulaakso
Juha Rötkö
Hanna Salmenhaara 
Jussi Savio 
Jukka Torkkeli 
Kaisa Tulenheimo 
Milja Tuominen 
Antti Tuomola 
Janne Virtanen 
Jari Väisänen 

HTM-tutkinnossa hyväksytyt

Christoffer Aarnio 
Leena Anttila 
Viveka Backman 
Noora Chatta 
Carl Hedlund
Laura Heinonen 
Leif Kaspersson 
Jarno Kilpinen
Kaisa Kokkonen 
Matti Koskelainen  
Jaana Kärkkäinen 
Teemu Laitinen 
Kaisa Lappalainen 
Anne-Mari Manninen 
Markus Mäkelä 

Kati Mäntylä 
Miika Palomäki 
Jussi Pohjaranta 
Sanna Ripatti 
Tiina Räikkönen 
Tomi Sankala 
Kari Wellman
Merja Vihtiälä 
Miikka Ylikangas 

Lisäksi Linda Sandback 
sai HTM-auktorisoinnin 
kelpoisuuskokeen 
läpäistyään. 

Onnittelut
uusille 
tilintarkastajille!

Työ- ja ElinkEinominisTEriön 
(TEM) asettama Kirjanpitolainsäädän-
nön muutokset -työryhmä julkaisi mie-
tintönsä lokakuussa. Kirjanpitolainsää-
dännön muutoksella pannaan täytän-
töön EU:n tilinpäätösdirektiivi, joka 
tuli voimaan kesällä 2013. TEM:n työ-
ryhmän periaatteellisena lähtökohtana 
oli direktiivin mahdollistamien helpo-
tusten hyödyntäminen. Lisäksi kirjan-
pitolain menetelmäsäännöksiin ehdo-
tetaan joitain muutoksia. 

Pienet ensin -periaate 
Työryhmä ehdottaa, että tilinpäätöksen 
laadintaa pienyrityksessä helpotetaan ot-
tamalla käyttöön tilinpäätösdirektiivin 
mahdollistamat poikkeukset mahdol-
lisimman laajasti. Lähes 98 % Suomen 
yrityksistä alittaa ehdotetut pienyrityk-
sen rajat (tase 6 milj. euroa, liikevaihto 12 
milj. euroa ja henkilömäärä 50).

Pienyrityksille ei saa säätää direktiivin 
vaatimukset ylittäviä liitetietovaatimuk-
sia paitsi jos liitetietovaatimuksille on ve-
rotusperusteiset syyt. Työryhmä on poh-
tinut liitetietovaatimuksia oikean ja riit-
tävän kuvan antamisen näkökulmasta ja 
ehdottaa pienyrityksille myös joitakin di-
rektiivin minimivaatimukset ylittäviä lii-
tetietovaatimuksia  kuten tietoja taseen 
ulkopuolisista järjestelyistä sekä liiketoi-
mista intressitahojen kanssa. Pienyrityk-
siltä ei vaadita mm. erittelyä pysyvien vas-
taavien muutoksista tilikauden aikana.

Muita helpotuksia pienyrityksille 
ovat mm., että ne voivat laatia tuloslas-
kelman ja taseen lyhyessä muodossa 
eikä niiden tarvitse laatia toimintaker-
tomusta. Vaikka toimintakertomuksen 
laatimisvelvollisuutta ei ole, tulee pien-
yritysten kuitenkin esittää vastaavia tie-
toja liitetietona, jos se on tarpeen oikean 
ja riittävän kuvan antamiseksi. Pienkon-

Kirjanpitolaki uudistuu 
– pienyrityksille ehdotetaan helpotuksia

sernit vapautetaan konsernitilinpäätök-
sen laadintavelvoitteesta. Myöskään osa-
keyhtiö- tai osuuskuntalain perusteella 
ei jatkossa vaadita pienkonserneja laati-
maan konsernitilinpäätöstä. 

Pien- ja mikroyrityksiä koskevat 
säännökset tuloslaskelma- ja tasekaa-
voista sekä liitetiedoista erotetaan 
omaksi asetuksekseen. Kirjanpitoase-
tus sisältäisi vaatimukset muille kuin 
pien- ja mikroyrityksille.

mikroyrityksille erityisiä 
helpotuksia
Työryhmä ehdottaa, että Suomessa ote-
taan käyttöön direktiivin sallima mik-
royrityssäännöstö, jolloin mikroyri-
tyksille (tase 350 000 euroa, liikevaihto 
700 000 euroa ja henkilömäärä 10) voi-
daan säätää pidemmälle meneviä helpo-
tuksia kuin pienyrityksille. 

Merkittävä mikroyrityksille esitet-
tävä helpotus on ns. ”suojasatamasään-
nös”, mikä tarkoittaa sitä, että mikroyri-
tyksen tilinpäätöksen katsotaan anta-
van oikean ja riittävän kuvan silloin, 
kun tilinpäätöksessä on ilmoitettu lain 
vaatimat seikat. Mikroyrityksen ei tar-
vitse antaa lisätietoja oikean ja riittä-
vän kuvan antamiseksi kuten esimer-
kiksi pienyrityksen. Mikroyritykset saa-
vat laatia tuloslaskelman ja taseen lyhy-
empänä kuin pienyritykset ja niiden on 
esitettävä vähemmän liitetietoja kuin 
pienyritysten. 

”olennaisuus” 
tilinpäätösperiaatteeksi
Direktiivissä olennaisuus on lisätty ti-
linpäätösperiaatteeksi. Kirjanpitolaissa 
olennaisuusperiaate on asetettu täyden-
tämään oikean ja riittävän kuvan anta-
misvelvoitetta. Mm. jaksottamista, ar-
vostamista ja esittämistapaa koskevis-
ta säännöksistä saadaan poiketa, jos 
niiden noudattaminen ei ole olennais-
ta oikean ja riittävän kuvan antamisek-
si. Kaikki liiketapahtumat tulee kuiten-
kin kirjata kirjanpitoon.

lainsäädännön 
jatkovalmistelu
Työryhmän mietintö on lausuntokier-
roksella tammikuun loppuun saakka. 
Hallituksen esitys uudeksi kirjanpito-
lainsäädännöksi on tarkoitus antaa ensi 
keväänä ja lainsäädännön on tarkoitus 
tulla voimaan 20.7.2015 siten, että la-
keja tulee noudattaa ensimmäisen ker-
ran 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavina ti-
likausina.

Mirja Fraktman 
tilintarkastusasiantuntija 
KHT-yhdistys – Föreningen CGR ry
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 Liikaa tai liian vähän
lainsäädänTöTanTErEilla on kuluneen vuoden aikana ollut vilkasta niin si-
säisen tarkastuksen kuin tilintarkastuksenkin saralla. Sekä kuntalain että tilintarkastus-
lain uudistamishankkeiden edetessä on käynyt selväksi, että lainsäätäjän ja ammatti-
kuntien oma käsitys tarkastusfunktioiden yhteiskunnallisesta roolista ei täysin kohtaa.

Tilintarkastajien ja elinkeinoelämän vastustama lakiesitys säännöstenvastaista 
toimintaa koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta viranomaisille on pääkirjoitusta teh-
täessä eduskunnan käsiteltävänä. Tilintarkastajat eivät halua ilmiantajan roolia, kos-
ka heidän käsityksensä mukaan velvoitteella ei ennaltaehkäistä harmaata  taloutta, 
joka pääosin on pesiytynyt yhteiskunnallisista velvoitteistaan laistaviin yrityksiin 
tai tilintarkastusvelvollisuudesta vapautettuihin yhtiöihin. 

Lakisääteistä sisäisen tarkastuksen velvoitetta kuntalakiin ajaneet sisäiset tar-
kastajat puolestaan jäivät esityksineen vaille vastakaikua kuntalain kokonaisuu-
distuksen valmistelussa. Konserninäkökulmaa johtamisessa ja taloudenpidossa ko-
rostava hallituksen esitys uudeksi kuntalaiksi ei avaa ovea lakisääteiselle sisäisel-
le tarkastukselle.

Velvoite olisi kuitenkin antanut vahvan ammattimaisen selkänojan uudistuksen 
keskeisten tavoitteiden, mm. konsernivalvonnan sekä hallinnon ja toi-
mintatapojen avoimuuden edistämiselle sekä omistajaohjauksen ja 
hyvän hallinnon kehittämiselle kuntakonserneissa.

Entinen Espoon kaupungin johtaja Marketta Kokkonen ar-
vioi Boardview-lehdessä (3/2013), että kuntien omistamien noin 
200 liikelaitoksen ja 2 000 yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto olisi 
10 miljardin euron luokkaa. Kansantalouden näkökulmasta olisi-
kin ollut ryhdikästä ja perusteltua nostaa sisäisen tarkastuksen 
asema lakisääteiselle tasolle, minkä seurauksena kuntakonser-
nien toimintaan liittyvien riskien arviointi olisi kautta kunta-
kentän saatettu riippumattomien ja ammatillisten standardien 
mukaisesti toimivien asiantuntijoiden käsiin.  

Työsarkaa riittää myös kuntasektorin compliance-ajattelussa 
ja eettisessä kulttuurissa kuten laajaa julkisuutta saaneet Espoon 
kaupungin huvivenesatamaan ja Kittilän kuntaan liittyvät tapa-
ukset viestivät. Sisäisen tarkastuksen parissa pitkään toimineet 
tietävät, että valtaosa kunnissakin tapahtuvista väärinkäytöksis-
tä ja lakirikkomuksista jää median ”parrasvalojen” ulkopuolelle. 

Uutiskynnyksen ylittäneet tapaukset ovatkin aina muistu-
tus asianmukaisten valvontajärjestelmien välttämättömyydes-
tä erikokoisissa organisaatioissa. Epäeettistä käyttäytymistä voi-
daan torjua mm. resurssoimalla sisäinen tarkastus kunnan toi-
minnan laajuuden ja monialaisuuden mukaisesti. 

Kuntapäättäjille toivoisi pitkänäköisyyttä hyödyntää kunta-
sektorin ohjaus- ja valvontajärjestelmien kehittämisessä määrä-
tietoisesti proaktiivista sisäisen tarkastuksen toimintoa, vaikka 
lainsäädäntö ei sitä jatkossakaan edellytä.

Rauhallista joulua! 

Tulossa!Edward Andersson, Seppo Penttilä 
Elinkeinoverolain kommentaari 
Luotettava, kattava ja ajantasainen kokonaisesitys elinkeinoverolainsäädän-
nöstä – yritysverotuksen klassikko. 
Teoksessa on huomioitu yritysverotuksen ja muut verolainsäädännön muu-
tokset, kuten korkomenojen vähennysoikeuden rajoittaminen ja osinkovero-
tusta ja osakeyhtiön varojenjakoa koskevat uudet säännökset. Yritysverotusta 
koskeva runsas uusi oikeuskäytäntö on otettu niin ikään huomioon.
Kysymyksessä on ajantasainen uudistettu painos teoksesta, joka on ollut 
1960-luvun lopusta lähtien verotuksen asiantuntijoiden käyttämä keskeisin 
yritysverotuksen tietolähde.
Marraskuu 2014, 14., uud. p., 957 sivua, sh. 120 €

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Jarmo Leppiniemi, Risto Walden
Tilinpäätös- ja verosuunnittelu
Teos auttaa näkemään kirjanpidon ja verotuksen yhtymäkohdat sekä lainsäädännön sallimat 
mahdollisuudet yrityksen verosuunnittelussa. Siinä havainnollistetaan mm. miten vaihtoehtoisten 
investointi- ja rahoituspäätösten verotuksellista edullisuutta voidaan vertailla ja miten vaihtoehto-
jen väliset euromääräiset erot voidaan selvittää. 
2014, 12., uud. p., 544 sivua, sh. 83,60 €

Antti Hannula, Matti Kari, Tia Mäki 
Osakeyhtiön hallituksen ja johdon vastuu
Teos käsittelee osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja johdon vastuuta ja siinä käydään läpi tilanteet, 
joissa vastuu syntyy, huolellisuuden arviointi vastuutilanteissa, korvausvastuun rajoitukset sekä 
ennalta varautuminen.
Ilm. joulukuu 2014, n. 300 sivua, sh. 84,40 €

Asiaa ammattikäyttöön
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Professionaalisuutta
 perheyhtiöön
– On tärkeää, että omistajilla on selkeät roolit ja vahva 
visio yrityksen kehittämisestä, sanoo puunjalostusyhtiö 
Koskisen omistajiin kuuluva Eva Wathén.

– Perheyhtiön omistaja-
ohjauksen kehittämisessä 
kyse on yhteisten peli-
sääntöjen rakentamisesta, 
toteaa Eva Wathén.
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koskisEn oy:n pääkonttorin ikku-
nasta Kärkölän Järvelässä avautuu näky-
mä puupinojen täyttämälle teollisuusalu-
eelle. Kuormaajat siirtävät tukkeja kuljet-
timille, joista ne katoavat sahan, vaneri-
tehtaan ja lastulevytehtaan uumeniin. 

sukupolvenvaihdos vauhditti 
suomeen paluuta
Tämä on mekaaniseen puuteollisuu-
teen keskittyvä perheyritys, jonka kol-
mannen polven omistajiin Eva Wat-
hén kuuluu veljiensä Markku ja Kari 
Koskisen kanssa.

Wathénille yhtiö ja sen työntekijät tu-
livat tutuiksi jo kouluaikoina 1980-luvul-
la. Kesät kuluivat muun muassa lähettinä.

Wathénin tie vei kuitenkin aluksi 
hotelli- ja ravintola-alalle ulkomaille. 
Vuonna 1993 hän palasi perheyhtiöön ja 
veti seuraavat 15 vuotta Koskisen Skan-
dinavian-myyntikonttoria Göteborgissa. 
Keskusteluja sukupolvenvaihdoksesta 
käytiin useita vuosia. Niiden myötä hän 
alkoi suunnitella muuttoa perheineen 
takaisin Suomeen vuonna 2007.

Suunnitelmat sukupolvenvaihdok-
sesta olivat valmiina ja niiden täytän-
töönpano oli alkanut, kun isä Kalevi Kos-
kinen kuoli äkillisesti samana vuonna.

– Onneksi meillä oli jo tuolloin val-
miina isän kanssa tehty selvä suunnitel-
ma siitä, miten asioita vietäisiin eteen-
päin. Oli kovin valitettavaa, että hän me-
nehtyi juuri siinä vaiheessa, kun hallin-
toa alettiin saattaa hieman eri muotoon. 

omistajien roolit selviksi 
Suunnitelman myötä sisarukset olivat 
yksimielisiä siitä, miten yhtiötä tulisi 
kehittää.

– Halusimme lähteä viemään yhtiön 
johtamista ja omistajaohjausta entistä 
ammattimaisempaan suuntaan.

Erityisen tarkkaan sisarukset halusi-
vat miettiä, missä perhesuhteisiin, omis-
tajuuteen ja liiketoimintaan liittyvät ky-
symykset käsitellään. Wathénin mieles-
tä on tärkeää, että perheyhtiön omistajat 
ymmärtävät keskinäiset roolinsa. 

– Muuten hatut menevät sekaisin, 
mikä johtaa helposti konflikteihin ja 
väärinkäsityksiin, kun asioita saatetaan 
käsitellään väärään aikaan, väärässä pai-
kassa ja väärin perustein.

Wathénin mukaan kyse on kaikes-
sa yksinkertaisuudessaan yhteisten pe-
lisääntöjen rakentamisesta. 

– Jokainen haluaa itselleen selkeän 
toimenkuvan omassa työssään. Pelisään-

nöt ovat tärkeä myös muulle organisaa-
tiolle, jotta kaikki tietävät, miten asiat 
on järjestetty.

johtamismallin hiominen vei 
aikansa
Eva Wathén sanoo, että ensimmäi-
set yhteiset vastuuvuodet eivät olleet 
kaikkein helpoimpia. Isän kuoleman 
jälkeen murenivat markkinat, kun fi-
nanssikriisin jälkeinen taantuma iski 
täysillä myös puutuotteiden kysyntään.

– Vuonna 2009 liikevaihtomme pu-
tosi lähes 40 prosenttia. Se on paljon pää-
omavaltaisella alalla.

Samana vuonna sisarukset perustivat 
omistajaneuvoston omistajuuteen liitty-
vien asioiden käsittelyyn. Samalla laadit-
tiin osakassopimukset ja yhteinen omis-
tajatahto, johon muun muassa kirjattiin 
omistajien näkemys yhtiön pitkän aika-
välin tavoitteista ja riskinottohalusta.

– Se oli ulos tullessaan arvostettu pa-
peri. Etenkin ulkopuolisille hallituksen 
jäsenille siitä on hyötyä, kun he pysty-
vät peilaamaan omistajien tahtoa yhti-
ön strategiaan.

Sittemmin sisarukset ovat toimi-
neet konsernin johdossa eri tehtävissä 
ja vaihtaneet välillä rooleja keskenään. 
Johtotehtävissä on hyödynnetty myös 
ulkopuolisia ammattilaisia. 

Elokuussa konsernin hallintomallia 
muutettiin niin, että hallitustyöskente-
lyn pääpaino siirtyi Koskisen Oy:stä sen 
emoyhtiölle Koskitukki Oy:lle.

Hallituksessa on kolmen pääomista-
jan lisäksi neljä ulkopuolista jäsentä. Hal-
lituksen puheenjohtaja on pitkän uran 
rahoitusalalla tehnyt Markku pohjola. 
Kolmella sisaruksella on konsernissa hal-
litusjäsenyyden lisäksi toinenkin rooli. 
Kari Koskisen vastuulla on Venäjän toi-
mintojen kehittäminen. Markku Koski-
nen vastaa konsernijohtajana operatiivi-
sesta toiminnasta. Eva Wathénille kuu-
luvat yhteiskuntavastuu- ja brändiasiat.

hallitukseen ulkopuolista 
osaamista
Yksi osa entistä ammattimaisempaa 
otetta ovat olleet perheen ulkopuoliset 
hallituksen jäsenet.

– He tarjoavat ulkopuolista näkemys-
tä ja erityisosaamista, jota meiltä puut-
tuu. 

Wathénin mukaan ulkopuoliset hal-
lituksen jäsenet valitaan sen mukaan, 
millaista osaamista yhtiö kulloinkin 
tarvitsee. 

– Joka vuosi käymme keskustelun, 
vastaako hallituksen koostumus liike-
toiminnan ja toimintaympäristön vaa-
timuksia. Tarvittaessa teemme muu-
toksia.

Perheyhtiöiden johtamisote 
ammattimaistunut
Hallitus kokoontuu yleensä kahdeksan 
kertaa vuodessa. Valiokuntia tai työryh-
miä ei ole ainakaan toistaiseksi nähty 
tarpeellisiksi. 

– Päätökset pyritään tekemään mah-
dollisimman hyvin koottujen fakto-
jen perusteella. Vaikeimmissa asioissa 
olemme käyttäneet tukena ulkopuo-
listen asiantuntijoiden lausuntoja, Eva 
Wathén kertoo.

PwC:n perheyrityksille tekemä kan-
sainvälinen selvitys kertoo, että yrittä-
jäperheen jäsenillä olisi opittavaa sii-
nä, kuinka olla hyvä ja tehokas omista-
ja. Selvitys suosittelee entistä tarkem-
pia menettelytapoja omistajien ja joh-
don välille sekä ammattimaisempaa 
otetta perheen ja yrityksen väliseen 
suhteeseen.

Perheyritysten liitossa aktiivisesti 
toimiva Wathén tunnistaa näitä piirtei-
tä myös Suomessa. Tosin hän sanoo, että 
perheyrityksissä on tehty viime vuosina 
paljon töitä johtamismallien ja omista-
jaohjauksen kehittämisessä.

– Perheyritysten toimintaan on tul-
lut selvästi lisää ammattimaista otetta. 
Arvostus perheyrityksiä kohtaan on ol-
lut nousujohteista.

Vastuullisuus korostuu 
jatkossa
Koskisen-konsernin taloushallinnos-
sa työskentelee yhdeksän työntekijää. 
Työn tueksi on laadittu taloushallinnon 
käsikirja, jossa hyödynnetään pörssiyh-
tiöiden raportointisäännöksiä soveltu-
vin osin.

– Tavoitteena on byrokratian mini-
mointi. Luulemme, että olemme kette-
rämpiä tekemään päätöksiä kuin lista-
yhtiöt, koska säännökset eivät sido mei-
tä yhtä tiukasti.

Wathén uskoo, että yhteiskuntavas-
tuuasiat nousevat jatkossa entistä koros-
tetummin esille.

– Emme ole listattu yhtiö, mutta jos-
sakin vaiheessa vastuullisuusasioiden 
raportointi tulee talousraportoinnin 
ohella pakolliseksi myös meille. Sik-
si haluamme olla asiassa proaktiivisia.

Wathénin mielestä on luonnollista, 
että perheyhtiö tuo vastuullista toimin-
taansa korostetusti esille. Se on yhtiön 
brändin ydintä.

– Olemme toimineet vastuullises-
ti yli 100 vuotta, mutta emme ole ehkä 
sitä viestineet riittävästi. 

Wathénin mukaan tavoitteena on 
ryhtyä noudattamaan vapaaehtoista 
ISO26000 -yhteiskuntastandardia. Hän 
on tutustunut myös lähinnä listayhtiöil-
le tarkoitettuun Global Reporting Initia-
tive -raportointijärjestelmään.

– GRI palvelee hyvin pääasiassa si-
joittajapiirejä ja siinä on paljon yhtymä-
kohtia ISO26000:n kanssa. Todennäköi-
sesti hyödynnämme soveltuvin osin mo-
lempia omiin tarpeisiimme. 

Wathénin mukaan keskeistä on miet-
tiä, mitkä osa-alueet liittyvät olennaisesti 
yhtiön liiketoimintaan ja mikä on sidos-
ryhmille tärkeää.

Suunnitteilla on myös code of  
conduct, eettinen ohjeistus kaikille 
työntekijöille. Siitä on Wathénin mu-
kaan apua etenkin esimiestyössä ja ar-
vojen jalkauttamisessa

maltillista riskinottoa
Perheyhtiöt ovat tyypillisesti maltilli-
sia riskinottajia. Se pätee myös Koski-
sen toimintatapaan.

– Toisaalta on uskallettava ottaa ris-
kejäkin. Jos ei kasva, näivettyy. Viime 
vuosien tiukka taloustilanne ei ole an-
tanut myöten isoihin investointeihin, 
mutta nyt on tunnelin päässä valoa. 

Vuonna 2013 Koskisen Oy -konser-
nin liikevaihto oli 220 miljoonaa euroa 
ja henkilöstömäärä 922. Lokakuussa saa-

tiin lastulevytehtaan uuden puristinlin-
jan investointi päätökseen. Investoinnin 
kokonaisarvo oli noin neljä miljoonaa 
euroa. Vanerin, viilun, lastulevyn ja sa-
hatavaran ohella Koskisen tuotevalikoi-
maan kuuluvat rakennuskomponentit 
ja Herrala-valmistalot. 

Järvelän lisäksi yhtiöllä on tuotan-
tolaitos Hirvensalmella ja Vierumäellä.

Tuotteista iso osa menee suoraan 
teollisille loppukäyttäjille, esimerkiksi 
rakennus-, kuljetusväline- ja puusepän-
teollisuuteen. 

Venäjä on haasteellinen
Lähes 60 prosenttia tuotannosta me-
nee vientiin, jossa Euroopan ulkopuo-
listen markkinoiden merkitys on koko 
ajan kasvamassa. Kasvollinen omista-
juus on Eva Wathénin mielestä keskei-
nen kilpailuvaltti.

– Meillä on asiakkaina paljon saman-
laisia perheyrityksiä, joiden kanssa on 
pitkät asiakassuhteet. Kasvollisen omis-
tajuuden tulee näkyä oikeasti asiakkaan 
arjessa. Siksi pyrin tapaamaan mahdol-
lisimman paljon asiakkaita.

Venäjällä konsernilla on tytäryhtiö 
Vologdan läänissä Pietarista itään. 

– Aloitimme Venäjällä sahaustoimin-
not juuri ennen finanssikriisiä vuonna 
2008, kun suhdanteet olivat korkeim-
millaan. Toiminnan alku on ollut haas-
teellista, mutta viime aikoina tilanne on 
alkanut korjaantua.

Wathén sanoo, että Venäjän talou-
den pysähtyminen ja Ukrainan tilan-
teen tuoma epävarmuus vaikeuttavat 
toimintaympäristöä entisestään. 

– Venäjä ei ole ollut helppo, mutta 
tuskin se on helppo kenellekään. Venä-
jän liiketoimintoja koskevien päätös-
ten tekeminen on nyt erityisen hanka-
laa, koska maali on liikkuva. 

 ”VASTUULLISUUS ON 
PERHEyHTIöN BRäNDIN 
yDINTä.

– Perheyrityksissä on tehty 
viime vuosina paljon töitä 
johtamismallien ja omista-
jaohjauksen kehittämisessä, 
Eva Wathén sanoo.
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Voisiko kampaaja leikata asiakkaiden-
sa hiuksia itsenäisyyspäivänä ilman 200 
euron arvoista erillistä lupaa? Entä voi-
taisiinko suomalaisilla marjatiloilla sal-
lia marjojen myynti litramitoilla ilman, 
että aluehallintoviraston edustajat käyvät 

tilalla tarkastamassa mittausvaa’an ja rajoittavat litrami-
toilla myyntiä, koska myynnin pitää tapahtua kiloissa?

Ja voisiko tilintarkastaja myös tulevaisuudessa keskit-
tyä tärkeään työhönsä taloudellisen tiedon luotettavuu-
den varmentajana ilman, että pitäisi 
miettiä, tulisiko hänen tehdä viran-
omaisille ilmoitus säännösten vastai-
sista poikkeamista tarkastamassaan 
yrityksessä?

Byrokratia tarkoittaa organisaatioi-
ta, toimenpiteitä, protokollia ja sään-
telyä, jolla jotakin toimintaa määrä-
tään ja suoritetaan. Sitä esiintyy tyy-
pillisimmin hallinnossa sekä suuris-
sa organisaatioissa. Byrokratia miel-
letään usein samaksi asiaksi kuin vir-
kavalta. Sana ”byrokratia” on oikeas-
taan neutraali, mutta aiheellisestikin sitä usein käytetään 
kielteisessä merkityksessä.

Lainsäädäntöä ja normeja tarvitaan, koska niiden tarkoi-
tus on suojata ihmisiä. Hallintoa ei kuitenkaan tarvittaisi 
niin paljon, mikäli hyvän toiminnan arvot ja periaatteet 
aina toteutuisivat käytännössä. Näin ei kuitenkaan tapah-
du, minkä seurauksena jäykät ja liialliset säädökset ovat 
usein muuttuneet järkevän toiminnan esteeksi.

Suomessa ollaan laajalti yhtä mieltä, että olemme men-
neet liian pitkälle sääntelyssä: normeja ja byrokratiaa on 
purettava ja käytäntöjä tehtävä joustavammiksi.

Ensimmäiseksi tulee luopua uusista hallinnollista taak-
kaa lisäävistä hankkeista, joihin mm. tilintarkastajan il-
moitusvelvollisuutta koskeva hallituksen esityskin kuu-
luu.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa työskennel-
lessäni oli maatalous- ja rakennepolitiikassa keskeisenä ta-
voitteena byrokratian keventäminen ja säädösten yksin-
kertaistaminen. Tuloksiakin saavutettiin, mutta ei paljoa. 

Olavi ala-Nissilä

Turha byrokratia 
kuuluu silppuriin

 ”ENSIMMäISEKSI TULEE 
LUOPUA UUSISTA 
HALLINNOLLISTA 
TAAKKA LISääVISTä 
HANKKEISTA. 

Toisinaan EU-komissiosta saatiin selväpiirteisiä esityksiä, 
jotka sitten monimutkaistuivat huomattavasti jäsenmai-
den vaatiessa omien erityispiirteidensä huomioonottamis-
ta säädöksissä. Ja kotimaassa säädöksiä saatetaan kuorrut-
taa vielä kansallisilla lisävaatimuksilla.

EU-Komissiossa nyt puheenjohtaja junckerin  oikea 
käsi ja ensimmäinen varapuheenjohtaja on entinen Hol-
lannin ulkoministeri Frans Timmermans vastuualuee-
naan nimenomaan parempi sääntely. Hän voi puuttua 
kaikkien komissaarien työhön tässä tarkoituksessa. Mi-

nisteri sanni Grahn-Laasonen on 
potkaissut vauhtia turhan hallinnon 
karsintaan.  Puheenjohtaja juha sipi-
lä esitti 101 konkreettista keventämis-
ehdotusta. Hallinnollisen taakan kar-
simiselle on kautta poliittisen kentän 
nyt otollinen maaperä. Tässä muuta-
mia viimeaikaisia aloitteita.

Aloittavan yrittäjän pitää saada ne-
tistä Y-tunnus sekä pääsy ennakonpe-
rintä- ja alv-rekisteriin ilmoitusmenet-
telyllä.  Mikroyrittäjien kirjanpito on 
mahdollistettava tiliotepohjaisesti. Ir-

tisanomiskorvausta tulee voida hyödyntää aloittavan yrit-
täjän alkupääomana ja ansiosidonnaista työttömyyspäivä-
rahaa määräaikaisena starttirahana.

Yrittäjän arkea leimaa mittava paperisota. Kuitenkin 
Suomi nousee vain työllä ja yrittäjyydellä, joten yrittämi-
sen ja työn esteitä on konkreettisesti purettava. Suomalai-
set virkamiehet ja julkisen sektorin työntekijät ovat osaa-
vaa väkeä, joten heidänkin etunsa on, että turhaa byrokra-
tiaa karsitaan. Heidän työpanoksensa ja osaamisensa pitää 
kohdistaa  kansalaisten hyvinvointia ja elinkeinoelämän 
menestystä edistävään toimintaan.

Myös yksittäisen kansalaisen arkipäivää hankaloitta-
vaa byrokratiaa pitää vähentää. Sekä kodeissa että yrityk-
sissä osataan päättää ihan itse monista asioista ilman, että 
yhteiskunta sääntelee jokaista yksityiskohtaa. Byrokrati-
an ja sääntelyn purkutalkoot  edistävät voimavarojemme 
järkevää hyödyntämistä, jolloin taloudellisesti tiukkoina-
kin aikoina voidaan keskittyä hyvinvointiyhteiskunnan 
alasajamisen sijasta sen kehittämiseen. 

 

EduskunnallE lokakuun loppu-
puolella annettu hallituksen esitys ti-
lintarkastuslain muutoksesta on eden-
nyt nopeassa aikataulussa talousvalio-
kunnan käsittelyyn. Tilintarkastuslain 
muutoksen on tarkoitus astua voimaan 
jo 1.1.2015.

 
onko hanke näillä näkymin ete-
nemässä TEM:n asettamassa aika-
taulussa, KHT-yhdistyksen toimin-
nanjohtaja sanna Alakare?
– Marraskuussa järjestetyssä talousva-
liokunnan kuulemisessa hanketta kri-
tisoitiin laajasti niin elinkeinoelämän 
kuin ministeriöidenkin taholta. Ensi-
sijainen tavoitteemme on, että säädök-
sestä luovutaan, koska hallitusohjel-
maan kirjattu, harmaan talouden tor-
jumiseksi käynnistetty sääntelyhan-
ke ei vaikuta vilpillisesti toimivien ja 
säännöksistä piittaamattomien yritys-
ten toimintaan. 

 
Millaisia yhteisöjä ilmoitusvelvol-
lisuuspykälä koskee? 
– Se koskisi kaikkien yhteisöjen tilin-
tarkastuksia toisin kuin EU-asetus, jos-
sa ilmoitusvelvollisuus on rajattu kos-
kemaan ainoastaan yleisen edun kan-
nalta merkittävien yhteisöjen tarkas-
tuksia. Ei ole mitenkään perusteltavis-
sa, että Suomessa tarvittaisiin EU-sään-
telyä tiukempia pykäliä, koska meillä 
talousrikollisuutta ei tiettävästi ole 
sen enempää kuin muissakaan EU-
maissa. Ilmoitusvelvollisuus ei pure 
harmaan talouden kipukohtiin, mut-
ta toteutuessaan se kyllä lisää rehelli-

Ilmoitusvelvollisuuspykälät 
vastatuulessa

sesti toimivien yritysten hallinnollis-
ta taakkaa.

 
Millaisin keinoin harmaan talou-
den ongelmiin parhaiten päästäi-
siin kiinni?
– Tiivistämällä viranomaisten välistä 
yhteistyötä ja tietojenvaihtoa sekä hyö-
dyntämällä tehokkaammin tilintarkas-
tajan raportointia. Patentti- ja rekisteri-
hallituksen tulisi yhdessä verottajan 
kanssa luoda seurantajärjestelmä, jon-
ka avulla valvottaisiin, että yhteisö va-
litsee lain niin edellyttäessä tilintar-
kastajan ja että tilinpäätösasiakir-
jat toimitetaan oikea-aikaisesti. 
Voitaisiin myös harkita sank-
tioita velvoitteiden noudat-
tamisen tehostamiseksi sekä 
esimerkiksi verotarkastuk-
set voitaisiin kohdentaa näi-
hin yrityksiin. 

Mikä on suurin haas-
te, mikäli ilmoitus-
velvollisuutta koske-
va lakimuutos astuu 
voimaan heti tammi-
kuussa, toiminnan-
johtaja sanna Alakare? 
– Kannamme huolta siitä, 
miten yrityksiä ja tilintar-
kastajia  pystytään perehdyt-
tämään  näin epärealistisessa ai-
kataulussa  uuteen säänte-
lyyn. Tilintarkastuksella 
on luonnostaan harmaata 
taloutta ennalta ehkäise-
vä vaikutus, mutta tämä 

myönteinen ohjausvaikutus saatetaan 
menettää, jos tilintarkastajalle asete-
taan tällainen velvoite raportoida vi-
ranomaisille. Haasteellista yrityksille 
on uuden velvoitteen mukaisten me-
nettelytapojen luominen ja siten hal-
linnollisen taakan lisääntyminen. Mei-
tä mietityttää myös se, millaisia välit-
tömiä vaikutuksia ilmoitusvelvollisuu-
della toteutuessaan on niin tilintarkas-
tustyöhön kuin tilintarkastajan rapor-
tointiin. 

TEKSTI  ///  Tarja sViili   KUVA  ///  olli häkämiEs



TILINTARKASTAJAPÄIVÄ 2015   
    
OHJELMA

8.30  Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30  Päivän avaus
         Yhdistyksen puheenjohtaja Eija Niemi-Nikkola

9.40  Kokemuksia rakentamisen uudesta tiedonanto-   
               velvollisuudesta
          Ylitarkastaja Sari Wulff, Verohallinto

10.10  RAY-avustusten tarkastus – uusi raportointi
            Tilintarkastajille tuotettu uusi ohje ja raporttimalli
            Valvontapäällikkö, HTM Kristian Seemer, RAY

10.50  Tauko

11.05  Asunto-osakeyhtiöiden tyypillisimmät riita- 
               tapaukset  
            Toimitusjohtaja, OTK Helena Kinnunen, 
 Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

 Kommenttipuheenvuoro tilintarkastajan näkö- 
               kulmasta
 HTM Jari Etelämaa, Tilintarkastus J. Etelämaa Oy

12.00  Lounas

13.00  Audit Standard for SME’s
           Secretary General Jens Röder, NRF 

 Kommenttipuheenvuoro 

13.30  Laaduntarkastusten nykytila 
            Laatujaoston puheenjohtaja Manne Airaksinen

14.00   Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus säännös - 
               ten ja määräysten vastaisuuksista 
            Tilintarkastuslain vireillä oleva muutos
            Johtava asiantuntija, VTM Matti Rinne, 
               DHS Audit Partners Oy 

14.30  Iltapäiväkahvi

15.00  Väärinkäytösten havainnointi  
               – edeltävät tunnusmerkit
            OTM, KTM Palvelualueen johtaja Tytti Saarinen,  
                RSM Auditsum Oy

16.00  Mukautetut tilintarkastuskertomukset
              Johtava asiantuntija Riitta Ylipiha, TILAn  
               Laadunvarmistus

16.30  Koulutuspäivän päätös

16.30-19.00 Cocktail–tilaisuus

Ajat ovat viitteellisiä. Pidätämme oikeuden ohjelman ja 
aikataulun muutoksiin.

OSALLISTUMISMAKSUT
• Jäsenhinta 330 € + alv

   KHT-yhdistys ry:n jäsenille

• Normaalihinta 480 € + alv

ILMOITTAUTUMINEN
www.khtyhdistys.fi jäsenrekiste-

rissä.

Muut kuin KHT-yhdistys ry:n 

jäsenet ilmoittautuvat yhdistyk-

sen toimistoon:

riikka.hamalainen@kht.fi tai 

09 7552 2020.

LISÄTIETOA KOULUTUKSESTA 
carita.makinen@kht.fi

tai 050 511 1132

FINLANDIA-TALOSSA  
PERJANTAINA 30.1.2015
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CorporATE GoVErNANCE

EETTinEn ja vastuullinen liiketoimin-
ta ja erityisesti sen puute ylittää medi-
an huomiokynnyksen helposti. Asia 
on ollut jo pitkään monen yritysjoh-
don agendalla. Syystäkin – seuraamuk-
set lakien, normien ja toimintaohjei-
den rikkomisesta voivat olla merkittä-
viä niin taloudellisesti kuin myös yri-
tyksen maineriskin kannalta. 

Valvontakulttuurin kivijalka
Lukuisat viimeaikaiset esimerkit ovat 
osoittaneet, että maineriskin realisoi-
tumiseksi yrityksen ei tarvitse edes lain 
silmissä toimia väärin, vaan ulospäin ar-
veluttavalta näyttävä toiminta on omi-
aan aiheuttamaan mittaviakin kolhuja 
yrityksen maineeseen. 

Sisäisen valvonnan asianmukainen 
järjestäminen tuo johdolle lisävarmuut-
ta siitä, että organisaatiota edustavat ih-
miset toimivat yhteisten tavoitteiden 
mukaisesti. Eettisten toimintaohjeiden 
tai liiketapaperiaatteiden olemassa olo 
ja niiden noudattaminen käytännössä 
luovat tärkeän perustan valvontakult-

NIINA RATSULA

Eettisten 
toimintaohjeiden 
tehokas 
jalkauttaminen
Eettiset pelisäännöt ovat helpommin omaksuttavissa, 
kun ne rakennetaan yhteisön arvopohjalle ja 
viestitään työntekijälle hänen ammattinsa kannalta 
keskeisten toimintaperiaatteiden kautta.  

tuurille, joka puolestaan ohjaa yksilöi-
tä tekemään ”oikeanlaisia” päätöksiä jo-
kapäiväisessä työssään.

yhteiset pelisäännöt 
Eettisiä toimintaohjeita ja liiketapape-
riaatteita on julkistettu organisaatiois-
sa ahkerasti 2000-luvulla. Usein sisältö 
toimintaohjeissa pyörii samojen teemo-
jen ympärillä. Näihin kuuluvat muun 
muassa lakien, säädösten ja määräys-
ten noudattaminen,  eturistiriitatilan-
teiden havaitseminen, välttäminen ja 
niissä toimiminen, kilpailuoikeudelli-
set kysymykset, lahjonta ja vieraanva-
raisuus, ihmisoikeuksien kunnioittami-
nen, henkilöstöasiat, salassapitovelvoit-
teet, turvallisuus- ja ympäristöasiat sekä 
yhtiön omaisuuden suojelu ja asianmu-
kainen käyttö. 

Eettisten toimintaohjeiden tärkein 
tehtävä on tarjota työntekijöille yhtei-
set pelisäännöt siitä, mikä on organisaa-
tiossa sallittua ja mikä ei; mikä on yh-
teinen tapa toimia. Niiden avulla viesti-
tään myös ulkoisille sidosryhmille, ku-K
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ten sijoittajille, asiakkaille ja toimittajil-
le yrityksen toimintatavoista. Yhä use-
ammin myös yhteistyökumppaneiden 
odotetaan osaltaan sitoutuvan näihin 
toimintatapoihin.

liiketapaperiaatteiden 
juurruttaminen vaatii aikaa 
Parhaimmillaan eettisten toiminta-
ohjeiden luominen ja implementoin-
ti tarjoaa yritysjohdolle oivan työka-
lun tuoda eettisyys ja compliance-ajat-
telu osaksi organisaation kulttuuria ja 
jokaisen työntekijän toimintaa. Tämä 
on kuitenkin helpommin sanottu kuin 
tehty. 

Itse toimintaperiaatteiden laatimi-
nen ja julkistaminen saattaa olla vielä 
helposti tehtävissä. Astetta vaativampaa 
on saada varmuus siitä, että käytännön 
tasolla jokainen työntekijä myös toimii 
niiden mukaisesti. Asian juurruttami-
nen aidosti osaksi jokaisen yksilön toi-
mintaa saattaa viedä vuosia. Eettiset ja 
compliance-ohjelmat toimivat hyvinä 
promoottoreina asian edistämisessä.

Toimintaohjeiden olemassaolo on 
tärkeää, jotta työntekijöille voidaan vies-
tiä ja kouluttaa heiltä oletettu tapa toi-
mia. Toisaalta toiminnan seuraaminen 
on helpompaa, kun toteutunutta toi-
mintaa voidaan peilata olemassa oleviin 
pelisääntöihin. Myös seurauksia väärin-
käytöksistä on helpompi tuoda käytän-
töön, kun odotettu tapa toimia on muo-
dollisesti kuvattu ja viestitty. 

Mitkä sitten voisivat olla keinoja, joi-
den avulla voidaan varmistua siitä, että 
eettiset toimintaohjeet toteutuvat orga-
nisaatiosi arjessa? 

arvot ja aito sitoutuminen 
ohjeiden perustaksi  
Kun lähdetään luomaan toimintaohjei-
ta, kartoitetaan usein tilannetta ensin 
laajemmin: mitä muut yritykset kir-
jaavat omiin periaatteisiinsa? Bench-
marking on tärkeä osa luomisproses-
sia. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, 
että toimintaohjeeseen päätyvät ele-
mentit todella ovat organisaation ar-
vojen mukaisia ja joihin aidosti voi-
daan sitoutua. 

Jokaisen valitun periaatteen osalta 
on syytä kysyä, miten käytännössä var-
mistumme siitä, että todella toimimme 
sen mukaisesti? Esimerkiksi sitoumus 
kunnioittaa ihmisoikeuksia toiminnan 
kaikilla osa-alueilla on tärkeä periaate 
suurelle globaalille yritykselle. Sen to-
teutumisen arviointi ja varmistaminen 
ei kuitenkaan ole aina helppo tehtävä. 

Organisaation sitoutuessa julkisesti 
noudattamaan tiettyjä periaatteita on 
pohdittava myös mahdollisuutta, että 
joskus epäonnistutaan niiden noudat-
tamisessa. Tällöin on varauduttava rea-
goimaan ja vastaamaan oikealla tavalla 
epäonnistumiseen. Se on myös osa mai-
neriskin hallintaa. Lähtökohtaisesti pe-
riaatteiksi tulee kuitenkin valita vain 
sellaisia asioita, joiden noudattamiseen 
pystytään sitoutumaan. Tarkoituksena 
ei ole kuvata ihannemaailmaa.

Viestitään ammatillisen 
kontekstin mukaisesti
Periaatteiden julkistamisen jälkeen tu-
lisi varmistua siitä, että niiden olemas-
saolosta tiedetään ja ennen kaikkea nii-
den sisältö on ymmärretty. Eettisten pe-
riaatteiden tulisi koskea jokaista organi-
saation jäsentä, joten koko henkilöstön 
tulisi osallistua myös asiasta järjestettä-
viin koulutuksiin. 

Koulutukseen on tarjolla paljon eri-
laisia verkkokoulutusmuotoja, joiden 
avulla on mahdollista kouluttaa laajo-
jakin massoja. Lisäksi tarvitaan myös 
luokkahuonekoulutuksia, joissa on 
mahdollista käydä periaatteita läpi koh-
deryhmälle relevanttien kysymysten 
välityksellä. Koulutuksen toteutuksen 
nyrkkisääntönä on yleisön tuntemus. 

Ideaalitilanteessa koulutus suunni-
tellaan jokaisen koulutuksen kohderyh-
män lähtökohdista käsin. Esimerkiksi 
tehdastyöntekijälle relevantit toimin-
taperiaatteet saattavat liittyä turvalli-
suuteen ja henkilöstöasioihin, kun taas 
myyntimiehen on tärkeää tietää kilpai-
luoikeudellisista pelisäännöistä. One- 
size-fits-all -koulutuspaketti ei välttä-
mättä toimi suurissa organisaatioissa. 

Myös koulutuksessa käytettävään 
terminologiaan on kiinnitettävä huomi-

ota. Lakipykälien listaamisen sijaan voi 
olla järkevää tuoda asioita esiin konk-
reettisten, jokapäiväisten esimerkkien 
kautta.

Esimiehet ja keskijohto vievät 
viestiä
Koulutuksen lisäksi toimintatavoista 
tulee viestiä myös muita kanavia pitkin 
ja viestinnän tulee olla jatkuvaa. Tämä 
on ainoa keino saada paperilla kuvatut 
periaatteet aidosti osaksi organisaation 
kulttuuria. Viestin on lähdettävä ylim-
mästä johdosta, jonka tulee myös omil-
la käytännön toimillaan viestiä yhteis-
ten periaatteiden noudattamisen tärke-
ydestä. 

Ylimmän johdon lisäksi tärkeitä vies-
tinviejiä ovat myös keskijohto ja esimie-
het. On taas mietittävä viestinnän koh-
detta: ylin johto ei välttämättä ole yksit-
täisen tehdastyöntekijän  tärkein aukto-
riteetti vaan tehtaassa saattaa olla pal-
jon tärkeämpää noudattaa tehtaanjohta-
jan tai vuoropäällikön esimerkkiä ja oh-
jeita. Organisaation tulee tunnistaa eri 
toimintaympäristöissä relevantit hen-
kilöt, joita koulutetaan viemään viestiä 
eteenpäin. 

Myös esimieskoulutukseen on pa-
nostettava; jokaisen esimiehen on ym-
märrettävä oma vastuunsa siitä, että 
heidän alaisensa ovat tietoisia toimin-
taohjeista ja niiden noudattamisen tär-
keydestä. Jos esimies ei pelaa yhteisten 
sääntöjen mukaan, on hyvin mahdollis-
ta, että toimintamalli kopioituu eteen-
päin organisaatiossa.

Entä kun toimintaohjeita ei 
noudateta?
On varauduttava myös tilanteisiin, jois-
sa henkilöstö ei tiedä toimintaohjeiden 
olemassaolosta, ei ymmärrä niiden si-
sältöä tai on tietoisesti toiminut niiden 
vastaisesti. Terveen valvontakulttuurin 
luomisessa on tärkeää, että henkilöstöä 
kannustetaan nostamaan kysymyksiä 
esiin rohkeasti ja avoimesti. 

On parempi tuoda epäkohdat esiin 
heti ja oppia niistä mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa kuin kärsiä mahdolli-
sista seuraamuksista myöhemmin.

niina ratsula toimii 
Kemira Oyj:n eettisistä 
ja compliance -asioista 
vastaavana johtajana.

rinnakkaiskanavia epäkohtien 
ilmoittamiseen
Jokaisen organisaation on itse määri-
tettävä omalle kulttuurilleen sopivim-
mat kanavat tuoda esiin havaintoja tai 
epäilyksiä toimintaohjeiden vastaises-
ta toiminnasta. Useampien kanavien 
samanaikainen olemassaolo lisää asi-
oiden esiin nousemisen todennäköi-
syyttä. 

Esimiehen tulisi ensisijaisesti olla 
alaisilleen taho, jonka kautta tietoa 
epäkohdista voidaan viedä ylöspäin or-
ganisaatiossa.  Syystä tai toisesta hän 
ei kuitenkaan ole aina paras vaihto-
ehto, jolloin keskustelukumppaniksi 
voidaan tarjota riippumatonta comp-
liance-toimintoa tai sisäistä tarkastus-
ta. Myös erilaiset verkkopohjaiset tai 
puhelimella toimivat raportointilinjat 
ovat yleistyneet. Niiden kautta voi jät-

tää ilmoituksen omalla nimellään tai 
anonyymisti. 

Henkilöä tulisi aina kannustaa en-
sisijaisesti jättämään ilmoitus omal-
la nimellään, mutta mahdollisuus ni-
mettömän vihjeen antamiseen tuo aina 
yhden lisäkeinon saada tietoja epäkoh-
dista. Haasteita globaalien raportoin-
tikanavien käyttöönotossa ovat aihe-
uttaneet erilaiset paikalliset ja EU-ta-
soiset työoikeuteen ja henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät säädökset. Näistä 
tulee olla selvillä ennen hankkeeseen 
ryhtymistä.

organisaation etiikka 
muodostuu ihmisistä
Tärkeintä eettisten toimintaohjeiden 
jalkauttamisessa on muistaa, että or-
ganisaation etiikka muodostuu ennen 
kaikkea ihmisistä, jotka toimivat ja te-
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Olet KHT-tilintarkastaja ja tottunut tuottamaan lisäarvoa  
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Tutustu tehtävään ja jätä hakemuksesi  
www.kpmg.fi/rekry -sivuilla  

viimeistään 15.1.2015.
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kpmg.fi

kevät päätöksiä. Jalkauttamistyössä on 
onnistuttu, kun ihmiset osaavat luon-
nostaan valita oikean tavan toimia. 

Aina oikea tapa ei kuitenkaan ole sel-
vä – globaalissa toimintaympäristössä 
toimintatapoja on yhtä monta kuin toi-
mijoitakin. Haasteena onkin luoda toi-
mintatavat, jotka ymmärretään samal-
la tavalla jokaisessa kulttuurissa ja jot-
ka toimivat eri ympäristöissä. 
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sisäiNEN TArKAsTus

Sisäinen tarkastus 
suomalaisissa 
listayhtiöissä
– voimavara vai kuluerä?
Sisäinen tarkastus 
on parhaimmillaan 
tärkeä pelinrakentaja 
luotaessa tehokasta 
johtamisjärjestelmää. 
Monissa listayhtiöis-
sämme se näyttää vielä 
olevan hyödyntämätön 
voimavara. 

sisäinEn TarkasTus on määritel-
mänsä mukaan organisaatiolle lisäar-
voa tuottava yksikkö. Arvopaperimark-
kinayhdistys ry:n julkaiseman Listayh-
tiöiden hallinnointikoodin (2010) mu-
kaan yhtiön toiminnan lainmukaisuu-
den valvontavelvollisuus kuuluu halli-
tukselle, mutta sen hoitamista voidaan 
tehostaa sisäisen tarkastuksen avulla. 
Sisäisen tarkastuksen avulla voidaan 
täten tuottaa organisaatioille merkittä-
vää lisäarvoa. 

Parhaimmillaan 
pelinrakentaja
Nykyaikaisen sisäisen tarkastajan tu-
lisi kyetä tukemaan yrityksen johtoa 
sen kehittäessä prosessejaan ja hallites-
sa keskeisimpiä riskejään. Ammatti on-

kin vuosien saatossa kehittynyt virhei-
tä etsivästä tarkastajasta ja jälkiviisas-
telijasta laajempaa kokonaiskuvaa ym-
märtäväksi toimivan johdon ja hallituk-
sen luottohenkilöksi. 

Menestyvä joukkue tarvitsee älykkäi-
tä ja luovia pelinrakentajia, jotka kyke-
nevät mukautumaan nopeasti muuttu-
viin tilanteisiin. Samat lainalaisuudet 
pätevät liike-elämässä. Sisäinen tarkas-
tus edesauttaa aidosti organisaatiota sen 
pyrkiessä kohti tavoitteitaan: sisäinen 
tarkastaja kykenee siis katsomaan pe-
ruutuspeilin sijasta eteenpäin.

mitä hyötyä 
osakkeenomistajalle?
Laadukas hallinnointi- ja ohjausjärjes-
telmä, jonka eräs tunnusmerkki on laa-

JAAKKO RöNKKö

KUVA: MVphotostock
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dukas sisäisen tarkastuksen toiminto, 
tuskin vaikuttaa negatiivisesti pörssi-
kurssin suotuisaan kehitykseen. Yri-
tykset investoivat huomattavia sum-
mia hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiin-
sä houkutellakseen uusia sijoittajia yh-
tiöön ja kasvattaakseen näin omistaja-
arvoaan. 

Läpinäkyvä ja tehokas johtaminen 
edesauttaa koko yhtiön menestymistä, 
jolloin omistajat, hallitus ja johto ovat 
tyytyväisiä – luultavasti henkilöstökin. 
Riippumattomalla ja objektiivisella si-
säisellä tarkastuksella on parhaimmil-
laan keskeinen rooli tässä kokonaisuu-
dessa. Se vaikuttaa toiminnallaan posi-
tiivisesti yrityksen riskienhallintaan ja 
sisäiseen valvontaan. Raportoinnin laa-
tu paranee, riskeihin kyetään varautu-
maan ja toiminta tehostuu. Todellista 
lisäarvon tuottamista siis!  

Parhaimmillaan sisäinen tarkastus 
näytteleekin yhtiön johtamisjärjestel-

mässä keskeistä roolia yhdessä yhtiö-
kokouksen, hallituksen ja sen valio-
kuntien, johtoryhmän sekä tilintarkas-
tajan kanssa. 

Ei mikään itsestäänselvyys 
Sisäisen tarkastuksen levinneisyyttä 
suomalaisten listayhtiöiden keskuudes-
sa tarkasteltaessa on todettava, että val-
taosa pörssiyhtiöistämme on kohdenta-
nut niukkoja resurssejaan muihin toi-
mintoihin kuin hallinto- ja ohjausjärjes-
telmiensä vahvistamiseen sisäisellä tar-
kastuksella. Helsingin pörssissä listattu-
jen yhtiöiden selvityksiä hallinto- ja oh-
jausjärjestelmistään vuosilta 2010–2012 
läpi käytäessä voidaan todeta, että sisäi-
nen tarkastus puuttuu peräti yli puolel-
ta listayhtiöistä. 

Tämä on kokonaisuudessaan pysäyt-
tävä tilanne ja asettaa sisäisen tarkastuk-
sen määritelmään lisäarvoa tuottavas-
ta toiminnosta kriittiseen valoon. Miksi 

eturivin yhtiömme eivät ole palkanneet 
sisäisiä tarkastajia tai hankkineet sisäi-
sen tarkastuksen palveluita esimerkik-
si niitä aktiivisesti tarjoavilta asiantun-
tijayhteisöiltä? 

Ammattimaiselle sisäiselle tarkas-
tukselle ei toki välttämättä ole tarvet-
takaan kooltaan pienimmissä listayhti-
öissämme. Esimiesten harjoittama päi-
vittäinen valvonta koetaan riittäväksi ja 
johto hoitaa itse mm. riskienhallintajär-
jestelmän kehittämisen. Tämä on kui-
tenkin vain osa totuutta, sillä suurem-
missa ja vahvemmin resurssein operoi-
vissa pörssiyhtiöissäkin on sisäinen tar-
kastus jätetty järjestämättä.

 
resurssit lisäarvoa tuottaviin 
toimintoihin 
Tarkastusfunktion puuttumista tuskin 
selittää kaikissa tapauksissa se, että si-
säisen tarkastuksen merkitystä hallin-
nossa ja johtamisessa, tuttavallisem-
min ”corporate governancessa” ei tun-
nettaisi yrityspäättäjien keskuudes-
sa. Ammattitarkastajien tuleekin kye-
tä analysoimaan omaa toimintaansa 
kriittisesti. 

On selvää, että yritykset kohdistavat 
resurssejaan toimintoihin, joista ne ko-
kevat saavansa aidosti hyötyä ja joiden 
nähdään tuottavan lisäarvoa osakkeen-
omistajille. Pitkään jatkunut talouden 
matalasuhdanne on asettanut lisära-
joitteita, kun suomalaisyhtiöissä on 
allokoitu niukkoja resursseja. 

Ennaltaehkäisevän 
valvontajärjestelmän paikka
Sisäisellä tarkastuksella on merkittävä 
rooli tarkasteltaessa laajemminkin yh-
teiskuntaamme ja talouselämäämme. 
Viimeisen reilun vuosikymmenen aika-
na tapahtuneet väärinkäytösskandaalit 
suuryrityksissä ympäri maailmaa ovat 
nostaneet esiin sisäisen tarkastuksen 
merkityksen myös väärinkäytösten eh-
käisemisessä. 

Sisäinen tarkastus ei kyennyt estä-
mään Enronin, WorldComin, Parmala-
tin tai Aholdin kaltaisten väärinkäytös-
skandaalien syntymistä. Tutkijat ovat 
jopa esittäneet, että heikko riskienhal-

Revisium Oy:ssä 
työskentelevä KHT, JHTT 
Jaakko rönkkö, CIA, 
valmistelee väitöskirjaa 
sisäisestä tarkastuksesta 
osana hallinto- ja 
ohjausjärjestelmää

linta ja toimimaton sisäinen valvonta 
ovat itse asiassa olleet myötävaikutta-
massa em. yritysten kaatumiseen. 

Suomen talouselämässä on toistai-
seksi vältytty suuren luokan väärinkäy-
tösskandaaleilta. Ennaltaehkäisevän ja 
tehokkaasti toimivan valvontajärjestel-
män merkitystä mm. luotettavien ja toi-
mivien arvopaperimarkkinoiden takaa-
jana ei tulisikaan väheksyä. Laadukkaal-
le sisäiselle tarkastukselle vaikuttaisi si-
ten olevan laajempaakin yhteiskunnal-
lista tarvetta. 

kriittistä ja rakentavaa 
keskustelunavaajaa tarvitaan 
Listayhtiöidemme hallinto- ja ohjaus-
järjestelmiä koskevien selvitysten (tili-
kausilta 2010-2012) valossa näyttää sil-

tä, että sisäisen tarkastuksen ammatti-
taidolle ja osaamiselle olisi ollut käyt-
töä monissa eturivin yhtiöissä, joissa 
tarkastusfunktio ei ole ollut osa johta-
mis- ja valvontajärjestelmää. Näissä yh-
tiöissä olisi tarvittu kriittistä ja raken-
tavaa keskustelun avaajaa esimerkik-
si ympäristöriskeistä, toiminnan jatku-
vuudesta, rahoitusongelmista, liikear-
vojen alentumistestauksesta tai taseen 
”pehmeistä” eristä. 

Talon sisäistä keskustelua edistä-
vä pelinrakentaja voi pitkässä juoksus-
sa olla elintärkeä yrityksen menesty-
misen kannalta. Läpinäkyvämmän, te-
hokkaamman ja laadukkaamman joh-
tamisen edistämiseksi tarvitaan sisäis-
ten tarkastajien ja yrityspäättäjien vuo-
ropuhelua. 
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THEIIA.FI

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
www.theiia.fi/tapahtumat/koulutustiedot

Fraud-päivä
Tiesitkö, että yritysten on arvioitu menettävän 5 % vuotuisista tuloista ammatillisten väärinkäytöksien takia?*

Mietitkö,  
– Millaisia ovat väärinkäytöksestä indikoivat merkit (”red flags”)?
– Miten valmistautua väärinkäytösten havainnointiin sisäisessä tarkastuksessa?
– Mitä ottaa huomioon väärinkäytöstutkinnassa ja raportoinnissa? 

Tule mukaan IIA:n Fraud-päivään 25.2. Helsinkiin päivittämään osaamistasi ammatillisten väärinkäytösten  
tarkastuksesta. Luennoitsijoina Helge Vuoti (JHTT, CIA, CCSA, CISA, CFE) ja Paula Niemi (CFE).

Ohjelma
– Mitä ovat ammatilliset väärinkäytökset
– Miten huomioida väärinkäytösriskit sisäistä tarkastusta suunniteltaessa
– Miten valmistautua väärinkäytöstutkintaan
– Väärinkäytöstutkinnan vaiheet ja toimijat
– Väärinkäytöstutkinnan raportointi

*ACFE 2014 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse
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TEKSTI  ///  maTTi rEmEs   KUVAT  ///  VEikko somErPuro, jannE ViiTanEn, raija TuominEn

direktiivistä muutoksia listaamattoman yhtiön tilintarkastukseen  

  Uuden tilintarkastusdirektiivin mukaan ISA-standardeja sovelletaan kaikissa tilintarkastuksissa täysimääräisesti 
tai kansallisen option mahdollistaessa standardeja suhteellisesti soveltaen pieniä yrityksiä tarkastettaessa. Asiak-

kaan hyväksymiseen liittyvä dokumentointi vaatii tilintarkastajalta lisähuomiota laajennettujen riippumattomuussään-
nösten takia. Direktiivi myös edellyttää, että toiminnan jatkuvuuteen liittyviä epävarmuustekijöitä käsitellään tilintar-
kastuskertomukseen tulevassa selvityksessä. 

 Dokumentaatio-
taakkaa 

kevennettävä
Pk-yrityksiä tarkastavat Ilse Alander, 

Sirpa Koponen, Jari Nurkkala ja Antti Rantalainen 
sanovat, ettei asiakkaalle ole helppo perustella 

lisätyötä, kun raskaat dokumentaatiovaatimukset 
entisestään lisääntyvät sääntelyn kasvaessa. 

TiLinTArkASTUSpALvELUT 

UUdEn EU-SÄÄnTELYn 

kYnnYkSELLÄ

Ehdotettuja muutoksia kirjanpitolakiin   

  Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä ehdottaa, että uuden tilinpäätösdirektiivin tarjoamat, pienyrityksiä koske-
vat kansalliset huojennusmahdollisuudet hyödynnettäisiin sallimalla tuloslaskelman ja taseen lyhentäminen sekä 

tuloslaskelman julkaisematta jättäminen. Pienyrityksen kokorajoja korotettaisiin ja pienyrityssäännöstö koskisi muitakin 
kuin osakeyhtiöitä ja osakeyhtiöomisteisia henkilöyhtiöitä. Mikroyritysten tuloslaskelma-, tase- ja liitetietovaatimukset 
olisivat kevyemmät kuin pienyrityksillä.  
     Pien- ja mikroyritykset ehdotetaan myös vapautettaviksi konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta. Kirjanpito-
aineistojen säilyttämistä koskevista maantieteellisistä ja teknisistä muotovaatimuksista luovuttaisiin. 

Tilaa maalaisjärjelle
– dokumEnTTiEn täyttäminen vie 
liikaa aikaa tilintarkastajan varsinaisel-
ta työltä. 

Luovalle ajattelulle ja maalaisjärjen 
käytölle pitää antaa tilaa laskentatoimes-
sakin, sanoo Pohjois-Suomen Tilintarkas-
tus Oy:n osakas, KHT jari Nurkkala.

Oulussa vajaat 25 vuotta tilintarkas-
tajana toiminut Nurkkala on huolissaan 
jatkuvasti kiristyvän sääntelyn vaiku-
tuksista tilintarkastuksen laatuun.

– Laatu ei ole sitä, että täytämme val-
tavan määrän dokumentteja, joista ei ole 
asiakkaille suoraa hyötyä, mutta joiden 
tekemisestä he joutuvat maksamaan. 
Vaarana on, että muotoseikat ohittavat 
asian, Nurkkala toteaa.

Hän ymmärtää hyvin, että säänte-
lyä tarvitaan tilintarkastuksen laadun 

sia pankkeja. Pisimmät asiakassuhteet 
ovat kestäneet lähemmäs 20 vuotta. 

– Ensi keväänä PIE-yhteisöissä on tu-
lossa tilintarkastajien rotaatioita. Se tuo 
jakoon uusia asiakkuuksia, mutta luon-
nollisesti myös vie niitä.

Nurkkalan mielestä on hyvä asia, 
että Pohjoismaiden tilintarkastajajär-
jestöt ovat aloittaneet hankkeen erilli-
sen standardin luomiseksi ei-listattujen 
pk-yritysten tilintarkastukseen. 

– Toisaalta riskinä on, että kevenne-
tyistäkin standardeista tulee liian ras-
kassoutuisia.

Nurkkalan mielestä kansainväliset 
ISA-standardit eivät istu pk-yritysten ti-
lintarkastukseen. 

– Niiden vaatimuksia on käytännös-
sä mahdoton toteuttaa. Tuskin asiak-
kaat ovat valmiit maksamaan ekstraa 
ISA-standardien mukaisesta dokumen-
taatiosta palkkiossaan.

Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy:ssä 
on 12 työntekijää, joista kahdeksan on  
osakasyrittäjää.

– Pyrimme kokonaisasiakkuuteen eli 
tarjoamme tilintarkastuksen ohessa esi-
merkiksi verotukseen liittyvää osaamista. 
Vaikeimmissa kysymyksissä käytössämme 
on paikallisten asiantuntijoiden verkosto. 

Nurkkalan mukaan Oulussa ei ole 
ollut ongelmia löytää hyviä tilintarkas-
tajia.

– Nuoret ovat kiinnostuneita alasta, joka 
koetaan vakaana epävarmoinakin aikoina.

Hän toivoo tutkintouudistuksen tuo-
van tilintarkastusalalle lisää tekijöitä.

– Kaikille yhteinen HT-perustutkinto 
riittää jatkossa valtaosalle tilintarkasta-
jista, koska KHT-erikoistumistutkinnon 
vaativia PIE-asiakkaita on rajattu määrä.

Nuoria pitää kannustaa myös yrittä-
jyyteen.

– On tärkeää, etteivät kaikki ole töis-
sä isoissa tilintarkastustoimistoissa. Asi-
akkaille pitää olla muitakin vaihtoehto-
ja. Tilintarkastusalaa uhkaa muutoinkin 
liiallinen keskittyminen.

JARI NURKKALA

ja riippumattomuuden takaamiseksi. 
Ylisääntelyn raja on kuitenkin rikkou-
tunut.

Hyvä esimerkki Nurkkalan mielestä 
on yleisen edun kannalta merkittävien 
yhtiöiden (PIE) päävastuullisen tilintar-
kastajan pakkorotaatio vähintään seitse-
män vuoden välein.

Uuden EU-sääntelyn myötä PIE-yh-
teisöjen on vaihdettava jatkossa myös 
tilintarkastusyhteisöä vähintään kym-
menen vuoden välein.

– Pakkorotaatioiden taustalla on pel-
ko tilintarkastajan liiallisesta riippuvuu-
desta, mutta  toisaalta sääntely ei anna 
tarpeeksi arvoa asiakkaan perusteellisel-
le tuntemiselle.

Nurkkalan tilintarkastusyhteisöllä 
on PIE-asiakkaina muutamia paikalli-
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TiLinTArkASTUSpALvELUT 

UUdEn EU-SÄÄnTELYn 

kYnnYkSELLÄ

Asiakas etusijalle 
– TilinTarkasTajiin kohdistuu 
kahdenlaisia paineita. Toisaalta kiris-
tyvä sääntely lisää dokumentointivaa-
timuksia, toisaalta tilintarkastajan on 
pystyttävä osoittamaan tuottamansa 
lisäarvo asiakkaalle, sanoo Rantalainen 
Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja, KHT Ant-
ti rantalainen.

– Näiden kahden asian välillä mei-
dän on löydettävä tasapaino.

Rantalainen johtaa Hyvinkäällä ta-
loushallinnon palveluja tuottavaa per-
hekonsernia, johon kuuluvassa Tilintar-
kastus Rantalainen Oy:ssä on viisi pää-
toimenaan tilintarkastusta harjoittavaa 
työntekijää. Asiakaskunta koostuu pie-
nistä ja keskisuurista yrityksistä Uudel-
lamaalla ja Hämeessä.

Rantalainen korostaa, että tilintar-
kastajan tärkein tehtävä pyrkiä edistä-
mään asiakkaan liiketoimintaa. Tämä 
tulisi pitää kirkkaana mielessä myös 
sääntelyä kehitettäessä.

– Negatiiviset tapahtumat ovat johta-
neet sääntelyn lisääntymiseen. Välillä olisi 

kuitenkin hyvä katsoa myös sitä, että kont-
rollijärjestelmien kehittäminen tukisi ti-
lintarkastusasiakkaiden liiketoimintaa.

Hänen mukaansa asiakkaille ei ole 
aina helppo selittää, mitä hyötyä sään-
telyn kasvusta on heidän liiketoiminnal-
leen tai miksi asiakkaalle usein näkymä-
tön lisädokumentaatio nostaa palkkiota. 

– Raadollisesti joudun joskus totea-
maan, että samanlaiset dokumentaatio-
säännökset koskevat myös kilpailevia ti-
lintarkastusyhteisöjä. 

Rantalaisen mielestä tilintarkastajil-
le tulisi sallia vain olennaisten asioiden 
todentaminen, mikä vähentäisi tarpeet-
tomien dokumenttien tuottamista.

Omistamassaan konsernissa Ranta-
lainen katsoo asioita myös taloushallin-
non näkökulmasta.

– Taloushallintopalveluissa meidän 
pitää tuottaa asiakkaalle koko ajan lisä-
arvoa ja dokumentaatiota, joka hyödyt-
tää juuri hänen liiketoimintaansa. Välil-
lä tuntuu turhauttavalta tuottaa valtavas-
ti aineistoa vain tilintarkastusta varten.

Myös Antti Rantalainen kannattaa 
lämpimästi hanketta, jossa Pohjoismai-
den tilintarkastusjärjestöt miettivät eril-
lisen standardin kehittämistä ei-listattu-
jen pk-yritysten tilintarkastukseen. 

Rantalaisen mielestä ISA-standardit 
edellyttävät paljon yksityiskohtaista do-
kumentaatiota, josta ei ole pk-yrityksil-
le käytännön hyötyä.

– Ymmärrän hyvin, että tällaista 
sääntelyä ja valvontaa tarvitaan osakkei-
ta ja arvopapereita markkinoille tarjoa-
vien merkittävien yhtiöiden kohdalla. 
Tilanne on aivan erilainen pienissä yri-
tyksissä, jossa tilintarkastusta tehdään 
lähinnä rahoittajien tarpeisiin.

Uudessa EU-sääntelyssä jäsenmaille on 
annettu hieman kansallista liikkumavaraa 
soveltaa EU-säännöksiä kansalliseen lain-
säädäntöön. Rantalaisen mielestä etenkin 
pieniä yrityksiä koskevissa asioissa Suo-
men tulee käyttää kaikki joustovara.

– Ei voi olla niin, että haluamme itse 
ehdoin tahdoin heikentää omaa tuotta-
vuuttamme liialla sääntelyllä. 

ANTTI RANTALAINEN
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Tilintarkastajan rooli  
korostuu digimurroksessa

ILSE ALANDER

– joskus tuntuu, että tilintarkastajat 
eivät näe metsää puilta, kun työ keskit-
tyy liikaa dokumentointiin. Liiallinen 
dokumentointi on uhka työn järkeväl-
le suorittamiselle, sanoo Tilintarkas-
tustoimisto Ilse Alander Ky:n omistaja, 
KHT ilse Alander. 

Alanderin asiakaskunta koostuu 
Tampereen ja Helsingin seudulla pie-
nistä ja keskisuurista yrityksistä. Työssä 
avustaa tarvittaessa kaksi tilintarkastus-
assistenttia. Oman työnsä ohessa Alan-
derilla on tilitoimisto Tilkon Oy, jossa 
on viisi palkattua työntekijää.

Alander ei näe ongelmana sitä, että 
uuden EU-direktiivin lähtökohtana on 
kansainvälisten ISA-standardien sovel-
taminen myös pienten yritysten tilin-
tarkastuksissa. 

– Alalla 30 vuotta toimineelle tilin-
tarkastajalle standardeissa ei ole mitään 
uutta ja ihmeellistä. Ne sisältävät asioi-
ta, joita olemme ottaneet aina työssäm-
me huomioon.

Sen sijaan pk-yritysten tarkastusta 
koskevan dokumentaation keventämis-
tä Alander pitää välttämättömänä. Hä-
nen mielestään tämä asia olisi hyvä ot-
taa huomioon myös pohjoismaisten ti-
lintarkastajajärjestöjen hankkeessa, jos-
sa suunnitellaan standardia ei-listattu-
jen pk-yritysten tilintarkastukseen.

Kirjanpitolain kaavaillut muutok-
set eivät Alanderin mielestä tuo suuria 
muutoksia nykyiseen taloudelliseen ra-
portointikäytäntöön tai tilinpäätöstieto-
jen varmennustarpeisiin. 

– Suomessa on sujuva ja salliva kir-
janpitolaki, joka kulkee pitkälti käsi kä-
dessä verotuksen kanssa. Lakimuutos 
tuo vain pieniä muutoksia – esimerkiksi 
että jokin yksittäinen liitetieto jää pois 
ja joku toinen tulee tilalle. 

Huomattavasti enemmän tilinpää-
töstietojen varmennustarpeisiin vaikut-
taa Alanderin mielestä taloushallinnon 

digitalisoituminen. Meneillään on mur-
rosvaihe, kun asiakkaat siirtyvät vähitel-
len sähköisiin raportointijärjestelmiin.

– Asiakasyritykset kuvittelevat vä-
hentävänsä kirjanpidon kustannuksia, 
kun auktorisoidun tilitoimiston sijaan 
kirjanpidon ja tilinpäätöksen voi tehdä 
kuka tahansa toimistotyöntekijä. 

Alanderin mukaan sähköiset järjestel-
mät myydään yrityksille niin, että ne hoi-
tavat automaattisesti taloushallinnon. 

Automaatio ei kuitenkaan ymmärrä 
tilinpäätössäännöksiä. – Virheet voivat 
tulla kalliiksi, jos esimerkiksi rahoitta-
jille menee väärää tietoa.

Hänen mielestään tilintarkastajan 
rooli korostuukin entisestään sähköis-
ten järjestelmien tuomassa murrosvai-
heessa, mikä myös lisää työmäärää.
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Alander kannattaa tilintarkastaji-
en tutkintouudistusta, jossa kaikille ti-
lintarkastajille tulisi jatkossa nykyistä 
HTM-tutkintoa vastaava perustutkin-
to ja tätä täydentävät erikoistutkinnot. 

– Uudistus helpottaa toivottavasti 
alalle pääsyä ja lisää nuorten kiinnos-
tusta. Tällä hetkellä tilintarkastus ei ole 
houkutteleva ala, mikä johtuu etenkin 
turhanaikaisista dokumentoinneista.

Tilintarkastajien työmäärän vähene-
miseen Alander ei usko. Taloussuhdan-
teilla tai tilintarkastusvelvollisuuden 
kokorajojen mahdollisilla muutoksilla 
ei ole tähän juuri vaikutuksia. 

–  Riippumatonta varmennusta tar-
vitaan jatkossakin esimerkiksi yritys-
kauppatilanteissa ja rahoituksen han-
kinnassa.
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Veroideoita pukkaa

Suomella ei mene nyt hyvin. Julkisen ta-
louden ylijäämät ovat talouskriisin vuosi-
na kääntyneet tuntuviksi alijäämiksi. Kulu-
valla vaalikaudella valitettavaa on ollut ni-
menomaan se, että julkisen talouden velka-
ongelmaa on hoidettu verotusta kiristämäl-

lä. Veronkiristysten seurauksena Suomen bruttoveroaste on 
noussut jo 45 prosenttiin ja se on EU:n neljänneksi korkein. 

Suomea korkeampi veroaste on Tanskan lisäksi ainoas-
taan Belgiassa ja Ranskassa. Jotain hyvää-
kin on saatu aikaiseksi. Kataisen halli-
tuksen merkittävin päätös oli  yhteisö-
verokannan alentaminen 20 prosenttiin. 
Toimenpide vaikuttaa myönteisesti in-
vestointeihin ja edistää talouskasvua. Po-
sitiiviset vaikutukset näkyvät kuitenkin 
vasta muutamien vuosien viiveellä.

Puolueiden vaaliohjelmien valmiste-
lu on täydessä käynnissä ja on mielen-
kiintoista nähdä, sisältyykö ohjelmiin 
uusia veroavauksia. Jonkin verran julkis-
takin keskustelua on käyty parista vero-
rakenteen uudistamisehdotuksesta. Eri-
tyisesti yrittäjäpiireissä on kiinnostuttu 
eteläisen naapurimme Viron verojärjestelmästä. Olisiko Vi-
ron veromallista Suomen pelastajaksi? 

Viron veromalli olisi varsin raju muutos verojärjestel-
määmme. Mallin perusidea on se, että yrityksen jakamatto-
mia voittoja ei veroteta ja jaettu voitto verotetaan vain yhtiö-
tasolla. Saajalle osingot ovat verovapaita. Malliin siirtymistä 
on perusteltu sillä, että se kannustaisi investointeihin ja tukisi 
talouskasvua. Tämä perustuu kuitenkin vain mutu-arvioon. 

Viron verojärjestelmään siirtymisen taloudellisia vaiku-
tuksia selvitettiin elinkeinoelämän järjestöjen (EK, KKK, PL 
ja SY) Oxford Economicsilta keväällä tilaamassa selvityksessä. 
Selvityksen johtopäätösten mukaan Viron yritysveromallin 
positiiviset vaikutukset olisivat Suomessa  varsin vaatimatto-
mat. Lisäksi järjestelmään siirtyminen tekisi vähintään mil-

jardiluokan loven yhteisöveron tuottoon. Se on tässä talou-
dellisessa tilanteessa yksinkertaisesti liikaa. 

Viron veromallin olennainen osa on tasaveromalli myös 
ansiotuloissa. Pelkkä yritysverojärjestelmän muuttaminen ei 
toisi kaikkia Viron verojärjestelmän hyötyjä. Nykyinen tulo-
jen verottamiseen perustuva yritysverotuksemme ei ole huo-
no. Jos on tuloja, on myös veronmaksukykyä. Verotuksen taso 
on vain säilytettävä kilpailukykyisenä. Koko verojärjestelmän 
muuttaminen Viron kaltaiseksi olisi vallitsevassa talousti-

lanteessa käytännössä mahdotonta. Ai-
dan takana ruoho ei aina ole vihreämpää.

Toisen varsin mielenkiintoisen voi-
tonjaon verotuksen uudistamismallin 
esitteli OTT janne juusela EVA:n tilai-
suudessa marraskuussa. Juuselan hah-
mottelemassa veromallissa osingoista 50 
prosenttia olisi veronalaista riippumatta 
siitä, onko kyse listayhtiön vai listaamat-
toman yhtiön jakamasta osingosta. Osin-
koverotuksen taso ei enää perustuisi yh-
tiön nettovarallisuuteen. Kun pääomave-
rokanta olisi 30 prosenttia ja yhteisövero-
kanta 20 prosenttia, muodostuisi voiton-
jaon kokonaisverorasitukseksi kaikissa 

tilanteissa 32 prosenttia.
Juuselan mallissa on ideaa. Monimutkaisesta osinkovero-

tuksesta päästäisiin eroon ja osinkotuloa kohdeltaisiin yhden-
mukaisesti riippumatta yrityksen liiketoiminnan luonteesta 
tai varallisuusasemasta. Eniten mallista hyötyisivät yrityk-
set, joiden toiminta nojaa osaamispääomaan ja palveluihin. 

Kun pörssiyritysten osinkoverotus lievenisi, malli kannus-
taisi myös sijoittamiseen ja arvopaperisäästämiseen. Lisäksi 
malli poistaisi listautumiskynnyksen, kun kaikkien osakeyh-
tiöiden verokohtelu olisi samanlainen. Jonkin verran menet-
täisivät ne omistajayrittäjät, jotka ovat voineet hyödyntää ny-
kyistä yrittäjähuojennusta täysimääräisesti.

Keväällä sitten nähdään, lähtevätkö uudet veromallit len-
toon. 

  

 ”OSAKEyHTIöIDEN 
OSINKOTULOJEN  
yHDENMUKAINEN 
VEROKOHTELU  
POISTAISI LISTAUTUMIS-
KyNNyKSEN.  

erotuksen viisarit

TERO HONKAVAARA

TiLinTArkASTUSpALvELUT 

UUdEn EU-SÄÄnTELYn 

kYnnYkSELLÄ

Yksisilmäisyyttä pitää varoa
– TilinTarkasTajan tärkein omi-
naisuus on tuntea kaikki vaihtoehtoiset 
esitystavat, olipa sitten kyse tilinpäätök-
seen tai muihin tilintarkastukseen liitty-
vistä töistä, sanoo Tilipalvelu Sirpa Kopo-
nen Oy:n omistaja, HTM sirpa Koponen.

Hän korostaa, että tilintarkastusta ja 
kirjanpitoa koskevien lakiuudistusten 
jälkeenkin tilintarkastajalle jää vaihto-
ehtoisia tapoja toimia. 

– Yksisilmäisyys on asia, jonka halu-
aisin pois tilintarkastusalalta.

Koponen harmittelee, että uuden 
sääntelyn aiheuttama lisätyö vie aikaa 
varsinaiselta tilintarkastukselta. 

– Sääntelyn kiristyminen on vaikut-
tanut paljon tilintarkastajan työhön vii-
meksi kuluneen kymmenen vuoden ai-
kana. Kaikenlainen raportointi kasvaa 
kovaa vauhtia.

Kuopiossa toimivan Tilipalvelu Sir-
pa Koposen liikevaihdosta valtaosa tu-
lee taloushallinnon palveluista. 15 työn-
tekijästä HTM-tilintarkastajia on kaksi. 
Asiakkaille on tarjolla myös muun mu-
assa verotukseen ja yritysjärjestelyihin 
liittyviä palveluja. 

– Jako pysyy jatkossakin ennalleen. 
Tilintarkastuspuolella isoin haaste on 
kausiluonteisuus. Pk-sektorilla työ ka-
saantuu helmi–toukokuulle.

Koposen asiakaskunta koostuu pie-
nistä ja keskisuurista yrityksistä. Hänes-
tä on kannatettavaa, että pohjoismaiset 
tilintarkastusjärjestöt suunnittelevat ei-
listattujen pk-yritysten tilintarkastuk-
seen kevennettyä standardia.

– Toisaalta kaikkea ei voi laittaa stan-
dardien syyksi. Esimerkiksi ISA-standar-
dien perusteluissa sanotaan, että tilintar-
kastajien tulisi käyttää ammatillista har-
kintaa työtä tehdessään. Standarditkin 
sallivat maalaisjärjen käytön.

Uusi EU-sääntely vaikuttaa myös 
Koposen asiakaskuntaan, vaikka suu-
rin osa uudesta sääntelystä koskeekin 
yleisen edun kannalta merkittävien PIE-
yhteisöjen tilintarkastusta. 

Direktiivi edellyttää esimerkiksi ti-
lintarkastajan raportoinnin laajentamis-
ta siten, että yhteisön toimintaan liitty-
vistä epävarmuustekijöistä tulisi tilin-
tarkastuskertomukseen erillinen selvi-
tys. 

– Toiminnan jatkuvuuden arvioin-
ti on jo nyt tilintarkastuksen pääasioi-
ta, vaikka siitä ei olekaan raportoitu. Jos 
erillinen selvitys jatkossa vaaditaan, se 
voi olla yrityksen ulkopuoliselle tilin-
tarkastuskertomuksen käyttäjälle kul-
lanarvoista tietoa. 

Koposen mielestä olisi hyvä, jos ti-
lintarkastuskertomus kehittyisi jatkos-
sa informatiivisempaan suuntaan. 

– Tilintarkastuskertomus ei nykyi-
sellään kerro kovinkaan paljon lukijalle.

Myös valmisteilla olevat muutok-
set kirjanpitolakiin parantavat Kopo-
sen mielestä yrityksistä saatavaa infor-
maatiota. Ne muun muassa selkeyttä-
vät pienten yritysten taloudellisia rapor-
tointikäytäntöjä.

– Liitetietovaatimukset lievenevät. 
Niin sanotun nollatiedon määrä vähenee, 
kun liitetiedoista jäävät jäljelle tärkeim-
mät. Muutos yhtenäistää ja tekee tilin-
päätöksistä entistä vertailukelpoisempia.

Uudistus on Koposen mielestä hyvä 
asia myös tilinpäätöstietojen varmen-
nuksen kannalta. 

– Yhtenäisyys johtaa siihen, että var-
mennuksessa kiinnitetään huomiota 
tärkeimpiin asioihin eli vastuita ja va-
kuuksia koskeviin liitetietoihin. 
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TiLiNTArKAsTus

ANNE KULLA

Ilmoitusvelvollisuus   
    säännösrikkomuksista 

Hallinnon tarkastuksen 
painoarvo osana tilin- 
tarkastusta kasvaa, 
mikäli laki säännösrik-
komuksia koskevasta 
ilmoitusvelvollisuudesta 
astuu voimaan 1.1.2015. 

tavat yhteisöt kuten myös tilintarkastus-
pakon kokorajojen alle jäävät vapaaeh-
toisesti tilintarkastettavat yhteisöt.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuu-
luva tilintarkastustyö sisältäisi paitsi 
varsinaisen lakisääteisen tilintarkas-
tuksen myös tilintarkastajalle muualla 
laissa tai asetuksessa säädetyt tehtävät 
kuten osakeyhtiölain mukaan annetta-
vat lausunnot. Niitä annettaessa ilmoi-
tusvelvollisuuden eri vaiheita ja toteut-
tamistapoja voi olla käytännössä hanka-
lampi hahmottaa kuin varsinaisessa la-
kisääteisessä tilintarkastuksessa. 

Raportointivelvoite ei kata tilintar-
kastajan muita sopimusperusteisia toi-
meksiantoja kuin ei myöskään tilintar-
kastusyhteisöjen tarjoamia neuvonta-
palveluita.

ilmoitusvelvollisuuden suhde 
hyvään tilintarkastustapaan
Uudesta velvoitteesta huolimatta ti-
lintarkastuksen laajuutta ei ole ollut 
ehdotuksella tarkoitus muuttaa (HE 
212/2014, s. 9):

”Ehdotetulla ilmoitusvelvollisuudel-
la ei muuteta tilintarkastajan päätehtä-
vänä olevan tarkastuksen suunnittelua, 
laajuutta tai raportointia vaan ehdotuk-
sessa säädettäisiin siitä, miten tilintar-
kastajan tulee menetellä, kun tilintar-
kastaja on tilintarkastuksen aikana ha-
vainnut seikkoja, joiden perusteella ti-

lintarkastaja epäilee säännösten tai mää-
räysten vastaista menettelyä.”

Säännösten rikkominen linkittyy ny-
kyisessä tilintarkastusprosessissa hallin-
non tarkastukseen (TTL 11 §) sekä kan-
sainvälisten tilintarkastusstandardien 
mukaiseen hyvään tilintarkastustapaan 
ja erityisesti sen väärinkäytösten huo-
mioon ottamista koskeviin kohtiin (ISA 
240) sekä kommunikointisäännöksiin 
(ISA 260, 265). Hallinnon tarkastusta il-
mentää tilintarkastajan huomautusvel-
vollisuus (TTL 15 §):

”Tilintarkastajan on huomautettava 
tilintarkastuskertomuksessa, jos yhtei-

sön tai säätiön yhtiömies, hallituksen, 
hallintoneuvoston tai vastaavan toimi-
elimen jäsen, puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja taikka toimitusjohtaja tai 
muu vastuuvelvollinen on rikkonut yh-
teisöä tai säätiötä koskevaa lakia taikka 
yhteisön tai säätiön yhtiöjärjestystä, yh-
tiösopimusta tai sääntöjä.” (TTL 15.4 2)) 

Hallinnon tarkastusta koskevien esi-
töiden mukaan tyhjentävää luetteloa 
valvottavien säännösten soveltamisalas-
ta ei voida määrittää, mutta tilintarkas-
tajan tulisi valvoa ainakin kirjanpito- 
ja arvopaperimarkkinalainsäädännön, 
verosäännösten ja rikoslain kavallusta 

koskevien säännösten noudattamista 
samoin kuin mahdollisia toimialakoh-
taisia säännöksiä (HE 194/2006, s. 40). 

hallinnon tarkastuksen ja 
ilmoitusvelvollisuuden suhde
Jos hallinnon tarkastuksen laajuutta 
vertaa ilmoitusvelvollisuutta koske-
vaan ehdotukseen, on jälkimmäises-
sä mainittu myös väärinkäytöksiä nor-
mittavat rikoslain talousrikossäännök-
set sekä valtion tukia koskevat säännök-
set (HE 212/2014, s. 14).

Hallinnon tarkastusta koskeva hen-
kilöllinen ulottuvuus kattaa yhteisölain 

TäTä arTikkElia kirjoitettaessa 
eduskunnan käsittelyssä on lakiehdo-
tus, joka koskee tilintarkastajan velvol-
lisuutta raportoida yhteisöjen säännös-
rikkomuksista viranomaiselle. Ehdo-
tuksen taustalla on kansallinen pyrki-
mys estää harmaata taloutta. 

Hanke sai tukea EU:n tilintarkastus-
asetuksesta (2014/537/EU), johon kirjat-
tiin säännösrikkomuksia koskeva vel-
voite (7 artikla). EU:n tasolla katsottiin 
riittäväksi asettaa ilmoitusvelvollisuus 
tilintarkastajalle yleisen edun kannal-
ta merkittävissä yhteisöissä. Suomessa 
Työ- ja elinkeinoministeriö on ehdotta-
nut tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuu-
delle tiukempaa vaatimusta ja nopeam-
paa voimaantuloa kuin EU:n tilintarkas-
tusasetus edellyttää.

Velvollisuus koskisi kaikkia 
yhteisöjä
Suomessa tilintarkastajan ilmoitusvel-
vollisuudesta säädettäisiin muuttamal-
la tilintarkastuslakia. Sitä koskeva esi-
tys (HE 212/2014) annettiin eduskun-
nalle 23.10.2014 ja muutoksen olisi tar-
koitus tulla voimaan 1.1.2015. Siirty-
mäsäännöksen mukaan tilintarkasta-
jan ilmoitusvelvollisuus koskisi niiden 
tilikausien tilintarkastusta, jotka alka-
vat lain voimaantullessa tai sen jälkeen. 
Käytännössä uusi vaatimus koskisi si-
ten niiden tilikausien tilintarkastusta, 
jotka alkavat joulukuun 2014 jälkeen.

Muutosesityksen pääasiallinen sisäl-
tö on se, että tilintarkastajalle säädettäi-
siin velvoite ilmoittaa tilintarkastuk-
sen aikana ilmenneistä säännöstenvas-
taisuuksista tarkastuksen kohteena ole-
valle yhteisölle. Mikäli yhteisö ei ilmoi-
tuksen takia ryhtyisi toimiin, olisi tilin-
tarkastajalla velvollisuus tehdä ilmoitus 
viranomaiselle. Raportointi tapahtuisi 
siten ensisijaisesti johdolle, mihin liit-
tyvä velvoite olisi myös laajempi kuin 
raportointi viranomaiselle.

EU:n tilintarkastusasetuksesta poi-
keten tilintarkastuslain muutosesityk-
sessä ilmoitusvelvollisuus ulotettaisiin 
koskemaan kaikkia tilintarkastuksia. Il-
moitusvelvollisuus koskisi yleisen edun 
kannalta merkittävien yhteisöjen tilin-
tarkastuksen lisäksi muut tilintarkastet-

KUVA: MVphotostock
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KHT-tilintarkastajana.

perusteella määräytyvät vastuuvelvolli-
set. Osakeyhtiöissä kyseessä ovat halli-
tuksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Välil-
lisesti heille voi syntyä vastuu kuitenkin 
myös muiden tekemistä säännösrikko-
muksista, jos niiden perusteella johdon 
arvioidaan laiminlyöneen lakisääteisiä 
tehtäviään. 

Ilmoitusvelvollisuutta koskevassa 
esityksessä arvioinnin soveltamisala on-
kin ulotettu vastuuvelvollisten lisäksi 

myös tosiasiallista päätösvaltaa käyttä-
viin ja työntekijöihin, mutta mainittu 
on myös toimeksiannon saaja kuten ul-
kopuolinen kirjanpitäjä tai asiamies (HE 
212/2014, s. 14-15).

Olennaisuusperiaate on tunnistettu 
sekä hallinnon tarkastusta että ilmoitus-
velvollisuutta koskevassa esityössä. Ti-
lintarkastuksen suorittamiseen liitty-
västä olennaisuusperiaatteesta on kat-
sottu seuraavan, ettei vähäisestä sään-
nöksen rikkomisesta aiheudu hallinnon 
tarkastuksen huomautusvelvollisuutta 
(HE 194/2006, s. 40). 

Esimerkkinä on todettu myöhem-
min oikaistu rekisteri-ilmoituksen lai-
minlyöminen. Syksyn 2014 esityksessä 
vastaava olennaisuusperiaate on todettu 
viittaamalla vähäpätöisenä pidettävään 
rikkomukseen, josta ei ole katsottu syn-
tyvän ilmoitusvelvollisuutta johdolle.

Epäilystä raportoiminen
Raportointivelvoite yhteisölle syntyy, 
kun tilintarkastaja epäilee säännöstä 
tai määräystä rikotun. Havainto voi ta-
pahtua tilikauden aikana tai tilikauden 
päättyessä ja siitä on ilmoitettava mah-
dollisimman pian epäilyn ilmenemisen 
jälkeen. Uudistuksella ei ole tarkoitettu 
muutettavan tilintarkastajan aikaisem-
paa raportointikäytäntöä, joten vaihto-
ehtoiset tavat esittää ilmoitus vastaavat 
tilintarkastajan nykyisiä raportointita-
poja: tilintarkastuskertomus (TTL 15 §), 
tilintarkastuspöytäkirja (TTL 16 §) tai 
muu kirjallinen muistio (ISA 260, 265). 

Säännösrikkomuksen asiallinen mer-
kitys huomioon ottaen useimmin kysee-
seen tulee tilintarkastuspöytäkirja, joka 
voidaan antaa jo tilikauden aikana asi-
an havaitsemisen ja tutkimisen jälkeen. 
Tilintarkastuspöytäkirjan käyttämistä 
puoltaa myös se, että pöytäkirja suun-
nataan vastuuvelvollisille, mikä vastaa 
ilmoitusvelvollisuutta koskevan esi-
tyksen mukaista ilmoituksen vastaan-
ottajaa. 

Tilintarkastuspöytäkirjan lisäksi on 
arvioitava rikkomuksen, ilmoituksen ja 
sitä seuraavien vaiheiden vaikutus tilin-
tarkastuskertomuksen huomautus-kap-
paleeseen. 

Ehdotettavat toimenpiteet 
tilanteen korjaamiseksi
Ilmoittaessaan ilmenneistä epäilyistä 
yhteisölle tulee tilintarkastajan pyytää 
tarkastuksen kohdetta ilman aiheeton-
ta viivästystä tutkimaan asia ja toteutta-
maan asianmukaiset toimenpiteet me-
nettelyyn puuttumiseksi ja sen toistu-
misen estämiseksi. Asianmukaisia toi-
menpiteitä olisivat moitittavan menet-
telyn keskeyttäminen, sen oikaisemi-
nen ja vaikutusten poistaminen. 

Esimerkkeinä on todettu muun mu-
assa kirjanpidon oikaiseminen, oikeus-
prosessin aloittaminen tai vahingois-
ta neuvotteleminen. Toimenpiteiden 
asianmukaisuuden arvioinnissa voitai-
siin huomioida menettelyn vakavuus ja 
laajuus, vahingon määrä, epäillyn ase-
ma sekä merkitys yhteisölle ja sidos-
ryhmille.

ilmoitusvelvollisuuden 
ulkopuolelle rajatut asiat
Tilintarkastajan velvollisuus ilmoittaa 
viranomaiselle riippuu paitsi johdon 
toimenpiteiden riittävyydestä myös 
säännösrikkomuksen luonteesta. Vä-
häiset asiat on rajattu ilmoitusvelvolli-
suuden ulkopuolelle. 

Tällaisiksi on katsottu esimerkiksi ti-
linpäätöksen laatimisajan laiminlyönti 
ja vähäiset puutteet tilinpäätöksessä. Il-
moitusvelvollisuuteen johtavalta sään-
nösrikkomukselta edellytetään myös 
sitä, että kyseisten säännösten noudat-
tamista valvotaan viranomaistoimin ja 
toimivaltainen viranomainen on suo-
malainen.

Viranomaisilmoitukselle ei 
määräaikaa 
Eräs lakiesityksessä avoimeksi jäävä 
asia on viranomaisilmoituksen ajoi-
tus. Tilintarkastajan ilmoitus yhteisöl-
le tulee tapahtua mahdollisimman pian 
ja yhteisön on ryhdyttävä toimenpitei-
siin tilanteen korjaamiseksi ilman ai-
heetonta viivytystä. Sen enempää eh-
dotus ei sisällä mainintoja ilmoitus-
ten ajoittamisesta toisin kuin Ruotsis-
sa, missä tilintarkastajan tulee lain mu-
kaan ilmoittaa säännösrikkomuksesta 

syyttäjälle neljän viikon kuluttua sii-
tä, kun yhtiön johdolle on kerrottu ha-
vainnoista.  

Lienee riittävää, että tilintarkastaja 
tutkii johdon suorittamia toimenpiteitä 
ja arvioi viranomaisilmoituksen tarpeel-
lisuutta hyvän tilintarkastustavan mu-
kaisen tavanomaisen tilintarkastuspro-
sessin edetessä, koska Suomessa ei ole 
määritelty vastaavaa määräaikaa eikä ti-
lintarkastuksen sisältöä ole ehdotuksel-
la tarkoitus muuttaa. 

Pienten yhteisöjen tilintarkastukses-
sa ilmoitusprosessin eteneminen saat-
taa tarkoittaa verrattain pitkääkin ai-
kaa. Ilmoitus tulee tehdä toimintaa val-
vovalle viranomaiselle (mm. veroviran-
omainen) ja ilmoituksessa tulee yksilöi-
dä epäily ja sen perusteet, mikäli ilmoi-
tus viranomaiselle osoittautuu aiheel-
liseksi.

huomio hallinnon 
tarkastukseen 
Ilmoitusvelvollisuuden myötä tilintar-
kastus ei muutu, mutta tilintarkasta-
jan kokonaistaakka ei ainakaan keve-
ne. Lisäksi riskinä on, että tilintarkasta-
jan mahdollisuus avoimeen vuoropuhe-
luun johdon kanssa heikkenee. Muutos 
korostaisi tilintarkastajan ammatillisen 
skeptisyyden vaatimusta ja sen myötä 
epäkohtia olisi kyettävä tunnistamaan, 
niiden taustoja olisi oltava mahdolli-
suus selvittää ja epäilyksistä olisi roh-
kaistuttava raportoimaan tarvittaessa 
aina viranomaiselle asti. 

Tilintarkastajan tehtävänä ei olisi 
muutoksen jälkeenkään toimia poliisi-
na eikä tuomarina, mutta tilintarkastuk-
seen liittyvä hallinnon tarkastus olisi 
suoritettava aiempaa suuremmalla pai-
noarvolla. 

Kuva 1. Yhteenveto tilintarkastajan 
ilmoitusvelvollisuudesta

hallinnon tarkastus
• Kirjanpitolainsäädäntö
• Yhteisölainsäädäntö
• Arvopaperilainsäädäntö
• Verosäännökset
• Rikoslain kavallus- ja 
 väärinkäytössäännökset
• Toimialakohtaiset säännökset
• Valtion tukisäännökset
• Erityistoimialoja koskevat säännökset

Epäilys säännösrikkomuksesta

asian tutkiminen

ilmoitus yhteisölle
• Mahdollisimman pian
• Lähkohtaisesti hallitukselle (Oy), yh-

tiömiehelle (ay), vastuunalaiselle yh-
tiömiehelle (ky) tai vastaavalle

• Pyydetään yhteisöä 1) tutkimaan asia 
ilman aiheetonta viivästystä ja 2) to-
teuttamaan asianmukaiset toimen-
piteet menettelyyn puuttumiseksi ja 
sen toistumisen estämiseksi 

ilmoitus viranomaiselle
• Ilman aiheetonta viivytystä
• Toimivaltaiselle viranomaiselle
• Epäilyn yksilöinti ja sen perustelu

arvio asian vaikutuksesta 
lakisääteiseen tilintarkastukseen ja 
sitä koskevaan raportointiin
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HEIDI VIERROS

Säätiölain uudistus 
loppusuoralla

Hallituksen esityksessä 
liiketoiminnan liikkumavaraa 
lisätään samalla, kun 
säätiön tarkoitusta 
koskevia säännöksiä 
selkiytetään lähipiiriasioiden 
sääntelyn laajentuessa. 
Säätiön varainhoito 
saatettaisiin johdon yleisen 
huolellisuusvelvoitteen piiriin.

sääTiölain kokonaisuudistus astui 
askeleen eteenpäin, kun syyskuun lo-
pulla julkaistiin hallituksen esitys uu-
deksi säätiölaiksi. Luonnos hallituksen 
esitykseksi oli tätä ennen useamman 
kuukauden oikeusministeriön sivuilla 
luettavissa. 

Nyt julkaistu lopullinen esitys ei si-
nänsä poikkea kovinkaan paljoa alku-
peräisestä luonnoksesta. Konkreetti-
sena muutoksena oli lähinnä, että hal-
lintoneuvoston jäsenten minimimää-
rä oli laskettu kolmeen aikaisemmas-
ta viidestä.

liiketoiminnalle lisää 
liikkumavaraa
Viimeisimmän tiedon mukaan PRH 
ehdottaa, että laki astuisi voimaan ai-
kaisintaan 1.10.2015. Nähtäväksi jää, 
voivatko tulevat eduskuntavaalit vie-
lä muuttaa suunnitellun aikataulun. 

yHTiöoiKEus

Tilintarkastajayhdistykselle 
uusi hallitus ja 
puheenjohtajisto  

huhTikuussa toimin-
tansa aloittanut uusi ti-
lintarkastajayhdistys va-
litsi 21.11.2014 Helsingis-
sä pidetyssä vuosikokouk-
sessa uuden hallituksen ja 
puheenjohtajiston. KHT 
Eija Niemi-Nikkola Hel-
singistä valittiin KHT-yh-
distyksen uudeksi puheen-
johtajaksi ja KHT petri 
Kettunen Turusta uudek-
si varapuheenjohtajaksi 
lahtelaisen HTM Alpo sa-
losen jatkaessa toisena va-
rapuheenjohtajana.

Tilintarkastajayhdis-
tyksen hallituksen uusik-
si jäseniksi valittiin HTM 
jukka Anttila Rovaniemeltä, HTM Tuula Mahlberg Salosta 
ja KHT Marika Nevalainen Helsingistä. KHT:t Mirja juuse-
la Tampereelta ja Maria Grönroos Helsingistä jatkavat hal-
lituksessa vanhoina jäsenenä.   

richard Chambers jälleen corporate governance 
-vaikuttajien kärkikastissa 

taan hyvän hallinnon ja omistajaohjauksen edistäjänä. Ame-
rikkalainen NACD-järjestö (National Association of Corpora-
te Directors’ Directorship) nosti jo toisena peräkkäisenä vuo-
tena Chambersin 100 merkittävimmän corporate governan-
ce -vaikuttajan joukkoon.

Myös amerikkalainen laskentatoimen lehti Accounting To-
day noteerasi Richard Chambersin elämäntyön ja saavutukset 
listaamalla hänet kolmatta kertaa peräkkäin USA:n 100 vai-
kutusvaltaisimman laskentatoimen vaikuttajan joukkoon. 
Listalle pääsivät mm. USA:n tilintarkastajajärjestö AICPA:n 
toimitusjohtaja ja puheenjohtaja Barry Melancon ja SEC:n 
puheenjohtaja Mary jo White.

– Otan nämä tunnustukset vastaan ylpeänä IIA Globalin 
ja eri puolilla maailmaa toimivien 180 000 jäsenemme puo-
lesta, Chambers iloitsi.  

suomEssa reilu vuosi sitten vieraillut sisäisten tarkastaji-
en kansainvälisen kattojärjestö IIA Globalin toimitusjohtaja 
richard F. Chambers on jälleen saanut tunnustusta ansiois-
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Uudistuksessa tavoitteena on, että laki-
muutosten myötä mahdollistetaan sää-
tiöiden nykyistä tehokkaampi, ennakoi-
vampi ja joustavampi toiminta sekä ke-
vennetään hallinnollista taakkaa. 

Lisäksi pyritään lisäämään toimin-
nan avoimuutta. Periaatteellisesti mer-
kittäviä muutoksia nykylakiin verrat-
tuna ovat säätiön perustajan aseman 
vahvistaminen sekä säätiölle sallitun 
liiketoiminnan laajentaminen muu-
hunkin liiketoimintaan kuin vain suo-
raan säätiön varsinaiseen toimintaan 
liittyvään toimialaan. Samalla kun lii-
ketoiminnan liikkumavaraa on lisät-
ty, on uudessa laissa toisaalta tarken-
nettu säätiön tarkoitusta koskevia sään-
nöksiä. 

Eräänä tavoitteena on säätiölainsää-
dännön yhdenmukaistaminen muun 
yhteisölainsäädännön kanssa ja niinpä 
uutta säätiölakia kirjoitettaessa onkin 
varsin paljon mallia otettu osakeyhtiö-
laista, niin yllättävältä kuin se säätiön 
kohdalla saattaakin kuulostaa. Tavoit-
teena on ollut, että eri yhteisölait olisi 
kirjoitettu mahdollisimman pitkälle sa-
maa rakennetta ja logiikkaa noudatta-
en, jolloin yksittäisen yhteisölain tul-
kintaan voidaan hakea tukea siitä, mi-
ten jotakin toista yhteisölakia on tul-
kittu. 

säätiön keskeiset 
toimintaperiaatteet ja lähipiiri
Säätiön toiminnan tarkoituksen on ol-
tava hyödyllinen ja säätiön on joko tu-
ettava tai itse harjoitettava toiminnan 
tarkoitusta edistävää toimintaa. Säätiön 
tarkoituksena ei voi olla liiketoiminnan 

harjoittaminen eikä taloudellisen edun 
tuottaminen lähipiiriin kuuluvalle. 

Voimassa oleva laki on mahdollista-
nut taloudellisen edun tuottamisen lä-
hipiiriin kuuluvalle, esimerkiksi sääti-
ön perustajalle, ei-pääasiallisessa mää-
rin.  Siirtymäsäännöksen mukaisesti täl-
laisten, ennen uuden lain voimaantuloa 
perustettujen säätiöiden tulee muuttaa 
sääntöjänsä ja toimintaansa vuoteen 
2035 mennessä. 

Lakiehdotuksessa määritellään lähi-
piiri, jolle ei voida tuottaa erityistä talou-
dellista etua  seuraavasti: 

1)  säätiön perustaja ja säätiössä määrä-
ysvaltaa käyttävä ihminen, yhteisö 
ja säätiö sekä näiden tai säätiön ty-
täryhteisö ja -säätiö  

2) säätiön ja edellä 1-kohdassa tarkoi-
tetun yhteisön ja säätiön hallituk-
sen ja hallintoneuvoston jäsen ja va-
rajäsen, toimitusjohtaja ja tämän si-
jainen, vastuunalainen yhtiömies ja 
tilintarkastaja

3)  säätiön asiamies ja muu henkilö, joka 
osallistuu säätiön johtamiseen

4)  edellä 1–3 kohdassa tarkoitetun ih-
misen perheenjäsen

5)  edellä 1–3 kohdassa tarkoitetun ih-
misen muu lähisukulainen sekä

6)  edellä 1–5 kohdassa tarkoitetun ih-
misen tai yhdessä toimivien ihmis-
ten määräysvallassa oleva yhteisö ja 
säätiö.

lähipiirin laajaa määritelmää 
kritisoitu
Perheenjäsenellä tarkoitetaan aviopuo-
lisoa ja avopuolisoa, omaa ja puolison 
lasta ja tämän jälkeläistä sekä omaa ja 
puolison vanhempaa, isovanhempaa ja 
tämän vanhempaa. Muulla lähisukulai-
sella tarkoitetaan 1 momentin 1–3 koh-
dassa tai 3   momentissa tarkoitetun ih-
misen sisarusta ja sisar- ja velipuolta, tä-
män aviopuolisoa ja avopuolisoa sekä 
näiden lasta ja lapsen jälkeläistä, van-
hempaa ja isovanhempaa.

Lainvalmistelutyön aikana tätä var-
sin laajaa lähipiirin määritelmää on jon-
kin verran kritisoitu. Esimerkiksi 5-koh-
dan tarkoittama lähipiiriläinen voi olla 

vaikkapa säätiön hallituksen jäsenen ve-
lipuolen avopuolison isoäiti. 

Lakiehdotukseen ei sisälly lähipii-
rirekisterin ylläpitovelvoitetta. Tämä 
huomioon ottaen  jääkin nähtäväksi, 
kuinka säätiön johto ja hallitus sekä 
myös tilintarkastaja voivat varmistua 
siitä, ettei lähipiiririkkomuksia pääse 
syntymään. 

Lähipiirikäsite liittyy myös säätiön 
toimintakertomuksen kasvaviin sisältö-
vaatimuksiin, joita käsitellään tarkem-
min sivuilla 42–43. On kuitenkin hyvä 
huomata, että toimintakertomuksessa 
ilmoitettavien tietojen osalta lähipiirin 
käsite on suppeampi kuin sivuilla42–43 
selostettu, koska 5-kohdassa tarkoitet-
tuja muita lähisukulaisia ei silloin lue-
ta lähipiiriin. 

Edelleen on siis sallittua, että apura-
hasäätiö myöntää apurahaa esim. hal-
lituksen jäsenen lapselle, kunhan apu-
rahan saamisen perusteet ovat kunnos-
sa ja ao. hallituksen jäsen jäävää itsen-
sä apurahapäätöksen teosta. Uutta on 
se, että toimintakertomuksessa tulee 
kertoa tämä lähipiiriläiselle myönnet-
ty apuraha.   

Perustaminen ja peruspääoma
Uuden säätiön perustamista on tarkoi-
tus helpottaa ja perustamisaikaa lyhen-
tää sikäli, että kaksivaiheisesta lupame-
nettelystä luovutaan ja siirrytään ilmoi-
tusmenettelyyn kuten esimerkiksi osa-
keyhtiötä perustettaessa. Perustaminen 
tapahtuu perustamiskirjalla, joka sisäl-
tää lain määräämät tiedot ja jonka kaik-
ki perustajat allekirjoittavat. 

Säätiön minimiperuspääoma nou-
see nykyisestä 25 000 eurosta 50 000 
euroon. Perustettavalla säätiöllä tulee 
jatkossa olla toimintasuunnitelma, ta-
lousarvio sekä rahoitussuunnitelma kol-
melle ensimmäiselle vuodelle. Tällä ha-
lutaan varmistaa, että säätiön johdolla 
on heti alusta lähtien riittävä näkemys 
siitä, kuinka säätiö lähtee toteuttamaan 
olemassaolon tarkoitustaan käytettävis-
sään olevin resurssein. 

Uutta on lisäksi se, että säätiön pe-
rustajalla on oikeus pidättää säätiöl-
le perustamisen yhteydessä luovutta-

maansa varallisuuteen oikeuksia. Täl-
laisia oikeuksia voi olla luonnollisella 
henkilöllä koko eliniän ajan ja yhteisö/
säätiö -perustajalla enintään kymmenen 
vuoden ajan. Perustajan halutessa varata 
itselleen em. oikeuksia on ne kirjattava 
perustettavan säätiön sääntöihin ennen 
säätiön rekisteröimistä, sillä rekisteröin-
nin jälkeen tämä ei enää ole mahdollista. 

Varainhoito, liiketoiminta ja 
sijoitustoiminta
Lakiehdotuksessa painotetaan, että sää-
tiön varainhoidon tulee olla suunnitel-
mallista. Varainhoidolla tarkoitetaan 
kaikkea varainkäyttöä, niin varsinais-
ta toimintaa kuin myös sijoitustoimin-
taa ja liiketoimintaa. Lakiehdotuksen 
mukaan säätiö voi suoraan lain nojalla 
harjoittaa vain sen säännöissä määrät-
tyihin toimintamuotoihin välittömäs-
ti liittyvää liiketoimintaa. 

Tästä esimerkkinä vaikkapa lääke-
tieteellistä tutkimusta edistävä säätiö, 
joka harjoittaa terveydenhuoltoon liit-
tyvää liiketoimintaa. Uutta on se, että 
ehdotuksen mukaan säätiö voi jatkos-
sa harjoittaa myös muuta liiketoimin-
taa toimintamuotojensa rahoittamisek-
si, mutta tällöin asiasta täytyy mainita 
säännöissä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että mi-
käli säätiön säännöissä on näin mainit-
tu, niin em. lääketieteellinen säätiö voi 
perustaa vaikka hotellin tai polkupyö-
räkorjaamon, kunhan tästä toiminnas-
ta kertyvä voitto käytetään säätiön tar-
koituksen toteuttamiseen. 

liiketoiminta- ja 
sijoitussuunnitelmia ei vaadita 
Sanomattakin on selvää, että tällöin lii-
ketoiminnan tulee olla keskimäärin 
voitollista,   koska sitä harjoitetaan pel-
kästään säätiön varsinaisen toiminnan 
rahoittamiseksi. Alkuperäisessä säätiö-
laki-työryhmän ehdotuksessa oli mai-
ninta, että säätiön tulisi laatia liiketoi-
mintasuunnitelma. 

Työryhmämietinnön palautteissa 
nousi kuitenkin vahvasti esiin, että lii-
ketoimintasuunnitelma on siinä mää-
rin vaikeasti määriteltävä asiakirja, et-

tei ole tarkoituksenmukaista lakisäätei-
sesti säätää sen laatimisesta. 

Hallituksen esityksessä onkin kat-
sottu, että tulevaan lakiin kirjattava joh-
don yleinen huolellisuusvelvoite kattaa 
asian eikä erillistä liiketoimintasuunni-
telman laatimisvelvoitetta tarvita.  Mitä 
laajempaa säätiön harjoittama liiketoi-
minta on sitä suunnitelmallisemmin 
huolellisesti toimivan hallituksen tu-
lee sitä johtaa. 

Lakiehdotuksen mukaan säätiö voi 
harjoittaa sijoitustoimintaa, ellei sään-
nöissä toisin määrätä tai rajoiteta. Sa-
moin kuin liiketoiminnan kohdalla ei 
laissa tulla edellyttämään erillistä sijoi-
tussuunnitelmaa vaan asian katsotaan 
kuuluvan johdon yleisen huolellisuus-
velvoitteen piiriin. 

laajamittaisen 
sijoitustoiminnan  strategia 
Sijoitustoiminnan ollessa vähänkin 
laajamittaisempaa tulee sen perustua 
suunnitelmalliseen sijoitusstrategiaan, 
jotta johdon huolellisuusvelvoitteen 
voidaan katsoa täyttyvän. Pienemmil-
lä toimijoilla hallituksen huolellisuus-
velvoite täyttyy esimerkiksi siten, että 
sijoituspäätökset kirjataan hallituksen 
pöytäkirjoihin. 

Kaiken kaikkiaan sijoitustoimin-
nassa johdon huolellisuusvelvoite tar-
koittaa asioiden hyvää dokumentoin-
tia parhaaksi katsotulla tavalla.  Lais-
sa todetaan, että liiketoiminnan tavoin 
myös sijoitustoiminta on mahdollista 
yhtiöittää. 

Nykylain säännös säätiön varojen si-
joittamisesta varmalla ja tuloa tuottaval-
la tavalla poistuu. Sanonnan ei katsot-
tu olevan tarkoituksenmukainen, kos-
ka sijoitustoiminnan näkökulmasta kä-
sitteet ”varma” ja ”tuloa tuottava” ovat 
enemmän tai vähemmän toisensa pois 
sulkevia. Vastaavasti myöskään tilintar-
kastajan ei jatkossa enää tarvitse tilin-
tarkastuskertomuksessa ottaa erikseen 
kantaa asiaan. 

säätiön hallinto
Säätiöoikeudellisen vastuun kantava 
johto ja sen tehtävät tullaan määrittä-

mään tulevassa laissa nykyistä tarkem-
min. Hallituksen ja hallintoneuvoston 
päätöksenteko, jäsenten oikeudet, vel-
vollisuudet ja vastuut säännellään ai-
kaisempaa yksityiskohtaisemmin.  Lais-
sa mm. mainitaan, että johdolla on vas-
tuu siitä, ettei kiellettyjä lähipiirietuuk-
sia anneta. 

Uutta on erityisesti se, että toimitus-
johtajasta ehdotetaan tehtävän vastuul-
linen toimielin. Nykylain mukaan toi-
mitusjohtaja on työsuhteessa oleva hen-
kilökunnan jäsen, mutta jatkossa sääti-
össä voisi olla johtajasopimuksella työs-
kentelevä säätiölaissa määritelty toimi-
tusjohtaja samalla tavoin kuin esimer-
kiksi osakeyhtiössä. 

Toimitusjohtaja-nimityksen 
käyttö 
Päätettäessä valita säätiöön lain tar-
koittama toimitusjohtaja on tästä olta-
va maininta säätiön säännöissä. Muu-
toin toimitusjohtajan nimittäminen ei 
ole mahdollista. Jatkossa toimitusjoh-
taja-nimitystä voidaan säätiöissä käyt-
tää vain säätiölain tarkoittamasta toi-
mitusjohtajasta. Säätiön johtajasta tu-
lee käyttää muita nimikkeitä kuten 
toiminnanjohtaja, pääsihteeri, asia-
mies tms,, jos säätiön sääntöihin ei si-
sälly mainintaa lain mukaisesta toimi-
tusjohtajasta. 

Muutosvaiheessa säätiö ei voi yksi-
puolisesti muuttaa työsuhteista ”asia-
miestä” toimitusjohtajaksi vaan tähän 
tarvitaan ko. henkilön suostumus. Uu-
den säätiölain tarkoittama toimitusjoh-
taja huolehtii säätiön tarkoituksen to-
teuttamisesta sekä säätiön päivittäises-
tä hallinnosta. 

Muutama vuosi sitten yhdistyslain 
osittaisuudistuksen yhteydessä yhdis-
tyslaki-työryhmä teki samanlaisen eh-
dotuksen lakiin perustuvasta toimitus-
johtajasta yhdistyksissä. Asia ei kuiten-
kaan saanut riittävää kannatusta eikä 
sitä otettu lopulliseen yhdistyslakiin. 
Säätiölain uudistuksessa ei vastaavaa 
vastustusta ole ilmennyt ja onkin to-
dennäköistä,  että toimitusjohtaja-toi-
mielintä koskevat säädökset tulevat 
säätiölakiin. 
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Tilintarkastaja voidaan valita yhdelle 
tilikaudelle tai säätiön sääntöjen perus-
teella pidemmäksi määräajaksi tai jat-
kuvalle toimikaudelle. Uutta on se, että 
noteerattujen yhtiöiden tapaan jatkos-
sa myös säätiöissä tilintarkastaja tulee 
vaihtaa seitsemän vuoden välein. Vaih-
taminen koskee nimenomaan päävas-
tuullista tilintarkastajaa, ei tilintarkas-
tusyhteisöä. 

Rotatoitu tilintarkastaja voidaan vali-
ta säätiöön uudestaan aikaisintaan vaih-
don jälkeiselle neljännelle tilikaudelle. 
Siirtymäsäännöksen mukaisesti seitse-
män vuoden laskenta alkaa tilikaudes-
ta, jolloin uusi säätiölaki astuu voimaan.

Lakiehdotuksen kirjoittajat ovat var-
maankin halunneet rotaatiosäännöksel-
lä varmistaa säätiöiden laadukkaan ti-
lintarkastuksen. Ammattitaitoinen ti-
lintarkastaja toimii kuitenkin aina yhtä 
riippumattomasti ja laadukkaasti huoli-
matta toimeksiannon kestosta. 

Säätiöiden erityispiirteet ja niiden 
hallussa oleva ”isännätön raha” koros-
tavat tilintarkastuksen tärkeyttä. Näh-
täväksi jää, onko meillä riittävästi sää-
tiöiden toimintaan erikoistuneita tilin-
tarkastajia, jotta rotaatiosäännöksen ta-
voite paremmasta tilintarkastuksesta to-
teutuisi.  

jatkossakin lausuttava 
oikeista ja riittävistä tiedoista 
Nykyisin säätiön tilintarkastuskerto-
mukseen sisältyy lisälausekkeita säätiö-
lain edellyttäessä tilintarkastajaa otta-
maan kantaa siihen, antavatko toimin-
takertomus ja tilinpäätös oikeat ja riit-
tävät tiedot säätiön toiminnasta, onko 
säätiön varat sijoitettu asianmukaisesti 
ja voidaanko säätiön toimielimille mak-
settuja palkkioita pitää kohtuullisina. 

Lakiehdotuksen mukaan tilintarkas-
tajan tulee jatkossakin lausua siitä, an-
tavatko säätiön tilinpäätös ja toiminta-
kertomus oikeat ja riittävät tiedot sääti-
ön toiminnasta. Hallituksen esityksessä 
katsotaan em. lausekkeen säilyttäminen 
tarpeelliseksi, koska tilintarkastuslain 

yleinen tilintarkastuskertomukseen liit-
tyvä vaatimus koskee vain toimintaker-
tomustietojen suhdetta toiminnan kir-
janpidolliseen tulokseen ja taloudelli-
seen asemaan.

Sen sijaan em. erityislausekkeeseen 
liittyvä tarkastus on enemmänkin hal-
lintoa koskevaa asiakirja-aineistoon pe-
rustuvaa laillisuustarkastusta. Säännök-
sen perusteella tilintarkastajan ei edel-
leenkään edellytetä tarkastavan ja arvi-
oivan esim. toiminnan tehokkuutta ja 
tuloksellisuutta. 

Erityislauseke varojen 
sijoittamisesta jää pois
Lakiehdotuksen mukaisesti tilintarkas-
taja ei jatkossa enää anna erityistä lau-
sumaa varojen asianmukaisesta sijoit-
tamisesta. Kuten aiemmin on todettu, 
koskee johdon yleinen huolellisuus- ja 
lojaliteettivelvollisuus ehdotuksessa 
säätiön varainhoitoa. Tilintarkastajan 
on tätä taustaa vasten arvioitava, onko 
säätiön varat sijoitettu asianmukaisesti. 

Arvioidessaan asiaa on tilintarkas-
tajan tarkastettava säätiön toiminta-, 
rahoitus- ja sijoitussuunnitelmat sekä 
talousarvio tilintarkastuslain, sääti-
ön sääntöjen, säätiön toimintaa koske-
van erityislainsäädännön ja tilintarkas-
tustoimeksiannon mukaisessa laajuu-
dessa. Varojen sijoittamisesta ei tarvit-
se enää jatkossa antaa erityislauseket-
ta,  mikäli tarkastuksessa ei tule esiin ti-
lintarkastuskertomuksen tasolle nostet-
tavia asioita.

Lakiehdotuksen mukaisesti tilintar-
kastuskertomuksessa tulee jatkossa olla 
lausunto siitä, onko säätiön toimielin-
ten jäsenille suoritettuja palkkioita pi-
dettävä tavanomaisina. Asian arvioimi-
seksi olisikin hyvä saada tutkittua tilas-
totietoa tavanomaisista toimielinten jä-
senten palkkioista säätiöissä. 

oikeus ilmoittaa säännösten 
vastaisista toimista
Lakiehdotukseen sisältyy säännös, jon-
ka mukaisesti tilintarkastajalla on jat-

kossa oikeus ilmoittaa PRH:lle säätiö-
tä koskevasta seikasta tai päätöksestä, 
jonka hän on saanut tietoonsa tehtävää 
suorittaessaan. Edelleen tilintarkastajal-
la on oikeus toimittaa tilintarkastuslain 
16 §:ssä tarkoitettu tilintarkastuspöytä-
kirja PRH:lle. 

Säännöksissä lisäksi todetaan, että 
vilpittömässä mielessä toimineelle ti-
lintarkastajalle ei synny vastuuta em. il-
moituksista. Tällä tarkoitetaan sitä, jos 
esimerkiksi tilintarkastaja olisi tehnyt 
väärän johtopäätöksen ja siitä ilmoitta-
essaan aiheuttanut vahinkoa säätiölle, ei 
hän joudu tästä vastuuseen, jos on toimi-
nut vilpittömässä mielessä uskoen teh-
neensä oikean johtopäätöksen ja toimi-
vansa oikein ilmoittaessaan siitä viran-
omaiselle. 

Säädösehdotuksella on pyritty ma-
daltamaan tilintarkastajan kynnystä il-
moittaa havainnoistaan viranomisille 
ja myös vahvistamaan tilintarkastajan 
asemaa suhteessa säätiön johtoon. Alku-
peräisessä työryhmämietinnössä tilin-
tarkastajan ilmoitus säädettiin velvolli-
suudeksi. Saadun palautteen perusteel-
la sanamuotoa on pehmennetty, min-
kä seurauksena tilintarkastajalle ehdo-
tetaan oikeutta, mutta ei velvollisuut-
ta, ilmoittaa havaitsemistaan epäkoh-
dista jo ennen tilintarkastuskertomuk-
sen antamista. 

Lisäksi on tarkoitus, että tilintarkas-
taja voi oma-aloitteisesti ilmoittaa val-
vontaviranomaiselle esimerkiksi val-
vonnan kannalta tärkeistä  tilintarkas-
tushavainnoista, joiden tuleminen jul-
kisuuteen tilintarkastuskertomuksen 
kautta voisi aiheuttaa tarpeetonta va-
hinkoa säätiölle. 

KHT Heidi vierros toimii 
yhdistysten ja säätiöiden 
erityiskysymyksiin 
erikoistuneena 
tilintarkastajana Oy KPMG 
Ab: palveluksessa.  

Säätiöiden taloudelliseen  
raportointiin ja tilintarkastukseen 
ehdotettuja muutoksia

uuTTa sääTiölakia koskevassa 
hallituksen esityksessä toimintakerto-
muksen sisältövaatimukset kasvavat lä-
hipiiriä koskevissa asioissa. Jatkossa toi-
mintakertomuksessa tulee kertoa mm. 
säätiön lähipiirille annetut avustukset 
ja muut osittain tai kokonaan vastik-
keettomat taloudelliset edut. Lisäksi tu-
lee kuvata kaikki lähipiirin kanssa käy-
dyt taloudelliset toimet sekä rahavir-
rat, jos tapahtuma on suuruudeltaan yli  
20 000 euroa tai 5 % omasta pääomasta.  
Voimassa olevasta laista poiketen ehdo-
tetaan, että säätiön on annettava toimin-
takertomuksessa tai tilinpäätöksen liite-
tietoina 5. luvun 2 ja 3 §:ssä säädetyt tie-
dot säätiön toiminnasta ja rahavirroista. 

Toimintakertomuksessa on kerrotta-
va, miten säätiö on toiminut tarkoituk-
sensa toteuttamiseksi, kuvattava sääti-
ön konsernirakenne ja siinä tapahtuneet 
muutokset sekä ilmoitettava lähipiiriin 
liittyvät rahavirrat tilikaudella. 

Mikäli säätiöllä on ollut toiminta-
kertomuksessa ilmoitettavia lähipiiri-
tapahtumia, tulee tapahtumista kertoa 
lähipiirisuhteen luonne, kuvaus toimes-
ta tai taloudellisesta edusta sekä toimen 
tai taloudellisen edun raha-arvo.  Lakieh-
dotuksessa todetaan erikseen, että myös 
tilintarkastuksessa on otettava huomi-
oon edellä selostetut erityiset toiminta-
kertomustiedot. 

kirjanpitosäännöstöä laajempi 
konsernitilinpäätösvelvoite 
Lakiehdotukseen sisältyy säännös, jon-
ka mukaan säätiön tulee jatkossa aina 

kä seurauksena säätiö saa määräysvallan 
toisessa kirjanpitovelvollisessa. 

Jatkossa voikin syntyä varsin erikoi-
sia ja uusia konsernitilinpäätöksiä, jos 
tässä tapauksessa katsotaan olevan kyse 
säätiölain tarkoittamasta konsernista. 

ongelmallista säännös-
ehdotusta harkittava vielä 
Lakiehdotukseen sisältyy säännös, jon-
ka mukaan Kirjanpitolautakunnalla oli-
si oikeus antaa säätiölle hakemuksesta 
poikkeus säätiölaissa säädetyn konser-
nitilinpäätöksen laatimisvelvollisuu-
teen. Viimeisimpien keskustelujen va-
lossa tämä säännös saattaa kuitenkin 
poistua lopullisesta laista, koska läh-
tökohtaisesti KILA antaa lausuntoja ja 
päätöksiä pelkästään kirjanpitolakiin ja 
-asetukseen liittyen, minkä vuoksi se ei 
voisi ottaa kantaa säätiölaissa määrät-
tyyn konsernitilinpäätöksen laatimis-
velvoitteeseen. 

Toivottavaa on, että ennen lopullis-
ta säätiölain hyväksymistä vielä kertaal-
leen arvioitaisiin kriittisesti konserni-
tilinpäätöstä koskevan säännöksen tar-
koituksenmukaisuutta ja toimivuutta.

  
Tilintarkastukseen pakollinen 
rotaatio
Lakiehdotuksen mukaisesti säätiöllä tu-
lee jatkossakin olla aina auktorisoitu ti-
lintarkastaja eli KHT-, HTM- tai JHTT-
tarkastaja. Näin ollen säätiöistä tulee 
Suomessa ainoa yhteisömuoto, jossa 
yhteisön koosta riippumatta tulee aina 
olla ammattitilintarkastaja.

laatia konsernitilinpäätös, jos sillä on 
kirjanpitolaissa tarkoitettu määräys-
valta toisessa kirjanpitovelvollises-
sa. Näin ollen konsernitilinpäätöksen 
laadintavelvollisuus tulisi olemaan sel-
keästi laajempi kuin mitä kirjanpito-
laki sekä KILA:n konsernitilinpäätös-
tä koskeva yleisohje tällä hetkellä asi-
asta säätävät. 

Niiden mukaisesti säätiöt ja yhdis-
tykset ovat velvoitettuja laatimaan kon-
sernitilinpäätöksen vain osallistuttaessa 
aktiivisesti liiketoimintaa harjoittavan 
tytäryhtiön toiminnan johtamiseen tai 
rahoittamiseen sekä ylitettäessä laissa 
määritellyn pienen konsernin kokora-
ja. Säätiölakiehdotuksen mukaan kon-
sernisuhde ja sitä kautta konsernitilin-
päätöksen laatimisvelvollisuus määri-
tellään säätiöissä kirjanpitolain tarkoit-
taman määräysvallan mukaan eikä mi-
tään minimikokorajoja ole. 

Tämä tarkoittaisi käytännössä esi-
merkiksi sitä, että säätiö olisi jatkossa 
velvoitettu laatimaan konsernitilinpää-
töksen, jos sillä on sijoitusomaisuudes-
saan enemmistöomisteisia kiinteistöyh-
tiöitä. Nykyisin tätä velvoitetta ei ole, 
koska kiinteistöyhtiöt eivät pääsään-
töisesti ole liiketoimintaa harjoittavia 
yhtiöitä. 

Määriteltäessä konsernisuhde määrä-
ysvallan mukaan voi myös tulla tilantei-
ta, joissa säätiölle syntyy konsernisuh-
de toiseen säätiöön tai yhdistykseen sen 
vuoksi, että sillä on sääntöihin perustu-
va valta nimittää enemmistö toisen sää-
tiön tai yhdistyksen hallitukseen, min-
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yksi arvonlisäverojärjestelmän pää-
periaatteista on, että arvonlisäverolli-
seen liiketoimintaan liittyvien tavara- 
ja palveluhankintojen sisältämä arvon-
lisävero on vähennyskelpoista (yleises-
tä vähennysoikeudesta AVL 102 §:ssä). 
Markkinoinnin ja mainonnan katso-
taan liittyvän verovelvollisen arvonlisä-
verolliseen liiketoimintaan ja siten nii-
hin liittyvien tavara- ja palveluhankin-
tojen sisältämä arvonlisävero on lähtö-
kohtaisesti vähennyskelpoista. 

Tulkinnanvaraiset käsitteet
Hallituksen esitys arvonlisäverolaista 
(HE 88/1993) lähtee siitä, että vähennys-
oikeutta ei ole hankinnoista, jotka ah-
taasti tulkiten eivät ole liiketoimintaa 
varten hankittuja. Toisaalta arvonlisä-
verolaissa on nimenomaisesti säädetty, 

TITTA JOKI-KORPELA, LAURA KUUSISTO

ALV:n 
vähennyskelpoisuus 
edustus- ja 
markkinointikuluissa
Kohderyhmämarkkinoinnin oikeustilaa on 
selkeytetty ja markkinointitilaisuuksiin liittyvää 
vähennysoikeutta laajennettu. Edustus- ja 
markkinointikuluihin liittyy silti edelleen käytännön 
hankaluuksia ja rajanvetoa.

että hankintojen arvonlisäveroa ei saa 
vähentää, jos hankinta koskee edustus-
tarkoitukseen käytettäviä tavaroita tai 
palveluja (edustuskuluista AVL 114 § 1 
momentin 3 kohdassa).  

Edustus- tai markkinointikulujen 
käsitteitä ei ole varsinaisesti määritel-
ty arvonlisäverolaissa eikä lain esitöis-
sä, minkä vuoksi käsitteiden osalta on 
tukeuduttava oikeus- ja verotuskäytän-
töön. Edustuksen ja markkinoinnin kä-
sitteet ovat usein hyvin lähellä toisiaan 
ja siksi rajanveto niiden välillä voi olla 
arvonlisäverotuksessa erittäin hankalaa 
ja tulkinnanvaraista. 

Edustus -ja markkinointikulujen ra-
janvetokysymykset ovat tällä hetkellä 
ajankohtaisia, koska korkein hallinto-
oikeus (KHO) on antanut keväällä 2013 
kolme oikeuskäytäntöä muokkaavaa K
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vuosikirjapäätöstä tietyille kohderyh-
mille järjestettyjen tilaisuuksien osal-
ta ja päätökset ovat siten osaltaan sel-
keyttäneet sekä myös laajentaneet ra-
jatulle ryhmälle pidettäviin tilaisuuk-
siin liittyvien hankintojen arvonlisäve-
rojen vähennyskelpoisuutta. Lisäksi Ve-
rohallinto on antanut 22.4.2014 mainit-
tujen vuosikirjapäätösten nojalla ohjeen 
”Markkinointi- ja edustustilaisuudet ar-
vonlisäverotuksessa”, jossa on annettu 
lukuisia käytännön esimerkkejä erilai-
sista tilanteista. 

Edustus- ja markkinointikulut ovat 
ajankohtaisia myös sen tähden, että 
edustuskulut on säädetty vuoden 2015 
alusta lukien jälleen 50 % vähennyskel-
poisiksi tuloverotuksessa. Vuoden 2014 
ajan edustuskulut ovat olleet tulovero-
tuksessa täysin vähennyskelvottomia. 
Verohallinto on todennut ohjeistukses-
saan, että edustus- ja markkinointikulu-
jen käsitteet ovat käytännössä tulo- ja 
arvonlisäverotuksessa lähellä toisiaan.

Tuoretta oikeuskäytäntöä
Korkein hallinto-oikeus antoi 11.4.2013 
vuosikirjapäätökset KHO 2013:63, KHO 
2013:64 ja KHO 2013:65 edustus- ja 

markkinointitilaisuuksien arvonlisä-
verojen vähentämisestä. 

Tapauksessa KHO 2013:63 oli kyse A 
Oy:n järjestämistä tilaisuuksista, joissa 
A Oy esitteli ja markkinoi kustantami-
aan oppikirjoja opettajille. Tilaisuudet 
järjestettiin arki-iltaisin ja viikonloppui-
sin. Kutsuja lähetettiin alueellisesti kou-
luille ja oppikirjojen oppiaineen opetta-
jille eli kyseessä oli tiettyyn asiakasryh-
mään kuuluville henkilöille järjestetty 
avoin markkinointitilaisuus. 

KHO:n ratkaisun mukaan A Oy:llä oli 
oikeus vähentää niiden tavaroiden ja pal-
veluiden hintaan sisältyvä arvonlisävero, 
jotka A Oy oli hankkinut tavanomaisia 
tarjoiluita varten. Tavanomaisella tarjoi-
lulla tarkoitettiin päätöksessä kahvitar-
joilua ja buffet-tyyppistä tai tasoltaan vas-
taavaa lounastarjoilua ruokajuomineen. 
A Oy:llä ei kuitenkaan ollut oikeutta vä-
hentää varsinaisen koulutustilaisuuden 
jälkeen järjestettyjen illallis- ja cocktail-
tilaisuuksista aiheutuneita kuluja, koska 
näitä pidettiin edustuskuluina. 

Myös ratkaisussa KHO 2013:65 oli 
kyse tilaisuuden jakamisesta sekä mark-
kinointitilaisuuteen, jonka tavanomai-
sen tarjoilun arvonlisäverot olivat vä-

hennyskelpoisia, että iltatilaisuuteen, 
jonka järjestelyjen arvonlisäverojen 
osalta ei ollut vähennysoikeutta.

Päätökset kuvastavat KHO:n vahvis-
tamaa tulkintaa, että tilaisuus voi olla 
osittain vähennykseen oikeuttava mark-
kinointitilaisuus ja osittain vähennyk-
seen oikeuttamaton edustustilaisuus. 
Ensin mainittu päätös muuttaa oikeus-
käytäntöä myös kohderyhmämarkki-
noinnin kulujen vähennyskelpoisuu-
desta, kuten seuraavakin päätös.

Vuosikirjaratkaisu KHO 2013:64 
käsittelee nimenomaan kohderyhmä-
markkinointia. Lääkeyhtiö järjesti kut-
sutuille lääkäreille lääke-esittelyjä ja 
tuotekoulutustilaisuuksia, joissa esitel-
tiin ja markkinointiin yhtiön tuotteita 
sekä koulutettiin lääkäreitä käyttämään 
yhtiön valmistamia lääkkeitä. Yhtiöllä 
oli KHO:n tulkinnan mukaan vähen-
nysoikeus tavanomaisten tarjoiluiden 
eli kahvin, kahvileivän ja buffet-tyyp-
pisten lounaiden hintoihin sisältyneis-
tä arvonlisäveroista. Tapauksessa tilai-
suuden pääasiallisella luonteella oli suu-
ri merkitys, koska pääasiallinen luonne 
oli lääkäreiden tuotetietouden lisäämi-
nen ja markkinointi eikä edustaminen.

KHO on tapauksessa hyväksynyt, 
että tilaisuus voidaan järjestää tietyl-
le rajatulle kohderyhmälle, jolloin ta-
vanomaisten tarjoiluiden arvonlisäve-
rot voivat olla järjestäjälle vähennys-
kelpoisia. 

Verohallinnon ohjeen 
soveltaminen
Kuten todettu, edustus- tai markkinoin-
tikulujen käsitteiden määrittelyssä on 
tukeuduttava Verohallinnon ohjeis-
tukseen sekä oikeus- ja verotuskäytän-
töön, koska käsitteitä ei ole määritelty 
arvonlisäverolaissa eikä lain esitöissä. 
Verohallinto on antanut yllä mainittu-
jen vuosikirjapäätösten jälkeen ohjeen 
”Markkinointi- ja edustustilaisuudet ar-
vonlisäverotuksessa”. 

Markkinointi- ja edustuskulujen 
osalta ei ole aiemmin ollut Verohal-
linnon ohjeistusta, joka olisi koskenut 
ainoastaan arvonlisäverotusta.  Edus-
tuskulujen verokohtelua on käsitel-

ty kuitenkin Verohallinnon tulovero-
tusta koskevassa ohjeessa ”Edustusme-
not verotuksessa (ote Verotiedotteesta 
4/1993)”, jossa esimerkiksi kohderyhmä-
markkinointia pidetään vielä selkeästi 
edustustilaisuutena. 

Edustusmenoina pidetään asiakkai-
siin, liiketuttaviin tai muihin elinkeinon-
harjoittajan liiketoimintaan vaikuttaviin 
henkilöihin kohdistuvia tavanomaises-
ta vieraanvaraisuudesta tai muusta huo-
maavaisuudesta aiheutuneita menoja, 
joilla liikkeenharjoittaja pyrkii uusien 
liikesuhteiden luomiseen, entisten säi-
lyttämiseen tai parantamiseen tai muu-
toin toiminnan edistämiseen. Edustusti-
laisuudet kohdistuvat aina yrityksen ul-
kopuolisiin tahoihin. Tilaisuuksiin voi si-
sältyä myös yrityksen uutuustuotteiden 
esittelyä ja muuta ohjelmaa vapaamuo-
toisen seurustelun ohella.

Verohallinnon esimerkin mukaan 
sidosryhmille järjestetty iltatilaisuus, 
jossa yhtiö esitteli tulevaisuuden suun-
nitelmiaan ja uusimpia tuotteitaan oli 
luonteeltaan edustustilaisuus. Tilaisuus 
jatkui illallisella ja konsertilla eikä yhti-
öllä ollut vähennysoikeutta tilaisuuden 
kuluihin sisältyneistä arvolisäveroista 
miltään osin.  

Tilaisuuden luonne ja ruoan 
tarjoilutapa
Aiemmassa oikeus -ja verotuskäytän-
nössä tilaisuutta on pidetty lähtökoh-
taisesti edustustilaisuutena, jos tilai-
suuteen on lähetetty henkilökohtainen 
kutsu. Verohallinnon antaman ohjeen 
mukaan edustustilaisuutena pidetään 
suljettua tilaisuutta, johon on kutsuttu 
ainoastaan tiettyjä henkilöitä. 

Tuoreen oikeuskäytännön mukaan 
kutsulla ei kuitenkaan todennäköisesti 
enää olisi kaikissa tapauksissa saman-
laista merkitystä vaan tilaisuus voisi 
olla markkinointitilaisuus kohderyh-
mämarkkinointina myös siinä tapauk-
sessa, että osallistujia on kutsuttu hen-
kilökohtaisesti, jos tilaisuus ei ole luon-
teeltaan edustustilaisuus. 

Markkinointi- ja mainostilaisuuksi-
en katsotaan liittyvän yritysten verolli-
seen liiketoimintaan ja tilaisuuksien ar-

KTM Titta Joki-
korpela toimii 
arvonlisäveroasiantuntijana 
Ernst & young Oy:ssä. 

OTM Laura kuusisto 
työskentelee Ernst 
& young Oy:ssä 
arvonlisäverotuksen 
asiantuntijana. 

vonlisäverot ovat siten lähtökohtaisesti 
vähennyskelpoisia verolliseen liiketoi-
mintaan liittyvinä kuluina. Verohallin-
non ohjeistuksen mukaan markkinoin-
titilaisuuteen on vapaa pääsy ja tilaisuu-
det ovat yleensä valikoimattomalle asia-
kasjoukolle tarkoitettuja. Tilaisuuksilla 
on pyrkimys tehdä yritystä ja sen tuot-
teita laajalti tunnetuksi. 

Ohjeen mukaan arvioinnissa tulee 
huomioida muun muassa tilaisuuden 
tarkoitus ja luonne, kulujen luonne ja 
osallistuva henkilöpiiri.  Tilaisuuteen 
liittyviä kuluja voi olla tarpeen arvioi-
da vielä erikseen, vaikka tilaisuus oli-
si sinänsä markkinointitilaisuus. Tilai-
suus voisi esimerkiksi olla luonteeltaan 
ja ohjelmaltaan liiketoimintaan liitty-
vä markkinointitilaisuus, mutta sen jär-
jestämisen kulujen luonne kuten tavan-
omaisuudesta poikkeava tai ohjelmaan 
nähden epätavallinen tarjoilu voisi teh-
dä tilaisuudesta edustustilaisuuden. 

Merkitystä annetaan Verohallin-
non ohjeen perusteella sille, miten ruo-
ka tarjoillaan. Tavanomaista ruokatar-
joilua on buffettyyppinen tai hintata-
soltaan vastaava lounastarjoilu ruoka-
juomineen.  Kyseeseen voi tällöin tulla 
työpaikkaruokalan linjalounas tai ravin-
tolan lounaslistan ateria. Ilmeisesti näis-
tä poikkeavat ateriat kuten ravintolan á 
la carte -listalta valitut annokset, olisivat 
luonteeltaan edustuskuluja. 

osittain markkinointia osittain 
edustusta
Tilaisuus voi vuosikirjapäätösten perus-
teella myös olla osittain markkinointi-
tilaisuus ja osittain edustustilaisuus, 
jolloin se voi esimerkiksi alkaa mark-
kinointitilaisuutena ja jatkua ilta-ai-
kaan edustustilaisuutena, jonka tarjoi-
lu on muuta kuin tavanomaista tai jo-
hon liittyvien muiden kulujen luonne 
on toissijaista iltatilaisuuden tarkoituk-
seen nähden.  

Tuoreen verotuskäytännön perus-
teella tilaisuuden ajankohdalla ei kui-
tenkaan ole ratkaisevaa merkitystä ar-
vioitaessa sitä, onko kyseessä edustus- 
vai markkinointitilaisuus  vaan myös 
markkinointitilaisuus on mahdollista 

järjestää illalla tai viikonloppuna, jos 
osallistujat eivät pääsisi osallistumaan 
tilaisuuteen muuna ajankohtana. Aiem-
min ilta-aikaan sijoittunutta tilaisuutta 
on herkemmin pidetty edustustilaisuu-
tena, joten Verohallinnon tulkinta on 
laajentunut myös tältä osin. 

yrityksen sisäinen  
ohjeistus ajantasalle
Korkeimman hallinto-oikeuden vuosi-
kirjapäätökset ovat selkeyttäneet oi-
keustilaa kohderyhmämarkkinoin-
nista ja laajentaneet verovelvollisten 
vähennysoikeutta markkinointitilai-
suuksien osalta. Päätöksistä ja Vero-
hallinnon ohjeesta huolimatta edus-
tus- ja markkinointikulujen osalta on 
olemassa vielä monia käytännön han-
kaluuksia sekä tulkintakysymyksiä. Li-
säksi on huomioitava, että kulujen vä-
hennysoikeus on edelleen ratkaistava 
tapauskohtaisesti. 

Suositeltavaa olisikin, että yrityk-
set tarkastelevat sisäistä ohjeistustaan 
muun muassa laajentuneen markki-
nointitilaisuuksien käsitteen näkökul-
masta sekä huolehtivat verotarkastuk-
sen varalta tilaisuuksiin liittyvän do-
kumentaation säilyttämisestä etenkin 
markkinointitilaisuuksien kyseessä ol-
lessa. Näyttövelvollisuus tilaisuuden 
ja kulujen luonteesta on lopulta ve-
rovelvollisella ja tämän on pystyttä-
vä objektiivisesti selvittämään, miten 
vähennettäviksi vaaditut kulut liitty-
vät vähennykseen oikeuttaviin tarkoi-
tuksiin. 
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TiLiNTArKAsTus

olETus toiminnan jatkuvuudesta ti-
linpäätöstä laadittaessa on keskeinen ti-
linpäätösperiaate (KPL 3:3 §). Kerätty-
ään tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusaineistoa tilin-
tarkastaja arvioi sen perusteella, esiin-
tyykö olennaista epävarmuutta yrityk-
sen kyvystä jatkaa toimintaansa (ISA 
570 ”Toiminnan jatkuvuus”). 

Tarvittaessa tilintarkastaja korostaa 
tilinpäätöksessä esitettyjä epävarmuuk-
sia erillisessä lisätieto-kappaleessa. Mi-
käli hän katsoo, ettei epävarmuutta ole 

LASSE NIEMI, TIIA KUHTA



Miten tarkastuskertomuksen lisäinformaatio 
toiminnan epävarmuudesta vaikuttaa 
päätöksentekoon? Entä heikentääkö pitkä 
asiakassuhde tilintarkastajan kykyä arvioida 
objektiivisesti toiminnan jatkuvuutta? 

riittävästi huomioitu tilinpäätöksen laa-
dinnassa, mukauttaa hän lausuntoaan 
antaen joko ehdollisen tai peräti kieltei-
sen lausunnon (TTL 15 §). 

Toiminnan jatkuvuuteen 
liittyviä valvontatapauksia 
Melko hiljattain Keskuskauppakama-
rin Tilintarkastuslautakunta on käsitel-
lyt kolmessa eri tapauksessa toiminnan 
jatkuvuutta koskevaa arviointia tilin-
tarkastajan raportoinnissa. Tapauksessa 
TILA 2/2011 kantelija katsoi tilinpäätök-

Going 
concern 
-arvion 
merkitys
lisäinformaationa

 ”THERE ARE KNOWN KNOWNS. THESE ARE 

THINGS WE KNOW THAT WE KNOW. THERE ARE 

KNOWN UNKNOWNS. THAT IS TO SAy, THERE 

ARE THINGS THAT WE KNOW WE DON'T KNOW. 

BUT THERE ARE ALSO UNKNOWN 

UNKNOWNS. THERE ARE THINGS 

WE DON'T KNOW WE 

DON'T KNOW.

–  DONALD RUMSFELD
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Tilintarkastajan 
raportointiin liittyviä 
kehityshankkeita
monET sijoittajat haluasivat tilintarkastuskertomusten antavan enem-
män tietoa sekä tarkastetusta tilinpäätöksestä että itse tarkastusprosessis-
ta (Mock et al., 2013). Alan sääntelystä ja valvonnasta vastaavat tahot kuten 
esimerkiksi PCAOB, ja IFAC:n IAASB ovat reagoineet sijoittajien toiveisiin 
käynnistämällä raportointia koskevia uudistushankkeita. 

Sekä PCAOB että IAASB ovat muun muassa ehdottaneet tilintarkas-
tuskertomukseen lisättäväksi erilliset osiot (”key audit matter” – KAM ja  
”critical audit matter” – CAM), joiden avulla tilintarkastaja kommunikoi 
tilintarkastuksessa eniten huomiota vaatineet seikat (IAASB 2013, 85 ja 
PCAOB 2013, 5-6). 

Myös toiminnan jatkuvuutta koskevaa raportointivaatimusta ehdote-
taan lisättäväksi IAASB:n esityksessä. Ehdotetussa vakiomuotoisessakin 
kertomuksessa todettaisiin omassa erillisessä kappaleessa Toiminnan jat-
kuvuus -otsikon alla, että

 tilintarkastaja ei ole keräämänsä aineiston perustella havainnut jatku-
vuutta uhkaavaa epävarmuutta ja 

 osana tilinpäätöksen tarkastusta tilintarkastaja on tehnyt johtopäätök-
sen, että johdon käyttämä toiminnan jatkuvuuden periaate tilinpäätök-
sessä on tarkoituksenmukainen (IAASB 2013, 127). 

Näin toiminnan jatkuvuuden arvioiminen korostuisi tilintarkastuskerto-
muksessa uudistuksen myötä tulevaisuudessa.

seen sisältyneen olennaisen virheen, kun 
siihen oli sisällytetty n. 1,7 miljoonan eu-
ron laskennallinen verosaaminen, jonka 
hyödyntämiseen tulevaisuudessa liittyi 
olennaista epävarmuutta. 

Tilintarkastaja oli informoinut ve-
rosaamiseen liittyvästä epävarmuudes-
ta kertomuksessa erillisessä lisätietokap-
paleessa mukauttamatta lausuntoaan. 
Tilintarkastuslautakunta antoi tilintar-
kastajalle huomautuksen. Asiasta infor-
mointi lisätietona huomioitiin lieventä-
vänä seikkana. 

Vastaavasti eräässä toisessa tapauk-
sessa TILA antoi huomautuksen, kun 
tilinpäätökseen kohdistuvasta epävar-
muudesta ei oltu informoitu lisätieto-
na (TILA 2/2012). Kolmannessa tapa-
uksessa (TILA 3/2012) yrityksen talo-
udellisen tilanteen kannalta olennai-
siin saataviin liittyi merkittävää epä-
varmuutta. Tilintarkastaja antoi ehdol-
lisen lausunnon tilinpäätöksen oikeel-
lisuudesta. 

Tilintarkastuslautakunta kuitenkin 
katsoi, että ehdollinen lausunto ei tuo-
nut riittävästi esiin tilinpäätöksen har-
haanjohtavuutta, minkä seurauksena 
tilintarkastajan olisi tullut antaa kiel-
teinen lausunto tilinpäätöksen oikeel-
lisuudesta. Tilintarkastuslautakunta 
antoi tilintarkastajalle huomautuksen.

usa:ssa raportoidaan 
herkemmin 
Tilintarkastajalta ei kuitenkaan edellyte-
tä kykyä ennustaa tulevaisuutta. Tilintar-
kastuskertomusta, jossa ei viitata toimin-
nan jatkuvuutta koskevaan epävarmuu-
teen, ei voida pitää takeena yrityksen ky-
vystä jatkaa toimintaansa (ISA 200). Täs-
tä huolimatta monet sijoittajat kokevat 

tilintarkastuksen epäonnistuneen, jos ti-
lintarkastaja ei ole ”varoittanut” ajoissa 
yrityksen ajautumisesta umpikujaan. 

Toisaalta sidosryhmät voivat pitää 
virheellisenä raportointina myös ”vää-
riä hälytyksiä” eli ”varoitusta”, jota ei 
seuraakaan taloudellinen umpikuja. Yh-
dysvalloissa listayritysten tilintarkasta-
jat antavat muuhun maailmaan verrat-
tuna huomattavasti herkemmin lisätie-
toja toiminnan jatkuvuutta koskevista 
epävarmuustekijöistä. Useimmiten yri-
tykset, jotka saavat tällaisen ”varoituk-
sen”, kykenevät kuitenkin jatkamaan 
toimintaansa (Francis, 2004). 

Tämä aiheutunee siitä, että Yhdys-
valloissa tappioita kärsineet sijoittajat 
yleensä esittävät korvauskanteen tilin-

tarkastajaa kohtaan listayhtiön ajau-
duttua konkurssiin. Tätä taustaa vasten 
”väärien hälytysten” suuri määrä onkin 
ymmärrettävää. 

symboliarvo suurempi kuin 
informaatioarvo
Tilintarkastuskertomuksen symboli-
nen arvo on suurempi kuin sen infor-
maatioarvo. 

Tällaiseen johtopäätökseen päätyi 
tilintarkastajan raportointia Yhdysval-
loissa koskevia tutkimuksia arvioinut 
tutkijaryhmä (Church et al., 2008). Ker-
tomuksen symbolisella arvolla he viit-
tasivat tietoon, että tilinpäätös on tilin-
tarkastettu. Vaikkei itse kertomus toisi-
kaan lisää tietoa tarkastetusta tilinpää-

töksestä, on tieto suoritetusta tilintar-
kastuksesta ja hyväksytystä tilinpäätök-
sestä jo arvokas. 

Analysoitujen tutkimustulosten va-
lossa jatkuvuuden epävarmuutta koske-
villa mukautetuilla kertomuksilla itses-
sään ei havaittu olevan juurikaan vaiku-
tusta tilinpäätöksen lukijoiden päätök-
sentekoon, kun sama tieto oli jo sisälly-
tetty tilinpäätökseen. Samansuuntainen 
havainto tehtiin tuoreessa kotimaisessa 
tutkimuksessa (Niemi & Sundgren 2012 
EAR), jossa aineistona käytettiin laajaa 
joukkoa suomalaisia pk-yrityksiä. 

Tutkimuksen perusteella vaikut-
taa siltä, että tilinpäätöksen lukijat saa-
vat riittävästi tietoa toiminnan epävar-
muuksista itse tilinpäätöksestä ja muis-
ta yrityksen tilaa koskevista raporteis-
ta, joten kertomuksen antaman lisäin-
formaation vaikutus päätöksentekoon 
jää vähäiseksi. Tämä ei välttämättä ole 
huono asia, onhan  kertomuksen perim-
mäinen tavoite varmentaa tilinpäätök-
sen laatijan tuottama informaatio. Näin 
tilinpäätöksen laatijan ja tilintarkasta-
jan roolit ovat selkeät ja tarkoituksen-
mukaiset.   

Pitkäaikainen asiakassuhde ja 
going concern -arviointi 
On esitetty, että tilintarkastajan ja asi-
akkaan välinen suhde saattaa ajan ku-
luessa lähentyä siinä määrin, että se 
muodostaa uhkan tilintarkastajan riip-
pumattomuudelle. Toisaalta kuitenkin 
vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että 
onnistuneen tilintarkastuksen lähtö-
kohta on asiakkaan liiketoiminnan ym-
märtäminen (ISA 315). 

Tämä ymmärrys syvenee ajan kulu-
essa. Sama pätee myös toiminnan jatku-
vuutta koskevaan arviointiin ja siten asia-
kassuhteen pidentyessä tilintarkastajal-
la saattaa olla paremmat edellytykset ar-
vioida toiminnan jatkuvuuden kriittisiä 
tekijöitä. Mikäli kuitenkin tilintarkasta-
ja ja asiakas lähentyisivät suhteen kulu-
essa siinä määrin, että se haittaisi tilintar-
kastajan objektiivista harkintaa, saattaisi 
se johtaa tilintarkastajan liialliseen opti-
mismiin hänen punnitessaan yrityksen 
toimintaedellytyksiä. 

Erityisesti yhdysvaltalaisissa lista-
tuissa yrityksissä on tutkittu kysymys-
tä, miten nämä kaksi oletettua vasta-
voimaa lopulta vaikuttavat tilintarkas-
tajan toiminnan jatkuvuutta koskevaan 
arviointiin. Tutkimuksien tulokset eivät 
ole yhdensuuntaisia, mutta useimmis-
sa niistä ei löydetä tukea väitteelle, että 
pitkissä asiakassuhteissa tilintarkasta-
jan kyky arvioida jatkuvuutta objektii-
visesti heikentyisi. 

Samanlaiseen johtopäätökseen pää-
dyttiin eurooppalaisessa melko tuoreessa 
tutkimuksessa (Knechel ja Vanstraelen, 
2007), jossa tarkastelun kohteena olivat 
belgialaiset ei-listatut yritykset. Sitä vas-
toin tutkimuksessa havaittiin, että asia-
kassuhteen pituus vähensi ”vääriä häly-
tyksiä”. Tämä havainto tuki käsitystä, 
että asiakassuhteen kuluessa kehittynyt 
ymmärrys asiakkaan toiminnasta aut-
toi toiminnan jatkuvuuden arvioinnissa. 

läheisyyden uhka todellisempi 
yksilötasolla 
Viime vuosina tutkimusten fokus on en-
tistä enemmän kohdistunut tilintarkas-
tuksista vastaavien henkilöiden toimin-
taan tilintarkastusyhteisöjen sijaan. Ye et 
al. (2011) tutkivat asiakassuhteen pituu-
den vaikutusta toiminnan jatkuvuutta 
koskevaan arviointiin sekä tilintarkastus-
yhteisöjen että tarkastuksista vastannei-
den tilintarkastajien tasolla. He havaitsi-
vat, että asiakassuhteen pituudella ei ol-
lut vaikutusta tilintarkastusyhteisöihin.  

Tarkasteltaessa asiaa yksilötasolla tu-
lokset tukivat käsitystä, että pitkät asia-
kassuhteet pienensivät todennäköisyyt-
tä, että tilintarkastaja raportoi epävar-
muutta jatkuvuudesta. Yksittäisten tar-
kastajien ollessa kyseessä saattaa siis lä-
heisyyden uhka asiakassuhteessa olla to-
dellisempi. 

Kaikissa tutkimuksissa on kuitenkin 
omat rajoitteensa ja siksi yhden tutki-
muksen perusteella ei voida tehdä kovin 
vahvoja johtopäätöksiä. Aiheesta tarvi-
taankin lisää tutkimuksia, ennen kuin 
asiakassuhteen pituuden vaikutukses-
ta toiminnan jatkuvuutta koskevaan ar-
viointiin voidaan lausua kohtuullisella 
varmuudella mitään. 
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heen poistaessaan oppaasta käsitteen ”tilintarkastuksen perus-
toimenpiteet”. 

Tehdyn ratkaisun asemesta IFAC:n työryhmän olisi tullut eh-
dottaa IAASB:lle, että ainakin ISA 330 -standardia ja ehkä joitakin 
muitakin standardeja tulisi muuttaa siten, että toimenpiteet oli-
si niissä jaettu näihin kahteen ryhmään siten, että käsitteet ”ti-
lintarkastuksen perustoimenpiteet” ja ”muut toimenpiteet” olisi-
vat sisältyneet myös IFAC:n ISA-termistöön. Vastaavasti oppaas-
sa olisi tullut syventää käsitteen ”tilintarkastuksen perustoimen-
piteet” sisällön pohdintaa. 

riskien kartoitus perustoimenpiteiden 
suorittamisen rinnalla
Käsitteenä ”tilintarkastuksen perustoimenpiteet” kokoaa yhteen 
kaikki ne toimenpiteet, jotka olennaisuusrajoista riippumatta tu-
lisi suorittaa jokaisessa tilintarkastuksessa siinä laajuudessa kuin 
ne ammatillisen harkinnan mukaan kulloinkin ovat relevantte-
ja. Uutena oivalluksena tässä voi pitää sitä, että riskien kartoitus-
vaihe tulisi toteuttaa perustoimenpiteiden suorittamisen rinnal-
la ja että riskien arviointivaihe tulisi viimeistellä vasta perustoi-
menpiteiden suorittamisen jälkeen. 

Näin toimittaessa muut ISA-standardit olisivat relevantteja vain 
siinä laajuudessa kuin todetaan, että ammatillisen harkinnan mu-
kaan jäljelle on vielä jäänyt sellaisia merkittäviä tilintarkastusris-
kejä, joiden pienentämiseksi tarvitaan lisätoimenpiteitä. Näin voi-
taisiin mahdollistaa, että varsinkin pienimmissä tilintarkastuskoh-
teissa perustoimenpiteiden suorittamisen jälkeen ei ehkä enää jäi-
si jäljelle mitään lisätoimenpiteitä edellyttäviä riskejä. Ja kuiten-
kin dokumentoitaessa myös tällainen johtopäätös voitaisiin to-
deta, että tilintarkastus on suoritettu ISA-standardeja noudattaen. 

muista isa-standardeista tukea käsitteelle 
Vuoden 2012 jälkeenkin päivitetyistä IFAC:n julkaisemista ISA-
standardeista puuttuu edelleen käsite ”tilintarkastuksen perus-
toimenpiteet”. IFAC:n muista standardeista löytyy kuitenkin yl-
lättävästi suuntaa-antavaa apua käsitteen avaamiseksi.

Aikanaan ISA-stadardeihin kuulunut standardi ”910 Yleisluon-
teinen tarkastus” on sittemmin korvattu standardilla ”ISRE 2400 Ti-
linpäätöksen yleisluonteista tarkastusta koskevat toimeksiannot”, 
jonka 15.12.2007 voimaan astunut versio sisältyy KHT-Media Oy:n 
vuonna 2012 julkaisemaan Kansainväliset tilintarkastusalan stan-
dardit -kirjaan. Tämä versio sisälsi vielä liitteen 2 ”Esimerkkejä yk-
sityiskohtaisista toimenpiteistä, joita voidaan suorittaa tilinpäätök-
sen yleisluonteisen tarkastuksen toimeksiannossa”. 

Sittemmin ISRE 2400 -standardista julkaistu uusi ja voimassa 
oleva versio ei enää sisällä em. liitettä 2. Nykyisestä standardista 
puuttuva liite olisi kuitenkin edelleen relevantti, kun sitä sovel-
tuvin osin luetaan korvaamalla sanat ”tiedustellaan” ja ”keskus-
tellaan” sanalla ”tarkastetaan”. Näin luettuna em. liite käsittelee 
lähes kattavasti juuri niitä toimenpiteitä, jotka tilintarkastuksen 
perustoimenpiteet -käsitteen tulisi sisältää niin pitkälle kuin ne 
ammatillisen harkinnan mukaan kulloinkin ovat relevantteja. 

Siinä, missä IFAC:n ISA pk-opas käsittelee yksittäisen tilin-
tarkastustoimeksiannon läpivientiä käydään IFAC:n ISQC 1 pk-
oppaassa läpi kokonaisvaltaisesti tilintarkastusyrityksen toi-

TilinTarkasTajina olemme yhdentyneen yhdistyksemme 
kautta IFAC:n jäseninä sitoutuneet toiminnassamme noudatta-
maan IFAC:n hyväksymiä kansainvälisiä tilintarkastusstandarde-
ja. Erityisesti pk-sektorilla haasteena on, miten voimme pitää si-
toumuksestamme kiinni ilman tilintarkastuksen suorittamiseen 
ja dokumentointiin liittyvää kohtuutonta byrokratiaa.  

Tämän haasteen ratkaisemiseksi IFAC on julkaissut kaksi rin-
nakkain käytettävää opasta, jotka muodostavat ISA- ja ISQC 1 
-standardien soveltamista pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa kos-
kevan keskeisen ohjeistuksen. Yhdistyksessämme tehdyn kään-
nöstyön tuloksena molemmat oppaat ovat käytettävissämme 
myös suomenkielisinä: ”ISA-standardien soveltaminen pk-yh-
teisöjen tilintarkastuksessa’ (jäljempänä ”IFAC:n ISA pk-opas”) 
ja ”Laadunvalvontaopas pienille ja keskisuurille tilintarkastus-
yrityksille” (jäljempänä ”IFAC:n ISQC 1 pk-opas”).  

Kokemukseni perusteella olen vakuuttunut, että molemmat 
oppaat ovat ajatusmalleina erinomaisia, mutta silti edelleen lii-
an byrokraattisia sovellettaviksi sellaisinaan  suomalaisten pk-
yritysten tilintarkastuksiin. IFAC:n ISA pk-opas on kirjoitettu 
kuvaamaan riskilähtöistä tilintarkastusprosessia n. 50 henkilön 
kokoisessa pk-yrityksessä, mutta ajatusmallina ja ammatillista 
harkintaa käyttäen se soveltuu kaiken kokoisiin tilintarkastuk-
siin. Soveltamishaastetta aiheutuu kuitenkin siitä, että pk-yri-
tysten keskimääräinen koko Suomessa on vain n. 5 henkilöä, jol-
loin tarvittava skaalaus on verrattavissa pilkun siirtämiseen nu-
meron verran vasemmalle. 

riskilähtöisen tilintarkastusprosessin malli 
IFAC:n ISA pk-opas jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa 
sisältää keskeiset käsitteet ja toiseen osaan on koottu käytännön 
ohjeita. Teoriasisällön rinnalla kuvataan kahden esimerkkita-
pauksen avulla, millaista dokumentaatiota eri tilintarkastustoi-
menpiteistä tulisi kertyä tilintarkastajan työpapereihin. 

Opas esittelee monipuolisesti riskilähtöisen tilintarkastus-
prosessin mallin, joka ratkaisevasti helpottaa ISA-standardien 
muodostaman kokonaisuuden hahmottamista käytännön tilin-
tarkastustyön näkökulmasta. Oppaassa kuvattu malli on tiivis-
tetty myös yhden sivun kulkukaavioksi. 

PK-yHTEISöJä TARKASTUS- 
KOHTEENA EI SAA UNOHTAA ISA-

STANDARDEJA KEHITETTäESSä

second 
oppinion

Malli rakentuu kolmesta päävaiheesta, jotka ovat ”riskien ar-
viointi”, ”riskeihin vastaaminen” ja ”raportointi”. Riskien arvioin-
tivaiheen toiminnot ovat ”suoritetaan toimeksiannon alustavat 
toimenpiteet”, ”suunnitellaan tilintarkastus” ja ”suoritetaan ris-
kienarviointitoimenpiteet”. 

Riskeihin vastaamisvaiheen toiminnot ovat ”suunnitellaan ko-
konaisnäkemykseen perustuvat toimenpiteet ja muut (riskeihin 
vastaavat) tilintarkastustoimenpiteet” sekä ”toteutetaan arvioitui-
hin olennaisen virheellisyyden riskeihin vastaavat toimenpiteet”. 

Raportointivaiheen toiminnot ovat ”arvioidaan hankittu ti-
lintarkastusevidenssi”, vastataan  kysymykseen ”tarvitaanko li-
sää työtä?”1  ja joko tehdään lisätyö tai siirrytään toimintoon ”laa-
ditaan tilintarkastuskertomus”. 

  
jako perus- ja muihin toimenpiteisiin poistettiin
Englanninkielisen IFAC:n ISA pk-oppaan käännöstyöt suomen-
kielelle aloitettiin IFAC:n julkaisemasta toisesta versiosta HTM-
tilintarkastajat ry:n ja KHT-yhdistyksen yhteisessä käännöstyö-
ryhmässä. HTM-Info Oy oli vastannut jo aiemmin kyseisen op-
paan huomattavasti suppeamman ensimmäisen version suomen-
kielisestä käännöksestä. 

Toiseen versioon sisältyi käsite ”tilintarkastuksen perustoimen-
piteet”, mutta IFAC:n oppaan kolmannesta versiosta, joka ilmes-
tyi käännöstyöryhmän työn ollessa vielä kesken, oli perattu pois 
tämä käsite. Yhdistyksen työryhmän suomenkielinen käännös lo-
pulta mukautettiin kolmannen version sisältöä vastaavaksi ja käsi-
te ”tilintarkastuksen perustoimenpiteet” jäi pois suomenkielisestä 
julkaisusta, koska IFAC halusi pitäytyä uskollisena ISA 330 -stan-
dardille, jossa jakoa perus- ja muihin toimenpiteisiin ei mainita. 

Mielstäni ISA pk-oppaan kolmatta versiota valmistellut 
IFAC:n työryhmä teki lähes anteeksi antamattoman perusvir-

mintapuitteita. ISQC1 pk-oppaasta  löytyy yllättäen myös täs-
sä yhteydessä relevantti taulukko ”7.3.1 Indeksointi – vuositi-
lintarkastus”. 

Vaikka taulukko kuvaa esimerkkinä yhtä tapaa organisoida ti-
lintarkastuksen työpaperit, voidaan sitä hyödyntää myös muisti-
listana, mitä käsitteeseen ”tilintarkastuksen perustoimenpiteet” 
sisältyviä asioita jokaisessa tarkastuksessa vähintään tulisi käsi-
tellä ja dokumentoida siinä laajuudessa kuin ne ammatillisen 
harkinnan mukaan kulloinkin ovat relevantteja.

 
lisäpohdintaa tilintarkastuksen 
perustoimenpiteistä
Riskilähtöisen pk-tilintarkastusprosessin ja pk-olosuhteissa rat-
kaisevan tilintarkastuksen perustoimenpiteet -käsitteen sisällön 
avaamiseksi olen koonnut kaikkien kiinnostuneiden saatavil-
le Tilintarkastajaverkko Oy:n kotisivuille mm. erillisen  Power-
Point -esityksen ”ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen ti-
lintarkastuksessa”. Esityksen liitteineen olen pyrkinyt kehittä-
mään suomalaisiin olosuhteisiin skaalatuksi kokonaisvaltaiseksi 
pk-yhteisön tilintarkastusprosessin kuvaukseksi. Samalla esitys 
pyrkii syventämään pohdintaa perustoimenpiteiden sisällöstä. 

Tämä PowerPoint esitys on riippumaton dokumentointita-
vasta, mutta sillä on vahva synergia HTM-Info Oy:stä ostettavis-
sa olevaan tänä syksynä päivitettynä julkaistuun Excel-työkir-
japakettiin.

Esitystä laadittaessa on vahvistunut käsitys siitä, että myös 
pienimmissä tilintarkastuskohteissa tarkastus voidaan esitykses-
sä kuvattua prosessia noudattaen suorittaa kohtuullisella työllä 
kulloinkin voimassa olevien ISA-standardien mukaisesti ilman, 
että niiden rinnalle tarvittaisiin esimerkiksi korvaavia pk-stan-
dardeja. Riittäisi, että ISA-termistöön lisättäisiin tilintarkastuk-
sen perustoimenpiteet -käsite ja muihin ISA-standardeihin teh-
täisiin tarvittavat tähän viittaavat päivitykset.  

Esityksen kuvat  4-15 avaavat myös kaaviona olevan IFAC:n 
ISA pk-oppaan (liite 1.) riskilähtöisen tilintarkastusprosessin mal-
lin rakenteen ja pääsisällön mukaan lukien malliin liittyvät omat 
kommenttini.

Kuvissa 15-31 käsitellään ISA-standardien skaalautuvuutta ja 
lähinnä IFAC:n ISA pk-oppaan mukaisesti avataan tilintarkastus-
prosessin eri toimenpideryhmien sisältöä. IFAC:n oppaan mallia 
täydentäen kuvissa 31-42 käsitellään mallista puuttuvien tilintar-
kastuksen perustoimenpiteiden tavoitteellista sisältöä. Kuvissa 
43-60 käsitellään lähinnä IFAC:n ISA pk-oppaan mukaisesti ris-
kejä ja tilintarkastusprosessiin sisältyviä muita toimenpiteitä. 

Esitykseen laajennuksena lisätyt kuvat 61-75 avaavat IFAC:n 
ISQC 1 pk-oppaan taulukon, joka on muunnettu tilintarkastuk-
sen perustoimenpiteiden luetteloksi ja dokumentoinnin muis-
tilistaksi. Tähän kokonaisuuteen tulee vielä lisätä liitteeksi 2. ei 
enää voimassa olevan ISRE 2400 -standardin liite 2.

ESITYSAINEISTO  
www.tilintarkastajaverkko.fi/suomi/palvelut.html
Linkki oikeassa sarakkeessa painikkeen "ota yhteyttä" yläpuolella

KHT Kari W. saari 

1 Käännöstyöryhmä tutki tarkoin erityisesti termin ”further audit procedu-
res”(.)  ISA-standardien suomennoksissa käytettyä käännöstä ”’muut ti-
lintarkastustoimenpiteet”, jonka rinnalla IFAC:n alkuteksteissä esiintyy 
myös ilmaisu ”other audit procedures”. Todettiin, että termi ”further au-
dit procedures”olisi ehkä pitänyt kääntää ilmaisuksi ”riskeihin vastaavat 
tilintarkastustoimenpiteet”. Jo käytettyyn käännökseen ”muut tilintarkas-
tustoimenpiteet” ei kuitenkaan ehdotettu muutosta, koska asiamerkityk-
sen oikea ymmärtäminen ei missään yhteydessä vaarantunut. 
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osakeyhtiön 
tilinpäätösmalli 2014 

  Jos edellä käsitellyn kirjan keskei-
sinä ansioina voi pitää hyvien tilin-

päätöskäytäntöjen johtamista vallitsevas-
ta normikehyksestä ja käsittelyn perus-
teellisuutta tässä mielessä, voi Osakeyh-
tiön tilinpäätösmalli -kirjalla nähdä ole-
van aiheiden yhtäläisyydestä huolimatta 
erilainen tavoite. KHT- yhdistyksen kirjas-
sa pyritään antamaan helposti sovelletta-
via käytännön toimintamalleja. yksityis-
kohtaiset esimerkit ja asiasanahakemisto 
auttavat kirjan hyödyntämisessä. Kirjasta 
lukija löytää moniin eri tilinpäätöstilantei-
siin sopivat malliratkaisut. 

Tilinpäätössäännösten viimeaikaiset 
muutokset on koottu lukuun 1.3. Tässä 
käsitellään uusi tilinpäätösdirektiivi, suur-
ten yhtiöiden yhteiskuntavastuurapor-
tointia koskevat vaatimukset, XBRL-säh-
köinen talousraportointi, listayhtiöiden ti-
linpäätökseen vaikuttavat muutokset ja 
pk-yrityksen kevennetty IFRS- standardi.

Kirjanpitoa ja tilinpäätöksen laadin-
taa ohjaavat säännökset käsitellään kirjan 
alussa lyhyesti. Luettelointi on hallitseva 
esitystapa. Kirjan pääsisältöä ovat toimin-
takertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja 
rahoituslaskelman sekä liitetietojen rapor-
tointisisältöjen kuvaus. Teoksen käytettä-
vyyttä ajatellen arvokasta on myös oma 
lukunsa pienen yhtiön tilinpäätöksen ja 

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

den hankkiman yhteisluvan kanssa – syn-
nyttääkö se kirjanpitovelvollisuuden? Kir-
janpito järjestelmänä, johon tilinpäätös 
perustuu, käsitellään kattavasti. Varojen-
jaolle, ulkomaanrahalle ja kurssierojen 
käsittelylle kuten myös tilintarkastuksel-
le ja toiminnantarkastukselle on varattu 
omat lukunsa.

Asioiden pääasiallinen käsittelytapa on 
selittävä. Toimintatapaohjeiden lisäksi ti-
linpäätöksen sisällöille annetaan perus-
teluja ja merkityksiä. Jarmo Leppiniemen 
pitkäaikainen, monipuolinen ja vaikutta-
va toimijuus Helsingin kauppakorkeakou-
lussa, Osakesijoittajissa, KILA:ssa, lainval-
mistelussa ja monien yritysten hallituksis-
sa sekä tietenkin monien kirjanpidon ja 
verotuksen kommentaarien kirjoittajana 
näkyy tavassa, jolla kirjassa järjestetään 
kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen 
asioita suhteisiinsa. 

kirjoittaja  Jarmo Leppiniemi 
kustantaja  Talentum, 2014 

Vuodenvaihteen 
lähestyessä on jälleen 
valmistauduttava rapor-
toinnin ja verosuunnit-
telun uusiin haasteisiin. 
Lukupakettiimme onkin 
saatu tilinpäättäjän 
kannalta mielenkiintoisia 
teoksia. 

listayhtiön tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen käsittelyyn. Uskoisin, että Tilin-
päättäjän käsikirjan ja Osakeyhtiön tilin-
päätösmalli 2014- kirjan välinen ratkaisu 
ei ole joko-tai, vaan sekä-että.

kirjoittajat   KHT-yhdistyksen kirjanpitotoi-
mikunta yhdessä Liisa Mäkikankaan kanssa  
Sarja    KHTsarja 
kustantaja  KHT-Media Oy, 2014

Verolakien tulkinta

  Siis eivätkö verolait olekaan täydel-
lisiä, tarkkarajaisia ja yksinkertai-

sia? Tämä oikeustieteellinen tutkimus kos-
kee lakitekstien tulkintaa, ja sitä voi käyt-
tää oppaana silloin, kun verolakien sisäl-
tö ei täysin selviä lain sanamuodon pe-
rusteella. Erityisesti teoksessa tarkastel-
laan tuloverolain, elinkeinotulon verotta-
misesta annetun lain ja arvonlisäverolain 
tulkintaprosesseja. Tutkimuksen tarve ja 
tarkoitus on helppo oivaltaa.

Lukijalle selviää, että on olemassa hel-
pompia ja vaikeampia tulkintaongelmia. 
Tulkintaongelmat syntyvät kieleen aina si-
sältyvästä monimerkityksisyydestä. Pyrki-
mys ilmaisun tarkkuuteen voi synnyttää 
vaikeaselkoisuutta, ja pyrkimys yksinker-
taiseen ilmaisuun jättää joustovaraa. 

Jos verolait eivät itsessään tarjoa vasta-
usta tulkinnanvaraisessa tapauksessa, voi 
apu löytyä lain esitöistä, vakiintuneesta 
oikeuskäytännöstä tai unionioikeudesta. 
Mikäli nämäkään oikeuslähteet eivät tar-
joa vastausta, ollaankin jo vaikeiden ky-
symysten äärellä. Kirja neuvoo tunnista-
maan tulkinnassa käytettävät oikeusläh-
teet ja hahmottamaan järjestyksen, jos-
sa niitä voidaan käyttää. Vaikeiden kysy-
mysten ratkaisemisessa saatetaan joutua 
hyödyntämään myös oikeusperiaatteita 
ja seuraamusargumentteja.

Tulkintaprosessissa nousee esiin kysy-
myksiä, jotka voivat maallikosta tuntua 
hieman kaukaa haetuilta. Miten määräy-
tyy perustuslain ja verolain suhde? Mikä 
merkitys on muulla lainsäädännöllä vero-
lain tulkinnan kannalta? Miten unionioi-
keus on määritellyt verolakien tulkinnan 

rajoja? Tai mikä painoarvo on Verohallin-
non syventävillä vero-ohjeilla tulkintaon-
gelmia ratkaistaessa? 

Kirjan keskeisen sisällön muodostavat 
verolakien tulkintaongelmat ja niiden rat-
kaiseminen onkin asiantuntijoiden oma 
pelikenttä. Kirjassa oikeuskäytännön avul-
la hahmottuvat yleiset ohjeet verolakien 
tulkintaan palvelevat verotuksen asian-
tuntijoiden apuna. Mahdollisia lukijoita 
kirjalle ovat verokonsultit, veroviranomai-
set, asianajajat, tuomioistuinten asiantun-
tijat, tilintarkastajat ja verotuksen tutkijat 
ja opettajat. Jotta kirjaa voi järkevästi hyö-
dyntää, vaatinee se edellä mainitun vero-
oikeudellisen asiantuntemuksen.

kirjoittaja  Kalle Määttä 
Sarja  Edita   
kustantaja  Edita Publishing Oy, 2014 

Tilinpäättäjän 
käsikirja. 
2.uudistettu painos 

  On hyvä että vuonna 2011 ilmesty-
nyttä ”Tilinpäättäjän käsikirjaa” on 

nyt ajantasaistettu. Muutokset suhtees-
sa ensipainokseen koskevat viime vuo-
sien lainmuutosten, viranomaisohjeiden 
ja oikeuskäytännön huomioinnin kevää-
seen 2014 saakka. Lisäksi kirjan uudista-
misessa on hyödynnetty saatua palautet-
ta ja kirjoittajan tietoon tulleita tilinpää-
tösongelmia.

Kirjanpitovelvollisuus, ketä se koskee, 
mistä se alkaa ja mihin se loppuu? Näis-
tä kysymyksistä lähdetään liikkeelle täs-
sä kirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin 
keskeisiä sisältöjä käsittelevässä kirjassa. 

Kuhunkin kirjan aiheeseen liittyvät 
erikoisemmat tapaukset pistävät mietti-
mään monia rajanvedon vaikeuksia, jopa 
kirjanpitovelvollisuuden kaltaisissa perus-
asioissa. Miten on vaikkapa hirviporukoi-
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Verolainsäädäntöön kohdistuu jatkuvasti muutospainei
ta, jotka johtuvat mm. talouden toimintaympäristön 
muutoksista, EU:n vaikutuksesta ja kansain vä li ses tä 

verokilpailusta.  
Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmä on selvittänyt 

elinkeinoverotukseen tehtäviä uudistuksia, jotka olisivat tar
peellisia kilpailukyvyn ja veropohjan turvaamiseksi. Työryh
män selvityksessä, joka valmistui kesällä 2013, kartoitettiin 
mm. konserniverojärjestelmän uudistaminen, tappiontasaus
järjestelmän laajentaminen ja tulolähdejaon poistaminen osa
keyhtiöiltä.

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

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

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

UUSIN
TIETO VEROTUKSESTA

2015

Verotus
maksaa
posti-
maksun

Suomen verolainsäädännön ja verotuskäytännön tuntemusta edistävä aikakausjulkaisu 

Verotus

Julkaisijat:

Verovirkailijain Liitto r.y.

Suomen Veromiehet r.y.

Suomen Verotarkastajat SVT r.y.

Etelä-Suomen Veroammattilaiset ProVero ry.

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

Ve
ro
tu
s-l
eh
ti

Verolainsäädännön ja verotuskäytännön
tuntemusta edistävä aikakausjulkaisu

Vuosikertaan kuuluu viisi numeroa

Lehteä julkaisevat
verotusalan yhdistykset

Tilauskortti

Tilaan Verotus-lehden

❑ kestotilauksena alkaen vuodesta 2015 
❑ vuodeksi 2015 

Kestotilaus jatkuu ilman uudistusta, kunnes tilaaja
irtisanoo tilauksensa. Tilaus laskutetaan vuosittain
helmikuussa kulloinkin voimassa olevin hinnoin.
Tilaushinta vuonna 2015 on 102 euroa (sis. alv 10 %).

Tilaajan nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Aikaisempia vuosikertoja on myös saatavissa. Tilaan
❏ vsk 2014 97 E  ❏ vsk 2013 97 E  ❏ vsk 2012 89 E  

❏ vsk 2011 80 E  ❏ vsk 2010 75 E  ❏ vsk 2009 70 E    

Aikakausjulkaisu Verotus
Tunnus 5001799
00003 Vastauslähetys

Toivottamme hauskaa ja 
tunnelmallista joulua lukijoille ja 

yhteistyökumppaneille! 

KuSTANNuS OY TASE-BALANS 
BALANSSI-LEHTI 
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Lähetä yhteystietojen muutokset, lehden jakelua koskevat 
tiedustelut ja laskutusta koskevat yhteydenotot sähköpostitse 
osoitteeseen: 

toimitus@balanssilehti.fi 

KHT-YHDISTYKSEN JA SISÄISET TARKASTAJAT RY:N JÄSENET

Ilmoita uudet yhteystietosi suoraan yhdistykselle, jonka jäsen olet: 

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

www.balanssilehti.fi 

m  Kestotilaus alkaen

Kestotilaus vuonna 2015 on 125,00 euroa (sis. alv 10 %). 
Tilaus sisältää 5 numeroa, joista syksyn numero on tuplanumero 

NImI

OsOITe

Tunnus 5007630

00003 VASTAUSLÄHETYS

Laskutus, ellei sama kuin toimitusosoite

NImI

OsOITe

/      2015     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

Raportointi & hyvä hallinto  

www.balanssilehti.fi

1/2015 20.2.2015

2/2015 24.4.2015

3/2015 12.6.2015

4–5/2015 16.10.2015

6/2015 18.12.2015  

Vuosikerta 125,00 € (sis. alv 10 %) 
Irtonumero 30,00 € (sis. alv 24 %)

ILMESTYMISAJAT VUONNA 2015
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Saumatonta yhteistyötä 
 
 
Visma Services Oy on luotettava kumppani 
laskennan ja taloudellisen raportoinnin  
tarpeisiin

• Vankka taloushallinnon kokemus ja  
osaaminen 

• Taloushallinnon asiantuntijapalvelut  
kotimaisille yrityksille ja kansainvälisille 
tytäryhtiöille Suomessa 

• Sähköiset työkalut ja arkistot, jotka 
tehostavat ja helpottavat myös 
tilintarkastajien arkea 

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

Eva Wathén: 

Omistajuuden kehittämisellä  
ammattimaisuutta 
perheyhtiöön  

Säätiölain 
uudistus 
loppusuoralla
 35

Tilintarkastajan 
ilmoitus-
velvollisuus
– mistä on kysymys? 
 12, 30


