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Ohje toimintakertomuksen tarkastamiseen 

1. Johdanto 

Toimintakertomus ei ole uuden tilintarkastuslain myötä enää tilintarkastuksen kohteena. Tilintarkastuskertomuksessa on 

kuitenkin annettava kaksi lausuntoa toimintakertomuksesta sekä todettava, onko tilintarkastaja havainnut olennaisia 

virheitä toimintakertomuksessa. 

Suomen Tilintarkastajat ry on nähnyt tarpeelliseksi ohjeistaa jäseniään toimenpiteistä toimintakertomuksen suhteen uuden 

lainsäädännön johdosta. 

Soveltamiskäytäntöä toimintakertomuksen tarkastamisesta muuttuneessa säädösympäristössä ei vielä ole, joten tässä 

ohjeessa esitetyt tulkinnat ja kannanotot perustuvat vain ohjeen laatineiden henkilöiden näkemyksiin, jotka voivat kehittyä 

ja muuttua ajan myötä. Tämä ohje ei ole jäseniä sitova, vaan se on tarkoitettu noudatettavaksi soveltuvin osin kunkin 

tarkastuksen erityispiirteet huomioiden. 

2. Tilintarkastajan raportointivelvollisuudet: 

Tilintarkastuslain 3:5 §:n mukaan tilintarkastuskertomuksessa on annettava lausunto siitä,  

i) onko toimintakertomus laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti; ja  

ii) ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot yhdenmukaisia. 

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastuskertomuksessa on lisäksi todettava, onko tilintarkastaja tilintarkastuksen yhteydessä 

saamiensa tietojen perusteella havainnut olennaisia virheellisyyksiä toimintakertomuksessa, sekä ilmoitettava näiden 

virheellisyyksien luonteesta. 

ISA 720 (uudistettu) käsittelee tilintarkastajan velvollisuuksia ”muun informaation” eli yhteisön vuosikertomukseen 

sisältyvän taloudellisen tai muun kuin taloudellisen informaation (muu kuin tilinpäätös ja sitä koskeva 

tilintarkastuskertomus) suhteen. Standardissa kuvataan tilintarkastajalta edellytettyjä toimenpiteitä ja raportointia muun 

informaation suhteen. Standardin määritelmistä seuraa, että myös kirjanpitolain mukainen toimintakertomus sisältää 

standardin mukaista ”muuta informaatiota”. 

ISA 720:n (uudistettu) mukaan tilintarkastajan on mm. ratkaistava mitkä yhtiön asiakirjat ovat ”muuta informaatiota” ja 

luettava ja arvioita tätä muuta informaatiota. Tilintarkastajan tavoitteena on 

(a) arvioida, onko muun informaation ja tilinpäätöksen välillä olennaista ristiriitaisuutta; 

(b) arvioida, onko muun informaation ja hänen tilintarkastuksen aikana hankkimansa tietämyksen välillä olennaista 

ristiriitaisuutta; 

(c) toimia asianmukaisella tavalla, kun hän toteaa, että tällaisia olennaisia ristiriitaisuuksia vaikuttaa esiintyvän, tai kun 

hänen tietoonsa muutoin tulee, että muu informaatio vaikuttaa olevan olennaisesti virheellistä; ja 

(d) raportoida ISA 720 (uudistettu) mukaisesti. 

Tilintarkastajan raportointi muusta informaatiosta ISA 720:n (uudistettu) mukaisesti tapahtuu tilintarkastuskertomuksessa 

erillisessä Muu informaatio-osiossa. Osana raportointia tilintarkastajan on mm. mainittava, ettei ole mitään raportoitavaa tai 

kuvattava mahdolliset olennaiset virheellisyydet. 

Liitteessä 1 on ISA 720:n vaatimukset ja soveltamisohjeistus liittyen muun informaation lukemiseen ja tarkasteluun. 

Tilintarkastajan tulee lukea koko standardi ja perehtyä sen vaatimuksiin pystyäkseen toimimaan ja raportoimaan standardin 

mukaisesti. 

Seuraavassa käsitellään tilintarkastajan tilintarkastuslain mukaista raportointia toimintakertomuksesta sekä tämän 

raportoinnin edellyttämiä toimenpiteitä. 

3. Toimenpiteet toimintakertomusta koskevan raportoinnin perustaksi 

Toimintakertomusta koskeva raportointi sekä raportoinnin perustaksi tehtävät toimenpiteet kohdistuvat kirjanpitolain 

mukaiseen toimintakertomukseen, jonka yhteisö tai säätiö laatii joko lain velvoittamana tai vapaaehtoisesti ja jonka se 

julkaisee tilinpäätöksen yhteydessä siten, että tilinpäätös ja toimintakertomus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.  Jos 
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yhteisö tai säätiö laatii toimintakertomuksen vapaaehtoisesti, tulee sen noudattaa kaikkia kirjanpitolain ja muita 

toimintakertomuksen laatimista koskevia säännöksiä. Edellä luetellut tilintarkastajan raportointivelvollisuudet koskevat 

myös vapaaehtoisesti laadittua toimintakertomusta.   

Jos yhteisö laatii vuosikertomuksen tapaisen dokumentin (esimerkiksi yhdistyksen laatima toimintaa kuvaava kertomus), jota 

ei julkaista yhdessä tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kanssa, on suositeltavaa nimetä tällainen dokumentti 

väärinkäsitysten välttämiseksi joksikin muuksi kuin toimintakertomukseksi.  

Toimintakertomusta koskevia säännöksiä on mm. kirjanpitolaissa, yhteisölainsäädännössä (esim. OYL, ASOYL), säätiölaissa 

sekä erityislainsäädännössä kuten arvopaperimarkkinalaissa, vakuutusyhtiölaissa ja laissa luottolaitostoiminnasta.  

Listayhtiön on lisäksi ilmoitettava toimintakertomuksessa VMA 2:5 §:n edellyttämät tiedot sekä esitettävä 

toimintakertomuksessaan tai erillisessä kertomuksessa selvitys Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (AML 7:7 §). Selvityksen 

sisältöä on ohjeistettu tarkemmin valtiovarainministeriön asetuksessa (VMA 2.7 §) ja sitä täydentää 

Arvopaperimarkkinayhdistyksen uudistettu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (1.1.2016). 

3.1. Onko toimintakertomus laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten 

mukaisesti 

Lausunto siitä, onko toimintakertomus laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti, ei kuulu ISA 720:n (uudistettu) 

soveltamisalaan eivätkä ISA 720:n (uudistettu) mukaiset toimenpiteet todennäköisesti riitä tämän lausunnon antamisen 

perustaksi. 

Lausunnon perustaksi tilintarkastajan tulee arvioida, puuttuuko toimintakertomuksesta sellaisia tietoja, jotka 

toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti tulisi olla toimintakertomuksessa. Käytännössä tämä 

arviointi voidaan tehdä käyttämällä tarkastuslistaa säännösten edellyttämistä tiedoista1.  

3.2. Ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot yhdenmukaisia 

ISA 720:n (uudistettu) vaatimuksiin kuuluu, että tilintarkastaja arvioi, onko muun informaation ja tilinpäätöksen välillä 

olennaista ristiriitaisuutta (ks. liite 1). ISA 720:n (uudistettu) mukainen työ antaa kohtuullisen perustan tilintarkastuslain 

mukaiselle lausunnolle toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen yhdenmukaisuudesta. 

Tilintarkastaja käyttää ammatillista harkintaa päättäessään mitä toimintakertomukseen sisältyviä lukuja tai muita tietoja hän 

vertaa tilinpäätökseen. Tässä harkinnassa relevantteja tekijöitä ovat esimerkiksi 

• luvun tai muun tiedon merkittävyys siinä asiayhteydessä, jossa se esitetään, mikä voi vaikuttaa siihen, kuinka 

tärkeänä käyttäjät pitävät kyseistä lukua tai muuta tietoa (esimerkiksi keskeistä tunnuslukua tai muuta lukua) 

• jos kyseessä on määrällinen tieto, luvun suhteellinen suuruus verrattuna tilinpäätökseen sisältyviin tileihin tai eriin 

tai muuhun informaatioon, johon ne liittyvät 

• tietyn muuhun informaatioon sisältyvän luvun tai muun tiedon herkkäluonteisuus, esimerkiksi ylemmälle johdolle 

suoritettavat osakeperusteiset maksut. 

Erityisesti asunto-osakeyhtiöissä on otettava huomioon, että asunto-osakeyhtiölain mukaan tiedot yhtiövastikkeen käytöstä 

sekä talousarviovertailu ovat osa toimintakertomusta. Näillä tiedoilla on erityinen merkitys tilinpäätöksen käyttäjinä oleville 

yhtiön osakkaille mm. heidän yhdenvertaisuutensa kannalta. Näin ollen tilintarkastajan tulisi kiinnittää erityistä huomiota 

näiden tietojen oikeellisuuteen, mm. siihen, että vastikejälkilaskelman pääomavastikkeista esitettävät tiedot eivät ole 

ristiriidassa kirjanpidon ja lainaosuuslaskennan tietojen kanssa. 

3.3. Onko havaittu olennaisia virheellisyyksiä toimintakertomuksessa 

Toimintakertomuksessa olevassa informaatiossa on virheellisyys, kun se on esitetty väärin tai informaatio on muutoin 

harhaanjohtavaa. Tämä sisältää myös tapaukset, joissa oleellista tietoa jätetään esittämättä tai se esitetään epäselvästi. 

Tilintarkastuslain raportointivaatimus on tältä osin käytännössä yhteneväinen ISA 720:n (uudistettu) vaatimusten kanssa. 

Näin ollen myös ISA 720:n (uudistettu) mukainen työ antaa kohtuullisen perustan johtopäätökselle siitä, onko tilintarkastaja 

 
1Omaa tarkastuslistaa laatiessa voi käyttää esimerkiksi ST-Akatemian julkaisemia tilinpäätösmalleja osakeyhtiöille ja 
asunto- sekä kiinteistöyhtiöille ja niissä olevia toimintakertomusta koskevia osioita  
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havainnut toimintakertomuksessa olennaisia virheellisyyksiä ja siten myös tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:n 4 momentin 

mukaiselle raportoinnille. 

 

Liite 1 

Ote kansainvälisestä tilintarkastusstandardista ISA 720 (uudistettu) Tilintarkastajan velvollisuudet muun 

informaation suhteen 
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