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Tämän opinnäytteen on tarkoitus avata 30.12.2015 lainvoimansa saaneen uuden kirjanpitolain 
keskeisimmät muutokset. Toimeksiantajatahona toimii Visma Services Oy.  
 
Työ on rakenteeltaan hyvin tutkimusmainen eikä siihen ole liitetty varsinaisia tiivistelmiä tai oppai-
ta. Tutkimusmenetelmät ovat laadullisia. Työn tavoitteena on olla riittävän laaja, mutta sopivan 
suppea tietopaketti, josta ammattiyhteisö saa helposti käsityksen kirjanpitolain keskeisistä muu-
toksista. Työn tavoite on myös peilata kirjanpitolain muutoksia erityisesti kirjanpitäjä työhön, kos-
ka toimeksiantaja on usean sadan kirjanpitäjän työnantaja.  
 
Ajatus työn tekemiseen lähti tekijän omasta mielenkiinnosta ja ammatillisen kehittymisen tarpees-
ta. Lisäksi aiheen ajankohtaisuus ja se, ettei aiheesta ollut juurikaan muita opinnäytteitä johtivat 
valitsemaan tämän aiheen opinnäytteelle.  
 
Opinnäytteen tietoperusta nojautuu hyvin pitkälti uuden kirjanpitolain lakitekstiin. Lakitekstin lisäk-
si tietoperustaan kuuluu Työ- ja elinkeinoministeriön raportteja, kirja- ja lehtilähteitä sekä semi-
naariluento paketti, jonka toimeksiantaja on järjestänyt. Opinnäytteen lähdeaineistoksi toteutettiin 
myös kysely, johon vastasi kuusi alan ammattilaista toimeksiantajan henkilökunnasta. Lisäksi 
tietoperusta pohjautuu tekijän ja ammattiyhteisön tietotaitoon.  
 
Työn tuloksena syntynyt raportti kirjanpitolain muutoksesta johtaa moneen hyvin mielenkiintoi-
seen jatkotutkimuskysymykseen. Jatkotutkimuskysymyksiä on runsaasti, koska aihe on niin tuore 
ja aineistoa jatkotutkimuksen tietoperustaksi kertyy jatkuvasti. Tärkeimpiä jatkotutkimusaiheita 
voivat olla esimerkiksi kirjanpitäjien työtapojen muutokset ja niiden taloudellisesti vaikutukset 
sekä kirjanpitolain muutosten vaikutus yritysten sidosryhmien raportointivaatimuksiin.   
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The purpose of this thesis was to capsulize main changes that have been made to Finnish ac-
counting act. The new Accounting Act was published in 30.12.2015.  The mandatory of this thesis 
is Visma Services Ltd.  
 
This thesis was conducted as a from of qualitative research. The outcome of this thesis is a report 
that is not too complex but it still offers enough information to being use by professionals. The aim 
of this thesis is specifically to find out what are the main changes that affects in daily work of ac-
countants. This perspective was  chosen because the mandatory of this thesis is the employer for 
hundreds of accountants. 
  
The idea of this thesis was based on my own interest. The interest was based on my needs to 
become more professional in my job. Also the subject is very topically and there are not many 
other theses about this subject.  
 
The main theory base of this thesis is the new accounting law and new accounting ordinance. 
There are also reports from ministry of economic affairs and employment that have been used as 
a theory base. Bibliography also consists of professional books and journal. One other main part 
of the theory base is the seminary (Visma Services Ltd) about the changes of Accounting Act. 
Visma. Also one web survey was carried out.  
 
This thesis can offers many interesting topics for further research. But much more information 
about effects of law changes is needed that further researches are even possible. Information 
accumulates when time passes. About 2017-2018 there is much more information and then the 
main topic for research would be for example changes in accountant’s way of work and their fi-
nancial effects.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Accounting Act, Accounting Ordinance 
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1 JOHDANTO 

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti elokuussa 2013 työryhmän, jonka tavoitteena oli selvittää kirjapi-

tolain uudistusta viitekehyksenään viimeaikainen kehitys Euroopan unionin tilinpäätösdirektiiveis-

sä. Työryhmän oli määrä esittää kirjanpitolakiin sellaisia muutoksia, jotka toteutuessaan muuttai-

sivat Suomen lain EU-direktiivin mukaiseksi. Keskeinen sanoma EU-direktiivissä oli kaikista pie-

nimpien yritysten tilinpäätösvelvoitteiden keventäminen.  

 

Tämä opinnäytetyö pohjautuu 30.12.2015 lainvoiman saaneeseen uuteen kirjanpitolakiin (KPL) ja 

säädettyyn pien- ja mikroyritysasetukseen (PMA). Opinnäytetyön keskeinen tavoite on selvittää 

oleellisimmat kirjanpitolain muutokset ja niiden vaikutukset erilaisiin toimintaympäristöihin. Näitä 

toimintaympäristöjä ovat mm. kirjanpitotyö (tilitoimisto) ja (pien)yrittäjän hallinnollinen toimintaym-

päristö. Lisäksi opinnäytetyö tulee kiinnittämään huomiota muutoksiin yleisellä tasolla vastaten 

kysymyksiin: ”Mitä kirjanpitolain muutoksella saavutettiin ja olivatko saavutukset tarkoituksenmu-

kaisia?” ja ”Vaikuttivatko jotkin muutokset olennaisesti suomalaiseen tilinpitokäytäntöön paranta-

vasti/huonontavasti?”  

 

Opinnäyte toteutetaan yhteistyössä Visma Services Oy:n kanssa, vaikka varsinaisesti mitään 

ohjekirjaa opinnäyte ei tarjoa. Opinnäytteen on itse asiassa tarkoitus olla vastapaino erilaisissa 

ammattijulkaisuissa nähtyihin tiivistelmiin, jotka jättävät liikaa tulkinnanvaraa. Aiheen valinta oli 

hyvin helppo sillä se palvelee niin tekijän, kuin toimeksiantajankin tavoitteita olla Suomen kärki-

joukkoa kirjanpidon saralla.  

 

Opinnäytteessä käytettävä teoriatieto pohjautuu työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän muistioihin 

ja tiedoksiantoihin. Myös varsinainen lakiesitys ja tietysti ennen kaikkea hyväksytyt kirjanpitolaki 

ja –asetukset näyttelevät vahvaa osaa työn teoriapohjassa. Teoriatietoa on saatavilla myös am-

mattijulkaisuista. Edellä mainittujen lisäksi tekijän oma tietotaito, analyysi- ja jäsentelytyö sekä 

omat kokemukset työelämästä vaikuttavat opinnäytteen tietoperustassa. Lisäksi lähdeaineistoon 

on kerätty haastatteluaineistoa toimeksiantajan käytössä olevia resursseja hyväksi käyttäen.  
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2 MUUTOKSEN TAUSTAA 

Suomalainen kirjanpitolaki ja –asetus astuivat voimaan 31.12.1997.  Näiden säädösten pohjana 

toimivat EU:n 4. Ja 7. yhtiöoikeudelliset direktiivit eli ns. tilinpäätös- ja konsernitilinpäätösdirektiivit 

sekä niiden jälkeen vuonna 2013 annettu uusi tilinpäätösdirektiivi.  (Työ- ja elinkeinoministeriö 

a2016, viitattu 6.2.2016) 

 

Kansallinen kirjanpitolaki on siis pysynyt lähes muuttumattomana 18 vuotta. Tietysti yksittäisiä 

muutoksia pykäliin on tehty vuosien kuluessa, mutta mitään vuoden 2015 lopussa tapahtuneen 

muutoksen kaltaista, kokonaisvaltaista katselmusta ei ole tehty. (KPL 1336/1997) Muutospaineita 

asettivat useat syyt, joista osa oli pakottavia ja osa “vapaaehtoisia” helpotuksia ja selkeytyksiä.  

(Tyo ̈- ja elinkeinoministeriö 2015a, viitattu 6.2.2016) 

2.1 Muutostyöryhmä 

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän valmistelemaan kirjanpitolain muutosta. Työryhmän 

keskeisinä tavoitteina oli ehdottaa, miten EU:n uusi tilinpäätösdirektiivi saatetaan täytäntöön 

Suomen kansallisessa lainsäädännössä. 

 

Työryhmän puheenjohtajaksi asetettiin työeläkeyhtiö Varman hallintojohtaja Timo Kaisanlahti 

(OTT, KTM). Työryhmän muut jäsenet olivat neuvotteleva virkamies Mika Björklund, Maj-Len Ek 

(DE), johtava tilinpäätösasiantuntija Virpi Haaramo, Jouko Karttunen (KHT, KLT), Eija Niemi-

Nikkola (KHT) ja Senior Fellow Anders Talberg. Pysyvinä asiantuntijoina työryhmätyöskentelyyn 

osallistuivat neuvotteleva virkamies Marja Hanksi ja hallitussihteeri Sari Koivisto.    

2.2 Tilinpäätösdirektiivi 

Suurin yksittäinen muutokseen vaikuttava tekijä oli Euroopan Unionin 26.6.2013 voimaan astunut 

tilinpäätösdirektiivi. Uusi direktiivi korvasi vuoden 1973 tilinpäätös- ja vuoden 1983 konsernitilin-

päätösdirektiivit. Jokaisen EU:n jäsenvaltion tuli saattaa uuden tilinpäätösdirektiivin mukainen 

kirjanpitolaki käyttöön siten, että uusi laki on voimassa 20.7.2015. Direktiivi salli kuitenkin viiväs-
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tyksen siten, että uusi laki voi tulla voimaan myös siten, että se koskee 1.1.2016 tai sen jälkeen 

alkaneita tilikausia. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015a, viitattu 6.2.2016) 

 

Tilinpäätösdirektiivin keskeisin periaate on “pienet ensin –periaate”, joka on johdettu Euroopan 

komission mietinnöstä “Pienet ensin”, vuodelta 2008. Pienet ensin -periaate on iso ajattelutavan 

muutos aikaisempaan lainsäädäntöön nähden, joka suosi ja korosti suurempien yritysten ase-

maa. Pienet ensin –periaatteesta lisää luvussa 3. (2013/34/EU) 

 

Pienet ensin –periaatteen lisäksi uusi tilinpäätösdirektiivi määräsi uusia ja tarkensi vanhoja tie-

donantovelvoitteita. Uudet tiedonantovelvoitteet koskivat öljy-, kaasu- ja kaivostoimintaa harjoitta-

via yrityksiä. Lisäksi tarkennuksia direktiivi asetti mm. aarniometsien hakkuuta harjoittaville yrityk-

sille. Kaikilla edellä mainituilla toimialoilla toimivilla yrityksillä on uuden direktiivin ja uuden lain 

voimaan astumisen myötä velvollisuus raportoida maakohtaisesti eri maiden hallituksille ja niiden 

alaisille tahoille maksamansa rahasummat. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016a, viitattu 6.2.2016)  

2.3 Kansalliset muutostarpeet 

Vaikka EU:n uusi tilinpäätösdirektiivi asetti selkeät raamit kansallisen kirjanpitolain muutokselle, 

oli myös olemassa täysin omaehtoisia kansallisia muutostarpeita. Vanhan lain tekstiä ja muotoi-

lua haluttiin modernisoida, sekä rakennetta oli tarpeen selkeyttää. (Tyo ̈- ja elinkeinoministeriö 

2015a, viitattu 6.2.2016) 

Myös vuonna 1997 käytetty terminologia, erityisesti tietotekninen sanasto oli osittain niin vanhen-

tunutta, ettei se enää vastannut nykyteknologian tarpeisiin. Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä 

kirjoittaa mietinnössään:  

Kirjanpitolain toiseen lukuun sijoitetut säännökset kirjanpidon menetelmistä aineistoista ja 
säilytyksestä ovat pääosin säilyneet muuttumattomina lain voimaantulosta vuonna 1997. 
Tietotekniikka on kuitenkin tänä aikana kehittynyt niin paljon, että säädösten muutostarve 
on ilmeinen.  

Luvussa käytetty terminologia on merkittäviltaä osin vanhentunutta eikä enää vastaa alan 
käytäntöjä (esimerkiksi "peruskirjanpito" ja "koneellinen tietova ̈line"). säännökset kirjanpi-
toaineistojen säilytykseen, niihin liittyva ̈t maantieteelliset rajoitukset ja poikkeuslupa- me-
nettelyt eivät enää täytä tehtäviä tarkasteltavuuden ja tarkastettavuuden varmistamises-
sa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015a, viitattu 6.2.2016) 
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Muutostarpeet olivat siis ilmeisiä, joten muutoksen valmistelutyö aloitettiin elokuussa 2013. Mie-

tinnön sisällön tarkentuessa työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä pyysi lausuntokierroksellaan 

lausunnon 28:lta eri sidosryhmältä. Sidosryhmiin kuului mm. useita KHT tilintarkastusyhteisöjä, 

erilaisia keskusjärjestöjä (esim. Suomen Yrittäjät ry. ja Taloushallintoliitto) ja  erilaisia valtionhal-

linnon tahoja, kuten Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oikeusministeriö ja Verohallinto.  
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3 OLENNAISET MUUTOKSET 

Luvussa kolme esitellään kirjanpitolain olennaiset muutokset. Olennaisilla muutoksilla tarkoite-

taan sellaisia toteutettuja muutoksia, jotka vaikuttavat suorasti tai epäsuorasti johonkin aiemman 

lain edellyttämään tapaan toimia. Yksittäisiin termimuutoksiin tai sanamuotojen stilisointiin ei täs-

sä kohtaa kiinnitetä huomiota, muutamaa olennaista poikkeusta lukuun ottamatta. 

3.1 Lain yleinen rakenne ja soveltaminen 

Lain yleistä rakennetta on selkiytetty siten, että yrityksen kokoluokkaan peilaamalla on helpompi 

hakea oikeaa lain kohtaa. Kirjanpitoasetuksessa (KPA) esitetyt kirjanpitotekniset määräykset 

koskevat ensisijaisesti suuria (ja keskisuuria) yrityksiä (muuttuneet yritysten kokoluokkarajat esi-

tetty kappaleessa 3.3 taulukossa 1). Kirjanpitolain säädökset koskevat kaikkia kirjanpitovelvollisia 

niiltä osin, kuin ei ole toisin mainittu tai muuta ei ole tulkittavissa PMA:sta tai KPA:sta. (Simonen, 

2016) 

 

Mikro- ja pienyrityksiä koskevat lainkohdat on taas esitetty täysin uudessa asetuksessa mikro- ja 

pienyrityksistä (PMA). Tämä uusi asetus on suurin yksittäinen rakenteellinen muutos uudessa 

kirjanpitolaissa. Asetusta pien- ja mikroyrityksistä käsitellään kappaleessa 3.2. PMA:n säädökset 

kumoavat kirjanpitolain ja –asetuksen säädökset niiltä osin, kun ne ovat ristiriidassa. 

 

Lain voimaan tulosta on säädetty KPL 1620/2015 seuraavaa: “Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 

tammikuuta 2016. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran tilikaudella, joka alkaa 1 päivänä tam-

mikuuta 2016 tai sen jälkeen. Kirjanpitovelvollinen saa kuitenkin soveltaa tätä lakia tilinpäätöksiin, 

jotka laaditaan lain voimaantulon jälkeen.” (KPL 1620/2015 6 §) 

 

Lain voimaantulo ei kuitenkaan vaikuta seuraaviin ennen lain muuttumista toteutuneisiin liiketa-

pahtumiin tai päätöksiin: 

 

1) Jos kirjanpitovelvollisen tilinpäätökseen on merkitty rahoitusvälineitä, saadaan se edel-

leen tilinpäätöksessä esittää, kuten se on esitetty ennen lain muuttumista. Lain voimaan-
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tulon jälkeen merkityt rahoitusvälineet esitetään tilinpäätöksessä kuitenkin uuden lain 

mukaan. (KPL 1620/2015 6 §) 

2) Ennen lain voimaantuloa tehdyt rahoitusleasing sopimukset esitetään, kuten ne on esitet-

ty vanhojen säädösten mukaan. (KPL 1620/2015 6 §) 

3) Kehittämismenojen, liikearvon ja muiden pitkävaikutteisten menojen esittäminen ja niistä 

tehtävien poistojen on tapahduttava kuten vanhat säädökset määräävät, jos liiketapah-

tuma ja poistosuunnitelma on tehty vanhojen säädösten voimassaoloaikana. (KPL 

1620/2015, 6 §) 

4) Yhdistys, asumisoikeusyhdistys ja muu sellainen yhteisö sekä säätiö saa poistaa ennen 

lain voimaantuloa hankkimansa pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen edelleen ilman 

ennalta laadittua suunnitelmaa. (KPL 1620/2015 6 §)  

3.2 Asetus pien- ja mikroyrityksiltä (PMA) 

Kuten luvussa 2 mainittiin, EU:n uusi tilinpäätösdirektiivin keskeinen sisältö koski pienyritysten 

tilinpäätössäädösten helpottamista ja yhtenäistämistä unionitasolla. Suomessa tämä ratkaistiin 

laatimalla kokonaan uusi asetus, joka koskee pelkästään pien- ja mikroyrityksiä ja niiden tilinpää-

töksiä (pien- ja mikroyritysten laskennalliset raja-arvot esitetty kappaleessa 3.3 taulukossa 1.) 

 

Asetus pien- ja mikroyrityksestä koskee 98 % suomeen rekisteröidyistä yrityksistä.(Tilastokeskus 

2013, viitattu 6.2.2016), joten kyseessä on todella merkittävä uudistus myös kansallisella tasolla. 

PMA:n säädökset kumoavat KPL:n ja KPA:n säädökset niiltä osin, kun ne ovat ristiriitaisia tai 

päällekkäinen tulkinta on mahdollista. (PMA 1753/2015 1:1) 

3.2.1 Pienyrityksen tilinpäätös ja liitetiedot 

Pienyrityksen tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja tilinpäätöksen liitetiedoista, joissa 

tarkennetaan olennaisia liiketapahtumia tekstimuotoon tai eritellään tuloslaskelma-/tase-erien 

lukuja. PMA säätelee pienyritysten tilinpäätöksen rakennetta ja ellei muista säännöksistä muuta 

johdu, on pienyrityksen tilinpäätöksessä mainittava, että tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja 

mikroyrityssäännöksiä noudattaen. (PMA 1:1) 
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Pienyrityksen tuloslaskelma on mahdollista esittää kahdella eri tavalla: kululajikohtaisena tai 

toimintokohtaisena. Lisäksi pienyritys saa halutessaan esittää tuloslaskelmansa supistettuna. 

Supistaminen tapahtuu esittämällä liitteen 1 (pienyrityksen kululajipohjainen tuloslaskelma) koh-

dat 1-5 yhtenä bruttotulos –eränä tai liitteen 2 (pienyrityksen toimintokohtainen tuloslaskelma) 

kohdat 1-3 ja 6 yhtenä bruttotulos –eränä. (PMA 2:1) 

 

Pienyrityksen tasekaava on esitetty liitteessä 3. Pienyritykset saavat laatia lyhennetyn taseen, 

jossa erikseen ilmoitettavaksi tulevat (PMA 2:4): 

 

1. Pysyvistä vastaavista aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset 

2. Vaihtuvista vastaavista vaihto-omaisuus, pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset saamiset, rahoitus-

arvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset 

3. Omasta pääomasta osake- osuus, tai muu vastaava pääoma, ylikurssirahasto, arvonko-

rotusrahasto, muut rahastot yhteensä edellisten tilikausien voitto (tappio) ja tilikauden 

voitto (tappio) sekä pääomalaina.  

4. Tilinpäätössiirtojen kertymä 

5. Pakollisten varausten yhteismäärä 

6. Vieras pääoma, pitkäaikainen ja lyhytaikainen 

  

 

Pienyrityksen liitetiedoissa on runsaasti helpotuksia ja sisältää runsaasti oletuksia, mikä tarkoit-

taa sitä, ettei liitetietoja tarvitse antaa jos oletus toteutuu kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinta-

periaatteissa.  Pien- ja mikroyritysasetuksen esittämät liitetieto-olettamat on esitetty liitteessä 3.  

3.2.2 Mikroyrityksen tilinpäätös ja liitetiedot 

Mikroyrityksen tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista on annettu säädöksen PMA:n luvussa 4. Uu-

den kirjanpitolain tarjoamat helpotukset auttavat eniten juuri mikroyrityksiä. (Simonen, 2016) 

 

Mikroyrityksen tuloslaskelmakaava on täysin sama, kuin pienyrityksen vastaava, mutta siinä 

tarjotaan helpotuksia siten, että mikroyrityksen on mahdollista supistaa näytettävää tuloslaskel-

maa jättämällä erittelemättä liitteiden 1 ja 2 kirjaimilla esitetyt kohdat.  
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Mikroyrityksen tasekaava muistuttaa pienyrityksen tasekaavaa, sisältäen kuitenkin muutaman 

helpotuksen. Mikroyrityksen tasekaava on esitetty liitteessä 3. Pienyritykset saavat laatia lyhen-

netyn taseen, jossa erikseen ilmoitettavaksi tulevat: (PMA 4:1-3) 

 

1) Pysyvistä vastaavista aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset 

2) Vaihtuvista vastaavista vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja 

pankkisaamiset 

3) Omasta pääomasta ne erät, jotka on erikseen säädetty siihen kuuluviksi mikroyrityksiä 

koskevassa laissa sekä edellisten tilikausien voitto (tappio) ja tilikauden voitti (tappio)  

4) Tilinpäätössiirtojen kertymä 

5) Pakolliset varaukset 

6) Vieras pääoma, lyhytaikaisten velkojen määrä erikseen. 

 

Mikroyrityksen liitetiedot esitetään kuten pienyrityksen liitetiedot (liite 3), kuitenkin siten, ettei 

mikroyritys –kokoluokkaan kuuluva yritys voi arvostaa rahoitusvälineitä missään olosuhteissa 

käypään arvoonsa. Tämän lisäksi mikroyritys ei ole velvollinen laatimaan toimintakertomusta. 

Mikroyritys voi kuitenkin halutessaan esittää toimintakertomuksen kaltaiset tiedot liitetiedoissa. 

(PMA 4:4) 

3.3 Kirjanpitolain (KPL) muutokset 

Kirjanpitolain sisällön ja rakenteen muutoksen mahdollistamiseksi lakiin kirjattiin uudet pääyritys-

luokat, jotka on rajattu numeerisin raja-arvoin. Taulukossa 1 esitetään uuden lain mukaiset 

pääyritysluokat raja-arvoineen. 

 

Taulukko 1. Uuden kirjanpitolain mukaiset pääyritysluokkien numeeriset raja-arvot (Tikkanen, 

2016, 20.) 

 

Raja-arvot ja 

kriteerit 

Mikro- 

yritys 

Pien- 

yritys 

Keskisuuri  

yritys 

Suur- 

yritys 

Liikevaihto 0,7 meur 12,0 meur < 40,0 meur > 40,0 meur 

Tase 0,35 meur 6,0 meur < 20,0 meur > 20,0 meur 

Henkilöstö 10 kpl 50 kpl < 250 kpl > 250 kpl 
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Yrityksen luokkaan kuulumista arvioidaan tilinpäätöspäivän mukaan. Yritys kuuluu luokkaan, jos 

sekä päättyneeltä, että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi taulukossa 1 

mainituista raja-arvoista. Pienkonsernilla tarkoitetaan konsernia, jossa ylittyy enintään yksi pien-

yritykselle säädetyistä raja-arvoista. (Tikkanen, 2016, 20.) 

 

Kirjanpitolaki sisältää lukuisia muutoksia, jotka liittyvät kirjaustapoihin tai kirjanpidon toteuttamis-

tapoihin. Seuraavissa alaluvuissa esitellään niistä olennaisimmat. 

 

3.3.1 Helpotuksia tietotekniseen kehitykseen 

Uuden kirjanpitolain pienimpiä, mutta ei vähiten merkityksellisiä muutoksia ovat tiettyjen vanhan-

aikaisten lainkohtien poistaminen. Näiden lainkohtien poistamisella pyritään edistämään kirjanpi-

don sähköistymistä ja digitalisoitumista, mikä on ollut viime vuosina vahva trendi taloushallinnon 

alalla. (Tikkanen, 2016, 20) 

 

Uusi kirjanpitolaki ei enää ota kantaa kirjanpitoaineistojen säilytysmuotoon, joten nykyisen lain-

säädännön mukaan kirjanpitoaineistoja on mahdollista säilyttää kokonaan sähköisessä muodos-

sa sekä tilikauden ajan, että tilikauden jälkeen. Samat muutokset koskevat myös tilinpäätösasia-

kirjoja. (Simonen A, 2016)  

 

Kaikki maantieteelliset rajoitukset kirjanpitoaineiston säilyttämiselle ovat myös kumottu vanhentu-

neina (Simonen A, 2016). Tästä huolimatta aineisto on säilytettävä huolellisesti siten, että aineis-

ton tarkastelu Suomesta on mahdollista ilman aiheetonta viivytystä (KPL 2:9) 

3.3.2 Oikea ja riittävä kuva sekä olennaisuuden periaate 

Uusi kirjanpitolaki on oikean ja riittävän kuvan ja olennaisuuden periaatteen kohdalta kaksijakoi-

nen. Yhtäältä se korostaa olennaisuuden käsitettä, joka mainittiin aiemman lainsäädännön voi-

massaoloaikana vain Kirjanpitolautakunnan (KILA) ohjeissa. Nyt olennaisuuden periaate on lisät-

ty omaksi kohdakseen lakiin (KPL 3:2a). Olennaisuudella tarkoitetaan seikkoja, joilla voidaan 
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kohtuullisesti odottaa olevan merkitystä tiedon käyttäjän päätöksentekoon tilinpäätöksen perus-

teella. (Tikkanen, 2016, 20) 

 

Toisaalta uusi kirjanpitolaki toteuttaa “pienet ensin” –periaatetta siten, että mikroyrityksiä koskee 

oma huojennuslauseke, jonka mukaan oikea ja riittävä kuva täyttyy, kun tilinpäätös annetaan 

säädettyjen tietovaatimusten mukaisesti (Tikkanen, 2016, 20). Täydentäviä tietoja ei voida kirjan-

pitovelvolliselta edellyttää, joten kyseinen lainkohta on saanut lempinimen “turvasatamasäännös”. 

(Simonen A, 2016) 

 

Turvasatamasäännöksen lisäksi pien- ja mikroyrityksiä helpottamaan on säädetty lain kohta, joka 

vapauttaa pienkonsernin konsernitilinpäätöksen laatimisesta. Ehtona tälle on, ettei yksikään kon-

serniyrityksistä saa olla yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö (KPL 6:1) 

3.3.3 Yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö 

KPL 1:9:ssä mainitaan termi “Yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö”. Mainittu termi on otettu 

uutena asiana uuteen kirjanpitolakiin. Yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt (ns. PIE-yhtiöt) 

ovat sellaisia yhteisöjä, joiden osakkeet, velkakirjat tai muut arvopaperit ovat julkisen kaupan-

käynnin kohteena. PIE-yhtiöitä ovat myös luottolaitokset ja vakuutusyhtiöt. (Tikkanen, 2016, 22) 

 

Laissa säädetyt kokorajat eivät koske PIE-yhtiöitä. Niiden on aina noudatettava kirjanpitoasetuk-

sen määräyksiä. Toisin sanoen, edes mikro-kokoluokan PIE yhtiö, ei voi soveltaa PMA:n säädök-

siä, vaan sen on noudatettava KPA:n säädöksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että PIE-yhtiöiltä vaaditaan 

aina toimintakertomus ja rahoituslaskelma. (Tikkanen, 2016, 22) 

3.3.4 Arvostus- ja jaksotussäännökset 

Uusi kirjanpitolaki tuo suomalaisia tilinpäätöskäytäntöjä lähemmäs kansainvälisiä tilinpäätösstan-

dardeja. Suurin muutos yhtenäisempään suuntaan on, että jatkossa rahoitusvälineiden lisäksi 

myös sijoituskiinteistöt voidaan esittää tilinpäätöksessä käypään arvoonsa. Tämä on kuitenkin 

mahdollista vain, jos rahoitusvälineetkin tosiasiallisesti arvostetaan käypään arvoonsa tilinpäätök-

sessä. (Simonen A, 2016) 
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Uuden kirjanpitolain myötä voidaan rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuus käsitellä kir-

janpidossa osamaksukaupan tavoin. Tämä koskee sekä leasingin toimittajaa, että käyttäjää. Jos 

kirjanpitovelvollinen haluaa esittää rahoitusleasing sopimukset kuten osamaksukaupan, tulee sen 

esittää kaikki sopimukset samalla tavalla. (Tikkanen 2016, 23) 

 

Edellä mainittujen lisäksi lakia on selkiytetty myös poistojen osalta. Aineettomien hyödykkeiden ja 

kehittämismenojen poistot on tehtävä suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan, mutta jos vaiku-

tusaikaa ei voi luotettavalla tavalla arvioida, on poistoaika maksimissaan 10 vuotta. Myös yhdis-

tysten ja säätiöiden on tästä eteenpäin tehtävä poistosuunnitelmat ja noudatettava niitä. Luonnol-

liset henkilöiden ja keskinäisten kiinteistöyhtiöiden ei edelleenkään tarvitse laatia poistosuunni-

telmaa, mutta poistojen on kaikesta huolimatta noudatettava johdonmukaisuutta ja jatkuvuutta. 

(Tikkanen 2016, 23; Simonen, 2016) 

 

Mainitsemisen arvoinen asia on myös, että taseeseen aktivoidut kehittämismenot vähentävät 

uuden lain myötä osakeyhtiön ja osuuskunnan jakokelpoisia varoja. Sama lainkohta koskee myös 

henkilöyhtiöitä, jos sen vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii osakeyhtiö. (Tikkanen 2016, 23)  

3.3.5 Pääomalainan merkitseminen taseeseen 

KPL 5:5c mahdollistaa tietyin ehdoin pääomalainan esittämisen osana omaa pääomaa osakeyh-

tiön taseessa. Ehdot täyttyvät jos osakeyhtiö tai osuuskunta pitää osakaslainaa ehdoiltaan oman 

pääoman luonteisena siten, kuin IAS-asetuksella hyväksytyissä tilinpäätösstandardeissa omaan 

pääomaan luettavilta arvopapereilta edellytetään. (KPL 5:5c; Simonen, 2016) 

 

Kirjanpitovelvollisen ei ole pakko merkitä ehtoja täyttävää pääomalainaa omaan pääomaan, vaan 

se saa käyttää omaa harkintaansa erän merkitsemisessä. Jos kirjanpitovelvollinen kuitenkin päät-

tää merkitä pääomalainan oman pääoman eränä, tulee lainan keskeiset ehdot esittää liitetietoina. 

(Simonen, 2016) 

 

Kuitenkin riippumatta siitä, miten kirjanpitovelvollinen päättää pääomalainan esittää, katsotaan se 

verotuksessa vieraaksi pääomaksi. Näin ollen nettovarallisuuden laskennassa pääomalaina on 

vierasta pääomaa. Pääomalainan korot ovat vähennyskelpoisia ja veronalaisia pääomatuloja 

saajalleen. (Simonen, 2016) 
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3.3.6 Hankintamenoon luettavat erät 

Vastaisuudessa hankintamenoon voidaan huomioida myös välillisiä menoja ja hankintaan käyte-

tyn lainan korkomenoja. KPL 4:5 antaa mahdollisuuden määrittää hankintamenon neljällä tavalla.  

 

 Hankintamenoon luetaan yksinomaan hyödykkeen hankinnan ja valmistuksen välittömät 

menot 

 Hankintamenoon luetaan edellä mainittujen lisäksi kohtuullinen osuus hyödykkeen han-

kinnasta ja valmistuksesta aiheutuneista välillisistä menoista 

 Hankintamenoon luetaan välittömien menojen lisäksi tuotantoon kohdistettavissa olevan 

lainan korkomenot 

 Hankintamenoon luetaan kaikki edellä mainitut 

 

Minkä tahansa hankintamenon määritysmenetelmän kirjanpitovelvollinen valitseekin tulee sen 

olla luonteeltaan pysyväisluonteinen. Määrittelytapaa saa kuitenkin perustelluista syystä muuttaa. 

(Simonen, 2016) 

3.3.7 Satunnaiset erät 

Termi “satunnaiset erät” poistuu kokonaan lakitekstistä sekä tuloslaskelmakaavasta. Näin ollen 

tuloslaskelmalla ei enää esitetä erikseen kohtaa “Satunnaiset erät”. Satunnaisluontoiset erät kirja-

taan uuden kirjanpitolain myötä liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. Tietyt erät, kuten kon-

serniavustukset kirjataan kuitenkin tilinpäätöksen järjestelyerinä kohtaan ”Tilinpäätössiirrot”. (Si-

monen, 2016) 

3.4 Osakeyhtiölain (OYL)  ja Osuuskuntalain (OKL) muutokset 

Osakeyhtiölakia (OYL) ja Osuuskuntalakia (OKL) muutettiin vastaamaan uutta kirjanpitolakia 

yhtiön jaettavissa olevan varojen osalta. Molempia lakeja muutettiin niin, ettei yhtiön jakokelpoi-

seen vapaaseen omaan pääomaan lueta kehittämismenoina aktivoitua määrää. Säädös koskee 

niitä kehittämismenoja, jotka aktivoidaan taseeseen 1.1.2016 jälkeen. (Simonen, 2016)  
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4 MUUTOSTEN VAIKUTUS KÄYTÄNNÖSSÄ 

Tässä luvussa tarkastellaan muutoksia käytännön tasolla. Luku sisältää paljon kirjoittajan omia 

pohdintoja, koska varsinaista tutkimustietoa ei lakimuutoksen käytännön vaikutuksista vielä kirjoi-

tushetkellä ole. Erityisesti käytäntö tarkoittaa tässä opinnäytteessä konkreettisia työ- tai toiminta-

tapojen muutoksia suomalaisessa tilinpitotyössä.  

 

Kirjoittajien omien pohdintojen tueksi toteutettiin myös toimeksiantajatahon sisäinen kysely. Kyse-

ly lähetettiin kuudelle näkemystä omaavalle henkilölle, joista kyselyyn vastasi viisi henkilöä. Kyse-

ly toteutettiin sähköisesti strukturoidulla haastattelulomakkeella, joka sisälsi viisi kysymystä, joista 

neljään vastattiin vapaamuotoisella tekstillä ja yksi oli monivalintakysymys. Kysymykset liitteessä 

4. Vastauksia käytetään muotoiltuina tämän luvun teksteissä.  

4.1 Uusia kirjaustapoja 

Vuoden 2016 ensimmäisenä päivänä tai sitä myöhemmin alkaneet tilikaudet kuuluvat automaatti-

sesti uuden kirjanpitolain piiriin. Kirjanpitolain muutokset vaikuttavat sekä opinnäytteen tekijän 

että tukikyselyyn vastanneiden ammattilaisten mielestä varsin vähän kirjanpitäjän päivittäiseen 

työhön.  

 

Muutamia esimerkkejä suorista työtavan muutoksista kirjanpitäjän päivittäiseen työhön kuitenkin 

on. Ensimmäinen esimerkki on satunnaisten erien poistuminen. Tämä on tietysti huomattava 

muutos tietynlaisten erien kirjaustavassa, mutta varsinaista päänvaivaa sekään ei aiheuta, koska 

kirjaustapahtuma on joka tapauksessa hyvin samankaltainen. Tiliryhmän muutos satunnaisista 

eristä liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin tai tilinpäätössiirtoihin vaikuttaa tietysti lukujen 

sijaintiin tuloslaskelmalla ja tätä kautta esimerkiksi pienten kirjanpitovelvollisten lyhyessä tuloslas-

kelmassa esiintyvään bruttotulos –erään.  

 

Toinen esimerkki kirjastavan muutoksista on oman pääoman ehtoisen pääomalainan kirjaus ta-

seeseen. Vanhan lain mukaan pääomalaina esitettiin poikkeuksetta vieraan pääoman eränä, 

mutta uusi kirjanpitolaki mahdollistaa sen esittämisen tietyin ehdoin myös oman pääoman eränä. 

(KPL 5:5c) Tässä kohtaa kirjanpitovelvollisen täytyy miettiä täyttääkö pääomalaina IAS-asetuksen 



  

20 

asettamat ehtostandardit omaan pääomaan luettavista arvopapereista. Jos ehdot eivät täyty, 

tulee pääomalaina kirjata edelleen vieraaseen pääomaan. (Simonen, 2016) 

4.2 Vapaaehtoisesti käyttöön 

Jos kirjanpitovelvollisen tilikausi päättyy 30.11.2015 tai 31.12.2015 tai jos kirjanpitovelvollinen 

käyttää niin sanottua murrettua tilikautta (tilikausi alkaa muulloin kuin 1.1. tai päättyy muulloin 

kuin 31.12.) sen tulee päättää, halutaanko uutta kirjanpitolakia soveltaa tilinpäätöksessä vai ei.  

 

Tämä päätös ratkaisee sen mitä tietoja tilinpäätöksessä esitetään ja miten ne esitetään. Ensim-

mäinen huomioitava asia on se, että yrityksen kokoluokka (mikro- pien- vai suuryritys) määräytyy 

tilinpäätöshetken mukaan. 98 % Suomessa toimivista yrityksestä kuuluvat mikro- ja pienyritys-

luokkaan (Simonen, 2016), ja koska suurin osa kirjanpitolain muutoksista koskettavat nimen 

omaan näitä pienempiä kokoluokkia on olennaista tarkastella millaisia vaikutuksia uuden lain 

soveltamisella olisi kunkin kirjanpitovelvollisen tapaan esittää tilinpäätös.  

 

4.3 Olennaiset muutokset tilinpäätökseen 

Tässä alaluvussa mainitut muutokset koskevat soveltuvin osin kaikkia niitä kirjanpitovelvollisia, 

jotka päättävät soveltaa uutta kirjanpitolakia alaluvussa 4.2 mainituissa tilinpäätöksissä sekä niitä, 

joiden tilikausi päättyy 31.12.2016 tai sen jälkeen. Tässä olennaisuus määräytyy käytettävän 

lähdeaineiston, tekijän harkinnan sekä jo mainittuun tukikyselyyn vastanneiden ammattilaisten 

käsitysten perusteella.  

 

Olennaisimmat muutokset on teoriapohjalta esitelty luvussa 3. Alaluvuissa 4.3.1-4.3.5 pyritään 

esittelemään samat muutokset käytännönläheisemmältä tulokulmalta mm. hypoteettisten esi-

merkkien kautta.  

4.3.1 Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös 

Säädetty pien- ja mikroyritysasetuksen tuomat helpotukset ja vapautukset muuttavat merkittävästi 

mikro- ja pienyritykset tilinpäätöksen laadintaperiaatteita. Tilitoimistotyöhön nämä helpotukset 
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tuovat uutta näkökulmaa ja tiettyjä työtapoja tullaan muuttamaan esimerkiksi tasekirjan poistumi-

sen ja liitetietohelpotusten ansiosta. Myös täysin sähköinen tilinpäätösaineistojen arkistointi hel-

pottaa ja nopeuttaa kirjanpitäjän tilinpäätösarkea. 

 

Yksi merkittävä muutos uudessa kirjanpitolaissa on tilinpäätösvelvollisuuden poistuminen tiettyjen 

yritysmuotojen ja kokoluokkien kohdassa. Mikroyritys, joka on yhtiömuodoltaan toiminimi ja sen 

tilikausi on kalenterivuosi, on vapautettu kokonaan tilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta (Sirkiä, 

viitattu 1.5.2016). Visma Services Oy:n palvelujohtaja Anitta Simonen (KLT) korostaa kuitenkin, 

että on edelleen suositeltavaa laatia ainakin epävirallinen muotoiltu tilinpäätös, jotteivät verolas-

kenta ja veroilmoituksen laatiminen vaikeudu kohtuuttomasti. 

 

Johanna Sirkiä toteaa tilinpäätöksen teosta seuraavasti (Sirkiä, viitattu 1.5.2016): 

 

Vaikka tilinpäätös ei olisikaan pakollinen, niin käytännössä kirjanpitoon on tehtävä sellai-
sia kirjauksia, joita yleensä kutsutaan tilinpäätöskirjauksiksi. Näitä ovat mm. poistot, vero-
jaksotukset, varastojen muutokset ja muut tilikauden vaihteeseen liittyvät kirjaukset. Ti-
linpäätöskirjaukset ja uuden tilikauden avauskirjaukset ovat käytännössä tarpeen, jotta 
kirjanpito saadaan teknisesti toteutettua oikein, niin että kirjanpidosta saadaan tarvittavat 
tiedot mm. veroilmoituksia varten. 
 
Se, että tilinpäätös ei ole pakollinen, tarkoittaa käytännössä vain sitä, että ei tarvitse laa-
tia erityisiä tilinpäätösasiakirjoja eikä tilinpäätöksen liitetietoja. Riittää, että kirjanpito on 

kunnossa siten, että kirjanpidosta saadaan oikeat tiedot liiketoiminnan tapahtumista.  
 

Käytännön tasolla vaikuttaa siltä, että mikroyritys-toiminimille, jotka ovat tilitoimistoasiakkaita, 

laaditaan edelleen ainakin epävirallinen suoriteperusteinen tilinpäätös.  

 

Yhtiömuotoisilla mikroyrityksillä tilinpäätösvelvollisuus säilyy muuttumattomana. Näiden yhtiöiden 

tilinpäätöstaakkaa on kuitenkin helpotettu karsimalla liitetietojen antamisvelvollisuutta. Pien- ja 

mikroyritysasetuksessa on säädetty, että mikro-osakeyhtiö täyttää oikean ja riittävän kuvan vaa-

timuksen, mikäli tilinpäätöksessä esitetään kaikki pien- ja mikroyritysten tilinpäätösasetuksessa 

edellytetyt tiedot. Mikrokokoisen osakeyhtiön ei siis tarvitse esittää liitetiedoissa oikean ja riittävän 

kuvan antamiseksi muita tietoja, kuin mitä asetuksessa on määritelty (ns. suojasatamasäännös). 

(PMA 1:3, Tilintarkastus.fi 2016). Pien- ja mikroyritysasetuksen liitetieto-olettamat liitteessä 3. 

 

Käytännössä on kuitenkin niin, että sekä pien- että mikro-osakeyhtiölle jää edelleen paljon asioita 

huomioitavaksi liitetietoja esitellessä. Liitetieto-olettamat helpottavat vain siinä tapauksessa (tieto 
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voidaan jättää antamatta), jos yritys noudattaa olettamia. Pien- ja mikroyritystä koskevat samat 

olettamat lukuun ottamatta rahoitusvälineiden ja sijoituskiinteistöjen arvostamiseen liittyviä olet-

tamia.  

 

Tilinpäätöksen laatijalle liitetietojen laatiminen ei liene lähitulevaisuudessakaan helpompaa tai 

nopeampaa kuin aiemminkaan. Liitetieto-olettamiin tutustuminen ja niiden sisäistäminen tulee 

viemään oman aikansa ja senkin jälkeen, kun ne ovat tuttuja, pitää tilinpäätöksen laatijan olla 

kartalla edellisen tilinpäätöksen menettelyistä ja tilikauden aikaisista liiketapahtumista ja niiden 

vaikutuksista liitetietoihin.   

4.3.2 Pienkonserni 

Tilinpäätöksen laatijan näkökulmasta yksi suurimmista muutoksista on pienkonsernien konserniti-

linpäätöksen laatimisvelvollisuuden poistuminen. Konsernitilinpäätöstä ei tarvitse laatia edes sil-

loin, kun emoyhtiö jakaa osinkoa. Tämä muutos keventää huomattavasti pienyritysten hallinnollis-

ta taakkaa ja vähentää luonnollisesti tilinpäätöksen laatijan työtä.  

 

Pienkonserninkin on kuitenkin laadittava konsernitilinpäätös, jos yksikin konserniin liittyvistä yhti-

öistä on yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö. Näistä yhteisöjä on kuitenkin huomattavan 

vähän, joten tämä muutos on pohjimmiltaan juuri sitä, mihin kirjanpitolain uudistuksella pyrittiinkin; 

helpottaa pienyritysten arkea. (Simonen, 2016) 

 

Konsernitilinpäätöksestä voidaan luopua aikaisintaan niillä tilikausilla, jotka alkavat 1.1.2016 tai 

sen jälkeen. Tämä on poikkeus muihin kirjanpitolain säädöksiin. Poikkeus johtuu siitä, että osake-

yhtiön voitonjaosta määrätään myös osakeyhtiölaissa, joka muuttui myös 1.1.2016. Muutettu 

osakeyhtiölaki taas ei mahdollista lain käyttöön ottamista porrastetusti aiemmin, kuin 1.1.2016 

alkaneilla tilikausilla. (Simonen, 2016) 

4.3.3 Eräiden erien arvostus ja jaksotus 

Uuden kirjanpitolain muutokset arvostus ja jaksotussäännöksiin lähentävät kansallisia tilinpää-

tösstandardeja ja IFRS-tilinpäätösstantardeja. Tästä on huomattava hyöty sellaisille konsernille, 

jonka yksi tai useampi tytäryhtiö laatii IFRS-tilinpäätöksen ja emoyhtiö laatii vain kansallisen nor-
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miston täyttävän tilinpäätöksen. Visma Services Oy:n Oulun toimiston toimistopäällikkö Heidi 

Kananen (HM, KTM) mainitsee tämän olevan huomionarvoinen asia etenkin siksi, että näin välte-

tään työläät toimet erillistilinpäätösten muuttamiseksi konsernitilinpäätöstä laadittaessa.  

 

Kananen mainitsee tällaisiksi muutoksiksi mm. rahoitusvälineiden arvostuksen käypään arvoon, 

sijoituskiinteistöjen arvostus todennäköiseen luovutushintaan (käypä markkinahinta) sekä mah-

dollisuuden aktivoida rahoitusleasingsopimukset taseeseen niin kuin vuokralle antaja olisi myynyt 

hyödykkeet ja vuokralle ottaja olisi ostanut hyödykkeen.     

4.3.4 Liitetietotosite 

Uuden kirjanpitolain myötä kirjanpitoon tulee tehdä tilinpäätöksen yhteydessä uusi erillinen liitetie-

totosite. Liitetiedot tulee tästä eteenpäin numeroida, kuten mitkä tahansa tositteet ja arkistoida 

yhdessä muun kirjanpitoaineiston kanssa. Liitetietotositteen tarkoitus lienee korvata aiemmin 

tasekirjalla esitetyt liitetietosivut. (Simonen, 2016) 

 

Ennen kirjanpitolain julkaisemista Finanssivalvonta oli sitä mieltä, että liitetietotosite lisää tilinpää-

töksen tekijän manuaalista työtä ja pienyritysten hallinnollista taakkaa (Finanssivalvonta, 2015). 

Palvelujohtaja Simonen taas on sitä mieltä, että liitetietotosite on hyvä asia ja helpottaa tilinpää-

töksen laadintaa.  

4.3.5 Kirjanpitoaineiston säilyttäminen 

Uusi kirjanpitolaki siirtää kirjanpitokirjojen arkistoinnin kerralla nykyaikaan. Tilinpäätöstä ei tarvitse 

enää nitoa paperisena versiona ja arkistoida paperiarkistoon kymmeneksi vuodeksi. Kaikki tosite-

aineisto ja tilinpäätösaineisto voidaan uusien pykälien mukaan säilyttää sähköisessä arkistossa. 

Myös sähköinen allekirjoitus mahdollistettiin uuden lain myötä. (Simonen, 2016) 

 

Sähköisyyden edistämisen lisäksi toinen olennainen muutos arkistointiin on se, että arkistoinnin 

maantieteellisistä rajoituksista luovutaan kokonaan. Ainoa vaatimus säilytyspaikalle ja –muodolle 

on aineiston välitön ja helppo saatavilla olo viranomaisten sitä pyytäessä. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa kootaan yhteen ne johtopäätökset, jotka ovat syntyneet opinnäytteen tekemisen 

aikana. Johtopäätöksiä lukiessa on syytä huomioida, että opinnäytteen tekijä on työskennellyt 

kirjanpitotehtävissä koko projektin ajan ja näin saanut arvokasta ensikäden tuntumaa kirjanpito-

lain muutoksien vaikutuksiin käytännössä. Tämän lisäksi luvun lopusta voi lukea pohdintaa mah-

dollisista jatkotutkimusaiheista.  

5.1 Lakimuutoksen tarkoituksenmukaisuus 

Kirjanpitolain muutokseen on suhtauduttu ammattiyhteisössä ristiriitaisin tuntein. Yleisellä tasolla 

voidaan sanoa, että pienten yritysten hallinnollisen taakan keventäminen on vain ja ainoastaan 

hyvä asia. Kuitenkin on todettava, että kuten muutokset aina, on tämäkin muutos aiheuttanut 

jonkin verran keskustelua muutoksen tarpeellisuudesta ainakin niissä ammattipiireissä, joihin 

opinnäytteen tekijä on ollut kontaktissa. Mitään varsinaisia valideja argumentteja muutoksen tar-

peellisuutta vastaan ei kuitenkaan ole esitetty, vaan argumentointi on ollut lähinnä tunneperäistä 

”Vanha on aina parempi” –sanailua.  

 

Lakiin etukäteen tutustuneet ovat tekijän kokemuksen mukaan pitäneet muutoksia hyödyllisinä ja 

suurilta osin myös omaa työtä helpottavina. Erityisesti keskusteluissa on kehuttu pienkonsernin 

konsernitilinpäätösvelvollisuuden poistumista. Jonkin verran keskustelua on kuitenkin aiheutunut 

siitä, että osakeyhtiölaki ja uusi kirjanpitolaki ovat ajallisesti ristiriidassa, joten tilikaudelta 

1.1.2015-31.12.2015 jouduttiin vielä laatimaan konsernitilinpäätös myös pienkonserneille. Lisäksi 

on kiitelty lukuisia muita pieniä muutoksia, jotka helpottavat kirjanpitäjän arkea; erityisesti tilinpää-

töskaudella. Näillä perusteilla voidaan todeta, että lakimuutos on toteutunut tarkoituksenmukai-

sesti ainakin ammattimaisella tasolla. 

 

Pienyrittäjän arkeen kirjanpitolain muutoksella ei tunnu käytyjen keskustelujen perusteella olevan 

juurikaan vaikutusta. Iso osa suomalaisista pienyrittäjistä on ulkoistanut taloushallintonsa tilitoi-

mistolle tai muulle ammattitaholle. Näin toimittuaan yrittäjä asiaankuuluvasti olettaa, että alan 

ammattilainen huolehtii muuttuneista kirjauskäytännöistä ja raportointivelvoitteista. Todettakoon, 

että pienyrittäjän hallinnollinen taakka ei näin ainakaan suoraan ole keventynyt. Edelleen voidaan 
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todeta, että Suomi on byrokratian luvattu maa ja yrittäjillä on kädet täynnä työtä erilaisten lupien 

ja ilmoitusten täytössä.  

5.2 Lakimuutos käytännön työssä 

Tässä luvussa esitellään johtopäätöksiä, joita opinnäytteen tekijä on tehnyt yhdessä muun am-

mattiyhteisön kanssa. Johtopäätökset perustuvat tekijän omaan kokemukseen ja ammattiyhtei-

sössä käytyihin keskusteluihin, joten varinaista kirjallista lähdeaineisto ei ole esitetty, koska sitä ei 

ole.  

5.2.1 Tilinpäätös 

Uusi laki mahdollistaa pienyritysten kirjanpidon toteuttamisen siten, ettei tilinpäätöstä laadita lain-

kaan. Tietynkokoiset toiminimiyrittäjät voivat halutessaan jättää kahdenkertaisen kirjanpidon ko-

konaan laatimatta ja pitää maksuperusteista yhdenkertaista kirjanpitoa. Miten tämä vaikuttaa 

käytännön työhön? Lähtökohtaisesti ei mitenkään.  

 

On vaikea uskoa, että kukaan itseään kunnioittaa ammattilainen suostuisi tekemään asiakasyri-

tykselle yhdenkertaista kirjanpitoa tai jättää tilinpäätöksen kokonaan laatimatta, jos hän on vas-

tuussa esimerkiksi yrittäjän/yrityksen veroilmoituksen tekemistä. Lisäksi eri virvanomaiset ja pan-

kit tarvitsevat hyvinkin tarkkoja tilinpäätöstietoja erilaisiin tarkoituksiin. Yksikään pankki ei esimer-

kiksi hyvin todennäköisesti tule myöntämään rahoitusta toiminimiyrittäjälle, jolla ei ole esittää 

tilinpäätöstietoja.  

 

Pienyritysten tilinpäätös- ja kirjaustapahelpotukset (pl. pienkonsernin tilinpäätös) eivät siis tämän-

hetkisen tiedon perusteella välttämättä tuokaan haettua helpotusta. Monen asian tulisi muuttua, 

jotta toiminimiyrittäjä voisi alkaa ilman suurempia ongelmia toteuttamana yhdenkertaista, tilinpää-

töksetöntä kirjanpitoa.  
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5.2.2 Arkistointi 

Sähköisen arkistoinnin ja sähköisen allekirjoituksen hyväksyminen ovat puolestaan suuria edis-

tysaskelia kohti nykyaikaa ja helpommin hallinnoitavaa aineistoympäristöä. Sähköisen arkistoin-

nin helppous ja tehokkuus ovat vähentäneet huomattavasti jo nyt kuukausittaisiin arkistointitehtä-

viin kuluvaa aikaa. Sähköisen arkistoinnin käyttö tietysti edellyttää, että tilitoimistolla on nykyai-

kaiset ja standardoidut järjestelmät. Tämä ei onneksi ole monessakaan toimistossa enää ongel-

ma.  

 

Myös uuden lain alla tehtyjä tilinpäätöksiä tullaan oletettavasti arkistoimaan sähköisesti erittäin 

paljon. Esimerkkinä opinnäytteen tekijän käyttämä kirjanpito-ohjelma arkistoi valmiin tilinpäätök-

sen muutamalla hiiren klikkauksella. Aikaa siihen kuluu noin minuutti. Kun tätä verrataan aiem-

paan (sidonta ja arkistointi asianmukaiseen arkistoon), niin pelkästään käytetty aika pienenee 

jopa kymmeniä minuutteja per tilinpäätös. Lisäksi jos arkistoituja tietoja joutuu joskus hakemaan, 

niin sähköinen arkistointi hakutoimintoineen on äärimmäisen nopea ja tehokas.  

 

5.2.3 Yhteenveto 

Johtopäätöksien yhteenvetona voidaan todeta seuraavia: 

 

1) Pienten yritysten hallinnollisen taakan keveneminen on hyvä idea, mutta pelkästään kir-

janpitolain muutoksella se ei onnistu, koska iso osa yrityksen sidosryhmistä vaatii joka 

tapauksessa tarkkaa ja helposti todennettavaa kirjanpitoa ja tarpeeksi laajaa tilinpäätös-

tä.  

2) Lain päivittäminen ajan tasalle tietoteknisen kehityksen mentyä eteenpäin oli erinomaisen 

onnistunut valinta. 

3) Käytännön kirjanpitotyö ei tekijän näkemyksen mukaan tule muuttumaan juurikaan, vaik-

ka koko laki laitettiin alusta loppuun uusiksi. Kirjaustapojen muutoksia tulee joka tapauk-

sessa lähes joka vuosi, joten uuden lain säädökset (esim. satunnaisten erien poisto) me-

nee ikään kuin vanhasta tottumuksesta.  

4) Muutoksia on kuitenkin sen verran, että jokaisen tilitoimiston tai ammattiyhteisön on syytä 

kouluttaa henkilökuntansa huolellisesti uusiin pykäliin.  
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5.3 Jatkotutkimus 

Kuten opinnäytteen edetessä on useaan kertaan todettu, ei kirjanpitolain muutoksen käytännön 

vaikutuksista ole vielä dokumentoitua tietoa. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, ettei aineistoa ole 

vielä ehtinyt kertyä. Kun aineistoa kertyy, aiheen ympärille rakentuu monia mielenkiintoisia kysy-

myksiä, joista saa erittäin hyviä tutkimusaiheita.  

 

Yksi tärkeimpiä jatkotutkimuskysymyksiä työn viitekehykseen liittyen voisi olla ”Vaikuttaako kir-

janpitolain muutokset sidosryhmien raportointivaatimuksiin siten, että pienyritysten raportointihel-

potuksia päästään toteuttamaan käytännössä?”. Tutkimuskysymys on tietysti hyvin moniulottei-

nen, koska muutostarpeita on yhtä monta, kuin sidosryhmääkin.  

 

Jos pienyritysten kevennettyjä raportointitapoja otetaan käyttöön laajemmin, tulee väistämättä 

eteen tilanne, jossa sidosryhmien on muokattava omia raportointivaatimuksiaan uutta kirjanpito-

lakia vastaavaksi. Se, kuinka kauan tähän menee, tai tuleeko esitetyn kaltaista tilannetta edes 

eteen, onkin kokonaan toinen juttu.  

 

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimuskysymys on ”Millaisia uusia prosesseja ja työtapoja uusi 

kirjanpitolaki on tuonut tilitoimistoihin ja muihin ammattilaisyhteisöihin?”. Tämä on mielenkiintoi-

nen kysymys mm. siksi, että muutokset ovat väistämättömiä ainakin siinä tapauksessa, että asi-

akkaat tarvitsevat kevennettyjä palvelumalleja. Jos uusia palvelumalleja tarvitaan, onko tilitoimis-

toilla palvelualttiutta ryhtyä hoitamaan esim. yhdenkertaista kirjanpitoa? Tuleeko liikevaihtopoik-

keamia, kun laskutettavaa työtä ei ole enää niin paljon? Jos tulee, niin millä vajetta paikataan?  

 

Muitakin jatkotutkimuskohteita nousee varmasti esiin, kun uuden kirjanpitolain kanssa edetään 

muutama tilikausi eteenpäin. Ensiarvoista on kerryttää riittävästi tutkimusaineistoa ja kokemusta 

aiheesta.  
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LIITEET 

Liite 1. Pienyrityksen kululajikohtainen tuloslaskelmakaava 

1. LIIKEVAIHTO 

2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 

3. Valmistus omaan käyttöön 

4. Liiketoiminnan muut tuotot 

5. Materiaalit ja palvelut 

a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

aa) Ostot tilikauden aikana 

ab) Varastojen muutos 

b) Ulkopuoliset palvelut 

6. Henkilöstökulut 

a) Palkat ja palkkiot 

b) Henkilösivukulut 

ba) Eläkekulut 

bb) Muut henkilösivukulut 

7. Poistot ja arvonalentumiset 

a) Suunnitelman mukaiset poistot 

b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 

c) Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 

8. Liiketoiminnan muut kulut 

9. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 

10. Rahoitustuotot ja -kulut 

a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 

b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 

c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista, erikseen samaan konserniin kuuluvilta yrityksil-

tä saadut 

d) Muut korko- ja rahoitustuotot, erikseen samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä saadut 

e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 

f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 
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g) Korkokulut ja muut rahoituskulut, erikseen samaan konserniin kuuluville yrityksille 

11. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 

12. Tilinpäätössiirrot 

a) Poistoeron muutos 

b) Verotusperusteisten varausten muutos 

c) Konserniavustus 

13. Tuloverot 

14. Muut välittömät verot 

15. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 
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Liite 2. Pienyrityksen toimintokohtainen tuloslaskelmakaava 

1. LIIKEVAIHTO 

2. Hankinnan ja valmistuksen kulut 

3. Bruttokate 

4. Myynnin ja markkinoinnin kulut 

5. Hallinnon kulut 

6. Liiketoiminnan muut tuotot 

7. Liiketoiminnan muut kulut 

8. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 

9. Rahoitustuotot ja -kulut 

a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 

b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 

c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista, erikseen samaan konserniin kuuluvilta yrityksil-

tä saadut 

d) Muut korko- ja rahoitustuotot, erikseen samaan konserniin kuuluvalta yritykseltä saadut 

e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 

f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 

g) Korkokulut ja muut rahoituskulut, erikseen samaan konserniin kuuluville yrityksille 

10. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 

11. Tilinpäätössiirrot 

a) Poistoeron muutos 

b) Verotusperusteisten varausten muutos 

c) Konserniavustus 

12. Tuloverot 

13. Muut välittömät verot 

14. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 
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Liite 3. Erittely pienyritysten liitetieto-olettamista 

PMA 3:1-13 
 
1 § 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 

Liitetietona on esitettävä tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät 

sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät siltä osin kuin ne ovat pienyritykselle valinnaisia. 

Edellä 1 momentin tarkoittamaa tietoa ei kuitenkaan tarvitse antaa: 

1) vaihto-omaisuudesta, jos siihen kuuluvien hyödykkeiden käyttöjärjestys on niiden hankintajär-

jestyksen mukainen; 

2) kirjanpitolain 5 luvun 5 a §:n mukaisesti taseeseen aktivoidusta aineettomasta oikeudesta, jos 

sen hankintameno kirjataan kuluksi 10 vuodessa; 

3) kehittämismenosta, liikearvosta tai muusta pitkävaikutteisesta menosta, jos sitä ei ole aktivoitu 

kirjanpitolain 5 luvun 8, 9 tai 11 §:ssä sallitulla tavalla; 

4) pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta, jos siitä syntyvä tulo kirjataan kirjanpitolain 5 

luvun 4 §:stä poiketen suoriteperusteen mukaisesti; 

5) rahoitusvälineistä ja sijoituskiinteistöistä, jos ne arvostetaan kirjanpitolain 5 luvun 2 §:n mukai-

sesti; 

6) perusteesta, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset 

saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jos on käytetty tilinpäätöspäivän kurs-

sia. 

Sen lisäksi mitä 2 momentissa säädetään, kirjanpitolain 5 luvun 5 §:n pysyviin vastaaviin kuulu-

vista hyödykkeistä ei tarvitse ilmoittaa 1 momentissa tarkoitettuja tietoja, jos: 

1) hyödykkeiden hankintamenoon on luettu vain hankinnasta ja valmistuksesta johtuvat välittö-

mät menot; 

2) koneiden ja kaluston, rakennusten ja rakennelmien sekä muiden aineellisten hyödykkeiden 

suunnitelmapoistot vastaavat verotuksessa hyväksyttäviä enimmäispoistoja; 

3) kirjanpitolain 5 luvun 17 §:ssä tarkoitettuja arvonkorotuksia ei ole tehty; 

4) saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi; 

5) vähäarvoisten hyödykkeiden sekä sellaisten hyödykkeiden, joiden todennäköinen taloudelli-

nen käyttöaika on enintään kolme vuotta, hankintamenot kirjataan kokonaisuudessaan hankintati-

likauden kuluksi; 
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6) kirjanpitolain 5 luvun 5 b §:n mukaista merkintätapaa ei ole sovellettu mainitun pykälän tarkoit-

tamiin hankintoihin. 

Edeltävän 1 momentin tarkoittamana liitetietona ei tarvitse yksilöidä tilinpäätössäännöstöä, ellei 

pienyritys noudata kirjanpitolain 7 a luvun tarkoittamia kansainvälisiä tilin-päätösstandardeja. 

 

2 § 

Poikkeukselliset erät 

Liitetietona on esitettävä tieto poikkeuksellisten tuotto- ja kuluerien määrästä ja sisällöstä, jolleivät 

erät ole epäolennaisia. 

 

3 § 

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat 

Liitetietona on esitettävä tiedot tilikauden päättymiseen jälkeisistä olennaisista tapahtumista, jotka 

eivät muuten ilmene tilinpäätöksestä. Lisäksi on esitettävä arvio tällaisten tapahtumien taloudelli-

sesta merkityksestä. 

 

4 § 

Arvonkorotusrahasto 

Jos pienyritys on korottanut kirjanpitolain 5 luvun 17 §:ssä säädetyllä tavalla pysyviin vastaaviin 

kuuluvan hyödykkeen poistamatonta hankintamenoa, liitetietona on esitettävä: 

1) arvonkorostusrahaston muutokset tilikauden aikana; 

2) selvitys arvonkorotusrahaston muutoksiin liittyvistä verovaikutuksista; sekä 

3) arvonkorotuksen kohteiden yhteenlaskettu kirjanpitoarvo ennen arvonkorotusta. 

 

5 § 

Tiedot käypään arvoon merkitsemisestä 

Jos pienyritys on noudattanut kirjanpitolain 5 luvun 2 a tai 2 b §:ää rahoitusvälineiden tai muiden 

mainittujen pykälien tarkoittamien omaisuuserien arvostamisessa, liitetietona on esitettävä: 

1) arvonmääritysmallien ja -menettelyjen keskeiset olettamukset; 

2) kustakin rahoitusväline- tai muusta omaisuuslajista yhteenlaskettu käypä arvo; 

3) edellä 2 kohdassa tarkoitetun lajin arvonmuutoksesta tuloslaskelmaan ja käyvän arvon rahas-

toon merkitty määrä; 

4) kustakin johdannaissopimuslajista tieto niiden käytön laajuudesta; 
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5) edellä 4 kohdassa tarkoitetun lajin luonne sekä sellaiset olennaiset ehdot, jotka voivat vaikut-

taa vastaisten rahavirtojen määrään, ajoitukseen ja varmuuteen; sekä 

6) käyvän arvon rahaston muutokset tilikauden aikana. 

Jos rahoitusjohdannaisia ei ole arvostettu kirjanpitolain 5 luvun 2 a §:n nojalla käypään arvoon, 

kunkin johdannaislajin osalta on liitetietona esitettävä johdannaisten käypä arvo, jos tämä voi-

daan luotettavasti määritellä, sekä tiedot niiden käytön laajuudesta ja luonteesta. Käyvän arvon 

määrittäminen tulee perustaa markkina-arvoon niiden rahoitusjohdannaisten osalta, joille on vai-

keuksitta määriteltävissä luotettavat markkinat. Jos markkina-arvo ei ole vaikeuksitta määriteltä-

vissä johdannaisen osalta, mutta sen osien tai samankaltaisen johdannaisen markkina-arvo on 

määriteltävissä, käypä arvo voidaan johtaa sen osien tai samankaltaisten johdannaisten markki-

na-arvosta. 

 

6 § 

Pitkäaikaiset lainat 

Liitetietona on esitettävä yhteenlaskettu määrä sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan 

kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua. 

 

7 § 

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut 

Liitetietona on esitettävä: 

1) esineoikeudelliset vakuudet, jotka pienyritys on antanut omaisuudestaan, eriteltyinä käteis-

panttien, ajoneuvokiinnitysten, yrityskiinnitysten, kiinteistökiinnitysten ja muun mahdollisen esi-

nevakuuslajin mukaisiin määriin; 

2) taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä; 

3) tiedot taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonteesta ja liiketoiminnallisesta tarkoituksesta, jos 

järjestelyistä aiheutuvat riskit ja hyödyt ovat olennaisia ja jos niitä koskeva tieto on välttämätön 

pienyrityksen taloudellisen aseman arvioimista varten; sekä 

4) pienyritystä koskeva eläkevastuu, jota ei ole siirretty vakuutuslaitoksen kannettavaksi. 

Edeltävän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista vakuuksista on eriteltävä ne, jotka pienyritys on 

antanut: 

1) sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta; ja 

2) osakkuusyritystensä puolesta. 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu vakuus ilmoitetaan enintään sen velan tai muun si-

toumuksen määräisenä, jonka vakuudeksi se on annettu. Jos vakuuden arvo on velkaa tai si-
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toumusta pienempi, vakuus otetaan erittelyyn tästä pienemmästä arvosta. Vakuuden arvostami-

sessa tulee noudattaa mitä kirjanpitolain 5 luvun 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetään velko-

jen merkitsemisestä taseeseen tai muuta vakuuden luonteen mukaista perusteltua menettelyä. 

 

8 § 

Tiedot emoyrityksestä 

Liitetietona on esitettävä emoyrityksen nimi ja kotipaikka siitä konsernitilinpäätöksen kohteena 

olevasta konsernista, johon pienyritys välittömimmin kuuluu. 

 

 

9 § 

Lainat toimitusjohtajalle ja hallintoelimiin kuuluville henkilöille sekä heidän puolestaan annetut 

sitoumukset 

Toimitusjohtajasta, hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä sekä vastaaviin toimielimiin kuuluvista 

henkilöistä on ilmoitettava toimielinkohtaisena liitetietona: 

1) heille myönnettyjen rahalainojen yhteenlaskettu määrä samoin kuin määrän vähennys ja li-

säys tilikauden aikana sekä lainojen pääasialliset korko- ja muut ehdot; 

2) heitä koskevien vakuuksien ja vastuusitoumusten yhteenlaskettu määrä ja pääasiallinen sisäl-

tö; sekä 

3) eläkesitoumukset näistä tehtävistä. 

 

10 § 

Liiketoimet intressitahojen kanssa 

Liitetietona on esitettävä tiedot pienyrityksen ja tämän intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoi-

mista, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin. 

Tietoja 1 momentin tarkoittamista yksittäisistä liiketoimista voidaan yhdistellä lajeittain paitsi silloin 

kun tietojen erillistä esittämistä voidaan pitää välttämättömänä arvioitaessa liiketoimen vaikutusta 

pienyrityksen taloudelliseen asemaan. 

Intressitahoon liittyvästä toimesta esitettäviin tietoihin tulee sisältyä: 

1) kuvaus liiketoimesta; 

2) liiketoimen arvo; 

3) intressisuhteen luonne; sekä 

4) muut pienyrityksen taloudellisen aseman arvioimisen kannalta välttämättömät tiedot liiketoi-

mesta. 
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Intressitahoilla tarkoitetaan tätä pykälää sovellettaessa oikeushenkilöä, joka on pienyrityksen 

kanssa: 

1) määräysvaltasuhteessa; tai 

2) osakkuusyrityssuhteessa. 

Sen lisäksi, mitä 4 momentissa säädetään, intressitahoihin luetaan: 

1) toimitusjohtaja; 

2) hallituksen jäsen ja varajäsen; sekä 

3) edeltäviä 1 ja 2 kohtia vastaaviin toimielimiin kuuluvat henkilöt. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, ilmoitetaan liitetietona tavanomaisin ehdoin toteu-

tetuista toimista intressitahojen kanssa niiden osapuolet ja toimien arvot, jos ne ovat tarpeen 

oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. 

 

11 § 

Henkilöstö 

Liitetietona on esitettävä henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana. 

 

12 § 

Omien osakkeiden ja osuuksien hankinnat ja luovutukset 

Liitetietona on esitettävä: 

1) tilikauden aikana tehtyjen omien osakkeiden tai osakkeita vastaavien oman pääoman ehtois-

ten osuuksien hankintojen perusteet; 

2) tilikauden aikana hankittujen tai luovutettujen omien osakkeiden tai osuuksien lukumäärä ja 

nimellisarvo tai, jos nimellisarvoa ei ole, kirjanpidollinen vasta-arvo sekä suhteellinen osuus, jota 

omat osakkeet tai osuudet edustavat merkitystä omasta pääomasta; 

3) vastikkeellisissa hankinnoissa tai luovutuksissa omista osakkeista tai osuuksista suoritettu 

vastike; sekä 

4) yrityksen hankkimien ja sen hallussa olevien kaikkien omien osakkeiden tai osuuksien luku-

määrä ja nimellisarvo tai, jos nimellisarvoa ei ole, kirjanpidollinen vasta-arvo sekä suhteellinen 

osuus, jota omat osakkeet tai osuudet edustavat merkitystä pääomasta. 

 

13 § 

Toimintakertomusta vastaavat tiedot 
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Pienyritys ei ole velvollinen laatimaan kirjanpitolain 3 luvun 1a §:n mukaista toimintakerto-musta. 

Jos mainitussa pykälässä tarkoitettu tieto on tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi asian-

omaisesta pienyrityksestä, se tulee kuitenkin esittää liitetietona. 
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Liite 4. Haastattelukysymykset 

 

1) Nimesi ja työtehtäväsi yrityksessä 

2) Mitkä ovat käsityksesi mukaan kolme tärkeintä muutosta uuteen kirjanpitolakiin? 

3) Vaikuttavatko mainitsemasi muutokset olennaisesti kirjanpitäjän työhön? Miten? 

4) Onko uudessa kirjanpitolaissa muutoksia, jotka A) helpottavat tai B) monimutkaistavat 

kirjanpitäjän työtä 

5) Mitä pitkän aikavälin muutoksia uusi kirjanpitolaki näkemyksesi mukaan aiheuttaa?  

6) Kuinka onnistunut kirjanpitolain muutos oli mielestäsi kokonaisuutena? (monivalinta) 


