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Opinnäytetyön lähtökohtana on työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän lainval-
mistelu, jossa Suomen nykyinen kirjanpitolaki uudistetaan Euroopan unionin komission 
asettaman uuden tilinpäätösdirektiivin (2013/34/EU) mukaiseksi. Uuden direktiivin aiheutta-
mat muutokset kirjanpitolakiin tulevat voimaan 20. heinäkuuta 2015. Muutoksen päätarkoi-
tuksena on keventää pienten yritysten hallinnollista taakkaa. 
 
Tämän työn tarkoituksena on selvittää, kuinka uusi kirjanpitolaki vaikuttaa kohdetilitoimis-
ton prosesseihin, toimintatapoihin, työnjakoon ja sähköisiin välineisiin. Työn rakenne koos-
tuu uudistettavaa kirjanpitolakia ja sen aiheuttamia muutoksia käsittelevästä kirjallisuuskat-
sauksesta, työn soveltavan osan haastatteluista sekä näihin perustuvista pohdinnoista. 
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sia kohdetilitoimiston toimintaan eikä sen tulevia käytännön vaikutuksia osata vielä arvioida 
kovin hyvin. Uuden lain konkreettiset muutokset tulevat vasta vuoden 2017 alussa, joten 
tilitoimistolla on aikaa valmistautua muutoksiin. Tällä hetkellä odotetaan lain lopullista ra-
kennetta sekä muiden tahojen tarkempia ohjeistuksia.  
 
Kohdeyritykselle tehtiin tiivistelmä uuden kirjanpitolain vaikutuksista kohdetilitoimiston toi-
mintaan. Tiivistelmä sisältää uuden kirjanpitolain tärkeimmät muutokset sekä pien- ja mik-
royritysten lyhennetyt tuloslaskelma- ja tasekaavat. 
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1 Johdanto 

Moni pienyrittäjä haluaisi vältellä byrokratiaa kaikin keinoin – jos vain voisi. Kirjanpito, tilin-

päätökset, viranomaisraportointi sekä muut pakolliset velvoitteet saavat monet pienyrittä-

jät turvautumaan tilitoimistojen asiantuntevaan apuun. Byrokratiaportaikkoa halutaan nyt 

kuitenkin helpottaa Euroopan unionin komission tilinpäätösdirektiivin (2013/34/EU) uudis-

tuksen myötä. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän, joka laatii toimenpide-

ehdotukset kirjanpitolain uudistamiseksi, jotta direktiiviin ehdot täyttyvät Suomessa. (Työ- 

ja elinkeinoministeriö 2014a.) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän loppuraportin hyväksymisprosessi lain-

valmistelun osalta on vielä kesken. Työssä esitetyt lainvalmistelut voivat vielä prosessin 

edetessä joiltain osin muuttua, mutta päälinjauksien katsotaan pysyvän ehdotetun mukai-

sina. Loppuraportin kommentointiaika on päättynyt 31. tammikuuta 2015 ja julkaistut kom-

mentit näkyvät työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla. Uuden direktiivin tuomat muu-

tokset tulevat Suomessa voimaan 20. heinäkuuta 2015. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015.) 

 

Mitä vaikutuksia lakiuudistus aiheuttaa tilitoimistolle? Tämä kysymys on tämän opinnäyte-

työn pääongelma ja muut alaongelmat kiteytyvät tiiviisti tämän kysymyksen ympärille. Tar-

koituksena on esitellä lainvalmistelun päälinjaukset ja niiden vaikutukset ennalta määrätyn 

tilitoimiston toimintaan. Aihe on kiinnostava, koska se on ajankohtainen ja tulee vaikutta-

maan monen kirjanpitovelvollisen toimintaan. Lakiuudistuksen keskeisimpiä muutoskoh-

teita ovat pienyrityksen byrokratian helpottaminen ja tilinpäätösinformaation vaatimusten 

muutokset. Koska kohdetilitoimiston asiakkaista puolet on pienyrityksiä, on perusteltua pe-

rehtyä tarkemmin pien- ja mikroyrityksiä koskeviin lakiehdotuksiin. Työryhmän tekemä lop-

puraportti on julkaistu lokakuussa 2014 ja sen kommentointiaika loppuu 31. tammikuuta 

2015. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014a.) Tämä opinnäytetyö ajoittuu vuoden 2015 ke-

väälle, joten työhön on haluttu sisällyttää työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla olevia 

kommentteja lainvalmistelusta. 

 

Tutkimuksen ensisijaisena hyötynä on kohdeyritykselle tehty tiivistelmä lainvalmistelun 

vaikutuksista sekä opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittäminen. Ammattikuntani hyö-

tynä voidaan nähdä selkeä raportti, jossa on koottu yhteen tämän hetkiset lainvalmistelut. 

Opinnäytetyöprosessin kuvaaminen katsotaan tärkeäksi, koska se auttaa lukijaa ymmärtä-

mään, mistä työvaiheista tutkimus koostuu. Prosessissa kuvataan työn etenemistä ja sen 

vaiheita, mikä mahdollistaa työn luotettavuuden ja tavoitteiden täyttymisen arvioinnin. Työ 
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on laadullinen tutkimus ja tutkimusaineisto on kerätty kvalitatiivisin menetelmin. Tutkimuk-

sen tarkoituksena on selvittää, mitä toimenpiteitä direktiivi aiheuttaa pien- ja mikroyrityk-

selle ja miten nämä muutokset vaikuttavat kohdetilitoimiston toimintatapoihin.  

 
Vaikka työ ei ole sopimuksellisesti toimeksianto, tulee kohdeyritys hyödyntämään työssä 

esitettyjä muutostarpeita ja tutkimustuloksia.  Kohdeyrityksen kanssa on sovittu, että työn 

tarkoituksena on ensisijaisesti kartuttaa opiskelijan osaamista ja asiantuntijuutta. Raportin 

avulla yritykselle laaditaan tiivistelmä lakiehdotuksen aiheuttamista muutosvaatimuksista 

tilinpäätösraportoinnissa. 

  

1.1 Tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten uudistettu kirjanpitolaki tulee todennäköi-

sesti vaikuttamaan tilitoimiston toimintaan. Tutkimusongelmat on määritelty työn aiheen 

kannalta sopiviksi ja niiden tavoitteena on tukea työn sisällöllistä luotettavuutta.  

 

Ongelmina nähtiin seuraavat asiat: 

- Pääongelma: Mitä vaikutuksia uudella kirjanpitolailla on kohdetilitoimiston toimin-
taan? 

- Alaongelmat 1-4: 

1. Miten pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösraportointi muuttuu? 

2. Miten tilitoimiston työnjako muuttuu? 

3. Mitkä ovat lainvalmistelun vaikutukset sähköiseen taloushallintoon? 

4. Kuinka tilitoimisto joutuu muuttamaan toimintatapojaan? 

 

Tutkimuksen alaongelmat on kuvattu peittomatriisin avulla. Peittomatriisi osoittaa tietope-

rustan ja empirian välisen linkittyneisyyden sekä kuvaa koko työn rakennetta. Alla olevalla 

taulukolla lukijalle havainnollistetaan opinnäytetyön alaongelmat, alaongelmien teoria ja 

tutkimuksen tulokset. 

 

Taulukko 1. Peittomatriisi 

Tutkimusongelma Teoria (luvun nro) Tulokset (luvun nro) 

1. Miten pien- ja mikroyrityk-
sen tilinpäätösraportointi 
muuttuu? 

3.1–3.5 6.2.1 

2. Miten tilitoimiston työn-
jako muuttuu? 

4.2 6.2.2 

3. Mitkä ovat lainvalmistelun 
vaikutukset sähköiseen ta-
loushallintoon? 

3.5, 4.3 6.2.4 

4. Kuinka tilitoimisto joutuu 
muuttamaan toimintatapo-
jaan? 

4.2 6.2.3 
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Kirjanpitolakiehdotuksen toimenpide-ehdotuksia verrataan nykyiseen kirjanpitolakiin 

30.12.1997/1336, jotta nähdään mitä konkreettisia muutoksia lakiehdotus tuo mukanaan. 

Tarkoituksena on myös, että kohdeyritys voi hyödyntää tutkimusta ja siitä syntyvää tuo-

tosta lakiuudistuksen aiheuttamissa toimenpidevalmisteluissa. Työn päälähde on työ- ja 

elinkeinoministeriön asettaman työryhmän loppuraportti ”Pienyrityshelpotukset ja vuoden 

2013 tilinpäätösdirektiivi” (TEM 2014). 

 

1.2 Tutkimuksen rajaus ja käsitteet 

Lakiuudistuksen keskeisimmät muutosvaatimukset tulevat koskemaan pienyrityksiä. Työ- 

ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä ehdottaa Suomeen määritettäväksi uudet yri-

tyskoot. Tutkimuksen hallittavuuden kannalta työtä tarkastellaan tilitoimiston pien- ja mik-

royritysasiakkaisiin ja toimintamuutoksiin. Työssä on haluttu käyttää tilitoimiston näkökul-

maa, koska uusi kirjanpitolaki tulee vaikuttamaan tilitoimiston asiakkaisiin. (TEM 2014, 

23–24.) 

 

Työssä ei käsitellä yksityiskohtaisesti suuryrityksiä koskevia muutoksia, kansainvälisten 

tilinpäätösstandardien muutoksia eikä lakiehdotuksen tuomia muutoksia luonnonvaroja 

hyödyntävien yritysten raportointivelvoitteisiin. Tarkoituksena on esitellä nämä muutokset 

lyhyesti päälinjauksissa, mutta syvällisempi tulkinta rajoittuu pienyrityksiä koskeviin muu-

toksiin. 

 

Tutkimuksessa käytetyt käsitteet liittyvät pääsääntöisesti taloushallinnon peruskäsitteisiin. 

Seuraavia käsitteitä on haluttu selventää, koska niiden ymmärtäminen helpottaa työn luet-

tavuutta: 

 

- Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM): Valtioneuvoston ministeriö, jonka tarkoituk-
sena on vastata ”Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, 
työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden 
kehittymisestä.” (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014b.) 

- TEM:n asettama työryhmä: Seitsemän henkilön muodostama työryhmä, jonka 
tarkoituksena on selvittää kuinka EU:n uusi tilinpäätösdirektiivi asetetaan voimaan 
Suomen lainsäädännössä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014a). 

- Direktiivi: Euroopan unionin asettama säännös, jota kaikkien EU jäsenmaiden tu-
lee noudattaa. Direktiivissä usein määritellään enimmäis- ja vähimmäismäärät, joi-
den rajoissa yksittäiset maat voivat soveltaa miten lakiehdotukset käytännössä tul-
laan toteuttamaan. (Euroopan unioni 2015.) 

- Pienyritys: Yrityskoko sisältää kaikki yritysmuodot, jotka täyttävät direktiivin mu-
kaiset rajaehdot. Työryhmä ehdottaa Suomeen sovellettavaksi maksimidirektiiviä, 
jolloin käyttöön otettaisiin direktiivin sallimat enimmäismäärät. Pienyrityksessä 
enintään yksi kolmesta säädellystä raja-arvosta saa ylittyä tilinpäätöspäivänä. 
Raja-arvot ovat: liikevaihto 12 miljoonaa euroa, taseen loppusumma 6 miljoonaa 
euroa ja työntekijöitä tilivuoden aikana keskimäärin 50. (TEM 2014, 22.) 
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- Mikroyritys: Pienyritysten osajoukko, johon voidaan soveltaa mikroyrityshelpotuk-
sia. Työryhmä ehdottaa Suomeen tulevaksi mikroyrityksiä, joiden tilinpäätöspäi-
vänä vain yksi säännellyistä raja-arvoista saa ylittyä. Raja-arvot ovat: Liikevaihto 
0,7 miljoonaa euroa, taseen loppusumma 0,35 miljoonaa euroa ja 10 työntekijää 
keskimäärin tilikauden aikana. (TEM 2014, 23.) 

 

1.3 Työn rakenne 

Työ noudattaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun käyttämää perinteistä tutkielman raken-

netta, joka sisältää johdannon, tietoperustan, empiirisen osuuden ja pohdinnan. Johdan-

nossa lukija tutustutetaan aiheeseen ja tutkimukseen kertomalla työn taustat sekä merki-

tys. Johdanto käsittää myös työn käsitteet, rajauksen sekä työssä käytettyjen menetel-

mien esittelyn. 

 

Teoriaosan ensimmäisessä pääluvussa käsitellään uudistetun kirjanpitolain toimenpide-

ehdotuksen taustat ja voimaantulo, päälinjaukset, työryhmän toimenpide-ehdotukset ja 

muutoksien odotetut taloudelliset vaikutukset. Tutkimuksen kannalta on tärkeää ymmärtää 

teoriaosuudessa esitellyt toimenpide-ehdotukset ja miten ne muuttaisivat nykytilaan. Teo-

riaosuuden toisessa osassa käydään läpi tarkemmin pien- ja mikroyhteisöjä koskevat 

muutokset. Osiossa käsitellään pienyrityksen maksimidirektiivin tuomat vaatimukset, eri-

tyiset helpotukset mikroyhdistyksille ja -säätiöille sekä uusi asetus koskien pien- ja mik-

royrityksen tilinpäätössäännöksiä. Lausuntopyyntöjen vastauksissa on esitelty eri yhteisö-

jen antamia lausuntoja lakiehdotuksesta. Lausunnot koskevat pääasiassa pien- ja mikro-

yhdistyksiä koskevia uudistuksia. Teoriaosan kolmas pääluku käsittelee tilitoimistojen toi-

mintatapoja yleisellä tasolla. Alaluvut käsittelevät taloushallinnon prosesseja, toimintata-

poja ja työnjakoa sekä sähköistä ja digitaalista taloushallintoa. Teoriaosuuden neljäs pää-

luku käsittelee tutkimusprosessia teorialähtöisesti. Tutkimusprosessissa perehdytään pro-

sessien kuvaamiseen, tutkimusmenetelmien kuvaamiseen, tutkimusaineiston keräämi-

seen, hyvän tutkimuksen vaatimuksiin sekä työssä käytettyjen analysointimenetelmien 

esittelyyn. 

 

Empiirisessä osiossa käydään läpi tutkimustulokset. Tutkimustuloksissa esitellään kohde-

yritys, analysoidaan tutkimusaineisto, esitetään ratkaisuja tutkimusongelmiin kohta koh-

dalta ja lopuksi esitellään tutkimuksen tuotos. Tutkimuksen arviointi-pääluku sisältää poh-

dintaa, jossa keskitytään tutkimusongelmien ja muiden työssä esille nousseiden asioiden 

tarkasteluun. Pääluvun lopussa arvioidaan tutkimuksen uskottavuutta ja siirrettävyyttä 

sekä opiskelijan omaa oppimista koko opinnäytetyöprosessin ajalta. 

 

 



 

 

5 

2 Uusi tilinpäätösdirektiivi 

Tässä luvussa käydään läpi uudistettavan kirjanpitolain taustat ja voimaantulo, päälinjauk-

set sekä sen taloudelliset vaikutukset. Direktiivin päälinjaukset käydään tässä osiossa ly-

hyesti läpi, samaten kuin työryhmän laatimat toimenpide-ehdotukset. Työryhmän linjauk-

sissa on mukana uudistuksia, jotka ovat kansallisia. Päälinjaukset ja toimenpide-ehdotuk-

set käsitellään yksityiskohtaisemmin pien- ja mikroyrityksiä koskevassa pääluvussa. Di-

rektiivin taloudellisia vaikutuksia käydään läpi Euroopan unionin komission esittämien nä-

kemyksien mukaisesti. 

 
2.1 Lainvalmistelun taustat ja voimaantulo 

Euroopan parlamentti ja neuvosto on 26. kesäkuuta 2013 saattanut voimaan uuden tilin-

päätösdirektiivin, jonka tarkoituksena on helpottaa tilinpäätössäännöstelyä sen jäsen-

maissa. Direktiivissä esitetyt päälinjaukset tulevat vaikuttamaan Suomen kirjanpitolakiin ja 

kirjanpitoasetukseen. Jotta Suomen normisto voidaan mukauttaa direktiivin vaatimuksiin 

mahdollisimman sulavasti, on työ- ja elinkeinoministeriö asettanut 7. elokuuta 2013 työ-

ryhmän, jonka tarkoituksena on ollut selvittää kirjanpitolain ja siihen liittyvän muun sektori-

lainsäädännön muutostarpeita. (Työ-ja elinkeinoministeriö 2014a.) 

 

Uudistustyöryhmä on luovuttanut loppuraportin 14. lokakuuta 2014 ja työ- ja elinkeinomi-

nisteriö on lähettänyt mietinnön lausuntokierrokselle. Lausuntokierroksen määräaika päät-

tyi 31. tammikuuta 2015, minkä jälkeen on arvioitu mahdollisia lisämuutostarpeita. Vaikka 

lakiehdotukseen saattaa lausuntokierroksen jälkeen tulla muutoksia, pidetään sen voi-

maantuloa nykyisillä ehdoilla hyvin todennäköisenä. Työryhmä on pyytänyt lausuntovas-

tauksia koskien lainvalmistelua valitsemiltaan yhteisöiltä. Kommentit on julkaistu työ- ja 

elinkeinoministeriön verkkosivuilla. Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää, mitä muutok-

sia lainvalmisteluun tulee sisällyttää ja kaikissa muutosehdotuksissa työryhmän on pitänyt 

huomioida kirjanpito- ja tilinpäätöskäytänteiden yksinkertaistaminen. Osa uuden direktiivin 

muutoksista on pakottavia ja osan toimenpide-ehdotuksista työryhmä on oma-aloitteisesti 

ehdottanut itse. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014a.) 

 

Uuden direktiivin voimaantulo jäsenmaissa on säädetty alkavaksi viimeistään 20. heinä-

kuuta 2015. Kansalliset säädökset on tarkoituksena ottaa käyttöön vasta 1. tammikuuta 

2016 ja sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikataulutus antaa muutoksia koskeville toimijoille 

aikaa tutustua ja varautua lakiehdotuksen tuomiin uusiin toimenpidevaatimuksiin. (TEM 

2014, 1.) 
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2.2 Uuden tilinpäätösdirektiivin päälinjaukset 

Uuden tilinpäätösdirektiivin tavoitteena on yksinkertaistaa kirjanpito-ja tilinpäätöskäytän-

teitä (TEM 2014, 18). Uuden direktiivin myötä suurimmat vaikutukset tulevat näkymään 

pienyritysten byrokratian vähentymisenä sekä kirjanpitolain rakenteellisena selkeytymi-

senä. Pienyrittäjille halutaan rakentaa selkeä ja yhdenmukainen ohjeistus heidän lakivel-

voitteistaan. Päälinjaukset keskittyvät pienyrityksiin, mikroyritysten helpotuksiin, yritysko-

koihin, informaatiovelvoitteisiin sekä yleisiin kirjanpidon menetelmiin, aineistoihin ja säily-

tykseen.  

 

Päälinjaukset on listattu työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän loppuraportin 

perusteella seuraavasti: 

 

- Pienet ensin -periaate 

- Pienyritysten supistetut liitetiedot 

- Jäsenvaltio-optio lisähelpotusten antamiseen mikroyrityksille 

- Mikroyritysten ”suojasatamasäännös” 

- Tilinpäätösperiaatteiden olennaisuus 

- Pienkonsernipoikkeus 

- Kaivannaisteollisuuden ja aarniometsien puunkorjuuyhtiöiden erityisvelvoitteet 

- Kirjanpidon menetelmät, aineistot ja säilytys. (TEM 2014, 4-7.) 

 

Pienet ensin -periaatteella halutaan korostaa Euroopan unionin uutta näkemystä, jonka 

mukaan suositaan enemmän pieniä yrityksiä suurten asemesta. Pienyrityksiltä ei voida 

vaatia enempää lisäinformaatiota kuin mitä uusi direktiivi sallii. Lisäksi pienyrityksen mää-

rittävät raja-arvot muuttuvat pakottaviksi jäsenmaissa. Yksittäinen jäsenmaa voi itse mää-

ritellä direktiivin sallimissa vähimmäis- ja enimmäismäärien rajoissa, mitä raja-arvoja pien-

yritysten määrittelyssä tullaan käyttämään. Suomessa on ehdotettu sovellettavaksi maksi-

midirektiivin mukaisia raja-arvoja, jotka käydään tarkemmin läpi seuraavassa pääluvussa 

olevassa ”Direktiivin pienet ensin -periaate” -alaluvussa. (TEM 2014, 4.) 

 

Pienyrityshelpotukset keventävät pienten yritysten tilinpäätösinformaatiovelvoitteita. Tämä 

tarkoittaa, että tilinpäätöksessä esitettäviä liitetietoja ei voida vaatia kuin direktiivin salli-

man maksimin verran. Suomessa on ehdotettu sovellettavaksi maksimin mukaisia liitetie-

tovaatimuksia, jolloin kahdeksan pakollisen liitetietokohdan lisäksi käytetään viittä muuta 

liitetietokohtaa. Jäsenmaille on annettu mahdollisuus soveltaa kansallisesti direktiivin mu-

kaista lyhennettyä tuloslaskelma- ja tasekaavaa sekä mahdollisuutta vapauttaa pienet yri-

tykset toimintakertomuksen laatimisesta. (TEM 2014, 4.) 
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Uusi tilinpäätösdirektiivi antaa jäsenmailla mahdollisuuden keventää mikroyritysten rapor-

tointia erityisillä helpotustoimenpiteillä. Mikroyrityksen ei tarvitse laatia tilinpäätöksen liite-

tietoja eikä toimintakertomusta. Säännös sisältää kuitenkin ehdon taseen loppuun liitettä-

vistä tiedoista, mikäli liitetietoja ja toimintakertomusta ei laadita. Mikroyritys voi lisämah-

dollisuutena soveltaa lyhennettyä tuloslaskelma- ja tasekaavaa tai jopa luopua tuloslaskel-

man ja liitetietojen julkistamisesta kokonaan. Työryhmän näkemysten mukaan mikroyrityk-

sen lisähelpotuksia ei ole tarpeellista soveltaa täysimääräisesti Suomessa. Mikroyrityksille 

tulee erityishelpotuksena ”suojasatamasäännös”, joka tarkoittaa, että oikean ja riittävän 

kuvan antamisen vaatimuksia ei voida soveltaa mikroyritykseen. Työryhmän esittämiä ra-

joitteita käsitellään tarkemmin seuraavan pääluvun mikroyritystä käsittelevissä alalu-

vuissa. (TEM 2014, 5 & 24.) 

 

Tilinpäätösperiaatteiden olennaisuus määritellään vaatimuksiksi, joita ei tarvitse noudattaa 

mikäli ”noudattamisen vaikutus on epäolennainen” (TEM 2014, 5). Nämä mainitut vaati-

mukset koskevat kirjanpitoon merkitsemistä, arvon määrittämistä, esittämistapaa, tilinpää-

töksessä esitettäviä tietoja ja konsernitilinpäätöksen laatimista. Tietojen olennaisuuden 

merkitys tilinpäätöksessä on merkittävä tekijä tilinpäätöstietoja vastaanottavalle taholle. 

Jotta oikean ja riittävän kuvan ehdot täyttyvät tilinpäätösinformaatiota laadittaessa, on tilin-

päätöksen laatijan vastaisuudessa annettava olennaiset tiedot informaation käyttäjän nä-

kökulmasta. (TEM 2014, 5-6.) 

 

Uusi direktiivi vapauttaa pienet yritykset konsernitilinpäätöksen ja konsernin toimintakerto-

muksen laatimisesta. Kansainvälistymisen myötä moni pieni yritys kuuluu johonkin isom-

paan kansainväliseen konserniin. Tytäryhtiöt joutuvat nykyään tekemään emoyhtiön tilin-

päätöstä varten lukuisia oikaisuja ja täsmäytyslaskelmia. Julkisesti noteeratut yhtiöt nou-

dattavat IFRS-tilinpäätösstandardia, joka poikkeaa rakenteeltaan ja sisällöltään Suomen 

tilinpäätösstandardeista. Tilinpäätösdirektiivi määrittelee pieneksi konsernivelvolliseksi yh-

tiön, jonka liikevaihtoraja-arvo on 8 miljoonaa euroa, taseen loppusumma 4 miljoonaa eu-

roa ja henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilivuoden aikana 50. Suomeen työryhmä on eh-

dottanut sovellettavaksi maksimidirektiivin mukaisia raja-arvoja liikevaihdon ja taseen lop-

pusumman osalta. Tällöin liikevaihdon raja-arvo on 12 miljoonaa euroa ja taseen loppu-

summan raja-arvo 6 miljoonaa euroa. Pienen konsernin säännöksiä sovelletaan, mikäli 

vähintään kaksi kolmesta raja-arvosta ei ylity tilinpäätöspäivänä. Pienten yritysten konser-

nitilinpäätösvelvoitteesta on haluttu luopua kustannussäästösyistä. (TEM 2014, 3 & 6.) 

 

Erillislaki koskien öljy-, kaasu- ja kaivannaisteollisuutta sekä aarniometsien hakkuuta lisä-

tään kirjanpitolakiin. Näillä aloilla toimivien suuryritysten on uuden pakottavan velvoitteen 

mukaan raportoitava vuosittain hallitukselle suoritetut maksut jäsenmaan asettaman tavan 
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mukaisesti, joko tilinpäätöksessä tai erillisenä dokumenttina. Työryhmä on ehdottanut, 

että tilinpäätöksestä tehdään erillinen vuosiselvitys. Raportoitavan summan vähimmäis-

määrä on 0,1 miljoonaa euroa. Uuden direktiivin mukaan suuryrityksessä vähintään kaksi 

seuraavista kolmesta raja-arvosta ylittyy tilinpäätöspäivänä: liikevaihto 40 miljoonaa eu-

roa, taseen loppusumma 20 miljoonaa euroa ja työntekijöitä tilivuoden aikana keskimäärin 

250. (TEM 2014, 6 & 24.) 

 

Työryhmä on halunnut nostaa esiin myös kirjanpitolaissa olevien kirjanpidon menetelmiä, 

aineistoja ja säilytystä koskevien säädösten muutostarpeet. Muutostarpeet kohdistuvat tie-

toteknisiin seikkoihin ja vanhentuneisiin käsitteisiin. Uutena vaatimuksena on tilinpäätök-

sen liitetietojen perustana olevien laskelmien ja asiakirjojen säilyttäminen tositteiden kal-

taisina liitetietotositteina. Aineistojen säilytykseen halutaan tehdä muutoksia, jolloin pape-

rimuotoinen tasekirja korvataan luettelolla kirjanpidosta ja aineistosta. Kirjanpitoaineistojen 

säilyttäminen tulee järjestää luotettavalla tavalla, koska se parantaa tilinpäätöksen tarkas-

teltavuutta kauden jälkeen. Tietotekniikan käyttö halutaan hyödyntää laajamittaisesti sekä 

parantaa kirjanpitovelvollisen ja viranomaisten välistä sähköistä tiedonsiirtoa. Vaatimuk-

sena on, että kaikkia kirjanpitoja ja aineistoja on pystyttävä tarkastelemaan Suomesta kä-

sin ilman viivettä. Tämän seurauksena kirjanpito ja aineistot on säilytettävä luotettavassa 

sähköisessä muodossa paremman tarkasteltavuuden vuoksi. (TEM 2014, 7 & 11.) 

 

2.3 Muut toimenpide-ehdotukset 

Edellisessä alaluvussa esitettyjen päälinjausten lisäksi työryhmä on ehdottanut muita 

muutoksia. Työryhmä on yksinkertaistanut kirjanpitolainsäädännön rakennetta, uudistanut 

yrityskokojen määrittelyn maksimidirektiivin mukaiseksi, esittänyt kehitysehdotuksia liittyen 

viranomaisten tulevaisuudessa käyttämiin teknologisiin menetelmiin ja välineisiin, määri-

tellyt pääomalainan merkitsemisperiaatteita sekä esittänyt mahdollisuuden kansainvälis-

ten tilinpäätösstandardien soveltamiseen rahoitusvälineiden ja sijoituskiinteistöjen sekä 

rahoitusleasingsopimusten tilinpäätöskäsittelyssä. (TEM 2014, 7-8 & 11–15.) 

 

Kirjanpitolain rakenteeseen ja sisältöön on jouduttu ehdottamaan direktiivin tuomien sään-

nösten ja teknologian kehityksen vuoksi merkittävä määrä muutoksia. Tärkeimmät muu-

tokset koskevat pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksen sisältöä, josta työryhmä haluaa 

tehdä oman erillisen asetuksen. Rakenteen yksinkertaistamiseksi myös ministeriöasetuk-

sien kaltaiset säännöstöt koskien kirjanpidon eri aihealueita kumotaan ja siirretään suo-

raan lakiin. Kaivosteollisuuden ja aarniometsien puunkorjuuta harjoittavien suuryritysten 

erillislaista tehdään oma erillinen asetus, mikä myös parantaa lakirakenteen hallittavuutta. 

(TEM 2014, 6-7.) 
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Yrityskokojen määrittely on laadittu direktiivin pakottavuuden vuoksi uusin raja-arvoin. Uu-

det yrityskoot ovat pienyritys, mikroyritys, suuryritys ja keskikokoisyritys. Nykyinen kirjan-

pitolaki määrittelee ainoastaan pienet kirjanpitovelvolliset yritykset, joten yrityskokojen 

määrittelyyn tulee selkeämpiä raja-arvoja. Alla olevassa taulukossa on esitetty uudet yri-

tyskokoluokkamääritykset: 

 

Taulukko 2. Uudet yrityskokoluokkamääritykset 

  Suuryritys Keskikoisyritys Pienyritys Mikroyritys 

Liikevaihto 40 MEUR 40 MEUR 12 MEUR 0,70 MEUR 

Taseen lop-
pusumma 

20 MEUR 20 MEUR 6 MEUR 0,35 MEUR 

Henkilöstön lkm 250 250 50 10 

Ehdot 

Tilinpäätöspäi-
vänä 

kaksi raja-arvoa 
saa ylittyä 

Tilinpäätöspäi-
vänä 

vain yksi raja-ar-
voista saa ylittyä 

Tilinpäätöspäi-
vänä 

vain yksi raja-ar-
voista saa ylittyä 

Tilinpäätöspäi-
vänä 

vain yksi raja-ar-
voista saa ylittyä 

 

Pien- ja mikroyritysten raja-arvot on ehdotettu maksimidirektiivin mukaisiksi. Keskikokois-

yrityksen määrittelyyn käytetään samoja raja-arvoja kuin suuryrityksen määrittelyssä, 

mutta poikkeuksena, keskikokoisyrityksessä raja-arvoista vain yksi saa ylittyä. (TEM 2014, 

24.) 

 

Työryhmä on nähnyt kirjanpitoteknologisten ratkaisujen kehittämisen tärkeäksi elemen-

tiksi. Direktiivi ei suoraan tuo pakottavia velvoitteita teknologisiin ratkaisuihin, mutta kan-

nustaa jäsenmaita sähköisten työvälineiden kehittämiseen julkisella tasolla. Tämä tarkoit-

taa, että viranomaistahojen järjestelmiä halutaan tulevaisuudessa kehittää mahdollisim-

man yksinkertaisiksi ja monitahoisiksi. Hallinnollisen taakan keventämiseksi viranomaista-

hojen tulisi tehdä laajempaa yhteistyötä, mikä mahdollistaisi yhden yhteisen tilinpäätösre-

kisterin. Työryhmän esittämä yhteinen tilinpäätösrekisteri helpottaisi kirjanpitovelvollisen 

tilinpäätöksen aiheuttamaa työmäärää, koska tällöin informaatio voidaan toimittaa yhdellä 

kertaa yhteen tietokantaan. Näin mittavien muutosehdotuksien suunnittelu ja toteutus vie 

laajalti aikaa, mutta työryhmä on huomioinut tulevaisuuden mahdollisuudet muokkaamalla 

kirjanpitolakia, jotta tämän kaltaiset toimet on mahdollista ottaa käyttöön tulevaisuudessa. 

(TEM 2014, 11–12.) Työryhmä on huomioinut ehdotuksen, jossa Suomeen otettaisiin 

käyttöön TALTIO-tapahtumatiedosto. TALTIO mahdollistaisi paremman sähköisen talous-

raportoinnin ja lisäisi kirjauksien automatisointia. Kansallisesti yhtenäinen tiedostomuoto 

helpottaa eri järjestelmien yhteentoimivuutta ja talousraportit voidaan muodostaa XBRL-

pohjaisessa muodossa, jolloin aineistojen luettavuus säilyisi sähköisessä arkistomuo-
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dossa. (TEM 2015e, 7.) XBRL (eXtensible Business Reporting Language) on yrityksen ta-

loudellisten tietojen esittämisen raportointikieli ja Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 

(TIEKE) on yhteistyössä muiden tahojen kanssa aloittanut sen käyttöönottamisen laaja-

mittaisesti tilinpäätöstietojen ja veroilmoitusten raportoinnissa (TIEKE 2015). Verohallinto 

on saanut toimeksiannon Valtionvarainministeriöltä yhteisen vastaanottojärjestelmän to-

teuttamiseksi, mutta Patentti- ja rekisterihallituksen, Tilastokeskuksen ja Verohallinnon yh-

teisen tilinpäätösrekisterin osalta tarvitaan vielä muutoksia lainsäädäntöön. (TEM 2015e, 

10.) 

 

Nykyisen osakeyhtiölain 21.7.2006/624 12 luvun mukaan pääomalaina merkitään tasee-

seen erillisenä eränä ja voidaan palauttaa sen antajalle vain 12 luvun 1 pykälässä säädet-

tyjen määräysten täytyttyä. Pääomalainan sijoittamiseen taseessa ei ole annettu tarkem-

pia sääntelyitä ja työryhmä on erimielisyyksien kautta päätynyt siihen, että kyseinen erä 

voidaan sijoittaa joko omaan pääomaan tai vieraaseen pääomaan. Sijoittamisessa erityi-

sen tärkeää on tarkastella sopimuksen kaikkia tosiasiallisia ehtoja, jotta oikean ja riittävän 

kuvan antamisen ehdot täyttyvät. Työryhmän lopputuloksena on, ettei lakiin tulla sisällyttä-

mään uutta säännöstöä pääomalainojen sijoittamisesta. (TEM 2014, 14.) 

 

Pien- ja mikroyritystä suuremmat yhtiöt saavat helpotuksia rahoitusvälineiden ja sijoitus-

kiinteistöjen arvostamisessa. Uuden säännöksen mukaan pörssiarvopaperit, muut rahoi-

tusvälineet ja sijoituskiinteistöt voidaan tilinpäätöksessä arvostaa käypään arvoonsa 

IFRS-standardien mukaisesti. Rahoitusleasingsopimuksen koneet tai laitteet tulee merkitä 

jatkossa yrityksen tilinpäätökseen, vaikka yritys ei suoranaisesti omista kohdetta. Nämä 

muutokset helpottavat ja yhtenäistävät konsernitilinpäätöksien laatimista. (TEM 2014, 15.) 

 

2.4 Uudistuksen taloudelliset vaikutukset 

Euroopan unionin komissio katsoo uuden tilinpäätösdirektiivin hyödyttävän yhtiöitä byro-

kratian vähentymisenä. Yhtiöiden hallinnollisten vaatimuksien vähentyminen jäsenmaissa 

mahdollistaa EU-tasolla noin 1,7 miljardin säästöt, joista 1,5 miljardia koostuu pelkästään 

pienten yritysten säädösten yhtenäistämisestä ja byrokraattisista helpotuksista. Suomessa 

muutoksien ei katsota aiheuttavan merkittäviä säästöjä, koska Suomi on jo laajasti sovel-

tanut nykyisen direktiivin mahdollistamia helpotuksia. Uuden yrityskokomäärittelyn myötä 

pien- ja mikroyrityksiin luokitellut yhtiöt saavat säästöjä erillisten helpotuksien myötä. Kir-

janpitomenetelmiä koskevien uusien säännösten sähköisistä asiakirjoista katsotaan ai-

heuttavan yrityksille hyvin vähäisiä lisäkustannuksia. Tulevaisuudessa informaation ”reaa-

liaikaisuus” mahdollistaa harmaan talouden tehokkaamman torjunnan. (TEM 2014, 16–

17.) 
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3 Pien- ja mikroyritystä koskevat muutokset 

Pien- ja mikroyritystä koskevat muutokset -luvussa käydään läpi direktiivin pienyritystä 

koskevat muutokset sekä erityisesti liikkeenharjoittajien ja mikroyhdistyksien ja -säätiöiden 

erityishelpotuksia. Kirjanpitolakiin tuleva uusi asetus, koskien pien- ja mikroyrityksen tilin-

päätössäännöksiä, esitellään kokonaisuudessaan. Pien- ja mikroyrityksen muutosten ym-

märtäminen on erityisen tärkeää, jotta muutosten vaikutukset voidaan nähdä tilitoimiston 

kannalta kokonaisvaltaisesti. 

 

3.1 Direktiivin pienet ensin -periaate 

Uusi direktiivi mahdollistaa jäsenmaiden pienyrityksille helpotuksia keventämällä pienyri-

tyksen hallinnollisia rasitteita sekä informaatiovelvollisuutta. Pienten yritysten toimintaa 

halutaan tukea enemmän suurten yritysten sijaan. Uusi direktiivi rajoittaa jäsenmaiden toi-

mintavapautta vaatia informaatiota pienyritykseltä enemmän kuin on tarpeellista verotuk-

sellisessa tarkoituksessa. Pienten yritysten kokomäärityksen raja-arvot on uudistettu ja ta-

seen ylärajaksi on asetettu 4 miljoonaa euroa, liikevaihdon ylärajaksi 8 miljoonaa euroa ja 

henkilöstön lukumääräksi 50 työntekijää. Jäsenvaltio voi korottaa rajoja, mutta ne eivät 

saa taseen osalta ylittää 6 miljoonaa euroa ja liikevaihdon osalta 12 miljoonaa euroa 

(TEM 2014, 22). Nykyiset raja-arvot ovat Suomen kirjanpitolain 3 luvun ja 9 §:n 2 momen-

tin mukaan taseen osalta 3,65 miljoonaa euroa ja liikevaihdon osalta 7,3 miljoonaa euroa. 

Henkilöstön määrän yläraja pysyy samana, eikä jäsenvaltio voi tehdä siihen muutoksia. 

(TEM 2014, 4.) 

 

Raja-arvojen muutokset taseen ja liikevaihdon osalta tuovat muutoksia ja työryhmä on 

esittänyt Suomessa sovellettavaksi maksimirajoja. Perusteena maksimirajojen soveltami-

selle työryhmä on käyttänyt Tilastokeskuksen vuoden 2012 yritysmäärätilastoja. Vertailu-

kelpoisia yrityksiä, joihin uusia pienyrityskriteerejä voitiin soveltaa, katsottiin olevan 

219 234 kappaletta. Tämän mukaan direktiivin maksimirajojen sisään jäisi 97,2 – 98,2 pro-

senttia yrityksistä. TEM 2014, 23.) 

 

Pienyritysten alaryhmäksi tulee sovellettavaksi uusi yrityskoko. Mikroyrityksellä tilinpäätös-

päivänä saa enintään yksi seuraavista raja-arvoista ylittyä: taseen loppusumma 0,35 mil-

joonaa euroa, liikevaihto 0,7 miljoonaa euroa ja henkilöstön lukumäärä keskimäärin tili-

vuoden aikana 10. Direktiivin asettamat raja-arvot mikroyrityksille ovat kaikille jäsenvalti-

oille samat. (TEM 2014, 23.) Euroopan unionin asettama optio mikroyrityksen rajojen so-

veltamisesta on vapaaehtoinen jäsenmaille. Tilastokeskuksen mukaan säännöstön määri-

telmiin sopivien mikroyritysten osuus oli vuonna 2012 Suomessa 76,5 – 85,1 prosenttia. 
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Suuren mikroyrityslukumäärän vuoksi työryhmä on halunnut ottaa käyttöön mikroyritystä 

koskevat helpotukset Suomessa osittaisesti (TEM 2014, 24). 

 

3.2 Pienyritysten supistettu tilinpäätös 

Pienet ensin -periaate tuo pienyrityksen tilinpäätösinformaatiovelvoitteisiin erityisiä muu-

toksia. Pienyritysten velvoite pakollisten liitetietojen osalta tulee kevenemään kahdeksan 

kohdan luetteloon (TEM 2014, 4). Maksimidirektiivi sallii jäsenvaltion ottaa käyttöön kah-

deksan pakollisen kohdan lisäksi viisi muuta liitetietovaatimusta, jotka ovat ennalta mää-

rättyjä. Mikäli pienyrityksen tilinpäätöksen tiedot eivät anna direktiivin sallimissa rajoissa 

oikeaa ja riittävää kuvaa yrityksen varoista, veloista, taloudellisesta asemasta sekä tulok-

sesta, voi yritys tässä tapauksessa antaa tarvittavia lisätietoja liitetiedoissa. Liitetietovaati-

mus koskee myös mikroyrityksiä ja -yhteisöjä. (TEM 2014, 4.) 

 

Tuloslaskelman ja taseen osalta pienyritykset voivat soveltaa lyhennettyjä versioita. Nykyi-

sen kirjanpitoasetuksen 30.12.1997/1339 1 luvun 1 & 2 §:n mukaan yritys voi soveltaa ly-

hennettyä tuloslaskelmaa, mikäli sekä päättyneellä tilikaudella että sitä välittömästi edeltä-

neellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi seuraavista rajoista: liikevaihto 3,4 miljoonaa 

euroa, taseen loppusumma 1,7 miljoonaa euroa ja työntekijöitä tilikauden aikana keski-

määrin 25. Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 7 § mukaan lyhennettyä tasetta ovat voineet so-

veltaa yritykset, joilla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on 

ylittynyt enintään yksi nykyisen pienen kirjanpitovelvollisen raja-arvoista.  

 

Uuden direktiivin optiona jäsenmaille on annettu mahdollisuus antaa pien- ja mikroyrityk-

selle vapaus tuloslaskelman julkistamiseen. Paremman läpinäkyvyyden saavuttamiseksi 

työryhmä ei kuitenkaan halua, että tuloslaskelma jätetään julkistamatta, joten option mah-

dollisuutta ei tulla hyödyntämään. Direktiivin mukainen lyhennetty tuloslaskelma ei poik-

kea nykyisestä lyhennetystä tuloslaskelmakaavasta muutoin kuin raja-arvon määritte-

lyssä. Tuloslaskelmakaavassa liikevaihto, valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varasto-

jen muutos, valmistus omaan käyttöön, liiketoiminnan muut tuotot sekä materiaalit ja pal-

velut voidaan esittää yhtenä eränä nimeltään ”bruttotulos”. Tuloslaskelma jatkuu nykyisen 

kirjanpitoasetuksen mukaisina erinä. (TEM 2014, 8 & 229.) Lyhennetyn taseen osalta 

muutokset eivät ole nykyiseen asetukseen verrattuna suuret. Uuden lakiehdotuksen mu-

kainen lyhennetty tase ei sisällä muutoksia vastaavien eikä vastattavien osalta. Kuitenkin 

pienyrityksellä on uudessa lakiehdotuksessa mahdollisuus jättää pysyvien vastaavien 

muutosten erittelyt kokonaan pois tilinpäätöksestä. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet on si-

sällytettävä liitetietoihin, mikäli ne sisältävät jotain poikkeavaa. Uuden direktiivin mukainen 

tuloslaskelma- ja tasekaava on esitetty liitteissä (liite 1). (TEM 2014, 8 & 230.) 
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Mikroyrityksellä tuloslaskelma- ja tasekaavaan tulee enemmän muutoksia. Tuloslaskel-

maan sisällytetään bruttotulos, henkilöstökulut, poistot ja arvonalentumiset, liiketoiminnan 

muut kulut, liikevoitto (-tappio), rahoitustuotot ja -kulut, voitto (-tappio) ennen tilinpäätös-

siirtoja veroja, tilinpäätössiirrot, tuloverot, muut välittömät verot ja tilikauden voitto (-tap-

pio). Taseen vastaavat -puolella esitetään pysyvissä vastaavissa aineettomat hyödykkeet 

ja muut pysyvät vastaavat. Vaihtuviin vastaaviin ei tehdä erittelyjä. Vastattavaa-puolella 

oma pääoma ja sen erät sekä edellisten tilikausien voitto (-tappio) ja tilikauden voitto (-tap-

pio). Tilinpäätössiirtojen kertymä, pakolliset varaukset ja vieras pääoma (lyhytaikainen ja 

pitkäaikainen eriteltyinä) esitetään samaan tapaan kuin pienyrityksen tilinpäätöksessä. 

Mikroyrityksen tuloslaskelma- ja tasekaava on esitetty työn lopussa olevissa liitteissä (liite 

2). (TEM 2014, 138–139.) Asetuksessa esitetyt mikroyrityksen suppeat tasetiedot ovat 

saaneet kritiikkiä, koska mikroyritykseltä ei voida vaatia lisäselvityksiä muutoin kuin vero-

tuksellisessa tarkoituksessa. Muun muassa Finanssialan Keskusliitto on esittänyt, että 

mikroyrityksen tulisi paremman läpinäkyvyyden vuoksi noudattaa pienyrityksen tuloslas-

kelma- ja tasekaavaa. (TEM 2015d, 5-6.) 

 

Nykyisen kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n mukaan ammatinharjoittajilla ei ole velvollisuutta tilin-

päätöksen julkistamiseen. Uudessa lakiehdotuksessa liikkeenharjoittajille annetaan mah-

dollisuus soveltaa ammatinharjoittajia koskevia helpotuksia. Lain soveltamisalaa on ha-

luttu laajentaa, koska ”liikkeestä tai ammatista laadittava tilinpäätös ei voi kuvata itsenäi-

seen erillisyhtiöön vertautuvaa taloudellisen kokonaisuuden varallisuusasemaa ja tulosta” 

(TEM 2014, 9). Vaikka uusi direktiivi sallisi ammatin- ja liikkeenharjoittajille vapautuksen 

tilinpäätöksen laatimisesta, tulee heidän kuitenkin laatia raportti, jossa maksuperusteiset 

erät on eritelty verotusta varten (Ojala 5.11.2014). Tilinpäätöksestä luopuminen on aiheut-

tanut talousalan ammattilaisten keskuudessa paljon keskustelua. Eri yhteisöjen lausuntoja 

asiasta käsitellään tarkemmin alaluvussa 3.5 ”Lausuntopyyntöjen vastauksia”. 

 

Nykyisen kirjanpitolain 1 luvun 2 §:n mukaan kaikki muut, paitsi ammatinharjoittajat, jotka 

voivat poikkeuksellisesti pitää yhdenkertaista kirjanpitoa, ovat velvollisia pitämään kah-

denkertaista kirjanpitoa. Uuden lakiehdotuksen myötä kirjanpitolain 7 luvun 1 § kumotaan 

vastaamaan poikkeusta, jolloin myös liikkeenharjoittajana toimiva luonnollinen henkilö voi 

pitää yhdenkertaista kirjanpitoa: ”luonnollisen henkilön liikkeen- tai ammatinharjoittamista 

lukuun ottamatta kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa”. (TEM 

2014, 22 & 183.) Lisäksi, uusi kirjanpitolaki antaa 3 luvun 4 §:ssä vapauden maksuperus-

teisten kirjausten oikaisematta jättämiseen, ellei niiden yhteisvaikutus ole olennainen 

(TEM 2014, 196). Sama menettely koskee arvonlisäverolain 30.12.1993/1501 13 luvun 

137 §:ää, jonka mukaan maksuperusteisen tilinpäätöksen laativa verovelvollinen ”saa 
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kohdistaa myynnistä suoritettavan veron sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana myynti-

hinta/ostohinta tai sen osa on kertynyt/maksettu”. Myös valtiovarainministeriö on entisen 

pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelman mukaisesti selvittänyt vuoden 2014 

syksyn aikana pienten yritysten mahdollisuutta siirtyä maksuperusteiseen kirjanpitoon 

(Valtiovarainministeriö 2015). Siirtyminen maksuperusteisuuteen olisi yritykselle vapaaeh-

toista ja sitä voisivat hyödyntää yritykset, joiden liikevaihto on enintään 500 000 euroa 

(Taloushallintoliitto 2015). Hankkeen eteneminen jää seuraavalle vaalikaudelle ja jää näh-

täväksi kannattaako uusi hallitus maksuperusteisuuden sallimista samoilla perusteilla. 

 

3.3 Erityishelpotukset mikroyhdistyksille ja -säätiöille 

Nykyisen kirjanpitolain 1 luvun 2 §:n mukaan yhdistysten ja säätiöiden on pidettävä kah-

denkertaista kirjanpitoa. Tällöin suoritteet kirjataan yhtä suurena vähintään kahdelle tilille 

(veloitus/hyvitys). Tilinpäätöksessä suoritteet tulee oikaista oikeille tilikausille, jotta oikean 

ja riittävän kuvan velvoite yhteisön taloudellisesta tilasta täyttyy (KPL 3:2). Säätiöiden tu-

lee noudattaa säätiölakia 5.4.1930/109, jossa on määritelty säätiöitä koskevat velvoitteet 

ja rajoitteet. Säätiölakiin on tulossa muutoksia koskien hallinnollisen taakan keventämistä 

sekä tehokkaampaa säätiövalvontaa ja kulujen karsimista. Uusi säätiölaki tulee voimaan 

1. lokakuuta 2015. (Tuokko 2014.) 

 

Mikroyritysten kokoluokkaan kuuluville yhdistyksille ja säätiöille tulee mahdolliseksi mak-

superusteinen tilinpäätös. Säädetään kuitenkin, että yhdistyksen ja säätiön on kirjattava 

liitetietoihin taseen myyntisaamiset ja ostovelat, mikäli ne ovat olennaisia. Tilinpäätöksen 

liitetietoihin tulee myös merkitä vaihto-omaisuuden muutokset, pysyvien vastaavien ja vie-

raan pääoman korkojen sekä lomapalkkavarausten suoriteperusteiset määrät. (TEM 

2014, 9.) 

 

3.4 Asetus pien- ja mikroyritysten tilinpäätössäännöksistä 

Uusi direktiivi tuo mukanaan näkökulman vaihdoksen, jossa suuryrityksen sijaan pienyri-

tyksiä tuetaan enemmän. Näkökulmavaihdoksen mukana tulevat muutokset vaikuttavat 

Suomen kirjanpitolakiin merkittävästi. Tästä syystä koko lakirakennetta halutaan muokata 

”järkevämmäksi” ja helpottamaan pienyritysten tilinpäätöstoimintoja. Uuden asetuksen tar-

koituksena on toimia apuna pienyritysten hallinnollisen taakan keventämisessä tilinpää-

töstä laadittaessa. Uuden asetuksen avulla pienyrittäjä voi selvittää helpommin, mitkä in-

formaatiovelvollisuudet tulee täyttää tilinpäätöstä suorittaessa. Finanssialan Keskusliiton 

mukaan uusi erillinen asetus koskien pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösinformaatiota näh-

dään positiivisena muutoksena (TEM 2015d, 5). Asetus sisältää viisi lukua, joissa on mää-
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ritelty yleiset säännökset, pienyritysten tuloslaskelma- ja tasekaavat, pienyritysten liitetie-

dot, mikroyritysten tuloslaskelma ja tase sekä liitetiedot sekä muut säännökset. Yleisten 

säännösten 1 § koskee soveltamisalaa sekä pien- ja mikroyrityksiltä edellytettäviä tilinpää-

töstietoja. 2 § koskee säännöksiä muussa lainsäädännössä ja 3 § koskee pien- ja mik-

royritysten oikeaa ja riittävää kuvaa. Asetuksen toisen luvun 1-8 pykälät määrittelevät eri 

pienyhteisöjen tuloslaskelma- ja tasekaavat. Kolmannen luvun 1-13 pykälät määrittelevät 

liitetietovaatimukset. Neljännen luvun 1-4 pykälät koskevat mikroyrityksen tuloslaskelmaa, 

tasetta ja liitetietoja ja viidennen luvun 1 § koskee asetuksen voimaantuloa. Työryhmän 

esittämät tuloslaskelma- ja tasekaavat on esitetty pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösase-

tuksen liitteissä I-V. (TEM 2014, 228–244.)  

 

3.5 Lausuntopyyntöjen vastauksia 

Uusi tilinpäätösdirektiivi mahdollistaisi liikkeenharjoittajien maksuperusteisen kirjanpidon 

suoriteperusteisuuden sijaan. Liikkeenharjoittaja on kuitenkin velvollinen oikaisemaan ve-

rotusta varten maksuperusteiset erät suoriteperusteiseksi, koska elinkeinotulon verottami-

sesta 24.6.1968/360 annetun lain 27a § sallii maksuperusteisen tulon ja menon kohdista-

misen vain ammatinharjoittajille. Liikkeenharjoittajien arvonlisäverotus tulee uuden lainval-

mistelun mukaan muuttumaan maksuperusteisuuden vuoksi. Verohallinnon mukaan liik-

keenharjoittajat voivat uuden lain mukaan tilittää verot saamiensa maksujen mukaan, eikä 

heillä ole pakottavaa velvoitetta oikaista tilityksiä suoriteperusteiseksi tilikauden lopussa 

(TEM 2015a, 4). Pienyrityksen tuloverotuksen perusteet on määritelty Verohallinnon oh-

jeissa. Yhteisöjen tuloveroprosentti on 20 (2015) ja se lasketaan verotettavasta tulosta. 

(Verohallinto 2015a.) Liikkeen- ja ammatinharjoittajat maksavat verovuoden aikana 

yleensä ennakkoveroa. Tilikauden tulos jaetaan elinkeinoharjoittajan pääoma- ja ansiotu-

loksi yrityksen nettovarallisuuden perusteella. Pääomatuloa nettovarallisuudesta on 20 %, 

mutta yrittäjä voi vaatia halutessaan 10 % tai 0 % pääomatulo-osuudeksi. Pääomatulon 

verokanta on 30 % (2015) 30 000 euroon asti ja tästä ylimenevältä osalta 33 % (2015). 

Kun liikkeen- ja ammatinharjoittajan yritystulosta on vähennetty pääomatulon osuus, vero-

tetaan loput yrittäjän ansiotuloina. (Verohallinto 2015b.) 

 

Maksuperusteisuuteen siirtyminen nähdään Suomen Yrittäjien (SY) lausunnon mukaan 

merkittävänä helpotuksena ja pienyrityshelpotukset halutaan ottaa käyttöön mahdollisim-

man laajamittaisesti. SY toteaa, että maksuperusteisuus helpottaisi liikkeenharjoittajien 

hallinnollista taakkaa ja yrityksen maksuvalmiutta. (TEM 2015b, 4.) Ernst & Young Oy:n 

(EY) antaman lausunnon mukaan maksuperusteiseen kirjaamistapaan siirtyessä on tär-

keää arvioida jaksotusperiaatteiden tarpeellisuutta ja vaikutuksia tilinpäätökseen. Mikroyh-

distykset ja -säätiöt voivat myös laatia tilinpäätöksen maksuperusteisesti. Tilinpäätöksen 
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liitetietoina esitetään kuitenkin erät, jotka näkyisivät automaattisesti suoriteperusteisessa 

tilinpäätöksessä. EY:n mukaan ”näiden liitetietoselvitysten laatiminen jälkikäteen [on] työ-

läämpää kuin tarvittavien suoriteperusteisten erien kirjaaminen kirjanpitoon” (TEM 2015c, 

2). Yhdistysten jäsenmaksujen kohdistaminen oikealle tilikaudelle on merkittävää tilikau-

den tuloksen oikeellisuuden vuoksi. (TEM 2015c, 2.) Verohallinnon mukaan maksuperus-

teisuus aiheuttaisi siirtymävuonna verotulojen menetyksiä veronsaajille, koska joulukuun 

laskutuksen verovaikutus tuloutuisi vasta seuraavan vuoden tammikuussa. Verohallinto 

arvioi, että kokonaisuudessaan vaikutukset eivät olisi kovin merkittävät, koska verokerty-

mät tulisivat näillä näkymin myöhemmin tasaantumaan. (TEM 2015a, 4.) 

 

Tilinpäätösdirektiivin yhtenä merkittävänä muutoksena nähdään liikkeen- ja ammatinhar-

joittajien tilinpäätösvelvollisuuden poistuminen. Suomen Yrittäjien mukaan lakiehdotus ti-

linpäätöksen poistamiseksi on perusteltua ja tarpeellista. Tärkeänä nähdään, että mikäli 

yksityinen liikkeenharjoittaja tekee tilinpäätöksen vapaaehtoisesti, tulisi olla yksi selkeä ti-

linpäätösraportoinnin malli. Työryhmän laatima loppuraportti ei tällä hetkellä sisällä tietoa 

siitä, tuleeko liikkeen- ja ammatinharjoittajan noudattaa kokoluokkansa tilinpäätösrapor-

tointimallia vai voiko jokainen toimija laatia omanlaisensa tilinpäätösraportin. SY ehdottaa 

lausunnossaan, että vapaaehtoinen tilinpäätösraportointi pitäisi tehdä kokoluokan rapor-

tointimallien mukaisesti. (TEM 2015b, 4.) Verohallinto pitää perusteltuna, että mikroyritys-

kokoluokkaan kuuluvat liikkeen- ja ammatinharjoittajat voisivat pitää maksuperusteista kir-

janpitoa ja olla laatimatta tilinpäätöstä. Jos liikkeen- ja ammatinharjoittaja kuuluu kooltaan 

pien-, keskikokois- tai suuryritys -luokkaan, toimisi hän niiden kriteerien mukaan, joita yri-

tyskokoluokassa on lain mukaan säädelty. (TEM 2015a, 3.) Yrityksen taloudellisen tilan 

toteaminen tilinpäätöksen avulla on joissakin tilanteissa erityisen tärkeää. Sidosryhmät, 

esimerkiksi rajoittajat ja sijoittajat, ovat erityisen kiinnostuneita tilinpäätösinformaatiosta ja 

perustavat toimensa pitkälti tilinpäätöksestä saataviin tietoihin. Tilisanomissa johtavana 

asiantuntijana blogia pitävä Markku Ojalan mukaan olisi perusteltua, ”että yksityiset liik-

keenharjoittajat laatisivat tulevaisuudessakin tilinpäätöksen yrityksen koon mukaan mää-

räytyvien tilinpäätössääntöjen mukaisesti” (Ojala 5.11.2014). Toisin sanoen, liikkeen- ja 

ammatinharjoittaja voisi laatia tilinpäätöksen vapaaehtoisesti ja pitää kahdenkertaista kir-

janpitoa koko tilikauden ajan. Ojala muistuttaa, että ”kahdenkertainen kirjanpito pikemmin-

kin tehostaa taloushallinnon hoitoa kuin aiheuttaa lisäkustannuksia” (Ojala 5.11.2014). Di-

rektiivin päätarkoitus on nimenomaan vähentää pienyrittäjien kustannuksia ja ylimääräistä 

byrokratiaa. 

 

Yhtenäiset sähköiset raportointivälineet ja niiden automatisointi on herättänyt laajaa kes-

kustelua. Taloushallintoliiton lausunnon mukaan yhtenäinen kirjanpitoarkisto on kannatet-
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tava ja sen käyttöönotto on mahdollistettava lakimuutoksilla ja muilla toimenpiteillä. TAL-

TIO-tapahtumatiedostostandardi mahdollistaisi aineistojen säilytyksen ja tarkastelun myös 

myöhempinä ajankohtina. (TEM 2015e, 8.) Verohallinnon mukaan velvoite taloushallinnon 

järjestelmien käyttöönottamiseen pitäisi kirjata suoraan lakiin, jotta automaatiolle saadaan 

mahdollisimman laaja käyttäjäkunta (TEM 2015a, 9). Pienyrityksille, joilla ei ole käytössä 

yhteensopivia ohjelmistoja, tulisi laatia Taloushallintoliiton mukaan yhtenäinen raportointi-

palvelu, jonka avulla pienyrittäjä voi syöttää käsin kaikki tiedot yhteen paikkaan (TEM 

2015e, 10). Elinkeinoelämän keskusliitto on esittänyt lausunnossaan eriävän mielipiteen 

XBRL-pohjaisten tiedostomuotojen kansallisesta käyttöönotosta. Elinkeinoelämän keskus-

liitto muistuttaa, että järjestelmistä ja niiden kustannuksista ei tiedetä tarpeeksi, jotta ne 

voitaisiin merkitä suoraan kirjanpitolakiin. (TEM 2015f, 4.) Myös monimutkaisuus sai kri-

tiikkiä ja esimerkiksi Talousteema Oy kirjoittaa lausunnossaan, että kirjanpitokäytäntö on 

liian epäselvää ja monimutkaista pienten yritysten yrittäjille. Talousteema Oy harmitteli, 

ettei työryhmään valittu pieniä tilitoimistoyrittäjiä, joilla olisi ollut paras näkemys kirjanpito-

lain uudistamisesta. (TEM 2015h, 2 & 7.) 

 

Työryhmän mukaan uusi tilinpäätösdirektiivi ei toisi Suomeen mittavia säästöjä. Tilintar-

kastuslautakunta TILA:n mukaan säästöt tulisivat kuitenkin olemaan mahdollisesti merkit-

täviä kirjanpidollisten menetelmien kehityksen ja teknologian lisääntymisen vuoksi. Viran-

omaisyhteistyön kehittäminen lisää automatisoinnin mahdollisuuksia. Taloudellisten asia-

kirjojen raportointi yhteen paikkaan vähentää byrokratiaa ja selkeyttää viranomaisrapor-

tointia. Vaikutukset eivät kuitenkaan toteudu nopealla aikataululla, vaan kyseessä on 

TILA:n mukaan pitkä kehitysprosessi. (TEM 2015g, 4.) Yritystutkimus ry:n mukaan rahoi-

tuslaitosten kustannukset kasvavat, koska tilinpäätöstietojen analysointi vaikeutuu. Tämä 

puolestaan lisää yritysten rahoituskustannuksia ja vaikeuttaa luoton saamista rahoituslai-

toksilta. Yritystutkimus ry:n mukaan kyseinen lakiehdotus ei edistä digitalisoitumista ja li-

sää yritysten taloushallinnon määrää eri tahojen vaatiessa yrityksiltä lisäselvityksiä talou-

dellisesta tilanteesta. (TEM 2015i, 2.) 
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4 Toimintaprosessit yleisesti tilitoimistossa 

Tässä pääluvussa perehdytään tilitoimiston toimintatapoihin yleisellä tasolla. Tarkoituk-

sena on esitellä lyhyesti tilitoimiston työnjakoa, taloudellista kehitystä ja mitä ovat sähköi-

nen ja digitaalinen taloushallinto. Tilitoimiston toimintatavat ja työnjako on esitetty koh-

deyrityksen johdon esittämien toimintatapojen mukaisesti. Tämän pääluvun avulla luo-

daan lukijalle käsitys siitä, mitä ovat taloushallinnon prosessit, miten pieni tilitoimisto hoi-

taa pien- ja mikroyrityksen kirjanpidon toiminnot, tilinpäätösraportoinnin sekä aineiston kä-

sittelyn ja säilytyksen. 

 

4.1 Taloushallinnon prosessikuvaus lyhyesti 

Taloushallinto on laaja käsite, joka koostuu ulkoisesta ja sisäisestä laskentatoimesta. Ul-

koisen laskentatoimen tarkoituksena on tuottaa informaatiota yhtiön ulkopuolisille sidos-

ryhmille. Sisäinen laskentatoimi luokitellaan johdon laskentatoimeksi, jossa taloudellinen 

informaatio raportoidaan yhtiön johdolle. Kokonaisuudessaan taloushallinto on järjes-

telmä, jonka avulla toimija pystyy raportoimaan taloudelliset tapahtumat yhtiön eri tahoille. 

(Lahti & Salminen 2008, 14–17.) 

 

 

Kuva 1. Taloushallinto koostuu pääkirjanpidosta, sen esiprosesseista, raportoinnista ja ar-

kistoinnista (Lahti & Salminen 2008, 17) 

 

Taloushallinnon prosessit on luokiteltu Lahden ja Salmisen mukaan yhdeksään eri luok-

kaan, jotka ovat ostolaskuprosessi, myyntilaskuprosessi, matka- ja kululaskuprosessi, 
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maksuliikenne ja kassanhallinta, käyttöomaisuuskirjanpito, pääkirjanpitoprosessi, rapor-

tointiprosessi, arkistointi ja kontrollit. Näihin luokkiin sisältyy myös muita osaprosesseja, 

joita on edellisellä sivulla olevassa kuvassa havainnollistettu pääkirjanpitoon liittyvillä osa-

prosesseilla. (Lahti & Salminen 2008, 14–17.) 

 

Taloushallinnon toimintojen tehokkuus perustuu kustannustehokkaaseen toimintaan, 

jossa informaation tuottaminen tapahtuu virheettömästi ja täsmällisesti (Granlund & Malmi 

2003, 16). Tästä syystä moni yritys haluaa ulkoistaa talousprosessit tilitoimistoon. Tilitoi-

mistoissa on alan osaaminen ja tietotekniikka, jolloin asiakkaalle voidaan räätälöidä so-

piva palvelukokonaisuus. 

 

4.2 Toimintatavat ja työnjako tilitoimistoissa 

Nykyaikaisessa tilitoimistossa osaaminen on kokonaisvaltaisempaa kuin aiemmin ja rutii-

nitoimenpiteet pyritään tekemään mahdollisimman tehokkaasti. Nykyajan sähköisiä mene-

telmiä käyttäen kirjanpitäjän perustoiminnot tilitoimistossa koostuvat automaation hallin-

nasta, poikkeustilanteiden tunnistamisesta ja hoitamisesta sekä täsmäytystyöstä. Tilitoi-

miston toimintatapoihin vaikuttavat järjestelmävalinnat ja niiden keskinäinen linkittyminen, 

työtapatottumukset, asiakkaiden asettamat vaatimukset jne. Toimintatapoja tehostaa oh-

jelmisto-osaaminen, jonka avulla kirjanpitäjä pystyy tehostamaan työtään tuntemalla käy-

tettävissä olevat työkalut. Yrittäjävetoisilla tilitoimistoilla toiminnan kehitysvastuu ja osaa-

misen ylläpito on yrittäjillä. (Helanto, Kaisaniemi, Koskinen, Kuntola & Siivola 2013, 13 & 

21–22.) 

 

Kohdeyrityksen perinteistä palvelumallia noudattaen asiakas toimittaa materiaalin tilitoi-

mistoon, jonka jälkeen kirjanpitäjä kirjaa tositteet ja tiliotteet kirjanpitojärjestelmään. Tä-

män jälkeen kirjanpitäjä tekee tarvittaessa kausiveroilmoituksen sähköisesti viranomai-

sille. Asiakkaat, joilla ostolaskutus toimii sähköisesti pilvipalvelun kautta, hyväksyvät las-

kut tilitoimistolle maksettavaksi. Yleensä tämän tyyppisillä asiakkailla yrityksen kaikki mak-

satukset tapahtuvat tilitoimiston kirjanpitäjän kautta. Maksatusten jälkeen asiakkaalle voi-

daan lähettää raportti maksetuista ja avoimista laskuista sekä tilin likviditeettitiedot. Myyn-

tilaskujen muodostamisen asiakasyritykset hoitavat usein nykyäänkin itse, jolloin he lähet-

tävät laskut tilitoimistolle kirjanpitoon kirjattavaksi. Asiakkaat, joiden myyntilaskut hoide-

taan tilitoimistosta käsin, toimittavat laskutustiedot tilitoimistoon kirjanpitäjälle, joka lähet-

tää laskun asiakkaalle ja siirtää sen myyntireskontraan ja kirjanpitoon.  
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Tilinpäätöksien osalta yhteistyö asiakkaan ja kirjanpitäjän välillä on yleensä tiiviimpää. Kir-

janpitäjä suorittaa tilinpäätöstoimenpiteet ja lähettää asiakkaalle tarvittavat asiakirjat tar-

kastettavaksi. Asiakirjoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tuloslaskelmaa, tasetta, pääkir-

jaa, laskuja, tasekirjaluonnosta ym. Asiakkaan hyväksymisen jälkeen asiakirjat viimeistel-

lään ja materiaali lähetetään mahdolliselle tilintarkastajalle. Tilintarkastuksen jälkeen voi-

daan rekisteröidä tilinpäätös, joka kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n mukaan on rekisteröitävä 

kuuden kuukauden kuluessa tilinpäätöksestä. Myös säätiöiden on säätiölain 3 luvun 13 

§:n mukaan rekisteröitävä patentti- ja rekisterihallitukselle kuuden kuukauden kuluessa ti-

linpäätöspäivästä oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, 

tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista. Asiakkaan hyväksyttyä tilin-

päätös tehdään veroilmoitus Verohallinnolle tuloverotusta varten. Verohallinnon mukaan 

yhteisön tulee antaa veroilmoitus neljän kuukauden kuluttua tilinpäätöksestä (Verohallinto 

2014a). Veroilmoitus annetaan sähköisesti Katso-tunnisteilla, mikäli asiakas on valtuutta-

nut tilitoimistolle nimenkirjoitusoikeuden. Jos Katso-tunnistetta ei ole, täytetään asiak-

kaalle veroilmoitus, jonka asiakas allekirjoittaa ja toimittaa Verohallintoon. Veroilmoituk-

seen liitetään yleensä myös tuloslaskelma ja tase, tilintarkastuskertomus sekä verohallin-

non liitteet, jotka Verohallinto ilmoittaa patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. 

Jälkikäteen kyseiset asiakirjat voidaan lähettää paperisena Verohallinnon lomakkeen ”63 

Tilinpäätöstiedot Verohallinnolle ja kaupparekisteriin” mukana. (Verohallinto 2015c.) 

 

Tutkimuksen kohdeyrityksessä aineiston käsittely toimii pitkälti sähköisten järjestelmien 

avulla. Sähköpostin välityksellä asiakkaan ja kirjanpitäjän välillä liikkuu paljon dataa. Osto-

laskutuksen siirtyminen sähköiseksi on vähentänyt paperimappien määrää ja nopeuttanut 

koko ostolaskuprosessia. Kuittien käsittelyä ovat helpottaneet erilaiset uudet sovellukset, 

esimerkiksi eTasku, jossa kuitista otetaan älypuhelimella kuva, jonka jälkeen kuitti menee 

sähköisesti tilitoimiston kirjanpitäjälle (eTasku Solutions 2015). Kirjanpitomateriaalien säh-

köinen arkistointi helpottaa vanhojen tositteiden ja raporttien jäljittämistä (Helanto, Kaisa-

niemi, Koskinen, Kuntola & Siivola 2013, 52). Kuitenkin on vielä paljon pieniä yrityksiä, joi-

den kirjanpitomateriaali toimitetaan paperisena, joten täysin paperittomasta arkistoinnista 

ei voida vielä puhua. 

 

Perinteisessä työnjaossa tilitoimiston jokaisella kirjanpitäjällä on omat asiakkaansa. Kirjan-

pitäjä hoitaa yrityksen kaikki palveluun kuuluvat toiminnot ja toimii yhteyshenkilönä tilitoi-

miston ja asiakkaan välillä. Sähköinen taloushallinto on nostanut vaatimustasoa, mitä tu-

lee kirjanpitäjien ymmärrykseen laajemmasta kokonaiskuvasta. Pelkän rutiiniomaisen tal-

lennustyönsijaan kirjanpitäjän tulee ylläpitää jatkuvasti ammattitaitoaan. (Helanto, Kaisa-

niemi, Koskinen, Kuntola & Siivola 2013, 64.) Kirjanpitäjän tulee osata ohjata automaati-
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oita oikein sekä tunnistaa erikoistapaukset. Mitä paremmin kirjanpitäjä hallitsee käytettä-

vän taloushallinto-ohjelmiston, sitä kokonaisvaltaisemmin hän pystyy palvelemaan asiak-

kaitaan. (Helanto, Kaisaniemi, Koskinen, Kuntola & Siivola 2013, 25.) Tutkimuksen kohde-

tilitoimistoissa jokaisella kirjanpitäjällä on omat vastuualueensa. Vastuualueet voidaan ja-

kaa oman osaamistason ja soveltuvuuden mukaan. Tehtävien keskittäminen lisää tehok-

kuutta ja tuo kustannussäästöjä. 

 

4.3 Sähköinen ja digitaalinen taloushallinto 

Sähköisen taloushallinnon yhteydessä voidaan käyttää termiä digitaalinen taloushallinto. 

Lahti ja Salminen määrittelevät digitaalisen taloushallinnon seuraavasti: ”Digitaalisella ta-

loushallinnolla tarkoitetaan taloushallinnon kaikkien tietovirtojen ja käsittelyvaiheiden auto-

matisointia ja käsittelyä digitaalisessa muodossa” (Lahti & Salminen 2008, 19). Taloushal-

linnon prosessit pyritään automatisoimaan mahdollisimman pitkälle kehittämisen ja uudel-

leensuunnittelun avulla. Sähköinen taloushallinto kuvaa yrityksen tietojärjestelmien, sovel-

luksien ja muiden erilaisten sähköisten palveluiden hyödyntämistä taloushallinnon proses-

seissa. (Lahti & Salminen 2008, 21.) 

 

Granlund ja Malmi ennustavat teoksessaan, että tilitoimistojen rooli tulee muuttumaan ke-

hittyvän tietotekniikan myötä. Pienetkin yritykset tarvitsevat enemmän informaatiotukea 

oman päätöksenteon ja strategian tueksi. Tällöin tilitoimistojen raportointipalvelut ja ta-

loushallinnon sähköiset järjestelmät kehittyvät kysynnän vuoksi. (Granlund & Malmi 2003, 

23–24.) Lahti ja Salminen korostavat, että juuri pienet tilitoimistot kohtaavat suuria haas-

teita, jotta ne voivat tarjota asiakkailleen nykyaikaista sähköistä palvelua (Lahti & Salmi-

nen 2008, 26). Tilitoimiston kannalta tehokkainta on sopeuttaa asiakkaat käyttämään pilvi-

palveluita, joiden avulla osto- ja myyntilaskuprosessi nopeutuu. Pienet yritykset ovat säh-

köisten toimintatapojen kannalta haasteellisia, koska he eivät harvalukuisten liiketapahtu-

mien vuoksi välttämättä koe hyötyvänsä pilvipalveluista (Helanto, Kaisaniemi, Koskinen, 

Kuntola & Siivola 2013, 17). 

 

Tilitoimiston palvelujen ja asiakaspalvelun kehittäminen korostuu sähköistymisen myötä. 

Helanto ym. mukaan ”asiakkaat kokevat nykyaikaisen sähköisen taloushallinnon ohjelmis-

ton ja sen tuoman taloustietojen läpinäkyvyyden jo itsessään arvokkaaksi”, joten kehittä-

mällä palveluita entistä paremmaksi lisätään myös asiakkaiden tyytyväisyyttä (Helanto, 

Kaisaniemi, Koskinen, Kuntola & Siivola 2013, 64). Tilitoimiston muutosvalmius nopeasti 

kehittyvässä digitalisaatiossa ja sähköistymisessä auttaa tilitoimistoa erottumaan joukosta. 

Useille asiakkaille tietojen sähköinen käsittely on tärkeää ja siitä voidaan jopa olla valmiita 

maksamaan hieman enemmän.  
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5 Tutkimusprosessi 

Tässä luvussa perehdytään opinnäytetyön prosessien vaiheisiin, käytettyihin tutkimusme-

netelmiin, tutkimusaineiston keräämiseen, hyvän tutkimuksen vaatimuksiin ja työssä käy-

tettyihin analysointimenetelmiin. Nämä osa-alueet esitellään ensin teoreettisesti ja tämän 

jälkeen perustellaan, miksi ja miten kyseinen menetelmä on valittu. Tutkimusprosessin ku-

vaamisessa on käytetty teoksia, joissa on perehdytty tutkimusprosesseihin ja -käsitteisiin. 

 
5.1 Prosessikuvaus ja tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyöprosessin vaiheet koostuvat sarjasta työvaiheita, joiden avulla eteneminen 

on hallittua. Juha Hakalan mukaan prosessi on tärkeää toteuttaa suunnitelmallisesti, niin 

ettei luovuus kärsi (Hakala 2004, 16–17). On hyvä perehtyä opinnäytetyöprosessin koko-

naissisältöön ennen työskentelyn aloittamista, esimerkiksi tutustumalla oman koulutusalan 

opinnäytetyöoppaaseen (Hakala 2004, 18). Prosessikuvauksen apuna on käytetty Haaga-

Helia ammattikorkeakoulun yleistä ohjetta opinnäytetyöprosessista, jonka mukaan tämä 

työ on toteutettu. Prosessissa on yhdeksän vaihetta ja jokainen vaihe noudattaa Haaga-

Helian ohjeistusta. Ensimmäiseksi ilmoittaudutaan opinnäytetyöprosessiin mukaan. Tä-

män jälkeen valitaan aihe ja laaditaan kirjallinen opinnäytetyösuunnitelma. Aiheen valin-

nan yhteydessä opiskelijan tulee valita työssä käytettävä menetelmä, koska se ohjaa pit-

kälti työn luonnetta. Suunnitelma hyväksytetään ohjaajalla, minkä jälkeen voidaan aloittaa 

opinnäytetyön tekeminen. Ohjaajan tarkoituksena on ohjata opiskelijaa tämän tavoitteiden 

saavuttamisessa. Opiskelija voi myös käydä erilaisissa tekstipajoissa, joissa saa apua kie-

lellisiin ongelmiin. Kun opinnäytetyö on opiskelijan osalta valmis, se lähetetään Urkund-

tarkistukseen plagioinnin poissulkemisen vuoksi. Työ esitetään ja opiskelija suorittaa kyp-

syysnäytteen. Kypsyysnäytteen tarkoituksena on osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä 

omaan alaansa ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Viimeiseksi ohjaaja ja muu valittu hen-

kilö arvioi työn asteikolla 0-5 ja opiskelija antaa palautetta opinnäytetyöprosessista 

Haaga-Helialle. (Haaga-Helia 2015.) 

 

Opinnäytetyöprosessin alussa on tärkeää määritellä työssä käytettävät menetelmät. Me-

netelmä sisältää joukon toimenpiteitä, käytäntöjä ja menettelytapoja, joiden avulla aineisto 

kerätään ja lopuksi analysoidaan (Pihlaja 2004, 140). Tämä työ toteuttaa kvalitatiivisen 

tutkimuksen pääpiirteitä ja tutkimusaineisto on kerätty haastatteluilla. Kvalitatiiviset tutki-

mukset voivat olla luonteeltaan suppeita ja niiden tarkoituksena on vastata kysymyksiin 

”miksi?”, ”miten?” ja ”millainen?” (Holopainen & Pulkkinen 2002, 21). Tässä tutkimuksessa 

”miksi?” kohdistuu uuteen tilinpäätösdirektiiviin, joka luo muutostarpeet jäsenvaltioiden ti-

linpäätöskäytänteisiin. ”Miten?”, vastaa niitä toimenpiteitä miten tilitoimisto joutuu muutta-
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maan toimenpidekäytäntöjään. ”Millainen?” vastaa kysymykseen millainen vaikutus muu-

toksella on tilitoimiston toimintaan ja talouteen? Holopaisen ja Pulkkisen mukaan tämä tut-

kimus täyttää case-tutkimuksen kriteerit, koska tutkimuksessa kuvaillaan lainvalmistelun 

vaikutukset, johtopäätökset (tässä työssä pohdinta) ja toimenpidesuositukset yksittäista-

pauksessa kannalta (Holopainen & Pulkkinen 2002, 21).  

 

5.2 Hyvän tutkimuksen vaatimukset 

Opinnäytetyöt ovat usein tutkimustyyppisiä tai kehittämistöitä eli produkteja. Hyvä opin-

näytetyö on aiheeltaan ja taustaltaan riittävän perusteltu. Työn aiheen tulee olla ajankoh-

tainen, käytännönläheinen ja hyödyllinen. Aihe on tärkeää rajata suppeasti ja opiskelijan 

on tärkeää osoittaa tiedonhankintataitoja ja lähdekritiikkiä. (Hakala 2004, 21, 29, 31 & 35.) 

Tämän työn aihe on tärkeä, koska se tulee ajankohtaiseksi vuonna 2016 kaikille yrityksille 

ja varsinkin pienyrityksille. Käytännönläheisyys ja hyödyllisyys korostuvat toimintamuutos-

ehdotuksissa, jotka esitellään kohdeyritykselle työn pohdinnassa. Työssä keskitytään tar-

kastelemaan pääasiassa pien- ja mikroyritystä koskevia seikkoja ja toimintamuutoksien 

osalta ennalta määrätyn tilitoimiston muutostarpeita. 

 

Tuomi ja Sarajärvi esittelevät kaksi tärkeää asiaa, jotka tekevät tutkimuksesta hyvän: si-

säinen johdonmukaisuus ja eettinen kestävyys. Sisäisellä johdonmukaisuudella tarkoite-

taan tutkimuksessa käytettyjen lähteiden pätevyyttä. Pätevien lähteiden avulla tutkija pys-

tyy argumentoimaan saavutettuja tuloksia. Eettinen kestävyys tarkoittaa, että työ noudat-

taa hyvää tieteellistä käytäntöä, rehellisyyttä ja vilpittömyyttä. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 

124 & 129.) Tässä tutkimuksessa on pyritty käyttämään lähteitä monipuolisesti. Tavoitetta 

rajoittaa lainvalmistelun keskeneräisyys ja tilitoimistojen käytäntöjen vaihtelevuus. 

 

Opinnäytetyön luotettavuutta analysoidaan työn loppuosassa, jossa arvioidaan tutkimuk-

sen uskottavuutta ja siirrettävyyttä. Uskottavuus tarkoittaa, että tutkimus on sovellettava, 

neutraali ja totuudenmukainen. Siirrettävyys mittaa tutkimustulosten siirrettävyyttä toiseen 

kontekstiin. Käsitteitä on tarkoitus pohtia ja analysoida koko opinnäytetyöprosessin kan-

nalta. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 136.) Tämän työn analysointitarkastelu sijoittuu työn lop-

puun ja kuvaa opiskelijan omaa kantaa tutkimuksen luotettavuudesta ja onnistumisesta. 

 

5.3 Tutkimusaineiston kerääminen 

Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla kohdeyrityksen johtoa. Haastateltaville on 

annettu aikaa perehtyä aiheeseen ja tutkimuskysymyksiin. Aiheeseen etukäteen tutustu-

minen on haastattelun onnistumisen kannalta suositeltavaa (Tuomi & Sarajärvi 2003, 75). 

Haastattelu on luonteeltaan syvähaastattelu, mikä mahdollistaa avoimien kysymyksien 
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käytön. Syvähaastattelun avulla voidaan käydä tutkimuksen ongelmat perusteellisesti läpi 

antamalla haastateltaville puoliavoimia kysymyksiä (Tuomi & Sarajärvi 2003, 78). Tutki-

muksen kohdistuessa vain kohdeyrityksen toimintaan on perusteltua varmistaa, että ai-

neistoa saadaan riittävästi haastatteluilla. Kohdeyrityksen johdolla on laajin ja vahvin tietä-

mys kohdeyrityksen toimintatavoista, taloudesta ja uuden lain mahdollisista vaikutuksista 

tulevaisuuden toimintaan. Kysymyspohjina on käytetty tutkimusongelmia, jotka käydään 

läpi tutkimustuloksien yhteydessä. 

 

Toteutettiin kaksi haastattelua, joista toinen tapahtui kohdeyrityksen tiloissa ja toinen säh-

köpostitse, 14.4.2015 ja 17.4.2015.  Sähköpostihaastatteluun vastattiin kahden päivän ku-

luttua ja haastattelutilaisuus kesti noin yhden tunnin. Sähköpostihaastattelussa haastatel-

taville esitettiin kysymykset ja materiaalia etukäteen, jotta haastateltavat saivat tutustua 

kysymyksiin ja aiheeseen rauhassa. Henkilökohtaisessa haastattelutilaisuudessa hankalat 

kysymykset avattiin uudelleen ja käytiin läpi johdon omia mietteitä. Haastattelutilaisuu-

dessa vastaukset kirjoitettiin aihealueittain muistiin ranskalaisilla viivoilla ja sähköpostivas-

taukset toimitettiin Word-asiakirjamuodossa. Avoimet kysymykset olivat tähän tutkimuk-

seen soveltuvimmat, koska niiden avulla vastauksista tuli riittävän kattavat ja kohdeyrityk-

sen johto sai kertoa vapaammin omat näkemyksensä. Haastattelun vastauksia on pääasi-

assa avattu tutkimustuloksien esittelyssä, mutta osaa aineistoa on käytetty teoriaosuu-

dessa, jossa esitellään tilitoimiston toimintaprosesseja. Viittausteknisesti selkeimmäksi 

vaihtoehdoksi todettiin haastattelutuloksiin viittaaminen siten, että saman päivämäärän jat-

kuva toisto jätetään tekstistä pois.  

 

5.4 Analysointimenetelmät 

Laadullisen tutkimuksen analysoinnissa ei ole yhtenäisiä käsitteitä, joten tämän työn ana-

lysointimenetelmien valinnassa on käytetty Juhani Pihlajan esittelemiä menetelmiä. Pihla-

jan mukaan laadullisten tutkimustulosten analysointi perustuu aineiston purkamiseen. Ai-

neistoa pelkistetään luokittelemalla ja tyypittelemällä, eli se klusteroidaan, minkä tarkoituk-

sena on yhtenäistää aineiston osioita toisiinsa. Tässä tutkimuksessa on käytetty teo-

riasidonnaista analyysimenetelmää, jossa analyysi pohjautuu teoriaan, mutta teoreettinen 

tieto toimii ainoastaan viitekehyksenä. Teoriasidonnaisessa analyysissa teorian ei ole tar-

koitus hallita analyysia, vaan toimia tutkimuksen kohdetta testaavana. (Pihlaja 2004, 158–

159.) Teoriasidonnainen analyysi on valittu työn analysointimenetelmäksi, koska se par-

haiten mahdollistaa päätelmien teon lainvalmistelun vaikutuksista tilitoimiston toimintata-

poihin. Teoria ei täysin sido analyysia, vaikka ohjaileekin pakottavien lakiehdotuksien 

vuoksi sen sisältöä. 
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Kvalitatiivinen aineisto on analyysien kannalta haasteellisempi, koska loppupäätelmät 

muodostuvat vasta tutkimuksen edetessä. Tässäkin työssä analyysi ja päätelmät muodos-

tuvat vasta työn edetessä. Teorian ja haastatteluiden analysoinnin perusteella on laadittu 

tuotos, joka kuvaa lyhyesti koko tutkielman loppupäätelmää – tilitoimiston toimintamuutos-

ehdotuksia. Aineiston analysoinnin jälkeen työssä edetään pohdintaan ja arvioidaan ta-

voitteiden täyttymistä. 
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6 Tutkimustulokset 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka uudistettu kirjanpitolaki vaikuttaa kohdetili-

toimiston toimintaan. Tavoitteena on löytää tutkimusongelmiin ratkaisut ja tätä kautta esit-

tää yhteenvetona kohdeyrityksessä lakimuutoksen myötä toteutettavia toimintatapojen 

muutoksia. Tulokset on kerätty analysoimalla teoriaa ja haastattelemalla kohdetilitoimiston 

johtoa. Tutkimuksen tuotos on kohdeyritykselle esitettävä tiivistelmä, jossa on lyhyesti lis-

tattu lakiehdotuksen päälinjaukset sekä listaus merkittävimmistä toimintaan vaikuttavista 

muutosehdotuksista. 

 

6.1 Kohdeyrityksen esittely 

Tutkimuksen luotettavuuden vuoksi kohdeyrityksenä on haluttu käyttää tilitoimistoa, jonka 

asiakkaista noin puolet on pien- ja mikroyrityksiä. Kohdeyritykseksi valittiin herttoniemeläi-

nen tilitoimisto Oy Tilirex Ab. Jatkossa yrityksen nimestä jätetään pois Oy ja Ab helpom-

man luettavuuden vuoksi.  

 

Tilirex on auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen ja toiminut jo vuodesta 1993 lähtien. Tilirex 

tarjoaa talous- ja palkkahallintopalveluita pääasiassa pienille ja keskikokoisille yrityksille ja 

yhteisöille. Vahvuuksinaan yritys näkee ammattitaitoisen ja asiantuntevan henkilökunnan 

sekä ajanmukaisuuden palveluntarjonnassa ja sähköisissä toimintajärjestelmissä. Tilire-

xissä työskentelee tällä hetkellä 10 henkilöä. Tilirexillä on asiakkaita kaikista yritysmuo-

doista, säätiöistä ja yhdistyksistä. Asiakkaita voidaan palvella muun muassa ruotsiksi, 

englanniksi ja venäjäksi. Tarjotut palvelut räätälöidään asiakasyhteisön tarpeiden ja toivei-

den mukaan. Tilirexillä on hieman yli 300 asiakasta, joista noin puolet on pien- ja mikroyri-

tyksiä. (Oy Tilirex Ab 2014.) 

 

Tutkimuksen haastateltavien mukaan Tilirex pyrkii hyödyntämään sähköisiä palveluita 

mahdollisimman laajasti toiminnassaan. Verohallinnon yhteyksissä käytetään pääasiassa 

Tyvi-palvelua sekä verotili-palvelua, joihin kirjaudutaan sähköisen asioinnin mahdollista-

villa Katso-tunnisteilla. Tilirex tekee yhteistyötä ohjelmistotarjoajien kanssa ja näin toimin-

nallaan osaltaan kehittää ja parantaa järjestelmien tehokkuutta. Automatisoinnin kannalta 

on nykyään tärkeää, että eri sovellukset ovat helposti linkitettävissä toisiinsa. Myös Tilirex 

valitsee työvälineiksi sellaiset ohjelmistot, jotka voidaan automatisoida toiminnaltaan mah-

dollisimman pitkälle ja linkittää muihin sovelluksiin vaivatta. Sovelluksien yhteensopivuus 

on tärkeää, koska näin esimerkiksi verkkolaskut voidaan vaivatta siirtää kirjanpitojärjestel-

mään tai kirjanpitojärjestelmästä voidaan siirtää maksut suoraan pankkijärjestelmään 

maksettavaksi. 
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Tilirexin johtoa haastatellaan, jotta teoriaa ja haastattelua voidaan käyttää perustana tar-

kastellessa lainvalmistelun vaikutuksia tutkimustilitoimiston toimintaan. On tärkeää konsul-

toida tilitoimiston johtohenkilöitä, koska heillä on vahvin tietämys yrityksen toimintaympä-

ristöstä ja voimavaroista. Haastateltavana on yrityksen toimitusjohtaja, joka toiminut ta-

loushallinnon alalla jo useamman vuosikymmenen ajan. Toinen haastateltava on Tilirexin 

hallituksen puheenjohtaja, jolla on laaja näkemys yritystoiminnan raportointivaatimuksista 

sekä yritystalouden analysoinnista. 

 

6.2 Tutkimusongelmien ja haastatteluaineiston vastaukset 

Työn alussa esitettyihin tutkimusongelmiin on teorian ja haastatteluiden avulla saatu rat-

kaisuja, joita esitellään seuraavissa alakappaleissa. Alaongelmat ovat sidoksissa pääon-

gelmaan ja niiden avulla saadaan ratkaisuja pääongelmaan sekä esitetään tutkimuksen 

tuotos. Tulosten jaottelussa käydään ensin yksitellen läpi alaongelmien ratkaisut ja sen 

jälkeen perehdytään pääongelman ratkaisuihin yhteenvetomaisesti. Ongelmat on esitetty 

seuraavasti: 

 

- Pääongelma: Mitä vaikutuksia uudella kirjanpitolailla on kohdetilitoimiston toimin-
taan? 

- Alaongelmat 1-4: 

1. Miten pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösraportointi muuttuu? 

2. Miten tilitoimiston työnjako muuttuu? 

3. Mitkä ovat lainvalmistelun vaikutukset sähköiseen taloushallintoon? 

4. Kuinka tilitoimisto joutuu muuttamaan toimintatapojaan? 

 

6.2.1 Muutoksia pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösraportointiin 

Ensimmäinen alaongelma käsittelee pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösraportointimuutok-

sia. Pien- ja mikroyrityksiin tullaan soveltamaan uusia kokoluokkamäärityksiä, joten lain 

voimaantulon jälkeen yrityksen on noudatettava oman yrityskokoluokkamäärittelynsä ra-

portointivelvoitteita. Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösmallin selkeyttämiseksi työryhmä 

ehdottaa erillistä asetusta pien- ja mikroyrityksen tilinpäätössäännöksistä. Asetus keven-

tää pienyrittäjien hallinnollista taakkaa, koska asetukseen on listattu kaikki pien- ja mik-

royrityskokoluokkaa koskeva tilinpäätösinformaatio.  

 

Haastateltavien (15.4.2015 & 17.4.2015) mukaan uuden asetuksen tarkoituksena ”on yk-

sinkertaistaa ja helpottaa yrittäjän tiedonsaantia koskien sitä, mitä tiedonantovelvollisuuk-

sia hänellä on tilinpäätöksen suhteen”. Asetus voidaan nähdä uhkana tilitoimiston liiketoi-

minnalle siten, että sääntelyn yksinkertaistamisen vuoksi osa asiakkaista saattaa kokea, 



 

 

28 

että tilitoimiston palvelut eivät ole enää tarpeellisia. Useilla tilitoimistoasiakkailla ei kuiten-

kaan ole syvempää ymmärrystä kaksinkertaisesta kirjanpidosta ja taselogiikasta. Moni 

yrittäjä näkee raportoinnin toteuttamisen itse riskialttiina, koska yrittäjille voi esimerkiksi 

olla epäselvää, mitkä erät ovat verotuksessa vähennyskelvottomia ja mitkä vähennyskel-

poisia. Muun muassa tämän vuoksi vaadittavien raporttien laatiminen on oletettavasti jat-

kossakin helpompi jättää tilitoimiston hoidettavaksi. 

 

Pienyrityksille ehdotetaan käytettäväksi lyhennettyä tuloslaskelma- ja tasekaavaa. Tulos-

laskelma ja tase eivät tule muuttumaan merkittävästi ja ainoana helpotuksena mainitaan 

pienyritysten mahdollisuus jättää pysyvien vastaavien muutoksien erittelyt kokonaan pois 

tilinpäätöksestä. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet on kuitenkin sisällytettävä liitetietoihin, 

mikäli ne sisältävät jotakin poikkeavaa. Liitetietojen osalta Suomessa otetaan käyttöön 

kahdeksan pakollisen kohdan lisäksi viisi liitetietokohtaa lisää. Pienyrityksen liitetietovaati-

mukset sekä tuloslaskelma- ja tasekaava löytyvät uudesta pien- ja mikroyrityksen tilinpää-

tössäännöstöasetuksesta.  

 

Haastateltavien mukaan ”kevennetty tilinpäätöksen sisältövaatimus pienyrityksille on hyvä 

asia, vaikka se ei todennäköisesti tule suoraan vaikuttamaan tilitoimistotyöhön ainakaan 

muuttuvien raja-arvojen kautta”. Kirjanpito-ohjelmatoimittajien tuloslaskelma- ja tasekaa-

vat ovat melko yhteneväisiä, joten haastateltavat kyseenalaistavat uusien kaavojen tuo-

mat helpotusvaikutukset tilitoimistotyöhön. Mikäli tilitoimistolla on asiakkaana myös keski-

kokoisyrityksiä, on raja-arvojen seurattavuuden kannalta helpompi käyttää samoja tulos-

laskelma- ja tasekaavoja myös pien- ja mikroyrityksille. Lisäksi samoilla toimialoilla toimi-

vien yritysten kannattavuusvertailu vaikeutuu, mikäli tuloskaava sitoutetaan yrityskokoon. 

Johdon mukaan ”erilaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen käyttö aiheuttaa läpinäkyvyy-

den heikentymistä sen paranemisen sijaan”. 

 

Mikroyrityksille annetaan erityishelpotuksia tilinpäätöksen raportoinnin osalta. Mikroyrityk-

sillä tuloslaskelma- ja tasekaava on sisällöltään suppeampi kuin pienyrityksillä. Mikroyri-

tyksille tulee muutoksen myötä ”suojasatamasäännös”, jonka mukaan oikean ja riittävän 

kuvan antamisen vaatimuksia ei voida soveltaa mikroyrityksiin. Liitetietovaatimukset ovat 

verotuksellisista syistä samat kuin pienyrityksellä, lukuun ottamatta sitä, että mikroyrityk-

siltä ei enää edellytetä käypään arvoon arvostamista. Mikroyhdistyksille- ja säätiöille an-

netaan erityishelpotuksien lisäksi mahdollisuus maksuperusteiseen tilinpäätökseen. Liite-

tietojen osalta yhdistyksen ja säätiön on kirjattava taseen myyntisaamiset ja ostovelat, jos 

ne ovat olennaisia. Myös vaihto-omaisuuden muutokset, pysyvien vastaavien ja vieraan 

pääoman korkojen sekä lomapalkkavarausten suoriteperusteiset määrät on merkittävä lii-

tetietoihin. 
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Tutkimuksen haastateltavien mukaan ”pien- ja mikrokokoluokkaan kuuluvien yritysten 

merkittävimmät muutokset tilitoimistotyön kannalta tulevat pysyvien vastaavien erittelyvaa-

timuksien poisjäämisestä”. Tämä tulee koskemaan heidän mukaansa erityisesti ”yhden 

miehen sijoitusyhtiöitä sekä pieniä yhdistyksiä ja säätiöitä, joilla saattaa koostaan huoli-

matta olla varsin laaja kirjo pysyvien vastaavien sijoituksia” toteaa, toinen haastateltava. 

Toinen merkittävä muutos on, että mikroyritysten suojasatamasäännös saattaa vaikeuttaa 

sidosryhmien mahdollisuuksia saada tietoa mikroyrityksen varallisuustilanteesta. 

 

Liikkeenharjoittajille tulee mahdolliseksi maksuperusteinen kirjanpito ammatinharjoittajien 

tapaan. Liikkeen- ja ammatinharjoittajilta ei tulla vaatimaan erillistä tilinpäätöstä, vaikka 

verottaja vaatii erillisen raportin maksuperusteisista eristä verotusta varten. Työryhmän 

loppuraportissa ei käynyt ilmi, noudattaako liikkeen- ja ammatinharjoittaja yrityskokoluok-

kamäärittelyä vai voiko yritys päättää raportointimallin itse, mikäli hän haluaa laatia tilin-

päätöksen vapaaehtoisesti. 

 

Tilirexin haastateltava johto arvioi, että ”verottajan ja varsinkin rahoittajien vaatimukset ti-

linpäätösasiakirjojen toimittamisesta eivät ehdi muuttua samassa aikataulussa kuin kirjan-

pitolaki”. Tämä tarkoittaisi, että tilinpäätösdokumentteja tullaan lakiuudistuksesta huoli-

matta laatimaan vielä jonkin aikaa vanhojen säännösten mukaisina. Haastateltavat arvioi-

vat myös, että useat asiakkaat itse haluavat, että tilinpäätösasiakirjat laaditaan vanhan ta-

van mukaisesti. Liikkeenharjoittajien maksuperusteisen tilinpäätöksen erien erittely vero-

tusta varten johtanee myös osaltaan siihen, että ”vanhan sääntelyn mukaisia tilinpäätös-

asiakirjoja tullaan tilitoimistossa edelleen laatimaan”, toteaa toinen haastateltavista. 

 

6.2.2 Muutoksia kohdetilitoimiston työnjakoon 

Uuden tilinpäätöslain tarkoituksena on kehittää taloushallinnon automatisointia. Kirjanpitä-

jien tulee yhä kokonaisvaltaisemmin hallita taloushallinto-ohjelmistoja ja kehittää jatkuvasti 

ammattiosaamistaan. Työtehtävien jakautuminen tilitoimistoissa on painottumassa vastuu-

alueisiin, jolloin työtehtävät jaetaan työntekijöiden osaamistason ja soveltuvuuden mu-

kaan. Kirjanpitäjä voi erikoistua esimerkiksi viranomaisraportointiin, palkkahallintoon, ta-

louskonsultointiin tai osto- ja myyntitapahtumiin. 

 

Myös Tilirexissä on osittain siirrytty työtehtävien hajauttamiseen. Haastateltavien mukaan 

”Tilirexissä on luovuttu vähitellen siitä, että yksi työntekijä hoitaa kaikki yhteen asiakassuh-

teeseen liittyvät tehtävät”. Työtehtävien hajauttaminen on tullut Tilirexissä ajankohtaiseksi 
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sähköisten taloushallintotoimintojen käyttöönoton myötä. Tämän vuoksi on nähty järke-

vänä keskittää esimerkiksi laskujen maksatus ja ostolaskujen kierrätys sekä sähköinen 

myyntilaskutus joillekin työntekijöille. Haastateltavat toteavat, että ”tällainen keskittäminen 

on, jos se toteutetaan hyvin, omiaan lisäämään tehokkuutta ja siten kustannussäästöjä.” 

Työnjaon hajauttamisen vuoksi tarvitaan myös varamiesjärjestelmä, jotta esimerkiksi yh-

den työntekijän äkillinen poissaolo ei aiheuta sekaannusta ja virheitä. Tähän Tilirex pyrkii 

varautumaan koulutuksilla ja jakamalla informaatiota sisäisesti. 

 

Pienten ja keskisuurten tilitoimistojen etu suuriin tilitoimistotaloihin verrattuna on niiden 

kyky reagoida nopeasti muutoksiin ja asiakkaiden vaatimuksiin. Tämä hyöty voidaan Tili-

rexin haastateltavien mukaan menettää, jollei ”tehokkuuden kasvua ja työnjaon uudista-

mista osata toteuttaa hallitusti”. Tilitoimistossa on varmistettava, että oman vastuualu-

eensa lisäksi jokaisella kirjanpitäjällä on hallussaan riittävät perustaidot muiltakin talous-

hallinnon osa-alueilta. ”Pakottavia muutoksia Tilirexin työnjakoon uusi laki ei todennäköi-

sesti aiheuta, mutta automatisaation kehitys saattaa tuoda uusia erikoistumismahdolli-

suuksia”, toteavat molemmat haastateltavat. 

 

6.2.3 Muutoksia kohdetilitoimiston toimintatapoihin 

Uusi kirjanpitolaki tuo mukanaan muutoksia erityisesti pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösra-

portointiin. Tilitoimiston kannalta työn määrää tulee vähentämään pienyrityksen vapautta-

minen konsernitilinpäätöksien laatimisesta. Tilirexin johdon mukaan myös ”kirjausperuste-

vaatimusten muutokset tilinpäätöksessä voivat joissain tapauksissa vähentää tehtävän 

työn määrää”. Toisaalta he olivat samaa mieltä siitä, että vapaaehtoiset jaksotukset saat-

tavat olla jopa helppotöisempiä kuin vastaavien liitetietojen laatiminen jälkikäteen. Tilirexin 

johdon mielestä helpotusta voi tuoda maksuperusteisuus niillä yrityksillä, joiden maksut 

hoidetaan tilitoimiston kautta: ”Kun arvonlisävero tilitetään suorituksen saapumisajankoh-

dan mukaan, suurin osa tästä johtuvasta likviditeetin jatkuvasta seurantatarpeesta jää 

pois”, toteaa toinen haastateltavista. 

 

Haastateltavat kertovat, että he näkevät lainmuutosten mahdollisesti jopa hankaloittavan 

tilitoimistoasiakkaiden toimintaa. Heidän mukaansa ”tuleva uusi laki selkeine toimintaoh-

jeineen palvelee lähinnä niitä pieniä yrittäjiä, jotka hoitavat oman kirjapitonsa itse”. Laki-

esityksessä korostetaan kirjanpitovelvollisen vastuuta. Voidaan kysyä, kuinka paljon pe-

rehtyneisyyttä lain tuomiin muutoksiin esimerkiksi mikroyrityksen yrittäjältä voidaan koh-

tuudella edellyttää. Haastateltavien mielestä vastuujaottelua tulisi laissa selventää siten, 

että ”eräiden informointikriteerien täyttyessä tilitoimiston vastuuta tulisi voida rajata, vaikka 

asiakasyrittäjä olisikin pien- tai mikroyrittäjä”. 
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Tilirexin haastateltavien mukaan uuden lain käytännön vaikutuksia ei osata vielä arvioida 

kovinkaan laajasti. Uutta lakia ruvetaan soveltamaan 1.1.2016 ja sen jälkeen alkavilla tili-

kausilla, joten ensimmäiset vaikutukset tulevat ajankohtaisiksi vuoden 2017 alussa. Toi-

nen haastateltava toteaa, että ”tilitoimistot tulevat pitkälti toimimaan kirjanpito-ohjelmisto-

talojen toteuttaminen muutoksien varassa, koska ohjelmistotalot tulevat tekemään päätök-

set siitä, millaisia tuloslaskelma- ja tasekaavoja käytetään”. Luonnollisesti ohjelmistotalot 

tulevat toimimaan varsinkin suurimpien asiakastilitoimistojen kanssa yhteistyössä rapor-

tointikaavoja luotaessa. Kuitenkin lienee selvää, että pienimmät toimistot joutuvat mukau-

tumaan palveluntarjoajien päätöksiin ilman merkittävää mahdollisuutta vaikuttaa käytettä-

viin kaavoihin. Haastateltavien mukaan selkeintä olisi, että kaikkiin yrityksiin sovelletaan 

samoja kaavoja. Tällä hetkellä tiedossa on ”odottelua”, koska vielä ei varmuudella tiedetä, 

mitä muutoksia tulee tapahtumaan. Koulutukset ja muut viranomaistahojen antamat ohjeet 

tulevat varmasti selkeyttämään tilitoimistojen toimintaa muutosvaiheessa. 

 

6.2.4 Muutosvaikutuksia sähköiseen taloushallintoon 

Uusi kirjanpitolaki tuo mukanaan muutoksia tietotekniikkasovelluksiin. Uusi laki vaatii, että 

liitetietojen perustana olevat laskelmat ja asiakirjat tulee säilyttää tositteiden kaltaisina lii-

tetietotositteina. Paperimuotoinen tasekirja poistuu kokonaan ja se korvataan sähköisellä 

luettelolla kirjanpidosta ja aineistosta. Asiakirjojen säilytys ja arkistointi tulee järjestää asi-

anmukaisesti, jotta aineiston tarkastelu on mahdollista myös tilikauden jälkeen. Uusi laki 

antaa mahdollisuuden toimia täysin paperittomasti ja digitaalisesti. 

 

Tietotekniikan välineiden täysimittainen hyödyntäminen parantaa kirjanpitovelvollisen ja 

viranomaisten välistä sähköistä tiedonsiirtoa. Vaatimuksena on, että kaikkia asiakirjoja on 

pystyttävä tarkastelemaan Suomesta käsin ilman viivettä. Tavoitteena on, että viranomais-

tahot kehittävät järjestelmänsä mahdollisimman yksinkertaisiksi ja monitahoisiksi. Tätä 

varten on suunniteltu viranomaisten yhteistä tilinpäätösrekisteriä, jotta tilinpäätöksen asia-

kirjat tulee lähettää ainoastaan yhden kerran, yhteen paikkaan. 

 

Haastateltavien mukaan ”lakiehdotuksen periaate teknologianeutraalista sääntelystä on 

positiivinen asia, mutta Suomessa sovelletaan jo melko laajamittaisesti digitalisaatiota ta-

loushallinnon toiminnoissa”. Heidän mielestään useat asiakkaat, joilla on mahdollisuus 

sähköiseen taloushallintoon, ovat sen jo ottaneet käyttöön. Tältä osin uuden lain ei siis 

katsota aiheuttavan välittömiä muutoksia kohdetilitoimiston työhön. Sähköisten asiakirjo-

jen arkistointiin he näkevät digitalisuuden muutoksien vaikuttavan seuraavasti: ”Raporttien 

säilyttäminen sähköisessä yhteisarkistossa (esimerkiksi Tyvi) ei mahdollisesti enää riitä, 
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vaan raportit tulee arkistoida sähköisesti myös asiakaskohtaisiin kansioihin entistä johdon-

mukaisemmin”. Johdonmukaisuuden lisäämisen ei katsota aiheuttavan lisätyötä, vaan toi-

mintamallien muuttamista. Haastateltavat kannattavat Verohallinnon esitystä siitä, että ta-

loushallinnon sähköisten järjestelmien käyttöönotto velvoitetaan mahdollisimman pitkälle 

itse laissa. Tilirexin kannalta lakivelvoitteesta hyödytään, koska tällöin ”vanhankantaisim-

pia ja internet -tunnistautumiseen negatiivisimminkaan suhtautuvia asiakkaita ei tarvitsisi 

vakuutella esimerkiksi Katso-valtuutuksen hyödyistä”, toteaa toinen haastateltavista. 

Haastateltavat arvioivat, että ”viranomaistahojen järjestelmien kehitys ei välttämättä val-

mistu samaan aikaan tilinpäätösdirektiivin soveltamisajankohdan kanssa”. 

 

Tilirexin haastateltava johto arvelee, että ”digitalisoitumisen kehityksen vuoksi ohjelmisto-

kustannukset lisääntyvät”. Tilitoimiston laskutettavista asiakkaista moni on tottunut van-

hankantaiseen materiaalin toimitustapaan ja kirjanpidon raportointiin, jossa laskutus ta-

pahtuu tuntiperusteisesti. Heidän mukaansa ”laskutus tulee yhä enemmän perustumaan 

tapahtumiin, raportteihin tai kiinteään hintaan”. Tulevaisuudessa on tärkeää osata hinnoi-

tella konsultointi- ja muut asiantuntijapalvelut oikein, jotta tilitoimiston toiminta pystytään 

pitämään kannattavana. Haastateltavien mielestä tällä hetkellä eletään sopeutumisvai-

heessa, jonka aikana valmistellaan irtautumista vanhoista toimintatavoista ja siirrytään 

yhä enemmän tulevaisuuden palveluvaatimuksien tasolle. 

 

6.2.5 Uuden lain vaikutuksia kohdeyrityksen toimintaan 

Tutkimuksen pääongelma käsittelee uuden kirjanpitolain vaikutuksia Tilirexin toimintaan. 

Edellisissä alaluvuissa esitettyjen alaongelmien avulla voidaan koota yhteenveto, jossa 

käydään läpi uuden lain mahdollisia vaikutuksia. Seuraavalla sivulla esitetty taulukko ku-

vaa lyhyesti lain mahdollisia vaikutuksia: 
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Taulukko 3. Uuden lain vaikutuksia kohdeyrityksen toimintaan 

 

 

 

6.2.6 Tutkimuksen tuotos kohdeyritykselle 

Tutkimuksen yhteydessä kohdeyritykselle on laadittu tiivistelmä, jossa on lyhyesti esitetty 

lainvalmistelun päälinjaukset ja merkittävimmät toimintavaikutukset. Tiivistelmä on rajattu 

palvelemaan Tilirexin toimintaympäristöä ja sen tarkoituksena on valmistella Tilirexin hen-

kilökuntaa muutostarpeisiin ja esitellä, mitä muutostoimenpiteitä uusi laki tulee mahdolli-

sesti aiheuttamaan. Tiivistelmän halutaan palvelevan kohdeyritystä parhaalla mahdolli-

sella tavalla, joten siihen on sisällytetty lyhyesti lainvalmistelun päälinjaukset, muut tilitoi-

miston toimintaan vaikuttavat toimenpide-ehdotukset sekä pien- ja mikroyrityksen tuloslas-

kelma- ja tasekaavat. Tiivistelmä noudattaa samanlaista rakennekaavaa kuin tämä opin-

näytetyö. 
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Tiivistelmä on nimetty ”Uusi tilinpäätösdirektiivi tuo muutoksia kirjanpitolakiin”, koska mo-

nissa talousalan julkaisuissa puhutaan uudesta kirjanpitolaista, esimerkiksi Tilisanomissa 

”Uusi KPL” (Hirsimäki 2015, 20–21). Saman termistön käyttäminen auttaa Tilirexin henki-

lökuntaa seuraamaan jatkossakin saman aihealueen uutisia. Tiivistelmä on pituudeltaan 

seitsemän sivua ja on esitetty opinnäytetyön liitteenä (liite 3). 
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7 Tutkimustulosten arviointi 

Tutkimustulokset arvioidaan klusteroimalla aineistoa, minkä tarkoituksena on liittää aineis-

ton osioita toisiinsa. Työn tarkoituksena on ollut tehdä päätelmiä lainvalmistelun ja tilitoi-

miston toimintatapojen pohjalta, mihin teoriasidonnainen analyysi soveltuu parhaiten, 

koska analyysit ja päätelmät ovat muodostuneet työn edetessä. Teoria ei täysin sido ana-

lyysia, vaikka ohjaileekin pakottavien lakiehdotuksien vuoksi sen sisältöä. Pohdinnan 

avulla muodostetaan kehitys- ja jatkotutkimusehdotuksia. Pääluvun lopussa arvioidaan 

tutkimuksen uskottavuutta ja siirrettävyyttä sekä opiskelijan omaa oppimista koko opin-

näytetyöprosessin ajalta. 

 

7.1 Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena on esittää toimintamuutosehdotuksia lainvalmistelun ja tilitoi-

miston toimintatapojen pohjalta sekä kasvattaa opinnäytetyön laatijan osaamista ja asian-

tuntijuutta. Työssä haluttiin löytää ratkaisut esitettyihin tutkimusongelmiin, joiden avulla 

saatiin ratkaisu pääongelmaan; mitä vaikutuksia lainvalmistelulla on kohdetilitoimiston toi-

mintaan. Pohdinnassa edetään tutkimusongelma kerrallaan ja lopuksi yhteenvedossa tar-

kastellaan pääongelman ratkaisua. 

 

Tuloksien tarkastelussa kommentoidaan työn keskeisiä tuloksia. Tuloksia verrataan tieto-

perustaan ja haastattelujen vastauksiin. Työn aihetta ei ole vielä tutkittu kovin laajasti, jo-

ten pohdinnassa on jouduttu turvautumaan osittain olettamuksiin ja ennusteisiin. Tulok-

sien tarkastelu on kuitenkin haluttu pitää uskottavana, joten omien olettamuksien esille 

tuonti on tehty teoriaan ja haastatteluihin nojautuen. 

 

7.1.1 Pohdintaa tutkimusongelmista ja tuotoksesta 

Ensimmäisen alaongelman kautta koetetaan ratkaista, kuinka pien- ja mikroyritysten tilin-

päätösraportointi muuttuu. Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösraportointia on uuden tilin-

päätösdirektiivin myötä tarkoitus helpottaa. Lakirakenteen muutoksella kirjanpitolaista pyri-

tään muovaamaan selkeä ja yksinkertainen. Pien- ja mikroyritykset saavat oman asetuk-

sen, jonka tarkoituksena on toimia ohjeena pienyrittäjälle tilinpäätöksen laadinnassa. Mi-

ten työryhmä on onnistunut tässä? Kaiken kaikkiaan, haastatteluiden ja lausuntojen pe-

rusteella pienyrityksen byrokratian vähentäminen nähtiin hyvänä asiana. Muuttuvat yritys-

kokokriteerit tuovat mukanaan uudet yrityskoot: suur-, keskikokois-, pien- ja mikroyrityk-

set. Yrityskokojen muuttaminen on kohdannut kritiikkiä, koska sen katsotaan jopa lisäävän 

byrokratiaa. Pien- ja mikroyritysten rajoja tulee seurata tarkemmin ja samoilla toimialoilla 

toimivien, mutta eri kokoluokkaan kuuluvien yritysten toiminnan vertaileminen vaikeutuu. 
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Pienyritysten lyhennetty tuloslaskelma- ja tasekaava ei tule eroamaan nykyisen kirjanpito-

lain mukaisista kaavoista juurikaan. Poikkeuksena pysyvien vastaavien erittely voidaan 

kuitenkin jättää laatimatta, mutta liitetietoihin on sisällytettävä arvostus- ja jaksotusperiaat-

teet, mikäli ne ovat oleellisia. Mikroyrityksille on annettu erityishelpotuksia tilinpäätöksen 

raportointiin, minkä vuoksi oikean ja riittävän kuvan antamisen vaatimuksia ei voida enää 

soveltaa tämän kokoluokan yrityksiin. Mikroyritysten lyhennetyt tuloslaskelma- ja tasekaa-

vat ovat suppeammat kuin pienyrityksellä. Liitetietovaatimukset ovat käypään arvoon ar-

vostamisen poistumista lukuun ottamatta samat. Pien- ja mikroyritysten tuloslaskelma- ja 

tasekaavan helpotuksia ei nähdä hyötynä tilitoimiston kannalta. Kirjanpito-ohjelmistoissa 

tuloslaskelma- ja tasekaavat noudattavat yleensä samaa linjaa. Todennäköisesti lakiehdo-

tuksen voimaantulon jälkeen kirjanpito-ohjelmistotalot tulevat tarjoamaan yhteneviä tulos-

laskelma- ja tasekaavoja pien- ja mikroyrityksille. Siten myös toimialavertailu olisi helpom-

paa ja mikroyritysten talous läpinäkyvämpää. Uuden lakiehdotuksen yhtenä tarkoituksena 

on, että tilinpäätösinformaatio laaditaan vastaanottajan näkökulmasta. Mikäli taselä-

pinäkyyttä heikennetään näin merkittävästi, kuinka sidosryhmät saavat riittävän kuvan 

pien- ja mikroyrityksen todellisesta varallisuustilanteesta? Monet tahot, esimerkiksi rahoi-

tuslaitokset, vaativat yrityksiltä yksityiskohtaisia taloustietoja. Saattaa siis olla, että tässä-

kin suhteessa päädytään noudattamaan vanhoja tapoja. 

 

Uusi tilinpäätösdirektiivi sallii liikkeenharjoittajille maksuperusteisen kirjanpidon ammatin-

harjoittajien tapaan. Liikkeen- ja ammatinharjoittajilta ei myöskään vaadita erillistä tilinpää-

töstä, vaan he laativat raportin maksuperusteisista eristä verotusta varten. Liikkeenharjoit-

tajia koskevat ehdotukset eivät ole mielestäni helpottavia, koska he joutuvat kuitenkin laa-

timaan verotusta varten raportin, jossa esitetään samat tiedot kuin aiemmin. Uudesta 

laista ei myöskään käy ilmi, mitä tilinpäätösmallia liikkeen- ja ammatinharjoittajat noudatta-

vat, mikäli he haluavat tehdä tilinpäätöksen. Lisäksi voi olla toiminimiä, jotka ovat kooltaan 

pienyrityksiä; saavatko hekin tehdä maksuperusteisen kirjanpidon ja jättää tilinpäätöksen 

laatimatta? Tilitoimistossa tullaan todennäköisesti ainakin alkuvaiheessa laatimaan liik-

keenharjoittajallekin tilinpäätösasiakirjat kuten aiemminkin, vaihtoehtoisesti esitettävien 

maksuperusteisten erien erittelyn vuoksi. Samaa toimintamallia tullaan todennäköisesti 

noudattamaan myös mikroyhdistysten- ja säätiöiden maksuperusteisissa tilinpäätöksissä, 

koska on yksinkertaisempaa laatia tilinpäätösasiakirjat vanhan tavan mukaisesti. Tämä on 

mielestäni selkein toimintatapa, jolla varmistetaan tietojen riittävyys verotukseen. Lainval-

misteluun tarvitaan tarkennuksia liikkeenharjoittajien tilinpäätösraportointiohjeisiin, koska 

muutoin mielestäni liikkeenharjoittajien hallinnollisen taakan keventämisen tarkoitus ei tule 

toteutumaan. 
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Toisen alaongelman avulla koetetaan ratkaista, kuinka tilitoimiston työnjako muuttuu. Uu-

della lainvalmistelulla ei katsota olevan suoranaisia vaikutuksia tilitoimiston työnjakoon, 

vaikka se mahdollistaakin täysin digitaalisen ja paperittoman taloushallinnon. Työnjako tili-

toimistossa eriytyy tällä hetkellä jatkuvasti jo muutoinkin sähköistymisen ja digitalisaation 

vuoksi. Tilirexin johdon mukaan työtehtävien hajauttaminen luo uusia erikoistumismahdol-

lisuuksia tilitoimistoille. Johdonmukaisuutta tilitoimiston työhön tuovat selkeät ja yhdenmu-

kaiset työtavat. 

 

Kolmannessa alaongelmassa käsitellään, mitkä ovat lainvalmistelun vaikutukset sähköi-

seen taloushallintoon. Uusi laki mahdollistaa tietotekniikan täysimittaisen hyödyntämisen. 

Sen tarkoituksena on tehostaa kirjanpitovelvollisen ja viranomaisten välistä sähköistä tie-

donsiirtoa. Tavoitteena on kehittää viranomaistahojen järjestelmiä mahdollisimman yksin-

kertaisiksi ja monitahoisiksi, mistä esimerkkinä on suunnitteilla oleva tilinpäätösrekisteri. 

Tämän kaltaiset helpotukset ovat tärkeitä ja selkeyttävät myös tilitoimiston toimintaa tilin-

päätöksien osalta. On kuitenkin epäselvää, koska nämä suunnitelmat voidaan täysimää-

räisinä toteuttaa. Tilirexin johdon mielestä velvoite sähköisten taloushallinnon käyttöönot-

tamisesta tulisi kirjata suoraan uuteen lakiin, mikä helpottaisi esimerkiksi asiakkaiden va-

kuuttamista esimerkiksi Katso-valtuutuksen hyödyistä sekä mahdollistaisi tilinpäätösrekis-

terin täysimittaisen hyödyntämisen. Tämä on mielestäni tärkeää, koska nimenomaan 

näillä välineillä tilitoimiston toiminta pystytään pitämään johdonmukaisena ja tehokkaana. 

Mielestäni on tärkeää, ettei uusi laki ole esteenä sähköistymiselle ja digitalisaatiolle, koska 

näillä toimialueilla kehitysvauhti on nopeaa. Sähköisten välineiden kehittäminen on mie-

lestäni tärkeää, koska siten myös tietoturva-asiat pysyvät ajan tasalla ja arkaluontoisten 

tietojen käsitteleminen verkossa on turvallista. 

 

Neljännessä alaongelmassa koetetaan ratkaista, kuinka tilitoimisto joutuu muuttamaan toi-

mintatapojaan. Tilitoimistolle asetus voidaan nähdä haastatteluiden mukaan myös uhkana 

mahdollisten asiakasmenetysten muodossa, mutta vielä monelle pienelle yrittäjälle kirjan-

pidon tekniset toimet ja käytännön toteutus ovat liian isoja haasteita itse hoidettavaksi. 

Haastattelussa Tilirexin johto arvioi, että nykyiset tilitoimistoasiakkaat eivät tulisi luopu-

maan tilitoimistopalveluista, vaikka kirjanpitolainsäädäntöä helpotetaankin. Mielestäni 

tämä tulos ei olisi kovin yllättävä, sillä periaatteessa laissa oleva kirjanpidon termistö ja 

tulkinta pysyy samana. Tilinpäätöksen laatijalla tulee mielestäni olla ymmärrys tilinpäätök-

sen laatimisen periaatteista ja siitä, mitkä tilinpäätöstoimet vaikuttavat oikean ja riittävän 

taloudellisen kuvan antamiseen. Mikäli pienyrittäjien hallinnollista taakkaa halutaan vähen-

tää, olisi mielestäni käytännöllisempää laatia heitä varten opas tai ohjekirja, jossa olisi sel-

kokielisesti koko pienyrityksen tilinpäätösraportointiin liittyvät toiminnot. Kirjanpitäjän kan-
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nalta merkittävää on tasekirjan poistuminen. Tasekirjan asemesta kirjanpidosta ja aineis-

tosta tullaan laatimaan luettelo, joka voi olla täysin sähköisessä muodossa. Tämä muutos 

edellyttää sähköisten arkistointimenetelmien kehittämistä niin tilitoimistokohtaisesti kuin 

viranomaistahojenkin osalta. 

 

7.1.2 Pohdinnan yhteenveto 

Tutkimuksen pääongelma käsittää, mitä vaikutuksia uudella kirjanpitolailla on kohdetilitoi-

miston toimintaan. Yhteenvetona alaongelmista voidaan todeta, että tilitoimiston toiminnan 

kannalta uusi laki tuo yhtäältä helpotuksia ja toisaalta lisätyötä. Helpotusta voivat Tilirexin 

johdon mielestä tuoda kirjausperustevaatimusten muutokset tilinpäätöksessä, koska ne 

vähentävät tehtävän työn määrää. Lisätyötä tuonevat liitetietovaatimukset esimerkiksi 

maksuperusteisessa tilinpäätöksessä, koska vaadittavat jaksotukset saattaisi olla liitetie-

toja yksinkertaisempaa toteuttaa. Lainvalmistelussa korostetaan myös yrittäjän vastuun 

lisäämistä, mikä tilitoimiston kannalta saattaa aiheuttaa hankaluuksia vastuunrajauskysy-

myksissä. Mielestäni Tilirexin johdon esittämä kysymys vastuunjaosta edellyttäisi tarken-

nusta työryhmältä. 

 

Tutkimuksen perusteella uudella kirjanpitolailla ei olisi välittömiä vaikutuksia kohdetilitoi-

miston toimintaan eikä sen käytännön vaikutuksia osata vielä arvioida kovin hyvin. Tutki-

mustuloksissa kuvattu ”Taulukko 3.” kuvaa tiivistettynä muutoksia ja ehdotettuja toiminta-

muutoksia. Uuden lain mukanaan tuomat muutokset tulevat konkreettisiksi vasta vuoden 

2017 alussa, joten tilitoimistolla on aikaa valmistautua muutoksiin. On tärkeää, että avoi-

miin kysymyksiin saadaan tarkennus, sillä muutoin helpotukset voivat muuttua hankaluuk-

siksi. Tällä hetkellä odotellaan lain lopullista rakennetta sekä muiden tahojen, esimerkiksi 

ohjelmistotalojen ja Verohallinnon tarkempia ohjeistuksia.  

 

7.2 Kehitys- ja jatkotutkimusehdotukset 

Pohdinnassa nousi esille uuden tilinpäätösdirektiivin päätarkoituksen, pienten yritysten 

hallinnollisen taakan keventämisen, toteutuminen todellisuudessa. Uusi asetus koskien 

pien- ja mikroyritysten tilinpäätössäännöstöjä selkeyttää lakirakennetta ja helpottaa pien-

yrittäjiä löytämään vaadittavan tilinpäätösinformaation. Useimmat pienyrittäjät eivät kuiten-

kaan ole taloushallinnon moniosaajia eivätkä siten hallitse lakipykälien soveltamista. 

Oman kokemukseni mukaan pienyrittäjät kaipaavat yksinkertaisia ja selkokielisiä ohjeita, 

jotka käytännönläheisesti auttavat heitä toimimaan oikein. Monelle pienyrittäjälle näin mit-

tava lakiuudistus voi tuottaa pikemminkin päänvaivaa kuin helpotusta. Mielestäni julkishal-

linnon tulisi laatia selkokieliset ohjekirjat tilinpäätösinformaatiosta pien- ja mikroyrityksille 

sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajille. 
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Uuden kirjanpitolain tuomista muutoksista tiedottaminen jäänee useimmiten tilitoimiston 

tehtäväksi. Monet tilitoimiston asiakkaat saattavat olettaa, että tilitoimisto hoitaa muutos-

toimenpiteet heidän puolestaan, eivätkä tiedosta, että vastuu on todellisuudessa kirjanpi-

tovelvollisella – eli yrittäjällä. Tilitoimiston kannattaisi harkita informaatiotiedotteen jaka-

mista asiakkaille, jotta myös vastuunjaon merkitystä voidaan korostaa. 

 

Lain muutos vaikuttanee tietoteknisiin toimintoihin automatisoinnin ja sähköisen raportoin-

nin mahdollisuuksien lisääntymisen kautta. Kohdetilitoimiston on tärkeää ottaa ajoissa sel-

vää, tarvitaanko mahdollisesti uusia järjestelmiä, lisenssejä tai vastaavia, jotta henkilöstöä 

ja asiakkaita voidaan ohjeistaa ajoissa. Tilirexin johto tai joku muu asiaan valtuutettu hen-

kilö voisi mielestäni laatia esimerkiksi lyhyen toimintasuunnitelman, josta käy ilmi tarvitta-

vientoimenpiteiden sisältö, toimeenpanotapa ja aikataulu. 

 
7.3 Tutkimuksen uskottavuus ja siirrettävyys 

Tutkimuksen tietoperusta on kerätty eettistä menettelytapaa noudattaen, jotta työ noudat-

taisi hyvää tieteellistä käytäntöä. Tämän osoittaa lähdeviittausten merkitseminen ja objek-

tiivisuus teoriaosuuden viittauksissa. Työ on toteutettu lyhyellä aikavälillä, joten työn tutki-

mus on tästä syystä rajattu kohdetilitoimiston tarpeiden mukaiseen tarkoitukseen. Tutki-

muksen tuloksien merkittävyyttä heikentää lainvalmistelun keskeneräisyys, mistä huoli-

matta työstä pyrittiin rakentamaan eheä kokonaisuus. 

 

Lainvalmistelun keskeneräisyys sekä tutkimuksen rajaaminen kohdeyritykseen hieman 

heikentävät tutkimuksen uskottavuutta ja yleistettävyyttä. Tutkimuksen aihe valittiin, koska 

sitä ei ole vielä kohdeyrityksen kannalta tutkittu. Kohdetilitoimiston kannalta tutkimus voi-

daan nähdä uskottavana, koska tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset perustuvat kohde-

tilitoimiston toimintaan ja johdon näkemyksiin. Tutkimuksen haastattelut olivat riittäviä ja 

totuudenmukaisia, koska tutkimus nimenomaan koski Tilirexin toimintaa. Tutkimuksen siir-

rettävyyttä voidaan pitää mahdollisena, mikäli tutkimusta hyödyntävä tilitoimisto on toimin-

taympäristöltään ja -tavoiltaan samankaltainen kuin Tilirex. Tutkimuksen johtopäätökset 

ovat hyvin yleistettävissä, joten tutkimuksen tulokset eivät ole täysin sidottuna tämän tutki-

muksen kohdeyritykseen.  

 

7.4 Oman oppimisen arviointi 

Opinnäytetyöprosessin läpikäyminen kolmessa kuukaudessa on sisältänyt paljon erilaisia 

vaiheita. Koko prosessin alussa oli hieman vaikeaa hahmottaa, miten ja mistä pitää aloit-
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taa. Osallistuminen opinnäytetyöleirille ja myöhemmin opinnäytetyösuunnitelman tekemi-

nen auttoivat jäsentelemään aihetta ja siihen vaadittavan taustatyön tekemistä. Sain oh-

jaajaltani hyviä vinkkejä, joiden avulla suunnitelman tekeminen helpottui merkittävästi. It-

selleni työn kannalta tärkeitä seikkoja olivat tutkimusongelmien jäsentely, aikataulutus ja 

sisällysluettelon laatiminen. Tutkimusongelmien jäsentely auttoi pysymään koko prosessin 

ajan ”aiheessa” ja sen avulla olen myös laatinut tutkimuksen haastattelut. Aikataulutus oli 

tärkeää, jotta pystyin seuraamaan omaa etenemistäni. Aikatauluissa pysyminen oli suuri 

haaste ja alkuun jäin jälkeen muutaman viikon, mikä loppuvaiheessa kostautui stressaa-

vana loppukirinä. Syy kiireeseen oli huono valmistautuminen siihen, että hyvän tekstin kir-

joittaminen vie paljon aikaa. Sisällysluettelon laatiminen auttoi työn rakenteen hahmotta-

misessa ja aikataulutuksen laatimisessa. Rakenteen avulla pystyin jäsentelemään, mitä 

piti olla tehtynä mihinkin mennessä. Työn edetessä viikkoaikataulu muuttui joustavam-

maksi: Tärkeintä oli pysyä laskuissa siitä, kuinka monta sivua minäkin päivänä täytyy 

tehdä, jotta työ valmistuu aikataulun mukaisesti. Valmistuminen Haaga-Heliasta ennen ke-

sää oli itselleni tärkeä tavoite, joka motivoi koko prosessia. 

 

Teoriaperustaa oli ajoittain hankalaa täysin ymmärtää, sillä lakipykälien tulkitseminen on 

ajoittain vaikeaa. Tulkitsemista hankaloitti myös kokemattomuus alan käytännöistä ja pro-

sesseista. Koin erittäin hankalaksi tutkimuksen rakennekaavojen soveltamisen omaan tut-

kimukseeni, koska työni ei täysin noudattanut perinteisen tutkielman rakennetta. Onneksi 

rakenneongelma selkiytyi opinnäytetyöprosessin edetessä ja työstä saatiin ehjä koko-

naisuus. Mielestäni kehityin ammatillisesti koko tutkimusprosessin ajan. Pääsin perehty-

mään asiakokonaisuuteen, joka tulee koskemaan kaikkia kirjanpitovelvollisia. Työskente-

len itse kohdeyrityksessä, joten johtajien haastattelut antoivat paljon hyviä näkökulmia ja 

opin uusia asioita Tilirexin toimintaperiaatteista. Tutkimuksen aiheen kannalta sain paljon 

uutta tietoa muuttuvasta kirjanpitolaista ja uuden lain mahdollisista vaikutuksista tilitoimis-

ton toimintaan. Opinnäytetyöprosessin kannalta opin paljon laadullisen tutkimuksen mene-

telmistä ja projektinhallinnan tärkeydestä. Suurin osa kirjoittamisesta jäi viimeiselle kol-

melle viikolle, joten ajanhallinnan suhteen olisin voinut olla itseäni kohtaan ankarampi. Li-

säksi huomasin, että alussa tuotin tekstiä liian hitaasti ja turhan yksityiskohtaisesti. Tämän 

vuoksi jouduin työn loppuvaiheessa keskittymään enemmän tekstin tuottamiseen, jotta 

työni olisi varmasti valmistunut aikataulussa. Kirjoitusprosessin loppuun kasautui paljon 

tarkistettavaa ja korjattavaa, mikä on mielestäni hieman heikentänyt työn kieliopillista ra-

kennetta. Loppujen lopuksi koko opinnäytetyöprosessi on sujunut nopeasti ja hyvin. Oh-

jaajani ja Tilirexin johto ovat olleet suureksi avuksi työn toteuttamisessa ja laaduntarkistuk-

sessa. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opinnäytetyöraportointiohjeet tukivat osaltaan 

työn laadullisuutta. Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi on ollut opettavainen niin 

koulutuksellisella kuin ammatillisella tasollakin. 
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