
 

 

 

Kirjanpitäjän ja tilitoimiston rikos-
oikeudellinen vastuu 

Timo Liimatta 

2019 Laurea 



 

 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu 

 

 

 

  
 Timo Liimatta 

Liiketalouden koulutusohjelma 
 Opinnäytetyö 
 Huhtikuu, 2019 
  



 

 

 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
Liiketalouden koulutusohjelma 
Liiketalouden Tradenomi (AMK) 

Tiivistelmä 

 

Timo Liimatta Timo Liimatta 

Kirjanpitäjän ja tilitoimiston rikosoikeudellinen vastuu 

Vuosi 2019 Sivumäärä 38 
 

Työn tavoitteena oli selvittää kirjanpitäjän ja tilitoimiston vastuu kirjanpito ja verorikoksiin 

sekä rahanpesulain vaikutukset heidän työhönsä rikosoikeudellisesti. Tutkimuksen kysymyk-

senä oli Miten kirjanpitäjä ja tilitoimisto voi toiminnassaan syyllistyä kyseisiin rikoksiin ja 

millä toimilla voi ehkäistä syylliseksi joutumista. Työstä hyötyvät erityisesti taloushallinon pa-

rissa työskentelevät. 

Työn teoria osuudessa käsitellään kirjanpitoa, kirjanpitoa ohjaavaa lainsäädäntöä sekä erila-

keja, jotka ovat suorassa yhteydessä kirjanpidontekemiseen kuten verolainsäädäntö. Teoriaan 

sisältyy myös eri talousrikoksia käsittelevät osuudet, joissa avataan niitä seikkoja, joiden poh-

jalta kirjanpitäjiä on tuomittu tai voidaan tuomita. Talousrikoksien osalta työ on pohdiskeleva 

ja sisältää johtopäätöksiä jo itse teoriaosuudessa, koska se sinne luontevasti asettuu. Teoria 

perustuu lainsäädäntöön ja talousrikollisuutta käsittelevään kirjallisuuteen ja kirjoituksiin. 

Opinnäytetyön teoriasta voidaan päätellä, että kirjanpitäjien ja tilitoimistojen vastuu on to-

della laaja ja kasvanut tasaisesti vuosien varrella kiihtyvällä tahdilla ja tulee todennäköisesti 

kasvamaan jatkossakin. Tuloksista voidaan myös päätellä työn olevan hyvin riskien täyteistä 

jatkuvien lisävelvoitteiden syntymisen takia. Työn tuloksista käy ilmi millä keinoilla voidaan 

varautua rikosoikeudelliseen vastuuseen joutumista omaa toimintaa suunnittelemalla ja ke-

hittämällä. 

Työn tavoitteet saavutettiin hyvin ja työ tuotti hyödyllistä tietoa tiiviissä paketissa eri talous-

hallinnon alalla toimiville.  
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The aim of the thesis was to find out the responsibility of the accountant and the accounting 

firm from a criminal justice perspective. The question of the study was where the accountant 

and the accountancy office can be guilty of their actions and what action need be taken to 

prevent them from being guilty. Workers especially benefit from financial administration. 

The theory of work in the section deals with accounting, accounting legislation, and special 

laws that are directly related to accounting, such as tax law. The theory also includes sec-

tions on various financial crimes that open the facts on which accountants are convicted or 

sentenced. In the case of financial crimes, work is reflective and contains conclusions in the 

theory itself, because it naturally settles down. The theory is based on legislation and litera-

ture and writings on financial crime. 

It can be concluded from the theory of the thesis that the responsibility of accountants and 

accountants is wide and has grown steadily over the years at an accelerating pace and is 

likely to continue to grow. The results can also be used to conclude that the work is well-

filled with risks due to the continued imposition of additional obligations. The results of the 

work show what means can be used to prepare for and develop criminal activities. 

The goals of the work were well achieved, and the work provided useful information in a 

tight package for different financial administration. 

 

Keywords: Accountant, Accounting crime, Tax crime, Money laundering 



 

 

Sisällys 

1 Johdanto ................................................................................................ 7 

2 Kirjanpito ............................................................................................... 8 

2.1 Kirjanpitovelvollisuus ........................................................................ 9 

2.1.1 Oikeushenkilö ....................................................................... 10 

2.1.2 Luonnollinen henkilö ............................................................... 10 

2.1.3 Kirjanpitovelvollisten kokoluokat ................................................ 11 

2.2 Hyvä kirjanpitotapa ........................................................................ 11 

2.3 Liiketapahtumien kirjaaminen ja kirjanpitoaineisto .................................. 12 

2.3.1 Tosite ................................................................................. 13 

2.3.2 Kirjanpitoaineiston säilytys ja säilytysaika ..................................... 14 

2.4 Yleiset periaatteet tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa ..................... 15 

3 Kirjanpitorikokset ................................................................................... 20 

3.1 Vastuun kohdentaminen ................................................................... 21 

3.2 Kirjanpitorikos - tekotapa tunnusmerkit ................................................ 23 

3.3 Tuottamuksellinen kirjanpitorikos ....................................................... 26 

3.4 Törkeä kirjanpitorikos ..................................................................... 26 

3.5 Kirjanpito rikkomus ........................................................................ 27 

4 Veropetokset sekä työeläke- ja tapaturmavakuutuspetokset ................................. 27 

4.1 Veropetos ................................................................................... 28 

4.2 Törkeyden arviointi ........................................................................ 30 

4.3 Verorikkomus ............................................................................... 30 

4.4 Työeläke- ja tapaturmavakuutuspetokset .............................................. 30 

5 Rahanpesurikokset .................................................................................. 30 

5.1 Rahanpesu tilitoimiston näkökulmasta .................................................. 31 

5.2 Tietojen keruu asiakkaista ................................................................ 31 

6 Johtopäätökset ...................................................................................... 32 

6.1 Ohjeita käytännön työhön ................................................................ 32 

6.2 Talousrikokset .............................................................................. 33 

6.3 Rahanpesun valvonta ...................................................................... 33 

Lähteet ..................................................................................................... 35 

 



 
Työssä käytetyt lyhenteet 
 
 
 
AKYL Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 
AsOYL Asunto-osakeyhtiölaki 
AVL arvonlisäverolaki 
AVA valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta 
ALV arvonlisävero 
EVL elinkeinoverolaki 
FAS Finnish Accounting Standards 
HE Hallituksen esitys 
IFRS International Financian Reporting Standards 
ISA International Standard on Auditing 
Kila Kirjanpitolautakunta 
KPL Kirjanpitolaki 
KPA kirjanpitoasetus 
PMA asetus pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksestä esitettävistä tiedoista 
RL rikoslaki 
SäätiöL Säätiölaki 
TSL työsopimuslaki 
TTL tilintarkastuslaki 
OYL osakeyhtiölaki 
OKL osuuskuntalaki  



 7 
 

 

1 Johdanto 

Opinnäytetyön aiheena on kirjanpitäjien ja tilitoimiston rikosoikeudellinen vastuu. Aihe on rajattu 

siten että siinä tutkitaan lakejen vaikutuksia heidän vastuuhunsa, sekä toimintaan työssään ja mitä 

heidän tulee muistaa ottaa huomioon työtä tehdessään ja omaa toimintaansa suunnitellessaan.  

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kirjanpitäjien ja tilitoimiston rikosoikeudellinen vastuu kir-

janpito- ja verorikoksiin nykylainsäädännön valossa sekä rahanpesu ja terrorismin rahoittamisen es-

tämiseksi säädetyn lain vaikutukset heidän toimintaansa.  

Idea aiheeseen on lähtöisin tutkijalta itseltään ja tutkija näkee aiheen kiinnostavana erityisesti, 

koska koulutuksen aikana ei ole opintoja talousrikollisuutta koskien ollut ja aihetta ei ole tutkittu 

siten, että huomioitaisiin taloushallinnon ammattilaisien vastuu muihin kuin kirjanpitorikoksiin.  

Kyseisen aiheen tutkimukselle on tarve taloushallinnon alan ammattilaisilla, kun ottaa huomioon 

viime vuosien aikana otsikoissa olleita oikeustapauksia, joista käy selville, että kirjanpitäjiä on jou-

tunut syytteeseen ja osassa tapauksia myös tuomittu kirjanpitorikoksista, veropetoksista ja velal-

lisenrikoksista, joissa heillä ei ole ollut ainakaan oman näkemyksen mukaan tietoa asiakkaan rikolli-

sesta toiminnasta. Tästä uutisoinnista voidaan päätellä, että he eivät ole olleet lainopilliselta osaa-

miseltaan tehtävien tasalla koska tällaista on päässyt sattumaan.  

Tutkimus on lainopillinen eli oikeusdogmaattinen tutkimus. Tutkimuksen tietoperustana toimivat 

kirjanpitoa, harmaata taloutta, talousrikoksia ja rikosoikeutta käsittelevä kirjallisuus, talousrikolli-

suutta käsittelevät kirjoitukset, joita on kirjoittaneet oikeustieteeseen perehtyneet asiantuntijat 

sekä lainsäädäntö muun muassa kirjanpitolaki, rahanpesulaki, rikoslaki sekä verotusta ja oikeushen-

kilömuotoja käsittelevät lainsäädännöt ja kyseisiin lakeihin liittyvät lainesityöt sekä oikeuslaitoksien 

ratkaisut joihin osa päätelmistä tulee perustumaan.  

Työn etenee rakenteellisesti niin, että toisessa luvussa selvitetään mitä on kirjanpito, kirjanpitovel-

vollisuus sekä keitä se koskee. Lisäksi käsitellään hyvää kirjanpitotapaa, liiketapahtumien kirjaa-

mista, aineiston säilytystä ja yleisiä tilinpäätösperiaatteita. 

Kolmannessa ja neljännessä luvussa keskitytään kirjanpito ja verorikoksiin. Luvut etenevät lainsää-

dännön taustasta ja rangaistuksista sekä tekijätunnusmerkeistä ja tekotapatunnusmerkkeihin, miten 

nämä tunnusmerkit täyttyvät ja miten niitä tulkitaan oikeuskäytännössä.  

Viidesluku käsittelee rahanpesua kirjanpitäjän ja tilitoimiston näkökulmasta. Aluksi kerrotaan ylei-

sesti rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta, jonka jälkeen keskitytään lainsäädännön asetta-

miin velvoitteisiin, joita kohdistuu kirjanpitäjiin ja tilitoimistoihin. Kuudennessa luvussa on johto-

päätöksiä ja toiminta ohjeita taloushallinnon ammattilaisille. 

 



 8 
 

 

2 Kirjanpito 

Yritys on talousyksikkö, joka toimii yhteiskunnassa ja sen toiminnan voidaan nähdä koostuvan tuot-

teiden tai palveluiden ostamisesta ja myynnistä, jotta ansaittaisiin rahaa ja tehtäisiin voittoa. Vä-

hittäiskauppaa harjoittava yritys myy ostamansa tuotteet sellaisenaan asiakkailleen ja valmistustoi-

mintaa harjoittava yritys ostaa raaka-aineita omaan tuotantoonsa, jossa se jalostaa raaka-aineista 

valmiita tuotteita asiakkaidensa tarpeisiin. Yrityksiä, jotka tuottavat palveluita ja myyvät niitä asi-

akkailleen ovat mm. tilitoimistot, mainostoimistot, kampaamot, pankit ja vakuutusyhtiöt. Yrityksen 

toiminta vaatii rahoitusta esimerkiksi sijoitusten muodossa ja siihen liittyy riski sijoitetun pääoman 

menettämisestä. Tästä syystä onkin tärkeää seurata yrityksen talouden kehittymistä säännöllisesti 

ja kirjata järjestelmällisesti kaikki liiketapahtumat kirjanpitoon, jotta pysyy ajan tasalla yrityksen 

taloudellisen tilanteen suhteen. (Tomperi 2018, 9.)  

Kirjanpidolla on kolme keskeistä perustehtävää rekisteröintitehtävä, erilläänpito- ja hyväksikäyttö-

tehtävä. Päätarkoituksena kirjanpidolla on selvittää yrityksen toiminnan tulos, sillä yrityksen tuotta-

masta jakokelpoisesta voitosta ovat kiinnostuneita erityisesti sen omistajat sekä mahdolliset sijoit-

tajat ja rahoittajat. Kirjanpito on myös yrityksen verojen määräytymisen perusta, johon pohjautuen 

laaditaan veroilmoitus ja muille viranomaisille annetavat ilmoitukset. Rekisteröintitehtävään kuuluu 

myös koota tietoja kustannuslaskentaan, esimerkiksi tuotteiden valmistustoiminnasta lisäksi kirjat-

taviin tietoihin kuuluu varastokirjanpidon ja palkanlaskennan tietojen kirjaamista yrityksen toimin-

taan liittyen. Erilläänpitotehtävällä tarkoitetaan, että erinäiset talousyksiköt pidetään erillään toi-

sistaan kirjanpidon avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi yrittäjän omien varojen ja yri-

tyksen varojen erilläänpitoa, mutta myös toisien kirjanpitovelvollisien varoista erilläänpitämistä. 

Hyväksikäyttötehtävällä tarkoitetaan sitä, että kirjanpito muodostaa tietolähteen, jota voidaan hyö-

dyntää toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Hyväksikäyttötehtävä jaetaan kahteen eri osaan 

sisäiseen laskentatoimeen ja ulkoiseen laskentatoimeen. Sisäisenlaskentatoimen tehtävänä on laatia 

laskelmia suunnittelun tueksi, tavoitelaskelmia toimeenpantavia projekteja silmällä pitäen sekä 

tarkkailulaskelmia miten projektit ovat edenneet ja onko budjetissa pysytty. Ulkoisen laskentatoi-

men tehtävänä on laatia kirjanpito ja sen pohjalta tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, 

rahoituslaskelmat sekä liitetiedot ja muut raportit. (Tomperi 2018, 10-11.) 

Tilikauden päättymisen jälkeen laaditaan tilinpäätös, joka on luonteeltaan yhteenvetoraportti kir-

janpidosta ja se sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot. Tilinpäätök-

seen kuuluu liittää myös toimintakertomus, josta poikkeuksen luovat pienyritykset, joiden ei tar-

vitse laatia rahoituslaskelmaa ja toimintakertomusta ja mikrokokoiset toiminimet, jotka on vapau-

tettu tilinpäätöksen laatimisesta. ”Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tu-

loksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti ottaen huomioon kirjanpito-

velvollisen toiminnan laatu ja laajuus” (KPL 3:2 §). (Tomperi 2018. 93) Tilinpäätöksen yleisiä peri-

aatteita käsitellään tarkemmin luvussa 2.4. 
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(Kaavio 1 yrityksen talousprosessi. Ihantola E, Leppänen P, 2018. 10.) 

Kirjanpito on yrityksen toiminnan rahallista kuvaamista siten, että kirjataan ylös kaikki talouteen 

vaikuttaneet liiketapahtumat. Yllä oleva kaavio kuvaa yrityksen talousprosessia ja siihen liittyviä 

keskeisiä käsitteitä kirjanpidon kannalta ovat: Meno = tuotannontekijän hankintahinta; Tulo = tuot-

teen/palvelun myyntihinta; Ennakkomaksu = maksetaan tuotannontekijästä ennen sen vastaanottoa 

tai saadaan suoritus tuotteesta tai palvelusta ennen sen luovutusta; Käteiskauppa = maksu tapahtuu 

tuotannontekijän vastaanottohetkellä tai tuotteen/palvelun luovutushetkellä; Ostovelka = tuotan-

nontekijän hankintahinta suoritetaan vastaanoton jälkeen; Myyntivelka = tuotteesta tai palvelusta 

saadaan myyntihinta luovutuksen jälkeen; Kassameno = rahojen vähennys tuotannontekijän hankin-

nan johdosta; Kassatulo = rahojen lisäys tuotteen/palvelun myynnistä johtuen; Kassa = tarkoittaa 

yrityksen käteiskassassa ja pankkitileillä olevia varoja; Oma pääoma = omistajien sijoittama raha 

jota ei yleensä palauteta omistajalle ennen yrityksen toiminnan päättymistä; Osinko = oman pää-

oman sijoittajalle maksettava korvaus joka perustuu yrityksen tulokseen; Vieraspääoma = muiden 

kuin yrityksen omistajien sijoittama raha esimerkiksi pankkilaina joka maksetaan takaisin sovitun 

maksusuunnitelman mukaan, ominaista vieraalle pääomalle on että sille maksetaan korkoa; Voiton-

jako = oman pääoman sijoittajien osuus yrityksen voitosta, ei ole meno koska ei aiheudu tuotannon-

tekijän hankinnasta; Pääoman palautukset = velkojen lyhennyksiä, vieraan pääoman sijoittajille suo-

ritettavia takaisin maksuja tai yrityksen omistajille suoritettavia oman pääoman palautuksia. Kassa-

tamaksuja eli kassan vähennyksiä syntyy menoista, voitonjaosta ja pääomanpalautuksesta. Kassaan-

maksuja eli kassan lisäyksiä syntyy tuloista ja pääoman lisäyksistä. (Ihantola E, Leppänen P, 2018. 

10-11) 

2.1 Kirjanpitovelvollisuus 

Suomessa on käytössä KPL:in pohjautuen laajakirjanpitovelvollisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että mikäli joku haluaa toimia liikkeen- tai ammatinharjoittajana tai on halukas perustamaan 

yhdistyksen tai muun vastaavan yhteen liittymän, on hän aina velvoitettu pitämään kirjaa toimin-

REAALIPROSESSI 
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nastaan ja hänen käyttöönsä annetuista varoista sekä häntä koskettavista vastuista. Tätä periaa-

tetta vahvistaa Kila:n lausunto 2014/1933, jossa todettiin, että myös rekisteröimätön yhdistys on 

kirjanpitovelvollinen. Rekisteröimättömän yhdistyksen kirjanpidontoteutustapa tulee perustua sen 

toiminnan todelliseen luonteeseen ja laajuuteen. (Rekola-Nieminen 2016, 20.) 

Lain pohjalta Suomessa kirjanpitovelvollisuudesta ei ole vapautettu mitään ryhmiä yhtiömuodon, 

liikevaihdon tai minkään muun kriteerin nojalla. Erillisiä lakitasoisia säädöksiä kirjanpidon laatimi-

sesta ei ole aikaisemmin Suomessa annettu yrityksen koon tai juridisen muodon pohjalta, poikkeuk-

sen tästä luovat maa- ja kalatalousyrittäjät, jotka luonnollisina henkilöinä harjoittavat maatalous 

liiketoimintaa ja kalastusta. Heidän täytyy tehdä kalenterivuosittain muistiinpanot toiminnastaan, 

joihin pohjautuen he täyttävät veroilmoituksensa. Uudistetussa KPL:ssa joka astui voimaan 1.1.2016 

jaettiin kirjanpitovelvolliset kahteen ryhmään oikeushenkilöihin ja luonnollisiin henkilöihin. Van-

hassa KPL:ssa 1 luvussa 1 §:ssä ollut lista yhtiömuodoista, jotka aiheuttivat kirjanpitovelvollisuuden, 

poistettiin. (Rekola-Nieminen 2016, 20-21.) 

Kirjanpitovelvollisuus voi syntyä myös muun lainsäädännön perusteella. Esimerkiksi veromenettely-

lain nojalla erikseen säädetystä toiminnasta on myös muiden kuin kirjanpitovelvollisten tehtävä 

muistiinpanoja verotusta varten. (Ihantola E, Leppänen P 2018. 17) 

2.1.1 Oikeushenkilö 

Oikeushenkilöitä, jotka ovat kirjanpitovelvollisia ovat avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, 

osuuskunta, yhdistys, säätiö ja muu yksityisoikeudellinen henkilö sekä uskonnonvapauslain tarkoit-

tama rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta ja sen rekisteröity paikallisyhteisö. Jotta oikeushenkilö 

saavuttaa oikeustoimikelpoisuuden tulee sen rekisteröityä kaupparekisteriin. Oikeushenkilö on kir-

janpitovelvollinen myös ennen rekisteröintiä tapahtuneesta toiminnastaan. Kirjanpitovelvollisiin 

kuuluu myös oikeushenkilön konkurssipesä, mikäli se jatkaa oikeushenkilön toimintaa. Ulkomainen 

oikeushenkilö taas ei ole kirjanpitovelvollinen vaan Suomessa toimivan ulkomaisen elinkeinonhar-

joittajan sivuliikkeen tilinpäätösasiakirjojen rekisteröinnistä säädetään kaupparekisterilaissa. (KPL 

1:1) 

2.1.2 Luonnollinen henkilö 

Luonnollisen henkilö on kirjanpitovelvollinen harjoittamastaan liike- ja ammattitoiminnastaan. Pois 

lukien maatilatalouden ja kalastuksen harjoittajat. Kirjanpitovelvollisuus koskee myös ammatin- ja 

liikkeenharjoittajan toimintaa jatkavaa kuolinpesää ja konkurssipesää. Kirjanpitovelvollisen tulee 

pitää kirjaa liiketapahtumista siten että hän on kykenevä jatkuvasti selvittämään osto velkojen ja 

myyntisaamisten määrän. Kirjanpidosta on myös saatava riittävät tiedot verovelvollisuuden täyttä-

miseksi. (KPL 1:1a §) 

Ammatin- ja liikkeenharjoittajan eli toiminimi yrittäjän  ei tarvitse tehdä kahdenkertaista kirjanpi-

toa, mikäli päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavalla sivulla esi-

tetyistä rajoista. Mikäli päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella alla olevista ra-

joista, on ylittynyt vähintään kaksi, tulee ammatin- ja liikkeenharjoittaja pitää kahden kertaista kir-

janpitoa. Tilanteessa, jossa ammatin- ja liikkeenharjoittajan liiketoiminnassa on päättyneellä ja sitä 
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välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittynyt vähintään kaksi raja-arvoa, jotka on esitetty jäljem-

pänä taulukossa 1 kohdassa 2.2 kirjanpitovelvollisten kokoluokat - mikroyritys tulee hänen laatia ti-

linpäätös kuten PMA:ssa on säädetty. (KPL 1:1a, 2 ja 4b §.) 

1) ”taseen loppusumma ylittää 100 000 € 

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 € 

3) palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä” (KPL 1 luku 1 a §) 

2.1.3 Kirjanpitovelvollisten kokoluokat 

Kirjanpito velvolliset jaetaan kolmeen eri luokkaan pienyritys, mikroyritys ja suuryritys. Mikro- ja 

pienyrityksellä tarkoitetaan kirjanpitovelvollista, jolla täyttyy enintään yksi taulukossa esitetyistä 

raja-arvoista sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella. Suuryrityksellä tar-

koitetaan kirjanpitovelvollista, jolla ylittyy kaksi taulukossa esitetyistä raja-arvoista päättyneellä ja 

välittömästi sitä edeltäneellä tilikaudella. (Kirjanpitolaki 1:4 a-c§) 

 Mikroyritys Pienyritys Suuryritys 

Taseen loppusumma 350 000 € 6 000 000 € 20 000 000 € 

Liikevaihto 700 000 € 12 000 000 € 40 000 000 € 

Henkilöstö keskimäärin 10 50 250 

(Taulukko 1, Kirjanpitovelvollisten kokoluokat, KPL 1:4 a-c  §) 

2.2 Hyvä kirjanpitotapa 

KPL:n 2 luvussa 3 §:ssä todetaan seuraavasti: ”Kirjanpitovelvollisen on noudatettava hyvää kirjanpi-

totapaa” (KPL 2:3 §). Hyvä kirjanpitotavan sisältö rakentuu voimassa olevasta lainsäädännöstä ja 

kirjanpitolautakunnan ohjeista ja lausunnoista, perustana voidaan nähdä olevan yleisesti sovellettu 

kirjanpitokäytäntö sekä kirjanpitoa ja tilinpäätöstä käsittelevät teoriat. Tilanteissa, joissa laista tai 

Kila:n kannanotoista ei selviä hyvän kirjanpitotavan mukaista toiminta mallia, haetaan ratkaisua 

EU:n tilinpäätösdirektiivistä (2013/34/EU) ja mahdollisesti IFRS standardistosta. (Kaisanlahti, T & 

Leppiniemi, J 2017, 19)  

Hyvää kirjanpitotapaa ajatellen on keskeistä että, kirjanpidon laatija tuntee voimassa olevan kirjan-

pitolain sekä erityislakien määräykset koskien kirjanpitoa ja tilinpäätöstä, jotta tilinpäätös antaisi 

tulkitsijalleen oikean ja riittävän kuvan yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

Mikro kokoisien yrityksien tilinpäätöksen ei suojasatama säännöksen vuoksi tarvitse antaa oikeaa ja 

riittävää kuvaa tulee heidän silti noudattaa hyvää kirjanpitotapaa. (Rekola-Nieminen 2016, 28) 

Oman tulkintani mukaan tämä lainkohta on kirjanpitäjän kannalta merkittävässä roolissa sillä, kir-

janpitäjän täytyy esittää itselleen koko ajan kirjauksia tehdessään kysymystä, onko tämä hyvän kir-

janpitotavan mukaista? 
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2.3 Liiketapahtumien kirjaaminen ja kirjanpitoaineisto 

KPL:n 2:1§ määrittää hyvin kattavasti liiketapahtumat eri perustyyppeihin, kirjanpitovelvollisen tu-

lee kirjata liiketapahtumina kirjanpitoonsa kaikki tulot, menot, rahoitustapahtumat sekä niiden oi-

kaisu- ja siirtoerät. Menolla tarkoitetaan tuotannontekijän hankinnasta suoritettavaa rahamääräistä 

vastiketta ja tulolla taas yrityksen luovuttamasta suoritteesta saatavaa rahamääräistä vastiketta. 

Rahoitustapahtumiksi luetaan kaikki yrityksen kassaan tulevat ja sieltä lähtevät maksut sekä pää-

omasijoituksista ja osingonjaosta aiheutuvat maksut. Oikaisueriä syntyy siitä syystä, että kirjanpi-

toon viedään liiketapahtumia ennen kuin lopullinen summa laskusta on tiedossa esimerkiksi käteis-

alennuksien takia tai reklamaation vuoksi. Siirtoeriä syntyy, kun yrityksen kirjanpitoon kirjataan me-

nona liiketapahtuma luonteensa mukaan jollekin tietylle tilille, mikäli tämän liiketapahtuman alku-

peräinen käyttötarkoitus muuttuu, se joudutaan kirjaamaan käyttötarkoitustaan vastaavalle tilille 

kirjauksella: menonsiirto. Esimerkiksi jos rakennustarvikkeita myyvä yritys ottaa omaan käyttöönsä 

vaikkapa pöytäsirkkelin, jotta voivat katkoa laudat asiakkaiden tilaamiin pituuksiin. Tulee yrityksen 

tehdä menonsiirto vaihtuvista vastaavista pysyviin vastaaviin. (Ihantola E, Leppänen P, 2018, s.49-

50) 

Koko kirjanpitoaineistoa, joka kattaa tositteet, kirjanpidot sekä muut kirjanpitoaineistot tulee säi-

lyttää ja käsitellä siten että niiden sisältämää tietoa voi vaikeuksitta tarkastella ja tulostaa tarvitta-

essa selkokieliseen muotoon. Kirjanpitolaki kieltää tositteiden, kirjanpidon ja muun kirjanpitoai-

neiston muuttamisen ja poistamisen tilinpäätöksen laatimisen jälkeen. Sisältöön ei saa tehdä muu-

toksia myöskään viranomaisille annetun ilmoituksen jälkeen tai jos kirjanpitovelvollinen on julkista-

nut aineiston tai mahdollisesti luovuttanut aineistosta laaditun välitilinpäätöksen jo ulkopuoliseen 

käyttöön. Kirjanpitovelvollisella täytyy olla luettelo tilinpäätösaineiston perustana olevista kirjanpi-

doista sekä tositteista ja muista kirjanpitoaineistojen lajeista, luettelosta tulee käydä ilmi niiden 

yhteydet toisiinsa sekä säilyttämistavat. (KPL 7-7a §) 

Maksuperusteisesti tehtävässä kirjanpidossa suorituksen siirtyminen tililtä toiselle aiheuttaa kirjauk-

sen. Menon tai tulon syntymistä ei siis kirjata vielä tuotteen tai palvelun luovutuksen tai vastaanot-

tamisen takia, vaan vasta sillä, hetkellä kun lasku maksetaan tai siitä saadaan suoritus tilille. Mikäli 

käytetään maksuperusteista kirjaamisperustetta se edellyttää erikseen saamis- ja velkasuhteiden 

seuraamista. (Ihantola E, Leppänen P, 2018, s.24) 

Laskuperusteisesti tehtäessä kirjaukset tehdään laskun lähettämisen ja vastaanottamisen yhtey-

dessä. Meno siis kirjataan, kun lasku vastaanotetaan ja tulo kun lasku lähetetään. Laskuperustei-

sessa kirjanpidossa käytetään tulo- ja menotilien vastatileinä saamis- ja velkatilejä. (Ihantola E, 

Leppänen P, 2018, s.24) 

Suoriteperusteinen kirjausperuste on menon kohdalla tuotannontekijän vastaan ottaminen ja tulon 

kohdalla suoritteen luovuttaminen. Eli tällöin menot ja tulot kirjataan niiden syntyessä. Kuten las-

kuperusteisessa kirjanpidossa myös suoriteperusteisessa kirjanpidossa käytetään tulo- ja menotilien 

vastatileinä saamis- ja velkatilejä. (Ihantola E, Leppänen P, 2018, s.24) 

Liiketapahtumat kirjataan tapahtuman luonteen mukaan kirjanpitotileille. Tileille kirjattavien ta-

pahtumien täytyy pysyä sisällöllisesti samanlaisina mutta tilien sisältöä voidaan muuttaa toiminnan 
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kehityksen takia. Esimerkiksi tililuettelon muutoksen vuoksi tällainen muutos on mahdollinen. Kir-

janpitotileistä kirjanpitovelvollisen tulee esittää kutakin tilikautta koskeva selkeä ja riittävästi eri-

telty luettelo, joka kertoo mitä mikäkin tili sisältää. Kirjanpitoon kuuluu pääkirjanpito, josta luo-

daan tilinpäätös, sekä mahdollisesti osakirjanpitoja esimerkiksi palkanlaskennasta, osakirjanpidoista 

viedään kaikki tiedot pääkirjanpitoon yhdistelmäkirjauksilla. (KPL 2:2 §) Osakirjanpidon pitää täyt-

tää kirjanpitolain asettamat vaatimukset kuten audit trail, eheys, muuttumattomuus, täydellisyys, 

säilyttäminen ja arkistointi. Mikäli kaikki osakirjanpidossa käsitellyt liiketapahtumat viedään yksitel-

len pääkirjanpitoon, voidaan tällaisen esikäsittelyjärjestelmän prosessit ja toiminnot suunnitella va-

paammin. (Taloushallintoliitto 2018, Osakirjanpito) 

Kirjanpito pitää toteuttaa siten, että kirjauksia kyetään tarkastelemaan aika- ja asiajärjestyksessä. 

Käteisellä suoritetut maksut tulee kirjata päiväkohtaiseen järjestykseen. Osakirjanpitojen yhdistelyt 

ja muut kirjaukset saadaan tehdä kuukausikohtaisesti tai muulla vastaavan tyyppisellä jaksotuksella, 

mikäli lain säädännössä tai muussa säännöstössä ei muuta edellytetä. Kirjanpito tulee järjestää si-

ten, että kaikkien liiketapahtumien, tositteiden ja kirjausten yhteys on todettavissa molempiin 

suuntiin ilman vaikeuksia. Kaikki maksut tulee kirjata ajallisesti siten että lain edellyttämät ilmoi-

tukset kyetään täyttämään asetetussa määräajassa. (KPL 2:4 ja 6 §) 

2.3.1 Tosite 

KPL:n mukaan tehtävän kirjauksesta täytyy perustua tositteeseen, joka on päivätty sekä numeroitu 

järjestelmällisesti tai vastaavalla tavalla yksilöitävissä. Tositteen tehtävänä on todentaa liiketapah-

tuma. Liiketapahtuman, tositteen ja kirjauksen välinen yhteys pitää olla todettavissa kirjanpitoai-

neistosta ilman vaikeuksia. (KPL 2:5§) Näin ollen tositteessa esitettyjen tietojen pitää olla selkeästi 

ja yksiselitteisesti merkittyjä. Tositteen perusteella on, kyettävä todentamaan millaisesta liiketa-

pahtumasta on kyse ja sen sisältämien tietojen pohjalta on myös kyettävä tekemään kirjanpitoon 

merkintä liiketapahtumasta. Tositteiden on oltava alkuperäisiä, osoitettu kirjanpitovelvolliselle, lu-

ettavia sekä sen antajan nimellä ja osoitteella varustettuja. Tositteet on mahdollista muuttaa toi-

seen muotoon kirjanpitoa varten. Paperinen lasku voidaan muuttaa esimerkiksi pdf-muotoon tai va-

lokuvaksi ja käteiskuitit voidaan myös valokuvata tai skannata. Hyvä on muistaa myös se, että haa-

lenevat lämpökirjoitin kuitit eivät sellaisenaan kelpaa kirjanpitoaineiston osaksi vaan tulee kopioida 

tai kuvata, jotta ne voidaan liittää kirjanpitoaineistoon. Käytettävällä menetelmällä ei ole niinkään 

suurta merkitystä vaan tärkeintä on että, ne saadaan liitettyä osaksi kirjanpitoa. (Taloushallinto-

liitto 2018, Tosite)  

 Menotositteen ollessa kyseessä tulee tositteesta käydä ilmi, keneltä tosite on tullut eli laatijan tie-

dot, tuote tai palvelu, joka suoritteella on saatu sekä suorituksen rahamäärä ja vastaavasti tulo to-

sitteesta on käytävä ilmi luovutettu suorite ja vastaanottaja. Tositteen avulla on kyettävä osoitta-

maan tuotannontekijän vastaanottoajankohta ja suoritteen luovutusajankohta. Maksun todentavan 

tositteen tulisi olla maksun saajan tai maksun välittäneen rahalaitoksen tai muun vastaavan antama. 

Toisinaan ei ole mahdollista saada ulkopuolisen vahvistamaa tositetta. Näissä tilanteissa voi kirjan-

pitovelvollisen itse laatia ja varmentaa tositteen, jotta kirjaus saadaan tehtyä. (KPL 2:5§)  
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Kirjanpito velvollinen joutuu laatimaan menotositteisiin toisinaan liitetietotositteen. Tällainen ti-

lanne voi syntyä esimerkiksi, jos syntyy edustuskuluja yrityskumppaneiden kestityksestä. Liitetieto-

tositteesta tulee ilmetä ainakin sellaiset seikat että, kuka on kestinnyt ja ketä sekä mistä syystä 

kestitys on tapahtunut esimerkiksi liikeneuvottelut liittyen johonkin urakkaan tai mahdolliseen ti-

laukseen. 

Mikäli kirjanpitovelvollinen suorittaa palkkoja käteisenä rahana. Tulee hänen laatia tästä kuitti, 

jonka työntekijä allekirjoittaa tai muu maksun varmentava selvitys. (KPL 2:5a §) Huomioon otetta-

vaa on myös se, että palkkoja saadaan maksaa käteisenä rahana vain pakottavasta syystä, esimer-

kiksi pankin maksuliikenne häiriö, joka estää palkan maksun tilille normaalina palkka päivänä. (TSL 

2:16 §) 

Kirjanpitovelvollinen voi joutua laatimaan itse erilaisia muistio tositteita, joita ovat esimerkiksi jak-

sotus-, korjaus-, yhdistelmä- ja siirtotositteet. Hyvän kirjanpitotavan mukaan laadituista muistioto-

sitteista käy selkeästi ilmi millä olettamuksilla ja laskentakaavoilla tositteessa esitetyt luvut on 

saatu. Tilikauden aikana kirjanpitoon voi tulla vääriä kirjauksia. Esimerkiksi kirjataan suorite vää-

rille tileille. Näistä tulee laatia korjaustosite. Korjaustositteesta tulee käydä ilmi mitä kirjausta kor-

jataan ja mistä syystä. Lisäksi tosite tulee olla asianmukaisesti numeroitu ja varmennettu. Asianmu-

kainen varmentaminen tarkoittaa sitä että, tositteeseen merkitään sen laatineen henkilön tiedot. 

Mikäli kyseessä on normaalista poikkeava tai olennainen tapahtuma on tositteesta hyvänkirjanpito-

tavan mukaista löytyä tositteen hyväksyjän tiedot erityisesti tilanteissa, joissa kirjanpidon toteutus 

on annettu ulkopuoliselle hoidettavaksi. (Kila:n Yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistosta, 

luku 2) 

Tositteen sisältövaatimuksiin löytyy määräyksiä myös seuraavista laeista: 

 Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 (22 luku)  

 Ennakkoperintäasetus 20.12.1996/1124 (3 luku 17 §) 

 Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta 1356/2016: (2 §),  

 Valmisteverotuslaki 182/2010 (11 luku 92 §), 

 Valmisteverotusasetus 31.12.1994/1546 (5  §) 

2.3.2 Kirjanpitoaineiston säilytys ja säilytysaika 

Aineistoa tulee käsitellä ja säilyttää huolellisesti siten että, viranomaiset ja tilintarkastajat voivat 

tarkastella aineistoa Suomessa ilman perusteetonta viivettä. Tämän takia paperista kirjanpitoaineis-

toa tulee säilyttää Suomessa koska jos se olisi ulkomailla sen toimitus veisi kohtuuttoman  pit-

känajan. Kirjanpitoaineistoon kuuluvia tilinpäätöstä, toimintakertomusta, kirjanpitoja, tililuetteloa 

sekä luetteloa kirjanpidoista ja siihen liittyvää aineistoa tulee säilyttää vähintään 10 vuotta tilikau-

den päättymisen jälkeen siten, että KPL:n 2 luvun 6, 7 ja 9 §:n määräämät vaatimukset ovat täytet-

tävissä. (Rekola-Nieminen 2016, 71; KPL 2:9-10 §) 
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Mikäli mikään toinen lainkohta tai laki ei määrää pidempää säilytys aikaa on tilikauden tositteet ja 

liiketapahtumiin liittyvä kirjeenvaihto sekä muut kuin KPL:n 2 luvun 10 § 1 momentissa määrätyt ai-

neistot säilytettävä vähintään kuusi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen kuitenkin siten, että pys-

tytään täyttämään KPL:n 2 luvun 6, 7 ja 9 §:n asettamat määräykset. (KPL 2:10 §) 

Mikäli kirjanpitovelvollisen toiminta päättyy tai kirjanpitovelvollisuus muulla tavoin päättyy, tulee 

kirjanpitovelvollisen tai tämän oikeuden omistajan järjestää kirjanpitoaineisto kuten KPL:n 2 luvun 

10 §:ssä määrätään. Tämän lisäksi tulee tehdä ilmoitus rekisteriviranomaisille siitä, kenelle aineis-

ton säilyttäminen on annettu tehtäväksi. (KPL 2:10 §) 

2.4 Yleiset periaatteet tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa 

Yksityiskohtaisia säännöksiä, jotka ohjaavat niin kirjanpidon tekoa, tilinpäätöstä kuten myös konser-

nitilinpäätöstä ja toimintakertomusta löytyy muun muassa KPL:ta ja muusta kirjanpito-oikeudelli-

sesta lainsäädännöstä. Tilinpäätös säädöksiä täydentämään on laadittu KPL:iin pohjautuvat PMA ja 

KPA. KPL, PMA ja KPA ovat yleisiä säädöksiä ja niitä joutuu soveltamaan riippumatta kirjanpitovel-

vollisen yritysmuodosta. Huomioitavaa on kuitenkin oikeushenkilö muotoiset yritykset, joiden tulee 

noudattaa myös oikeushenkilöitä koskevaa lain säädäntöä. (Kaisanlahti T, Leppänen P 2017. 15)  

Oikeushenkilö muotoon perustuvia säädöksiä ovat OYL, OKL, AsOYL, AKYL ja SäätiöL. Ensin mainitut 

kolme velvoittavat kirjanpitovelvollisen jaottelemaan oman pääoman sellaisiksi nimikkeiksi, jotka 

vastaavat kyseiselle yhtiömuodolle säädettyjä pääoman kertymismuotoja ja esittämään toimintaker-

tomuksessa lisätietoina esimerkiksi oman pääoman eristä. Kun taas henkilöyhtiöille kommandiittiyh-

tiö(Ky) ja avoinyhtiö(Ay) ei ole säädetty toimintakertomusvelvoitetta mutta AKYL edellyttää, että 

taseessa tai liitetiedoissa annetaan tiedot lain määrittämistä toimista vastuunalaisten yhtiömiesten 

kanssa. Puolestaan SäätiöL määrää seikkaperäisien toimintakertomustietojen antamista lähipii-

ritransaktioista, joissa toisena osapuolena on ollut joku säätiön johtoon kuuluva tai hänen sukulai-

sensa tai muu lain määrittämä taho. Yhdistyksen tilinpäätökselle ja toimintakertomukselle ei ole 

asetettu velvoitteita yhdistyslaissa. (Kaisanlahti T, Leppänen P 2017. 15) 

Oikea ja riittävä kuva. Tilinpäätöksessä tuotetun informaation keskeinen tavoite on antaa oikea ja 

riittävä kuva yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. (KPL 3.2) Lisäksi yrityksen 

on annettava riittävät tilannetiedot liitetiedoissa esitettävän informaation avulla. Poikkeuksen tä-

hän luovat mikrokokoiset kirjanpitovelvolliset, joille on luotu niin sanottu suojasatama säännös, 

joka vapauttaa ne tilannekohtaisien liitetietojen antamisesta. (PMA1.3.2-3) Vaatimus oikeaan ja 

riittävään kuvaan kohdentuu nykyään nimenomaan tilinpäätökseen. Oikean ja riittävän kuvan kan-

nalta nykyisin ei ole merkitystä toimintakertomuksella. Tilinpäätös tiedoissa on olennaista ottaa 

huomioon harjoitettavan toiminnan laatu ja laajuus oikean ja riittävän kuvan kannalta. Keskeistä on 

siis huomioida että, vaikka jokin asia on merkityksellinen esimerkiksi kaivosteollisuudessa ei välttä-

mättä päde rahoitussektorilla toimivissa yrityksissä. (Kaisanlahti, T & Leppiniemi, J, 2017, s.16) 

Liitetiedot toimivat yritykselle välineenä antaa oikea ja riittävä kuva. Tätä tähdentää KPL 3.2.2 joka 

edellyttää tarpeellisten tietojen esittämistä liitetiedoissa oikean ja riittävän kuvan aikaan saa-

miseksi. Näin ollen tulee miettiä tilinpäätöstä tehdessä, onko sellaisia seikkoja, jotka ovat tärkeitä 

oikean ja riittävän kuvan saavuttamiseksi kyseisessä yrityksessä. Mikäli tällaisia seikkoja ilmenee, ne 
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tulee esittää liitetiedoissa vaikkei siitä olisikaan säädetty erikseen missään kirjanpito-oikeudelli-

sessa lainsäädännössä. (Kaisanlahti, T & Leppiniemi, J, 2017 s.17)  

Kila:n lausunto 2005/1749 käsittelee OYL:n vastaisien rahanostojen käsittelyä tilinpäätöksessä. Lau-

takunta tähdentää lausunnossaan, että OYL:n vastaiset osakaslainat tulee kirjata taseeseen laina-

saamisena osakkeenomistajalta ja että oikean ja riittävän kuvan saavuttaminen edellyttää OYL:n 

vastaisuuden ilmoittamisen liitetiedoissa. Mikäli tällainen laina täyttää olennaisuuden kriteerit tase-

erässä tulee liite tiedoista käydä ilmi OYL:n vastaiset seikat. (KILA 2005/1749, kohta 2.4.1)  

Yrityksen tulee poiketa pakottavasta lainsäädännöstä, mikäli oikea ja riittävä kuva vaarantuu lain 

mukaisen menettelytavan vuoksi. Poikkeaminen ei ole harkinnanvarainen menettely tällaisissa tilan-

teissa vaan se tulee tehdä poiketen pakottavasta lainsäädännöstä. (KPL 3.2 §) Tätä lain kohtaa tulee 

tulkita siten että lain sanomaa ”Merkittävällä tavalla” nähdään samaa tarkoittavana olennaisuuden 

kanssa. Poikkeaminen tulee tehdä harkitusti ja se on toteutettava vain silloin kun olennaisuus huo-

mioon ottaen ilman poikkeamista oikea ja riittävä kuva vaarantuu. Poikettaessa lainsäädännössä on 

liitetiedoissa ilmoitettava mistä lainsäädännöstä tai siihen perustuvasta asetuksesta on poikettu ja 

millä perusteella. Liitetietoihin tulee siis eritellä arvio poikkeaman vaikutukset tulokseen ja talou-

delliseen asemaan. Poikkeamisvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu KPL 3:3.3:n määräämät yleiset 

periaatteet arvostamisesta ja jaksottamisesta. Poikkeaminen näissä on sallittua ainoastaan muun 

pakottavan lainsäädännön nojalla. (Kaisanlahti, T & Leppiniemi, J, 2017, s.17-18) 

Olennaisuus on keskeinen seikka tilinpäätöstä laadittaessa. Periaatteen merkitystä kuvaa hyvin sen 

lisääminen kirjanpitolakiin vuonna 2015. Kirjauksen voidaan katsoa olevan olennainen, jos sen il-

moittamatta jättäminen tai väärin ilmoittamisen voidaan olettaa vaikuttavan päätöksen tekoon. Yk-

sittäinen seikka voi olla merkityksetön mutta olennaisuutta tuleekin tarkastella kokonaisuutena. Mi-

käli saman tyyppisiä kirjauksia on useita voi siitä muodostua olennainen. (KPL 3:2a)  

Olennaisuusperiaatetta tulee noudattaa suhteellisesti siten että otetaan huomioon yrityksen koko, 

sen toiminnan laajuus ja luonne. Kirjanpitolautakunnan esityksen mukaan voidaan vähäarvoisen py-

syvien vastaavien erän kokoa arvioida yrityksen toiminnan laajuutta ja koko pysyvien vastaavien ko-

konaismäärää tarkastelemalla. (KILA 1838/2009)  

Olennaisuutta mietittäessä voiko jonkin yksittäisen laitehankinnan vähentää kerralla tulee ottaa 

huomioon myös Laki elinkeinotulon verottamisesta 360/1968. Lain 33 §:ssä määritellään, että ir-

taimeen käyttöomaisuuteen kuuluvan hyödykkeen, jonka käyttöikä on enintään 3 vuotta tai hankinta 

meno enintään 850 € voi vähentää kokonaisuudessaan verovuonna. Kuitenkin pienhankintoja saa vä-

hentää verovuonna maksimissaan 2500 €. (Laki elinkeinotulon verottamisesta, 360/1968 :33 §) 

Jatkuvuus. Lähtökohtana periaatteelle on oletus yrityksen toiminnan jatkuminen eikä sitä olla lo-

pettamassa. Tilinpäättäjän tulee huomioida yrityksen eritoiminnot siten onko jokaiselle toiminnolle 

jatkuvuuden edellytyksiä ja sitä onko jatkuvuusperiaate oikea peruste arvostusratkaisuille eritoimin-

tojen kohdalla vai onko lähdettävä siitä olettavasta että toiminto ollaan ajamassa alas ja tuotanto-

laitteet myydään eteenpäin. (Kaisanlahti, T & Leppiniemi, J, 2017, s.25) 
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Kaisanlahti ja Leppiniemi ovat kuvanneet mielestäni kuvaavasti jatkuvuuden periaatetta seuraa-

vasti: ” Jatkuvuuden periaatetta voidaan kuvata esimerkkiparin avulla. Kun yritys on ostanut osake-

huoneiston toimitilakseen ja toimitilaosakkeiden todennäköinen luovutushinta on alentunut hankin-

tamenon alapuolelle, KPL 5:13:n mukaista arvonalennusvähennystä ei tarvitse tehdä, kunhan toimi-

tilat ovat yrityksen tulonhankinnan kannalta vähintään yhtä tehokkaat kuin hankittaessa. Jos sen si-

jaan toiminta on tappiollista eikä tähän ole odotettavissa muutosta siten, että päästäisiin puheena 

olevissa tiloissa tulokselliseen toimintaan ja toimitilainvestoinnin perustana oleviin tulonodotuksiin 

ennustettavissa olevana ajanjaksona, arvonalennus on vähennettävä” (Kaisanlahti, T & Leppiniemi, 

J, 2017, s.26).  

Pysyvien vastaavien erässä jatkuvuuden periaate ilmenee arvostamisen muodossa. Oletuksena pysy-

ville vastaaville on, että ne tuottavat tuloa tilikaudesta toiseen, mikäli jollakin erällä ei nähtävissä 

tämän tyyppistä tarkoitusta tulee se siirtää vaihtuvien vastaavien erään. (KPL 4:3§) 

Johdonmukaisuus. Periaate voidaan nähdä vaatimuksena siitä, että tilinpäätöksen laatimisperiaat-

teet ja -menetelmät tulee säilyttää johdonmukaisesti samoina tilikaudesta toiseen. Näin ollen tulee 

olla johdonmukainen myös esittämistavan ja esitettävien asioiden kanssa. (KPL 3:3.1 kohta 2) 

Mikäli on ollut mahdollista valita useammasta menettelytavasta ei kerran valittua tapaa arvostus- ja 

jaksotusratkaisuissa saa muuttaa vaan sitä tulee noudattaa vuodesta toiseen. Tällä menettelyllä 

muutokset tilikauden tuloksessa ja taseessa johtuvat toiminnan muutoksista eikä arvotus ja jakso-

tusratkaisuista. (Rekola-Nieminen 2016. 89) 

KILA on lausunnossaan 2005/1766 ottanut kantaa jaksottamisesta johtuviin virheisiin. Lausunnon 

mukaan selviää, että mikäli tilinpäätöksessä on ollut käytössä virheellisiä jaksotus käytäntöjä, tulee 

ne korjata, riippumatta siitä kuinka kauan käytäntöä on sovellettu. Lopuksi lausunnossa todetaan 

että, mikäli on olemassa vaihtoehtoisia kirjaustapoja, on kirjanpitovelvollisen noudatettava valitse-

maansa käytäntöä johdonmukaisesti. (KILA 2005/1766) 

Sisältöpainotteisuus periaatteen mukaan, tulee kirjanpitäjän kirjauksia tehdessään kiinnittää huo-

miota tapahtuman todelliseen luonteeseen ja tarkoitukseen, huolimatta sille annetusta oikeudelli-

sesta muodosta. Esimerkiksi jos tuotteen myynti on kirjattu muodoltaan vuokrasopimukseksi. (Re-

kola-Nieminen 2016. 90) 

KILA on antanut oma-aloitteisen lausunnon sisältöpainotteisuudesta, jossa se toteaa liiketapahtu-

man oikeudellisen muodon olevan edelleen lähtökohta kirjaukselle, josta voidaan poiketa, mikäli on 

olemassa erityisiä syitä. Hyväksyttäväksi syyksi KILA näkee tilanteen, jossa oikeudellinen muoto ja 

liiketapahtuman tosiasiallinen sisältö on ristiriidassa keskenään. Lausunnon mukaan tällainen tilanne 

voi syntyä valeoikeustoimen yhteydessä tai jos liiketapahtumasta on laadittu asiakirja, joka on tosi-

asioita vastaamaton. (KILA 2006/1775 luku 3) 

Varovaisuuden periaatteen keskeinen tarkoitus on torjua tilanteita, joissa annetaan yrityksen toi-

minnasta kuva, joka ei ole totuuden mukainen, annetaan yrityksestä positiivinen kuva sijoitus- ja 

luottokohteena ja näin johdetaan tekemään epäonnistunut sijoitus- tai lainoituspäätös. Liian hyvä 
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tulos voi johtaa myös liian suureen voiton jakoon, jolla saatetaan ajaa yritys syvempään talouskrii-

siin. Tilintarkastajan rooli korostuu edellä mainituissa tilanteissa sillä hänen keskeisenä velvollisuu-

tena on suojata yhtiötä ja sen nykyisiä ja mahdollisia tulevia osakkaita kyseisiltä ongelmilta. Varo-

vaisuuden periaatteen pääkohdat ovat Rekola-Niemisen mukaan seuraavat; ”Tilikaudelle ei kirjata 

tuottoja, jotka eivät vielä ole tilinpäätös hetkellä toteutuneet” ja ”Kaikki toteutuneet ja tulevai-

suudessa todennäköisesti toteutuvat menot ja menetykset on kirjattava tilinpäätökseen, vaikka ne 

tulisivat tietoon vasta tilikauden päättymisen jälkeenkin tilinpäätöstä valmisteltaessa”. (Rekola-Nie-

minen 2016. 91) 

KPL 3:3.1:n 4 kohdan varovaisuuden periaatteeseen keskeisesti kuuluu, että tuloslaskelmassa saa 

esittää voitoista vain ne, jotka ovat toteutuneet tilikaudella. Kyseinen edellytys täyttyy silloin, kun 

yritys on myynyt tai luovuttanut kyseisen tuotteen tai palvelun asiakkaalleen tai muulle ulkopuoli-

selle tilikauden aikana. Tästä saadaan poiketa vain, mikäli siitä on toisin säädetty esimerkiksi, KPL 

5:4:ssä joka käsittelee valmistusasteen mukaista osatuloutusta. Varovaisuus myös edellyttää KPL 

3:3.2:n mukaan, että ”kaikki poistot ja arvonalennukset vastaavista sekä velkojen arvon lisäykset 

samoin kuin kaikki päättyneeseen tai aikaisempiin tilikausiin liittyvät, ennakoitavissa olevat vastuut 

ja mahdolliset menetykset, vaikka ne tulisivat tietoon vasta tilikauden päättymisen jälkeen” (KPL 

3:3.2). Se vaikuttaako tietoon tullut seikka tuloslaskelmaan ja taseeseen vai onko se esitettävä KPL 

3:2.2:n perusteella liitetiedoissa esimerkiksi riskeihin liittyvänä selostuksena riippuu tilanteista ja 

olosuhteista. (Kaisanlahti T, Leppänen P, 2017. 33.) 

KILA on yleisohjeessaan todennut, että varovaisuusperiaate ei ole riippuvainen toiminnan tulok-

sesta, joten tappiollisuus ei ole peruste jättää tekemättä suunnitelman mukaisia poistoja tai omai-

suuden arvon alentumisesta johtuvia kirjauksia. Kuitenkaan varovaisuuden periaatteeseen perustuen 

ei voi tehdä piilovarauksia arvostamalla varoja/velkoja alle tai yli niiden todellisen arvon tai jättä-

mällä ilman syytä tuottoja kirjaamatta tai kirjaamalla perusteettomia kuluja tuloslaskelmaan. 

(Yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta 12.9.2006) 

Kirjanpitovelvollisen itsensä luomien aineettomien oikeuksien aktivoinnissa on KPL 5:5a2:ssa edelly-

tetty varovaisuuden noudattamista viitaten KPL 3:3.1:n 4 kohtaan. Varovaisuuden korostamisella 

tarkoitetaan, että kirjanpitovelvollisen tulee varmistua huolellisesti aktivointiedellytyksien ja akti-

voitavan määrän perusteltavuudesta. Perusteeksi ei todennäköisesti riitä, että tulon odotukset kat-

taisivat aktiivaksi merkittyjen menojen määrän, sillä tulee huomioida aktivoitavaksi merkitty omai-

suus tuottaa tuloa tai osan tulosta myöhempien tilikausien aikana. Näin ollen tulee aktivoitavaan 

menoon liittyvistä odotettavista tuloista laatia tuottoarvolaskelma ja sen avulla osoittaa, ettei akti-

vointi ylitä odotettavissa olevan katteen nykyarvoa. Vastaavasti tulee menetellä myös mahdollisissa 

arvonkorotuksien ja laskennallisien verosaamisien merkitsemisissä. (Kaisanlahti T, Leppänen P, 

2017. 35-36.) 

Tasejatkuvuuden periaatteen mukaan uuden tilikauden tilinavauksen tulee perustua päättyneen tili-

kauden taseeseen. Joten tilinavausta tehdessä ei saa tehdä muutoksia edellisen tilikauden päättä-

neen taseen arvoihin vaan se siirretään tilin avauksen yhteydessä luonteensa mukaisille tileille. Mi-

käli on tarvetta tehdä muutoksia esimerkiksi kirjanpitojärjestelmän muutoksen vuoksi, ne tulee 
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tehdä kirjanpitovienteinä vasta sen jälkeen, kun avaavan taseen tiedot on syötetty järjestelmään 

tilinpäätöksen mukaisena uuteen järjestelmään. (Rekola-Nieminen 2016. 92.) 

Jos tilinpäätöksessä havaitaan virhe, tulee se korjata. Virhettä ei ole jälkikäteen mahdollista kor-

jata jo vahvistettuun tilinpäätökseen. Mikäli havaitaan, että viimeisimmästä tilinpäätöksessä on jää-

nyt kirjaamatta tuotto tai kulu, tulee se merkitä tilinpäätökseen sille tilikaudelle, jolla se havaitaan 

joko oman pääoman lisäykseksi tai vähennykseksi. Jos virhe aiheuttaa vero seuraamuksia, tulee ve-

ron lisäys merkitä vähennykseksi omaan pääoman ja mikäli siitä seuraa veron vähennys se merkitään 

oman pääoman lisäykseksi. Tällaisista pääoman muutoksista tulee pien- ja mikroyrityksien antaa sel-

vitys liitetiedoissa tai muuten informoida tilinpäätöksessään PMA 1:1.5:n 2 kohdan nojalla. Olennai-

set muutokset omassa pääomassa tulee eritellä liitetietoina myös suurempien kirjanpitovelvollisien 

kohdalla oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi kuten KPL 3:2.2 edellyttää. (Kaisanlahti T, Lep-

pänen P, 2017. 36.) 

KPL 5:5.1:n edellyttämänä tehty poisto suunnitelman muuttamista ei käsitellä omassa pääomassa 

korjattavana virheenä. Mikäli poistoja on tehty liian pieninä, tulee tehdä poisto suunnitelmaan muu-

tos, siten että kertynyt alipoisto vähennetään lisä poistona tilikaudella, jolla se havaittiin. Toisaalta 

jos poistot on tehty liian suurina ei jo vähennettyä poistoa saa tulouttaa tai muillakaan tavoin pa-

lauttaa omaan pääomaan, vaan poisto suunnitelmaa saa muuttaa siten että jäljellä oleva menojään-

nös voidaan vähentää jaksotettuna pidemmälle ajanjaksolle kuin mitä alkuperäisen poisto suunnitel-

man mukaan oli tarkoitettu. (Kaisanlahti T, Leppänen P, 2017. 37.) 

Suoriteperusteella tarkoitetaan ”tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottamista 

riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä (suoriteperuste)(KPL 3:3.1 kohta 6). Peri-

aate koskee juurikin tilinpäätöstä, sillä kirjanpitovelvollinen voi juoksevan kirjanpidon osalta valita 

noudattaako suorite-, maksu- tai laskuperiaatetta taikka näitä kaikkia rinnakkain (KPL 2.3.2). 

Liiketapahtumat on lähtökohtaisesti muutettava suoriteperusteisiksi laadittaessa tilinpäätöstä. 

Lasku- tai maksuperusteen mukaisia vähäisiä kirjauksia ei ole tarpeellista oikaista suoriteperusteen 

mukaisiksi tilinpäätöstä varten, paitsi jos niiden yhteisvaikutus täyttää olennaisuuden kriteerit. (Kai-

sanlahti T, Leppänen P, 2017, 38.) 

Erillisarvostuksella tarkoitetaan taseeseen merkittävien erien sisällön arvostamista tilinpäätök-

sessä siten, että jokainen hyödyke arvostetaan erillisenä muista vastaavan tyyppisistä hyödykkeistä, 

eikä samantyyppisien hyödykkeiden arvossa tapahtuvia muutoksia netoteta keskenään. Periaatteen 

mukaisella toimintatavalla voi olla merkittäviä vaikutuksia kirjanpitovelvollisen vuositulokseen. (Re-

kola-Nieminen 2016, 94.)  

Esimerkiksi jos yhtiön taseeseen vaihtuviin tai pysyviin vastaaviin sisältyy arvopapereita, tulee jokai-

nen arvopaperi käsitellä erikseen sillä yksittäisen arvopaperin arvo, on saattanut laskea nollaan, 

vaikka sijoitussalkun kokonaisarvo olisikin noussut. Eli kuten KPL 3:3.1:n kohta 7 määrää tulee jokai-

nen taseen vastaavaa- ja vastattavaa puolelle merkittävä omaisuus erä arvostaa hyödykekohtaisesti. 

(Kaisanlahti T, Leppänen P, 2017, 43.) 
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Kila:n poisto yleisohjeessa todetaan: ”Olennaisuuden ja varovaisuuden periaatteet huomioon ottaen 

voidaan vähäarvoisten aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenot kuitenkin kirjata 

kirjanpidossa kokonaisuudessaan käyttöönottotilikauden kuluksi, vaikka niiden odotetaan tuottavan 

tuloa useamman tilikauden aikana”(Suunnitelman mukaiset poistot 16.10.2007). 

3 Kirjanpitorikokset 

Tahallisuus määritellään seuraavasti: ”tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen 

tahallaan, jos hän on tarkoittanut aiheuttaa seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheutumista var-

mana tai varsin todennäköisenä. Seuraus on aiheutettu tahallaan myös, jos tekijä on pitänyt sitä 

tarkoittamaansa seuraukseen varmasti liittyvänä”(RL 3:6 §). 

RL 3:7 §:n mukaan se arvioidaanko huolimattomuutta törkeänä (törkeä tuottamus) tulee se rat-

kaista kokonaisharkinnan perusteella, jossa tulee huomioida ”rikotun huolellisuusvelvollisuuden 

merkittävyys, vaarannettujen etujen tärkeys ja loukkauksen todennäköisyys, riskinoton tietoisuus 

sekä muut tekoon ja tekijään liittyvät olosuhteet” (RL 3:7.2 §). 

Tunnusmerkistöerehdys: ”Jos tekijä ei teon hetkellä ole selvillä kaikkien niiden seikkojen käsillä-

olosta, joita rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen edellyttää, tai jos hän erehtyy sellaisesta sei-

kasta, teko ei ole tahallinen. Vastuu tuottamuksellisesta rikoksesta voi kuitenkin tulla kysymykseen 

tuottamuksen rangaistavuutta koskevien säännösten mukaan”(RL 4:1 §). 

Kieltoerehdyksellä tarkoitetaan sitä, jos tekijä erehtyy pitämään tekoaan lainmukaisena, tulee hä-

net vapauttaa rangaistusvastuusta, jos erehtymistä on pidettävänä anteeksi annettavana seuraavien 

seikkojen vuoksi: ”1) lain puutteellinen tai virheellinen julkistaminen, 2) laki on sisällöltään erittäin 

vaikeaselkoinen, 3) viranomainen on neuvonut virheellisesti tai 4) muu edellisiin rinnastettava 

seikka” (RL 4:2 §). 

”Oikeushenkilön puolesta toimiminen Yhteisön, säätiön tai muun oikeushenkilön lakimääräisen toi-

mielimen tai johdon jäsen sekä oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä taikka sen puo-

lesta työ- tai virkasuhteessa tai toimeksiannon perusteella muutoin toimiva henkilö voidaan tuomita 

oikeushenkilön toiminnassa tehdystä rikoksesta rangaistukseen siitä huolimatta, ettei hän täytä ri-

koksen tunnusmerkistössä tekijälle asetettuja erityisehtoja, jos oikeushenkilö nuo ehdot täyttää. 

Jos rikos on tehty elinkeinonharjoittajan liikkeeseen kuuluvassa tai muussa oikeushenkilön toimin-

taan rinnastettavassa järjestäytyneessä toiminnassa, sovelletaan vastaavasti, mitä 1 momentissa 

säädetään oikeushenkilön toiminnassa tehdystä rikoksesta. Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovel-

leta, jos asiasta muualla laissa säädetään toisin” (RL 5:8 §). 

Tavoitteena kirjanpitorikossäännöksillä on hallituksenesityksen ja Mäkelän mukaan tarkoitus turvata 

kirjanpidon oikeellisuus ja luotettavuus siten että kirjanpito antaisi oikean kuvan kirjanpitovelvolli-

sen toiminnantuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tämän takia kirjanpitorikoksen tekijältä ei 

vaadita hyötymis- tai vahingoittamistarkoitusta. Säntillisesti tehdyn kirjanpidon nähdään myös eh-

käisevän yritykseen kohdistuvaa rikollisuutta tai ainakin lisäävän rikoksien ilmitulon riskiä. Taustalla 
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on pyrkimys suojata yrityksen sidosryhmiä kuten luotottajia, omistajia sekä verottajaa niihin mah-

dollisesti kohdistuvilta muilta rikoksilta, esimerkiksi veropetoksilta ja velallisen rikoksilta. (HE 

66/1988 vp, 89-91; Mäkelä 2001, 119.)  

Kirjanpidolla on keskeinen asema yrityksen toiminnan kontrolloimisessa, sillä jos kirjanpitoa ei ole 

pidetty asian mukaisesti tai ollenkaan tai se on hävitetty, silloin yrityksen omistajien, hallituksen ja 

velkojien tiedonsaantimahdollisuudet heikkenevät tai katkeavat mahdollisesti kokonaan. Tämä ilme-

nee Lehtosen mukaan erityisesti seuraavina seikkoina: 1) yhtiön toimitusjohtaja ja hallitukseen kuu-

luvat henkilöt on vaikea saada henkilökohtaiseen vastuuseen, 2) velkojien tasapuolinen kohtelu vaa-

rantuu maksukyvyttömyystilanteissa, 3) verotuksen toimittamiselta puuttuu oikeat perusteet, 4) 

työntekijöiden osalta palkka-asioiden selvittäminen voi jäädä vajavaiseksi. (Lehtonen 2012, 18.) Kir-

janpitorikoksien kriminalisoinnilla on pyritty ohjaamaan kirjanpitovelvollisia niin, että he laatisivat 

kirjanpitonsa huolellisesti, siten että kirjanpidolle annetut tehtävät tulee täytettyä ja että siitä saa-

tava tieto on oikeaa ja luotettavaa. (Mäkelä 2001, 117.)  

Säännökset kirjanpitorikoksesta ja tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta siirrettiin KPL:sta RL 

30:9-10 §:n vuonna 1991 RL:n kokonaisuudistuksen yhteydessä. KPL 8:4 §:n jätettiin uudistuksessa 

säädös kirjanpitorikkomuksesta, jossa on määrättynä sanktiot kirjanpitorikoksia lievemmistä kirjan-

pidon laiminlyönneistä. (Mäkelä 2001, 117) Kirjanpitorikoksille on annettu RL 30:9-10 §:ssä kolme eri 

tekomuotoa, jotka ovat kirjanpitorikos, törkeä kirjanpitorikos ja tuottamuksellinen kirjanpitorikos. 

Törkeää kirjanpitorikosta koskeva pykälä lisättiin RL 30:9a §:n rikoslain eräiden talousrikossäännös-

ten ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisen yhteydessä ja astui voimaan 1.4.2003. Kyseisen 

muutoksen yhteydessä muutettiin myös rangaistuksia kirjanpitorikoksista. (HE 53/2002, 28.) Seuraa-

valla sivulla taulukossa 2 on nähtävissä rangaistuksien muutoksien kehitys. 

Rangaistuksien muutokset kirjanpitorikoksissa: 

 1973 ja sitä ennen 1974 1986 1991 2003 

Kirjanpito rikkomus   Sakko Sakko Sakko 

Kirjanpitorikos sakko tai enintään 6 

kuukautta vankeutta 

Sakko tai enintään     

1 vuosi vankeutta 

Sakko tai enintään  

2 vuotta vankeutta 

Sakko tai enintään       

3 vuotta vankeutta 

Sakko tai enintään               

2 vuotta vankeutta 

Tuottamuksellinen  

kirjanpitorikos 

   Sakko tai enintään 

2 vuotta vankeutta 

Sakko tai enintään               

2 vuotta vankeutta 

Törkeä kirjanpitorikos     Vähintään 4 kuukautta ja 

enintään 4 vuotta van-

keutta 

(Taulukko 2) 

3.1 Vastuun kohdentaminen  

Kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja ja tosiasiallinen määräysvalta. Osakeyhtiön tai muun yh-

teisön ollessa kirjanpitovelvollinen, rikosoikeudelliseen vastuuseen asetetaan luonnollinen henkilö, 

jolla on vastuu kirjanpidosta ja sen valvonnasta. Keskinäisillä sopimuksilla yhtiöiden välillä ei voida 

häivyttää vastuuta siten, ettei millään organisaatiolla olisi vastuuta kirjanpidon lainmukaisuudesta. 
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Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että yhtiön hallinto ja sen toiminta on järjestetty asianmukai-

sella tavalla. Hallitus on myös vastuussa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jär-

jestämisestä (OYL 6:2 §). Yhtiön hallituksen tehokkaan ja huolellisen toiminnan edellytyksenä on, 

että toimitusjohtaja antaa hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat edellytyksenä hallituksen 

tehtävien hoidon kannalta (OYL 6:17 §). Korkeimman oikeuden päätös 2001:85 osoittaa hyvin seikka-

peräisesti, että toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet eivät voi siirtää valvontavastuutaan keskinäi-

sin sopimuksin kokonaan pois. Tehtävien jaolla ja delegoinnilla voi olla tietyin edellytyksin merki-

tystä vastuun jakautumista arvioitaessa, mutta eivät vapauta kokonaan valvontavastuusta pääsään-

töisesti. (Frände D ym. 2018, 692; Hällström M 2007, 18.) 

Vastuun kohdentamisen lähtökohtana kirjanpitorikoksissa on organisatorinen asema, mutta kuitenkin 

vastuu on kohdennettava todellisien todellisten valta ja vastuusuhteiden mukaisesti. (Nuutila A 

1997, 113.) Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2001:86(ään.) kirjanpitorikoksesta syytetyllä ei ollut 

yhtiössä muodollista asemaa eikä omistusta yhtiöstä. Päätöksen enemmistön perusteluissa tähden-

netään, että kirjanpitovelvollisen edustaja voi määräytyä myös yhtiön todellisen organisaation ja 

toiminnan mukaan. Arvioinnissa siis on keskeistä kiinnittää huomiota yhtiön sisäisiin järjestelyihin 

kirjanpidon hoidon osalta. Ratkaisu ilmentää hyvin sitä, että keinotekoisin ja muodollisin järjeste-

lyin ei rikosoikeudellista vastuuta voi välttää. Korkeimman oikeuden ratkaisu 2001:87 taas ilmentää 

hyvin sitä, että vastuu voidaan ulottaa myös ilman muodollista asemaa olevaan henkilöön. Tapauk-

sessa syytetyllä ei ollut muodollista asemaa, mutta hänellä oli kuitenkin rikosvastuun kohdentami-

sen edellyttämä itsenäinen päätäntävalta kirjanpidon hoitoon ja toteuttamiseen sekä maksujen 

maksamiseen, sillä hänellä oli yksistään käyttöoikeus yhtiön pankkitiliin. (Frände D ym. 2018, 693.) 

RL 30:13 §:n muutoksessa ulotettiin rangaistusvastuu törkeässä kirjanpitorikoksessa koskemaan myös 

oikeushenkilöä. Muutoksen tarkoituksena on edistää rikosvastuun kohdentumista siten, että yksilölli-

sen vastuun lisäksi myös oikeushenkilö voisi joutua rangaistusvastuuseen toiminnassa tehdystä törke-

ästä kirjanpitorikoksesta. Lain perusteluista käy ilmi, että rangaistusvastuu voi kohdistua sekä kir-

janpitovelvolliseen oikeushenkilöön, että oikeushenkilöön, joka toimeksiannon perusteella hoitaa 

toisen kirjanpitovelvollisen kirjanpitoa. Lähtökohtaisesti kuitenkin rangaistusvastuu on tarkoitus 

kohdistaa pääsääntöisesti kirjanpitovelvollisiin oikeushenkilöihin. (HE 258/2016 vp, 1-12.) Rikos-

laissa säädetään siten, että ”rikos katsotaan oikeushenkilön toiminnassa tehdyksi, jos sen tekijä on 

toiminut oikeushenkilön puolesta tai hyväksi ja hän kuuluu oikeushenkilön johtoon tai on virka- tai 

työsuhteessa oikeushenkilöön taikka on toiminut oikeushenkilön edustajalta saamansa toimeksian-

non perusteella” (RL 9:3.1).  

Kirjanpidon laatiminen toimeksiannolla. Kirjanpitorikoksen tekijänä voi myös olla se, jolle kirjan-

pidon käytännön toteutus on annettu hoidettavaksi.  Käytännössä tämä tarkoittaa joko itsenäisiä 

kirjanpitäjiä ja kirjanpito- tai tilitoimiston edustajaa, joka on vastuussa toimeksiannon asianmukai-

sesta toteuttamisesta. (Lahti R, Koponen P, 2007, 66.) Kirjanpito- ja tilitoimiston edustajalla tarkoi-

tetaan liikkeen omistajaa, joka vastaa yhteisön toiminnasta(toiminimi), vastuunalaisia yhtiömiehiä 

(Ay ja Ky) tai hallintovaltaa omaavat henkilöt (Oy, Osk ja yhdistys). Tekijäksi syyllistyminen edellyt-

tää itsenäistä asemaa tehdä päätöksiä kirjanpitovelvollisen puolesta.  
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Luottamuksensuoja korostuu kirjanpitovelvollisen ja tilitoimiston välisessä työnjaossa. KILA on lau-

sunnossaan 2011/1866 käsitellyt käteisvarojen kirjaamista yhdenhenkilön osakeyhtiössä ja todennut, 

että ”mitä enemmän ulkopuolinen palveluntarjoaja ottaa itse kantaa tositteiden sisältöön, sen laa-

jemmaksi hänen vastuunsa kirjanpidon oikeellisuudesta muodostuu”(Kila 2011/1866). Mikäli palve-

luntarjoaja laatii kirjanpitovelvollisen puolesta tositteen, tulee hänen selvittää kirjanpitovelvolli-

selta kyseisen liiketapahtuman luonne ja huolehtia, että kirjanpitovelvollinen merkitsee tosittee-

seen asianmukaiset hyväksymismerkinnät. (Kila 2011/1866) 

Kirjanpitäjän vastuu. Tilitoimiston palveluksessa oleva kirjanpitäjä, joka tekee mekaanisesti kir-

jaukset voi tietyissä tilanteissa syyllistyä kirjanpitorikokseen lähinnä avunantajina tai yllyttäjinä. 

Saman voidaan nähdä koskevan kirjanpitovelvollisen palveluksessa toimivaa kirjanpitäjää, jonka 

asema on epäitsenäinen eli heillä ei ole valtaa päättää kirjauksien teosta. Rikosvastuun kohdentami-

sen näkökulmasta voi esiintyä haastavia tulkintatilanteita, joissa toimeksiannon on vastaanottanut 

iso tilitoimisto, jossa kirjaukset toteuttaa varsin itsenäisesti tilitoimiston palveluksessa työskente-

levä, hyvän ammattitaidon omaava kirjanpitäjä. Näissä tilanteissa toimeksiannon vastaanottajalla 

on valvontavelvollisuus toimeksiannon suorittamisen asianmukaisuudesta, mutta ei välttämättä tie-

toa konkreettisista kirjausmenettelyistä. Näin ollen kirjaukset toteuttava kirjanpitäjä vastaa teke-

mistään toimenpiteistä eikä siviilioikeudellinen esimiehen antama käsky lievennä hänen rikosoikeu-

dellista vastuuta omista menettelyistään. Kuitenkaan tällaisella epäitsenäisellä kirjanpitäjällä ei ole 

tekijän asemaa, paitsi jos menettelynsä täyttää tosiasiallisen toimimisen kirjanpitovelvollisen puo-

lesta. (Lahti R, Koponen P, 2007, 67; Lehtonen 2012, 27.)  

Kirjanpitovelvollisen velvollisuuksiin kuuluu toimittaa asianmukainen aineisto kirjanpitäjälle ja kir-

janpitovelvollisella on päätösvalta kirjausmenettelyistä. Jos kirjanpitovelvollinen ei toimita aineis-

toa, joka vaaditaan säännösten mukaisen kirjanpidon laatimiseksi, täytyy kirjanpitäjän, mikäli lai-

minlyönti jatkuu päättää toimeksianto, jotta voi vapautua rikosoikeudellisesta vastuustaan. Mitä pi-

dempään laiminlyönnit ovat kestäneet esimerkiksi useamman tilikauden, sen todennäköisemmin kir-

janpitäjän toiminnan voidaan katsoa edistävän kirjanpitorikosta. Toisaalta jos kirjanpitovelvollinen 

antaa ohjeita kirjauksien tekoon, jotka ovat lainvastaisia, voi niiden noudattaminen täyttää osalli-

suuden kriteerit välittömästi. (Lahti R, Koponen P, 2007, 67.) 

3.2 Kirjanpitorikoksen tekotavat ja tunnusmerkit 

Liiketapahtumien kirjaamisen ja tilinpäätöksen laatimisen laiminlyönti. Kirjanpitorikoksella en-

simmäinen tekotapa lain mukaan on liiketapahtumien kirjaamisen ja tilinpäätöksen laatimisen lai-

minlyönti vastoin kirjanpitolainsäädännön mukaisia velvollisuuksia. Kuten tunnusmerkistön sana-

muoto osoittaa, rangaistavuus ei vaadi kirjanpitovelvollisuuden laiminlyöntiä kokonaisuudessaan, 

vaan rangaistavaa on jo osittainen kirjauksien laiminlyönti. (Frände D ym. 2018, 698.) 

Laiminlyönti liiketapahtumien kirjauksissa voi ilmetä esimerkiksi seuraavilla tavoilla, 1) kirjanpito 

jätetään tekemättä osittain tai kokonaisuudessaan, esimerkiksi rikollisen toiminnan salaamiseksi tai 

elinkeinonharjoittajan henkilökohtaisien ongelmien vuoksi, joka on voinut aiheuttanut tositteiden 

katoamisen. 2) jätetään kirjaamatta jotkin tietyt liiketapahtumat, esimerkiksi ohimyyntitapauk-

sissa, joissa käteismyyntiä ei kirjata kirjanpitoon tai pimeiden palkkojen maksun yhteydessä jää pal-

kanmaksut ja niihin liittyvien työnantajamaksujen ja sosiaalikulujen jättäminen kirjaamatta. 3) 
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Useita liiketapahtumia, jotka ovat merkittäviä loppusummaltaan jätetään kirjaamatta kirjanpitoon, 

esimerkiksi salatakseen myyntivoitot, pimittääkseen vakuutuksista saadut korvaukset tai salatakseen 

hyödykkeiden pysyvän siirron toisen yrityksen käytettäväksi. (Lehtonen A 2012, 31) 

Menettely, jossa kirjanpitovelvollisella olevasta kirjanpitoaineistosta löytyy kaikki tositteet aikajär-

jestyksessä ja tiliöitynä, mutta kirjaukset itsessään kirjanpitoon on jätetty tekemättä, katsotaan 

laiminlyönniksi, koska ei ole mahdollista saada oikeaa ja riittävää kuvaa toiminnan tuloksesta ja ta-

loudellisesta asemasta. Kuten verovelvollisen on myös kirjanpitovelvollisen noudatettava säädettyjä 

määräaikoja. Rangaistavaa on menettely, jossa kirjauksien tekeminen laiminlyödään asetetussa 

määräajassa. (Frände D ym. 2018, 698.) 

Tilinpäätöstä koskevat laiminlyönnit voivat olla esimerkiksi, että jättää kirjaamatta kirjanpitolain-

säädännön vastaisesti tuottoja tai kuluja tuloslaskelmaan tai jättää esittämättä taseessa ryhmiä 

(esim. velkoja), jotka KPA:ssa säädetään esitettäväksi, vaikka voidaan todeta, että yrityksellä on 

ollut ryhmiin kuuluvia liiketapahtumia. Tulkinnan varaisiakin eriä löytyy, sillä KPL ja KPA eivät erit-

tele kaikkien ryhmien sisältöä yksityiskohtaisesti. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta varmenta-

maan on laadittava tase-erittelyt mutta niitä ei tarvitse rekisteröidä koska ne eivät kuulu KPL 3:1 

§:ssä säädettyyn tilinpäätöksen sisältöön. (KPL 3:13 §). (Lehtonen 2012, 33.) 

Väärien ja harhaanjohtavien tietojen merkitseminen kirjanpitoon. Toinen tekotapa on väärien 

ja harhaanjohtavien tietojen merkitseminen kirjanpitoon. Ominaista väärille ja harhaanjohtaville 

tiedoille on niiden antaman tiedon virheellisyys. Näin ollen kyseiset käsitteet kytkeytyvät toisiinsa 

niin, että niitä on vaikeaa erottaa kunnolla toisistaan. Tyypillisesti väärä tieto on kokonaan vailla 

todellista perustetta oleva kirjaus. Tieto on harhaanjohtava niissä tilanteissa, joissa tosiasiallinen 

tieto on asiayhteytensä vuoksi tai muusta syystä antaa tapahtumista kuvan, joka on tosiasioiden vas-

tainen. Kyseisenlainen harhaanjohtavan tiedon määrittely tarkoittaa samaa kuin väärä tieto. Kysy-

mys on kuitenkin molemmissa siitä, että tieto harhauttaa lukijaa antamalla virheellisen kuvan asioi-

den tilasta. (Lahti R, Koponen P 2007, 80-81; Lehtonen 2012, 36.)  

Tyypillisimpiä vääriin tietoihin perustuvia kirjauksia kirjanpidossa ovat tekaistuihin, väärennettyihin 

tai tosiasioita muutoin vastaamattomiin tositteisiin perustuvat kirjaukset. Tapauksia joita Lehtosen 

mukaan esiintyy käytännössä ovat esimerkiksi seuraavat menettelyt: ”1) laaditaan väärennetty tai 

tekaistu kassatosite, esimerkiksi osoittaakseen osakepääoman maksamisen, 2) väärennettyihin tai 

tekaistuihin selvityksiin perustuva perusteeton käyttöomaisuuden arvonkorotus, jotta vältettäisiin 

selvitystila tai erehdyttääkseen yritysostajaa tai rahoittajaa, 3) vaihto-omaisuuden kirjaaminen vää-

rennettyihin tai tekaistuihin inventaarioluetteloihin pohjautuen ja 4) kuluvaraston saamiseksi kriitti-

sen tilinpäätöksen välttämistä varten laaditaan väärennetty tai tekaistu ostolasku, joka seuraavalla 

tilikaudella hyvitetään”(Lehtonen 2012, 35). Arvio tositteiden vääryydestä ja harhaanjohtavuudesta 

tulisi perustua KPL 2:5 §:ssä säädettyihin tositteiden yleisille vaatimuksille ja tositelajia koskeville 

erityisvaatimuksille. (Lehtonen 2012, 35; HE 66/1988, 90.) 

Saman liiketapahtuman kirjaaminen useampaan otteeseen on myös väärien tietojen merkitsemistä, 

esimerkiksi kirjataan ensin lähetteen sen jälkeen laskun ja lopuksi maksutositteen perusteella. Ta-

vanomaista väärien tietojen merkitsemistä on myös kirjata liiketapahtuma väärän suuruisena. Käy-
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tännössä yleisesti esiintyviä väärien tietojen merkitsemisiä ovat Lehtosen mukaan:  ”1) toiselle ta-

lousyksikölle kuuluvan tositteen perusteella kirjataan meno, 2) kirjataan tuloja menoiksi, 3) teh-

dään tarkoituksella lasku- ja siirtovirheitä, 4) virheellisiä sisäisiä tositteita käytetään, esim. valuut-

takurssimuunnoksen teossa, 5) kirjataan liiketapahtumia virheellisillä nimikkeillä väärille tileille ja 

6) kiistattomia vuosikuluja, jotka ovat suuria rahamääriltään, aktivoidaan pitkävaikutteisiksi me-

noiksi tappiollisen tuloksen muuttamiseksi voitolliseksi”. (Lehtonen 2012, 35-36; HE 66/1988, 90.)   

Kirjanpitoaineiston hävittäminen, kätkeminen tai vahingoittaminen. Kolmas teko tapa kirjanpi-

torikokselle on kirjanpitoaineiston hävittäminen kätkeminen tai vahingoittaminen on säädetty ran-

gaistavaksi. Kirjanpitoaineistoa ja sen sisältöä koskevia tietoja löydät lisää ylempää kappaleesta lii-

ketapahtumien kirjaaminen ja kirjanpitoaineisto 2.4. 

Kirjanpitoaineiston tuhoaminen voidaan katsoa hävittämiseksi, esimerkiksi polttamalla tai heittä-

mällä se mereen. Aineiston piilottamista tai sen säilytyspaikan salaamista pidetään kätkemisenä. 

Kätkemistä on myös aineiston toimittaminen sellaiselle henkilölle, jota on kielletty luovuttamasta 

sitä niitä tarvitsevalle viranomaisille. Vahingoittamista on kirjanpitomerkintöjen epäselväksitekemi-

nen lisämerkinnöillä tai virheellisillä korjauksilla. (Lehtonen 2012, 37.)  

Aineisto saatetaan hävittää esimerkiksi niissä tapauksissa, kun tilikausi on ollut poikkeuksellisen 

hyvä. Kyseisissä tapauksissa hävittämisellä pyritään välttämään veroja, joita yritykselle määräytyy. 

Tulo verotus perustuu yrityksillä tuloslaskelman osoittamaan voittoon tai tappioon, jota oikaistaan 

niiltä osin kuin tuloksen laskennassa on eroavaisuuksia kirjanpidon ja verotuksen välillä. (Frände D 

ym. 2018, 704.) 

Vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista. Jotta kirjanpitorikoksesta voidaan tuomita, täy-

tyy jollakin tekotapatunnusmerkillä vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvolli-

sen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toiminnan tulos koskee tietoja, joita esite-

tään tuloslaskemassa ja taloudellista asemaa vastaavasti taseessa. Arvioitaessa tunnusmerkistön 

täyttymistä kiinnitetään huomio ennen kaikkea ulkopuolisen tarkastelijan (esim. tilintarkastajan) 

näkökulmaan, että saako hän aineistosta oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudel-

lisesta asemasta. Seuraustunnusmerkin täyttyminen ei edellytä todellista vahinkoseurausta. (Lehto-

nen 2012, 38-39; Lahti R, Koponen P 2018, 77.) 

Kirjanpitorikoksen rangaistavuus edellyttää niin tekotapatunnusmerkin kuin seuraustunnusmerkin 

täyttymistä. Esimerkiksi virheellisien tai kuvitteellisien laskutustietojen käyttäminen laskutuksessa. 

(KILA 2008/1811) Kyseisen tyyppisien tietojen lisääminen kirjanpitoon toki vaikeuttaa todellisen asi-

akkaan tunnistamista ja on mahdollisesti hyvän kirjanpitotavan vastaista, mutta se ei välttämättä 

vaikeuta millään tavalla tunnusmerkistön tarkoittaman oikean ja riittävän kuvan saamiseen kirjanpi-

tovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Mikäli tuloslaskelmasta ja taseesta 

saatava tieto vastaa kokonaisuudessaan liiketoiminnan tulosta ja yhtiön taloudellista asemaa, ei 

seuraustunnusmerkki täyty. (Frände D ym. 2018, 705.) 
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3.3 Tuottamuksellinen kirjanpitorikos 

Tuottamuksellinen kirjanpitorikos tulee rangaistavaksi, jos törkeästä huolimattomuudesta: 1) liike-

tapahtumien kirjaaminen ja tilinpäätöksen laatiminen laiminlyödään kokonaan tai osittain tai mikäli 

2) kirjanpitoaineiston hävittää, hukkaa tai vahingoittaa sitä. Rangaistuksen edellytyksenä on myös, 

että teko vaikeuttaa olennaisesti oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan 

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. (RL 30:10 §)  

Ensimmäisen tekotavan eli liiketapahtumien kirjaamisen ja tilinpäätöksen laatimisen laiminlyöntejä 

tapahtuu törkeästä huolimattomuudesta käytännössä silloin, kun kirjanpidon laatiminen on annettu 

jollekin kirjanpitovelvollisen puolesta toimivalle. Esimerkiksi on valittu joku henkilö tekemään kir-

janpitoa, jolla ei ole sen laatimiseen mitään edellytyksiä kokemuksen tai koulutuksensa puolesta. 

Tällöin kirjanpitovelvollisen vastuu perustuu valintavastuuseen. (Lehtonen 2012, 43-44.) 

Tahallinen vai tuottamuksellinen. Rajanveto tahallisuuden ja tuottamuksen välillä kirjanpitorikok-

sessa voidaan nähdä muodostuvan siitä, onko kirjanpitovelvollinen tiennyt kirjanpitoon merkittyjen 

tietojen olevan vääriä ja harhaanjohtavia. Tällöin kysymyksessä on niin sanotusta olosuhdetahalli-

suudesta eli millaisesta ymmärryksestä tekijältä vaaditaan seikoista, joiden perusteella arvioidaan 

muita kuin seuraamustunnusmerkkien täyttymistä. Kirjanpitovelvollisen voidaan nähdä menettele-

vän tahallisesti, mikäli: hän on perillä tosiseikoista, jotka liittyvät kirjauksien perusteisiin. 2)Hänen 

on pidettävänä hyvin todennäköisenä kirjanpitoon kirjattavien tietojen vääryyttä ja harhaanjohta-

vuutta(todennäköisyys tahallisuus). 3)Jos hän tietoisuudestaan huolimatta kirjaa virheelliset tiedot 

kirjanpitoon, menettely on tahallinen. (Frände ym. 2018, 707.; Lahti R, Koponen P 2007, 88-89.) 

Näin ollen kirjanpitovelvollisen tulee varmistua liiketapahtumien oikein kirjaamisesta kirjanpitoon 

ja mikäli hän ei siihen itse kykene, tulisi hänen kääntyä asiantuntevan tahon puoleen, joka kykenee 

kirjanpidon tekemään kirjanpitosäännöstön mukaisesti. Arvioitaessa tahallisuutta harvoin kiinnite-

tään huomiota siihen, millaisia tulkintoja kirjanpitovelvollinen on tehnyt kirjauksiensa oikeellisuu-

desta säännöksien ja määräyksien valossa. Toisaalta kirjanpitorikoksiin liittyy sellainen ongelma, 

ettei ole aina helppoa sanoa siitä millainen käsitys kirjanpitovelvollisella on ollut kirjanpitolainsää-

dännön oikeasta tulkinnasta, eli onko teko tahallinen vaiko kieltoerehdysrelevantti. Toki kirjanpito-

lainsäädännön sisältö voi olla niin tulkinnanvarainen, ettei siitä selviä mikä on hyvän kirjanpitotavan 

mukainen menettely. Näissä tilanteissa tulisi pyytää lausuntoa Kila:ta, sillä mikäli kirjanpitovelvolli-

nen on pyrkinyt selvittämään oikeaa tulkintaa ja vaikka tulkinta osoittautuisi erilaiseksi kuin Kila:n 

kanta, ei menettely osoita kirjanpitorikoksen edellyttämää tahallisuutta. Arvio tuleekin kohdistaa 

tekotapa- ja seuraamustunnusmerkkien tulkintaan. Esimerkiksi millä perusteella tiedot, jotka on si-

sällytetty kirjanpitoon, voidaan pitää väärinä ja harhaanjohtavina. (Frände, ym. 2018, 706-707.; 

Lahti R, Koponen P ) 

3.4 Törkeä kirjanpitorikos  

Kirjanpitovelvollinen syyllistyy törkeään kirjanpitorikokseen, jos kirjanpitorikoksessa 1) laiminlyö 

liiketapahtumien kirjaamisen tai tilinpäätöksen laatimisen kokonaan tai olennaisilta osiltaan tai 2) 

väärien tai harhaanjohtavien tietojen määrä on huomattavan suuri, ne koskevat suuria summia tai 

ne perustuvat sisällöltään vääriin tositteisiin tai 3) kirjanpito hävitetään tai kätketään kokonaan tai 
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olennaisilta osiltaan taikka sitä vahingoitetaan olennaisilta osiltaan ja kirjanpitorikos on myös koko-

naisuutena arvostellen törkeä. (RL 30:9 a §) 

Jos kirjanpitovelvollinen lain esitöiden mukaan jättää kirjaamatta pitkällä aikavälillä liiketapahtu-

mia, jotka ovat vähäisiä ei törkeän kirjanpitorikoksen tunnusmerkit täyty. Vaikka kirjanpidon laati-

minen olisi laiminlyöty kokonaisuudessa ei se välttämättä tarkoita, että tekoa pidettäisiin kokonais-

arviossa törkeänä esimerkiksi, jos laiminlyönnin syy on tietämättömyys tai taitamattomuus, joka 

täyttää kyllä tahallisuuden vaatimukset rikosoikeudellisessa mielessä muttei vaadi rankaisemista 

törkeästä kirjanpitorikoksesta. Arvioinnissa tulee kiinnittää huomio siihen, onko tositteet ja muu 

kirjanpidon laatimiseen tarvittava materiaali tallessa, jotta kirjanpito on mahdollista laatia jälkeen-

päin laiminlyönnistä huolimatta. (HE 53/2002, 34.) 

3.5 Kirjanpitorikkomus 

Kirjanpitorikkomus on kirjanpitorikoksista lievin muoto, josta rangaistuksena on sakkoa. Tekijä tun-

nusmerkki on määritelty avoimeksi: joka. Kyseiseen rikokseen voi syyllistyä sekä tahallaan että tör-

keästä huolimattomuudesta. Kirjanpitorikkomuksiin tuomitaan hyvin harvoin, sillä se tulee sovellet-

tavaksi siinä vaiheessa, mikäli teko ei ole rangaistava kirjanpitorikoksen jonakin muotona.  

 ”1) laiminlyö kirjanpitomerkintöjen tekemisen 2 luvun 4 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa, 2) lai-

minlyö 2 luvun 5 a §:ssä tarkoitetun velvollisuuden liittää työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu maksun 

todentava selvitys käteisenä rahana maksetusta palkasta 2 luvun 5 §:n mukaiseen tositteeseen, 3) laiminlyö 

2 luvun 10 §:ssä tarkoitetun kirjanpitoaineiston säilytysvelvollisuuden taikka 4) laiminlyö 3 luvun 9 §:ssä 

tarkoitetun ilmoittamisvelvollisuuden”(KPL 8:4 §). 

4 Veropetokset sekä työeläke- ja tapaturmavakuutuspetokset 

Veropetos säännöksien päätehtävänä on suojata tulonhankkimiseen liittyviä tavoitteita, joidenka 

pohjalta rangaistaviksi on säädetty toimet, joiden takia verot tai muut maksut poistuvat kokonaan 

tai määrätään liian pieniksi. Joissakin tilanteissa voi käydä niin että verovelvollinen saa oikeudetto-

masti veronpalautuksia virheellisien tietojen takia. (Frände, ym. 2018, 663.) 

 ”Joka 1) antamalla viranomaiselle verotusta varten väärän tiedon veron määräämiseen vaikuttavasta sei-

kasta, 2) salaamalla verotusta varten annetussa ilmoituksessa veron määräämiseen vaikuttavan seikan, 3) 

veron välttämistarkoituksessa laiminlyömällä verotusta varten säädetyn velvollisuuden, jolla on merkitystä 

veron määräämiselle, tai 4) muuten petollisesti, aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa veron määräämättä jättä-

misen tai sen määräämisen liian alhaiseksi taikka veron aiheettoman palauttamisen, on tuomittava verope-

toksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi(RL 29:1 §)” 

Verorikoksissa tekijä kuvaus on määritelty avoimeksi ”Joka”. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

kuka tahansa, joka antaa tiedon verotukseen vaikuttavasta seikasta voi joutua vastuuseen verorikok-

sissa tekijänä. 

Huomattavaa on myös, että veropetoksesta tuomitaan, mikäli on välttänyt veroja tai yrittänyt vält-

tää veroa. Eli teon ei ole tarvinnut toteutua vaan pelkkä yritys riittää tuomion saamiseen. Suomalai-

sessa rikosoikeudessa yrityksen rankaiseminen toteutuneena tekona on erittäin harvinainen. Verori-

koksen täyttymisajankohta riippuu verolajista. Tuloveron kohdalla teko täyttyy verotuksen valmistu-

essa ja yritys silloin kun tieto, joka vaikuttaa verotukseen jätetään ilmoittamatta tai ilmoitetaan 
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virheellisesti. Yrityksen katsotaan täyttyneen, kun virheellinen tieto on saapunut verotuksesta vas-

taavalle viranomaiselle. Passiivisen veropetoksen ajankohta määräytyy sen mukaan koska verovel-

vollisen olisi tullut jättää ilmoitus kyseistä verolajia koskien. Mikäli taas kyse on muusta petollisesta 

menettelystä, jossa veroilmoitus jätetään toimittamatta kokonaan, täyttyy teko, kun verovelvollisen 

toimet, joiden pohjalta verotus laaditaan, on hoidettu. Tekoaika on siis riippuvainen siitä mitä vero-

lainsäädännössä määrätään.(Lahti R, Koponen P, 2007, 186.) 

Rangaistukset verorikoksista ja vakuutusmaksupetoksista 

Veropetos Sakko tai vankeutta enintään 2 vuotta 

Törkeä veropetos Vankeutta vähintään 4 kuukautta enintään 4 

vuotta 

Lievä veropetos Sakko 

Vero rikkomus Sakko tai vankeutta enintään 6 kuukautta 

Työeläkevakuutusmaksupetos Sakko tai vankeutta enintään 2 vuotta 

Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos Vankeutta vähintään 4 kuukautta enintään 4 

vuotta 

Tapaturmavakuutusmaksupetos Sakko tai vankeutta enintään 2 vuotta 

(Taulukko 3- RL 29:1-4 §) 

4.1 Veropetos 

Väärän tiedon antaminen. Väärän tiedon antamisella tarkoitetaan esimerkiksi tietoisesti puutteel-

lisen veroilmoituksen toimittamista veroviranomaisille. Tiedon toimittamismuodolla ei ole merki-

tystä tekoon, sillä tieto voidaan toimittaa niin sähköisesti, kirjallisesti kuin myös suullisesti. Tieto, 

joka on sisällöltään väärä, tulee antaa sellaiselle viranomaiselle joka toimillaan voi vaikuttaa aiheu-

tuvien verojen määrään. Viranomaisia, joilla on mahdollista vaikuttaa veroihin ovat muun muassa 

verovalmistelija, oikaisulautakunta, hallinto-oikeus ja verotarkastaja. (Lahti R, Koponen P, 2007, 

197-198.) 

Väärän tiedon antamiselle on monia tekomuotoja kuten yrityksen verotettavien tulojen ilmoittami-

nen todellista pienemmiksi tai vähennyskelpoisien menojen kirjaaminen liian suuriksi, ennakkoperin-

tään ilmoitetaan liian pienet palkka summat tai ne jätetään kokonaan tai osittain ilmoittamatta. Ar-

vonlisäveroon vaikuttavista myynneistä ja ostoista annetaan väärää tietoa esimerkiksi jättämällä 

kirjaamatta arvonlisäverollista myyntiä tai kirjaamalla myynti ostoksi tai kirjaamalla arvonlisäverol-

lisia tositteita useampaan kertaan. Kuittikaupassa taas on kyse tilanteesta, jossa toiminnassa oleva 

tai toimimaton osakeyhtiö myy väärää ja virheellistä tietoa sisältäviä kuitteja/laskuja harmaanta-

louden yhtiöille, jotka pyrkivät näillä kuiteilla kattamaan ja peittämään esimerkiksi pimeää palkan-

maksua kirjanpidossa ja näin ollen välttämään ennakonpidätyksien, työeläkemaksujen ja sairausva-
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kuutusmaksujen maksamisen sekä saamaan perusteettomia arvonlisäveron vähennyksiä. Näissä tilan-

teissa rikosnimikkeinä voivat olla muun muassa kirjanpitorikos, veropetos, työeläkevakuutusmaksu-

petos sekä näiden törkeät tekomuodot. (Frände, ym. 2018, 665.) 

Väärän tiedon antamista kuvaa mainiosti Korkeimman oikeuden ratkaisu 2008:37. Ratkaisussa on ky-

symys petoksesta ja veropetoksesta. Tapauksessa A Oy oli vuokrannut toimitilan B Oy:lle 1.6.2001 ja 

sopimukseen oli kirjattu vuokran olevan arvonlisäverollista, kuitenkaan A Oy ei ollut rekisteröitynyt 

arvonlisäverovelvolliseksi kyseisestä vuokraustoiminnasta. Taloushallinnosta vastanneen kirjanpitäjä 

Y:n oli pitänyt A Oy:n hallituksen puheenjohtajan X kanssa tekemän sopimuksen pohjalta rekiste-

röidä A Oy arvonlisäverovelvolliseksi. Rekisteröintiä Y ei ollut kuitenkaan tehnyt. Y oli laatinut ja 

toimittanut laskut B Oy:lle. Laskuissa on ollut merkintä vuokran sisältämästä ALV:sta 22 % ja las-

kuissa on ollut merkintä alv.rek. Tähän pohjautuen B Oy oli maksanut vuokran ja arvonlisäveron A 

Oy:lle ja näin ollen vähentänyt vuokrissa olleet ALV:t omassa verotuksessaan, joita oli kertynyt sopi-

muskaudella 30 341,05 €. Tapauksen tutkinta alkoi satunnaisen muuttujan eli tässä tapauksessa B 

Oy:lle suoritetun verotarkastuksen yhteydessä. Verovirasto oli tarkastuksen jälkeen määrännyt B 

Oy:n suorittamaan jälkiveroina A Oy:n laskuihin pohjautuvat aiemmin tekemänsä vähennykset. Tut-

kinnan alettua A Oy oli rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi 30.6.2003 jättämässään hakemuk-

sessa. Tapauksessa todettiin Y:n syyllistyneen veropetokseen, vaikka hän ei suoraan antanutkaan 

väärää tietoa verottajalle. Perustelujen mukaan Y:n oli täytynyt kirjanpidon ammattilaisena tietää, 

että lasku antaa väärää tietoa verotukseen vaikuttavista seikoista koska A Oy ei ollut rekisteröitynyt 

arvonlisäverovelvolliseksi, laskuun oli merkitty ALV 22 % ja laskuissa oli merkintä alv.rek. Y:n on täy-

tynyt myös pitää varsin todennäköisenä, että B Oy tekee vähennyksen arvonlisäverosta omassa vero-

tuksessaan ja näin ollen väärä tieto menee verottajalle ja vaikuttaa verojen määräytymiseen. 

(KKO:2008:37) 

Salaaminen. Toinen tekomuoto veropetokselle on veron määräytymiseen vaikuttavan tiedon salaa-

minen verotukseen vaikuttavassa veroilmoituksessa. Teon täyttyminen kuitenkin edellyttää jonkin 

tulo- tai omaisuuslajin salaamista kokonaisuudessaan. Tästä syystä salaaminen on hyvin harvoin ve-

ropetoksen tekomuotona. (Lahti R, Koponen P, 2007, 209.) 

Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2007:102 ammatin harjoittaja oli salannut veroilmoituksissaan 

osan tuloistaan neljänä vuonna. Ratkaisussa katsottiin hänen syyllistyneen kirjanpitorikokseen ja ve-

rotukseen vaikuttavan seikan salaamiseen ja hänet tuomittiin kolmen kuukauden vankeusrangaistuk-

seen. (KKO:2007:102.) 

Passiivinen veropetos. Kolmanteen tekomuotoon syyllistyy, mikäli laiminlyö laissa säädetyn ilmoi-

tusvelvollisuutensa esimerkiksi jätetään täyttämättä ilmoitusvelvollisuus arvonlisäverotuksesta tai 

ennakkoperinnästä(Lahti R, Koponen P, 2007, 209.), jotka ovat käytännössä oma-aloitteisesti vero-

velvollisen toimesta laskettavia ja ilmoitettavia. Viranomaiset eivät siis määrää näistä ollenkaan 

maksuja, mikäli verovelvollinen hoitaa hänelle lainsäädännössä määrätyt velvollisuutensa. Oma-

aloitteisiin veroihin on rakennettu oma rangaistus järjestelmä, joka koostuu myöhästymismaksuista, 

veronkorotuksista ja laiminlyöntimaksuista. Verovelvolliselle voi tulla maksettavaa, jos hän on il-

moittanut verot liian pieniksi, sillä verohallinto voi toimivaltansa puitteissa määrätä maksettavaksi 

liian alhaiset verot tai jos niitä on tilitetty muista syistä liian vähän. (Frände, ym. 2018, 671.) 
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4.2 Törkeyden arviointi 

Törkeästä veropetoksesta tuomitaan, mikäli veropetoksessa tavoiteltava taloudellinen hyöty on huo-

mattava, mikäli rikos toteutetaan suunnitelmallisesti ja se on kokonaisuutena arvosteltuna törkeä. 

Huomattavalle taloudelliselle hyödylle ei ole määritelty mitään tarkkaa euromääräistä alarajaa, 

vaikka oikeuskäytännössä vakiintuneesti on tulkittu huomattavan hyödyn olevan 17 000 €. Enemmän 

kiinnitetään huomiota teon suunnitelmallisuudelle, jota voivat osoittaa teon toteuttamiseen tarvittu 

ammattitaito ja taloudellinen panos, joiden ansiosta kirjanpitoon on viety virheellisiä ja totuuden-

vastaisia tositteita. Näillä tositteilla on siis suunnitelmallisesti pyritty harhauttamaan verottajaa. 

(Frände, ym. 2018, 683-684.) 

Lievää veropetos asteikkoa käytetään yleisesti tulliveropetoksissa, joissa tavoiteltu hyöty on yleensä 

kohtuullisen pieni. Ratkaisevana yleensä juuri pidetään vältetyn veronmäärää, mutta huomiota voi-

daan kiinnittää myös muihin seikkoihin. (Lahti R, Koponen P. 2007, 202-203) 

4.3 Verorikkomus 

Verorikkomusta koskevan lainsäädännön tavoitteena on suojata verokertymän toteutumista oikea-

aikaisesti oma-aloitteisesti tilitettävien verojen osalta. Verorikkomukseen syyllistyy, mikäli jättää 

suorittamatta jonkin RL 29:4 §:ssä määrätyn maksun muun syyn kuin maksukyvyttömyyden tai tuo-

mioistuimen maksukiellon takia määräpäivään mennessä. (RL:29:4 §) 

4.4 Työeläke- ja tapaturmavakuutuspetokset 

Työeläke- ja tapaturmavakuutuspetoksissa tekijä on avoin kuten verorikoksissa. Syyllistymisen edel-

lytyksenä on, että laiminlyödään kyseisien vakuutuksien järjestäminen tai jätetään ilmoittamatta 

maksetut palkat, jolloin kyseisiä vakuutuksia ei välttämättä tule maksuun. Kuten verorikoksissa 

myös näissä vakuutuspetoksissa pelkkä yritys riittää syyksi lukemiseen. Samoin työeläkevakuutuksen 

törkeä teko muoto on yhtenevä törkeän veropetoksen tunnusmerkistön kanssa. (RL:29:4a-4c §) 

5 Rahanpesurikokset 

Rahanpesu käsittää toiminnan, jossa rikollisilla toimilla hankitut varat yritetään kierrättää laillisen 

maksujärjestelmän kautta, jotta niiden todellinen alkuperä saataisiin häivytettyä. Alkuperällä tar-

koitetaan niin itse tekoa/tekoja, joilla varat on hankittu sekä henkilöitä, joita kokonaisuuteen liit-

tyy erilaisine osallistumismuotoineen. Rahanpesulakia sovelletaan laissa määriteltyihin ilmoitusvel-

vollisiin joihin kirjanpitäjät ja tilitoimistot kuuluvat. (Lahti R, Koponen P, 2007, 150.) 

 ”1) ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua 

omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta hankkiakseen itselleen tai 

toiselle hyötyä tai peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän tai avus-

taakseen rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset taikka 2) peittää tai häivyttää 

rikoksella hankitun omaisuuden, rikoksen tuottaman hyödyn taikka näiden tilalle tulleen omaisuuden todel-

lisen luonteen, alkuperän, sijainnin tai siihen kohdistuvat määräämistoimet tai oikeudet taikka avustaa 

toista tällaisessa peittämisessä tai häivyttämisessä”(RL 32: 6 §). 

 ”Joka törkeästä huolimattomuudesta ryhtyy 6 §:ssä tarkoitettuihin toimiin, on tuomittava tuottamukselli-

sesta rahanpesusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi” (RL 32:9 §). 
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Myös rahanpesu rikokset ovat rikoksia joihin tekijän kuvaus on jätetty avoimeksi sanalla ”joka”. 

Käytännössä siis jokainen voi syyllistyä tekoon, jos on osallistunut konkreettisesti tai epäsuorasti 

teon johonkin osa-alueeseen. Esimerkiksi kirjanpitäjä on huomannut kuitin tai kuitteja, joiden olisi 

pitänyt saada kellot päässä soimaan mutta ei ole siihen puuttunut vaan katsonut läpi sormien ja kir-

jannut sen voi joutua syytteeseen tuottamuksellisesta rahanpesusta. (RL 32:9 §) 

Rangaistukset rahanpesurikoksista  

Rahanpesu Sakko tai vankeus enintään 2 vuotta 

Törkeä rahanpesu Vankeus vähintään 4 kk enintään 4 vuotta 

Salahanke törkeän rahanpesun teke-

miseksi 

Sakko tai vankeus enintään 1 vuosi 

Tuottamuksellinen Rahanpesu Sakko tai vankeus enintään 2 vuotta 

Rahanpesurikkomus Sakko 

(Taulukko 4 – RL 32:6-10 §) 

5.1 Rahanpesu tilitoimiston näkökulmasta 

Laki määrää ilmoitusvelvollisille asiakkaiden tuntemis- ja tunnistamisvelvollisuuden sekä riskiperus-

teisen arvioinnin teon asiakaskohtaisesti. Lisäksi laissa on yksityiskohtaiset säännökset, kuinka asia-

kas tulee tuntea ja tunnistaa, lisäksi laissa on myös määritelty velvoite tunnistaa asiakasyrityksen 

tosiasialliset edunsaajat. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka omis-

taa oikeushenkilön tai mikäli hänellä on tosiasiallinen määräysvalta oikeushenkilössä muulla tavalla 

esimerkiksi yhtiöjärjestyksen nojalla. Yhteisöissä tosiasiallisena edunsaajana lain nojalla pidetään 

henkilöä, joka omistaa yhtiöstä vähintään 25 % tai tätä vastaavan äänimäärän. Mikäli vastaava ääni-

määrä on oikeushenkilöllä, tulee yhteisön selvittää se, keillä luonnollisilla henkilöillä on tosiasialli-

nen määräysvalta ja oikeus tehdä päätöksiä kyseisessä yhtiössä. (Hirvonen M, Määttä K, 2018, 306-

307.) 

Tilitoimistojen ja toiminimellä kirjanpitoa ja tilinpäätöksiä tekevien on täytynyt laatia rahanpe-

sulain mukainen ilmoitusvelvollisen riskiarvio vuoden 2017 loppuun mennessä. Asiakkaista on täyty-

nyt alkaa keräämään tietoa 2019 aikana ja heidän täytyy ilmoittautua ilmoitusvelvollisiksi rahanpe-

sun valvonnasta vastaavalle viranomaiselle 1.7.2019 alkaen. (Aluehallintovirasto 2019) 

5.2 Tietojen keruu asiakkaista 

Tilitoimiston tulee ensin tunnistaa asiakkaat ennen kuin voi perustaa asiakassuhdetta sekä selvittää 

tosiasialliset edunsaajat ja todentaa heidän henkilöllisyytensä. Todentaminen tapahtuu henkilölli-

syystodistuksella, passilla, matkustusasiakirjoilla tai muuten luotettavasti. Näistä tunnistamisasia-

kirjoista tulee ottaa kopio liitettäväksi asiakastietoihin. Lisäksi näihin tietoihin tulee liittää tietoja 

asiakkaan toiminnan laadusta, laajuudesta sekä laatia oma arvio riskeistä rahanpesun ja terrorismin 
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rahoittamisen kannalta, jotka koskevat asiakkaan toimintaa. Näihin tietoihin tulee liittää myös tie-

dot henkilöistä, joilla on rahanpesulain tarkoittamaa määräysvaltaa sekä mihin määräysvalta perus-

tuu tai mihin heidän omistuksensa perustuu ja mikä se on laajuudeltaan. (Hirvonen M, Määttä K, 

2018, 307-308.) 

6 Johtopäätökset 

Kirjanpitäjien ja tilitoimistojen osalta keskeisimpänä näkisin aktiivisen lainsäädännön seurannan. 

Haasteita voi tuottaa lain muutokset, jotka voivat muuttaa kirjaus menetelmiä huomattavasti. Lain 

muutokset voi tapahtua myös kesken vuoden, joten jatkuvan seurannan tärkeyttä ei voi liikaa koros-

taa. Erityisesti, koska lakeja, jotka ohjaavat kirjanpidon eri osa-alueiden toteuttamista on useita, 

tulee seurantaan ja tutustumiseen varattava riittävästi aikaa. Sillä ei voi olettaa asiakkaiden pysy-

vän yrityksessä, jos he eivät kykene toteuttamaan omaan ydinliiketoimintaansa kuuluvia toimia. 

Huomion arvoisia ovat laissa määritellyt tilinpäätöksen laatimisen periaatteet, sillä ne ovat keskei-

sessä roolissa rangaistuksia määrättäessä kirjanpitorikoksissa. Periaatteista keskeisimpiä ovat: olen-

naisuus, varovaisuus, oikea ja riittävä kuva, tasejatkuvuus sekä sisältöpainotteisuus. 

Tilitoimiston, jossa työskentelee useita työntekijöitä, on helpompi toteuttaa tutustuminen lainsää-

däntöön koulutuksen kautta. Koulutuksessa opiskellaan keskeiset lainmuutokset ja mitä toimia muu-

tokset toiminnassa edellyttävät. Lisäksi tilitoimistojen kohdalla koulutuksen uskoisin olevan huomat-

tavasti mielekkäämpi vaihtoehto kuin se, että jokaiselle työntekijälle lyödään kouraan koko lainsää-

däntö itseopiskelua varten, joka voi käsittää tuhansia sivuja lain valmistelumateriaaleja sekä eri-

sidosryhmien kannanottoja lain tulkintaan. Ettei asia menisi liian helpoksi itseopiskellessa voi joutua 

myös tutustumaan vuosikymmeniä vanhoihin lakeihin jotka eivät välttämättä enää ole voimassa, 

mutta niissä määritellään nykyisen lainsäädännön vakiintunut tulkinta jota ei ole uuteen lakiin vält-

tämättä kirjattu vaan hallituksen esityksissä voi käydä ilmi että vakiintunutta tulkintaa ei ole tarkoi-

tus muuttaa vaan selkeyttää kirjoitusasua. 

6.1 Ohjeita käytännön työhön 

Ohjeina itse käytännön työhön antaisin seuraavia: Tutustu asiakkaisiin huolella sekä tunnista hei-

dät, mikäli et voi tunnistaa ja tuntea asiakastasi on syytä harkita toimeksiannon päättämistä. Mikäli 

toimeksiantoa ei ole vielä solmittu tulee sen solmimisesta pidättäytyä, jos asiakkaasta ei saada riit-

täviä tietoja kuten toimiala, toiminnanlaajuus, sidosryhmät, työntekijöiden määrä, varallisuus-

asema, jne. 

Laadi aina kirjallinen toimeksiantosopimus, jossa määrittelette ainakin vastuut omalta ja asiak-

kaan kannalta kuten milloin tositemateriaali pitää olla toimitettu, jotta ilmoitukset ennättävät vi-

ranomaisille ajallaan, irtisanomisperusteet eli millä perusteilla voidaan purkaa toimeksianto esimer-

kiksi jos asiakas ei toimita tositteita ja kaikkia tarvittavia tietoja, jolloin kirjanpitoa ei voida laatia 

eikä ilmoituksia lähettää, toimeksiannon laajuus ja muut velvollisuudet, joita toimeksi antoon liit-

tyy. Mikäli toimeksi anto on ns. laaja eli se sisältää kaiken yrityksen raportoinnin ja lakisääteiset il-

moitukset sekä erityisesti jos tilitoimisto toteuttaa kirjanpidon itsenäisesti ilman toimeksiantajan 

ohjeita, on äärimmäisen tärkeää olla tietoinen asiakkaan toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutok-

sista.  
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Kaikki tehdyt työt, on tärkeää myös dokumentoida kirjallisesti, olipa tehty työ sitten suullista 

konsultointia tai mitä tahansa kirjaa asiat ylös. Kehitä osaamistasi ja työntekijöiden osaamista sillä 

se on avain asemassa toiminnassasi erityisesti lait ja asetukset sekä kirjanpitolautakunnan lausun-

not. 

Huolehdi myös, että vakuutuksesi ovat kunnossa ikävien tapahtumien varalta, sillä tahattomatkin 

virheet aiheuttavat hyvin helposti syytteeseen joutumisen. Vastuuvakuutus, joka on solmittu riittä-

vän laajaksi korvaa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ainakin tiettyyn pisteeseen asti. 

Mikäli aikomuksena on antaa asiakkaille veroneuvontaa, on äärimmäisen tärkeää tietää mistä on oi-

keasti kyse. Sillä jos et olekaan tiennyt kaikkia verotukseen vaikuttavia seikkoja vaan antamasi oh-

jeet ovat virheellisiä, olet todennäköisesti kohta raastuvassa epäiltynä verorikoksesta. Yksinkertai-

sesti Elä tarjoa veroneuvontaa ellet tiedä mistä kaikista osa-alueista se koostuu ja mitä ne sisäl-

tävät. 

6.2 Talousrikokset 

Kirjanpitäjien ja tilitoimistojen on yleensä huono vedota siihen, ettei ole tiennyt lainsäädännön si-

sällöstä, sillä kirjanpitoa, yritysmuotoja ja verotusta ohjaavien lainsäädäntöjen tunteminen kuuluu 

olennaisena osana kirjanpito ja tilinpäätös työhön. 

Talousrikoksiin varautuminen kirjanpitäjien ja tilitoimistojen tulisi toteuttaa niin että kaikki tunte-

vat lain kohdat mikä aiheuttaa tekotapa tunnusmerkin täyttymisen kunkin rikoksen kohdalla. Kirjan-

pitorikoksia pystytään välttämään huolellisella ja sentintarkalla työskentelyllä kunhan tunnetaan 

kaikki eri lakien ja asetuksien asettamat vaatimukset. Kun olet hoitanut työsi huolella ja tarkasti on 

oikeudenkäynti tilanteissa helppo osoittaa, että olet toiminut kuten lainsäädäntö aineisto ja lausun-

not ohjaavat. Muista myös, että vaikka asiakas antaisi ohjeistuksen kirjaamistavasta tulee sinun var-

mistua sen kirjauksen oikeellisuudesta lainsäädännön valossa. Jos kirjaat kuten asiakas ohjeistaa ja 

tiedät sen olevan ristiriidassa lain kanssa, olet vastuussa tästä kirjauksesta. Mikäli taas olet tilitoi-

mistossa työskentelevä, yksittäinen kirjanpitäjä on kirjauksen oikeellisuudesta vastuussa tilitoimis-

ton johtaja. 

Veropetoksiin, työeläke-, ja tapaturmavakuutuspetoksiin voi varautua tutustumalla lainsäädäntöön 

ja opettelemalla mitä toimia kyseinen laki edellyttää. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää sii-

hen, että syyllistymiseen riittää pelkkä yritys. Näin ollen tulee olla tarkkana, että mitään puoliksi 

tehtyjä ei lähetetä ja varmistutaan moninkertaisesti tietojen oikeellisuudesta ennen ilmoituksen an-

tamista. Mikäli tilitoimistossa työskentelee useampi työntekijä voi olla järkevää tarkistuttaa työ 

etenkin, jos kyseessä on asiakasyhtiö, jonka toiminta on laajaa, tositteita on paljon ja siinä liikkuu 

huomattavia rahasummia. 

6.3 Rahanpesun valvonta 

Kirjanpitäjät ovat ilmoitusvelvollisia asiakkaidensa epäilyttävästä toiminnasta. Näin ollen on tärkeää 

kouluttaa itseään, että työntekijöitään siihen, että he kykenevät tunnistamaan asiakkaiden epäilyt-

tävät toimet. Eikä se ole enää edes tärkeää vaan pakollista. Sekä uudet että vanhat työntekijät täy-

tyy kouluttaa siten, että he kykenevät toimimaan lain edellyttämällä tavalla. Koulutus voi sisältää 
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muun muassa lain keskeisien velvoitteiden opettelemista sekä mitä ne käytännössä tarkoittavat, asi-

akkaiden ydinliiketoimintaan tutustumista ja rahoitustapahtumien luonteeseen tutustumisella. Kun 

tunnetaan asiakas hyvin, on epäilyttävät toimet helpompi huomata.  

Asiakkaat täytyy lähtökohtaisesti tunnistaa ja todentaa sekä heidän liiketoiminnastaan, tuotteista ja 

palveluista, liiketoiminta alueesta ja yhteistyökumppaneista täytyy saada kerättyä tietoa. Erityisesti 

yritykset, jotka työskentelevät riski aloilla (rakentaminen, ravintola, siivous ja logistiikka) joilla ra-

hanpesua ilmenee keskimääräistä enemmän, on syytä asiakkaan tuntemiseen, toimintaan perehty-

miseen ja riskiarvioon käyttää enemmän aikaa. Sillä mikäli huomaat epäilyttäviä rahaeriä liikkuneen 

ja et siitä tee ilmoitusta, voi sinulle, jos asia lähtee selviämään, jotain kautta tulla syyte rahanpe-

susta tai avunannosta rahanpesuun. Lisäksi ilmoitusvelvollisille on määrätty sanktio maksut, jos he 

eivät täytä laissa määrättyjä velvoitteita. 
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