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The purpose of this study was to investigate how the proposed changes in accounting 

legislation affects to financial statements of micro and small businesses. The study 

was divided to two separate sections: how changes will affect to the information of 

financial statements and how changes will affect to accounting. 

The study was implemented as qualitative research and it based on government’s pro-

posal HE 89/2015 vp about the changes in accounting legislation. Government’s pro-

posal were compared to valid legislation and specialists’ statements were used to in-

terpret the changes. 

According to the study, changes in accounting legislation does not affect to the infor-

mation of financial statements. The changes did not bring remarkable relief to the prob-

lems of valid legislation. Also, changes in accounting legislation does not significantly 

affect to accounting. There are smaller reliefs to legislation but benefits seems to be 

low. However, the proposed changes in legislation will simplify the interpretation of 

accounting legislation by simplifying acts. 
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1 JOHDANTO 

 

Kirjanpitolainsäädäntö on muutoksen kohteena, tavoitteena muuttaa sääntelyä entistä 

enemmän pienikokoisille yrityksille suotuisammaksi. Maailman muuttuessa on huo-

mattava, että pienet yritykset alkavat olemaan entistä tärkeämpiä kansantalouden nä-

kökulmasta. Monille tutut peliteollisuuden yritykset, esimerkiksi Supercell ja Rovio, ovat 

kasvaneet pienestä ja lähteneet valloittamaan maailmaa. Yrityskenttä on kuitenkin 

aiempaa pirstaleisempi ja työpaikat ovat hajautuneet suurempaan määrään yrityksiä. 

Tästä havaintona nähdään mikroyritysten työllistävän entistä enemmän työntekijöitä. 

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman ohjausryhmän mukaan mikroyritykset ovatkin 

luoneet Suomeen lähes 20 000 uutta työpaikkaa vuosien 2009 - 2012 välisenä aikana 

(Yrityskatsaus 2014 ohjausryhmä, 2014, 45).  

 

Liian raskaan sääntelyn johdosta investoivat yritykset voivat valita kohdemaaksi muun 

valtion kuin Suomen. Sääntelyn tulisi olla tarkoituksenmukaista ja johtaa siihen, että 

tilinpäätös esittää tarvittavat tiedot erilaisille sidosryhmille, jotka käyttävät tilinpää-

tösinformaatiota. Kuitenkaan se ei saisi olla liian raskasta mikro- ja pienyrityksille, jotka 

eivät tarvitse samanlaista tietomäärää kuin suuremmat ja kansainväliset yritykset. 

Mikro- ja pienyritysten osuus on kuitenkin kaikista Suomessa toimivista yrityksistä lä-

hes 98 prosenttia (HE 89/2015 vp, 19-20). Sääntelyn valmistelussa tulisikin ottaa huo-

mioon erikokoisten yritysten erityispiirteet ja luoda säädökset, sidosryhmät huomioi-

den, kaiken kokoisille yrityksille, jotta Suomi olisi hyvä alusta ponnistaa ylöspäin. 

 

Vaalien alla huhtikuussa 2015 Kauppalehti uutisoi suurten puolueiden halusta keven-

tää pk-sektorin sääntelyä. Lehden tekemän kyselyn mukaan puolueet olisivat valmiita 

purkamaan byrokratiaa yrittämisen tieltä, keinovalikoiman ollessa jokaisen puolueen 

ideologian mukaista. (Koskinen, 2015) Kyselyn perusteella näyttäisi siltä, että ainakin 

puolueiden mielestä sääntelyssä olisi kevennettävää yleisesti. Vaalien alla annetuissa 

lupauksissa on paljon kirjanpitolainsäädännön ulkopuolisia helpotuksia, mutta yrittä-

jäksi kannustaminen on yksi suosituista teemoista. Kirjanpidon ollessa yrittäjälle kes-
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keisessä asemassa, vaikuttavat lakimuutokset ehdottomasti yrittäjyyden houkuttele-

vuuteen. Liiallinen sääntely voi johtaa yrittäjyyden houkuttelevuuden laskuun. Vaalilu-

paukset onkin ainakin tältä osin toivottavasti lunastettu. Hallitus on antanut esityksen 

eduskunnalle laiksi kirjanpitolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä 

puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksu-

jen julkistamista koskevaksi laiksi (HE 89/2015 vp). Esityksen kohdan 3.2 mukaan 

Suomessa pyrittäisiin helpottamaan pienyritysten tilaa ottamalla käyttöön mahdollisim-

man laajasti direktiivin sallimat poikkeukset tilinpäätöksen laadinnassa. Tutkimuksessa 

saadaan selvyys siihen, lunastaako esitys lupauksensa ja helpottaa pienyritysten 

sääntelytaakkaa.  

 

1.1 Aikaisemmat tutkimukset  

 

Aikaisemmat tutkimukset voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan: kirjanpitolain muu-

tokset, tilinpäätöksen hyödyntäminen ja tilinpäätöksen sääntely. 

 

1.1.1 Kirjanpitolainsäädännön muutokset 

 

Tulevasta kirjanpitolain muutoksesta aikaisempaa tutkimusta ei ole vielä lähestulkoon 

ollenkaan. Muutama ammattikorkeakoulun opinnäytetyö aiheesta on tehty siltä ajalta, 

kun muutoksesta ei ollut tiedossa, kuin vasta työryhmän mietintö. Opinnäytteissä 

(Palm, 2015 ja Voutilainen, 2015) on tarkasteltu, miten kirjanpitolainsäädännön uudis-

tus vaikuttaa tilitoimistojen työhön. Tutkimusten tulokset vaihtelevat molemmin puolin. 

Toisaalta nähdään, ettei muutoksilla ole vaikutusta tilitoimistojen työskentelyyn tai että 

vaikutuksia ei osata vielä arvioida. Tilinpäätösten laadinnassa nähtiin, että jaksotusten 

tekeminen saattaa aiheuttaa lisätyötä. Toisaalta taasen arvioidaan, että yritysten hal-

linnolliset kustannukset vähenevät. Nämä tutkimukset ovat tehty työryhmän mietinnön 

pohjalta eikä hallituksen esityksen, joka on jatkojalostettu työryhmän mietinnöstä. Li-

säksi aiemmissa tutkimuksissa on keskitytty tarkastelemaan kirjanpitolainsäädännön 

vaikutusta tilitoimistojen työhön. Aiempien tutkimusten rajausten johdosta, ei ole saatu 
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kattavaa kuvaa muutosten vaikutuksesta tilinpäätöksiin. Vastauksia on ainoastaan 

saatu vaikutuksista tilitoimistojen työskentelyyn.  

 

1.1.2 Tilinpäätösinformaation hyödyntäminen 

 

Holmes ja Nicholls (1988) tutkimuksen mukaan yrityksen taustatekijät, muun muassa 

yrityksen koko, omistajien koulutus ja yrityksen ikä, vaikuttavat tilinpäätösinformaation 

hyödyntämiseen. Tilinpäätösinformaatiota hyödyntävät muun muassa verottaja, yrityk-

sen rahoittajat, omistajat ja johtoryhmä. Oncioiu (2012) mukaan mikro- ja pienyritysten 

rahoitus tulee lähes yksinomaan omistajien sijoituksista, tulorahoituksesta tai rahoitus-

laitoksilta. Vander Bauwhede, De Meyere ja Van Cauwenberge (2015) tutkimuksen 

mukaan lainoittajat ovat kiinnostuneita yrityksen tuotoista, joilla ennustetaan lainan ta-

kaisinmaksukykyä. Berger ja Udell (2006) ovat omassa tutkimuksessaan todenneet, 

että mikäli lainoille on määrätty kovenanttiehtoja, on tilinpäätösinformaation oikeelli-

suus avainasemassa, jotta kovenanttien pohjana olevien tunnuslukujen antama infor-

maatio on luotettavaa. Carraher ja Van Auken (2011) mukaan yrityksen johto tarvitsee 

laadukasta informaatiota päätöstensä tueksi. Sian ja Roberts (2009) mukaan yritysten 

tilinpäätösinformaatiota hyödynnetään epäsäännöllisesti ja useimmiten tietoa verra-

taan edelliseen kauteen. Heidän mukaansa tietoa käytetään myös päätösten vahvis-

tamiseen.  

 

Aikaisemmat tutkimukset aiheesta eivät kuitenkaan ole ottaneet kantaa suomalaiseen 

lainsäädäntöön ja miten sen muutokset vaikuttavat tilinpäätöksestä saatavaan infor-

maatioon. Tässä tutkimuksessa on selvinnyt, että suomalaisen kirjanpitolainsäädän-

nön muutokset eivät ole vaikuttaneet tilinpäätöksestä saatavaan informaatioon. Aiem-

paan lainsäädäntöön verrattuna muutokset ovat pieniä, joten tilinpäätöksestä saatava 

informaatio ei ole muuttunut. Kuitenkin tilinpäätösinformaation hyödyntäjät saavat olla 

tarkkana, koska osaa tiedoista saatetaan selventää liitetiedoissa, joten se saattaa ai-

heuttaa tunnuslukujen laskennassa epäselvyyksiä. Kuten aiemmissa tutkimuksissa on 

sanottu, että tilinpäätöstietoa verrataan usein edelliseen kauteen, voi kuitenkin lain-

säädännön muutos aiheuttaa eroja eri erien välillä.  
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1.1.3 Tilinpäätöksen sääntely 

 

Liiallisesta sääntelystä taasen on kirjoitettu enemmän tutkimuksia. Kitching, Hart ja 

Wilson (2015) ja Kitching (2006) mukaan sääntelyn kovuuden ei voida suorasti sanoa 

vaikuttavan yhtiön suorituskykyyn, vaan pitää ottaa huomioon myös, miten yhtiön si-

dosryhmät, esimerkiksi työntekijät ja tavarantoimittajat, ottavat muutokset vastaan.  

Neag ja Masca (2012) ovat omassa tutkimuksessaan todenneet, että usein ollaan ti-

lanteessa, jossa erikokoisiin yrityksiin sovelletaan samanlaista sääntelyä. Entinen tilin-

tarkastaja Gesseck (2014) on todennut, että US GAAP on amerikkalaisille pienyrityk-

sille aivan liian monimutkainen ja kallis. Tudor ja Mutiu (2008) ja Sever (2008) ovat 

todenneet pienille yrityksille tarkoitettujen IFRS-standardien tuottavan paljon hyötyjä 

yrityksille, mutta myös haittapuolia on löydetty.  Ongelmina Sever näkee muun muassa 

yhteensopivuuden muuhun lainsäädäntöön.  Quagli ja Paoloni (2012) ja Baldarelli, De-

martin, Mosnja-Skare ja Paoloni (2011) mielestä haitat ovat suuremmat kuin hyödyt, 

koska tilinpäätösinformaatio on liian suunnattu sijoittajille, omistajien ja lainoittajien 

kustannuksella. Sanders, Lindberg ja Seifert (2013) näkevät kuitenkin kyseiset sää-

dökset kiinnostavana mahdollisuutena pienille yrityksille. 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa ei kuitenkaan ole otettu huomioon suomalaista lainsää-

däntöä ja sen muutoksen vaikutusta sääntelyn määrään. Tämän tutkimuksen kautta 

saadaan tietoa keveneekö vai kiristyykö suomalainen kirjanpitolainsäädäntö verrat-

tuna aikaisempaan laintilaan. Tutkimuksen mukaan suomalainen lainsäädäntö ei ke-

vene suoranaisesti. Tähän syynä ovat myös aikaisemmissa tutkimuksissa esille tulleet 

yhteensopivuudet muuhun lainsäädäntöön. Suomessa kirjanpitolainsäädäntö on hyvin 

tiiviisti sidoksissa verotukseen ja siitä johtuen se, mikä on kirjanpidossa sallittu menet-

telytapa, joudutaan kuitenkin korjaamaan verotusta varten, vrt. maksuperusteinen kir-

janpito ja verotus. Sama asia huomataan IFRS-standardien hyödyntämisessä. Suo-

messa joudutaan verotuksesta johtuen oikaisemaan tilinpäätöstä huomattavasti, joten 

IFRS-standardien soveltaminen toisi vain turhaa työtä, jollei niitä oikeasti tarvitse.  
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1.2 Tutkimuksen tarkoitus, rajaukset ja tutkimuskysymykset 

 

Tässä tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan miten kirjanpitolainsäädännön muutokset 

vaikuttavat mikro- ja pienyritysten tilinpäätökseen. Tutkimuksessa huomioidaan myös 

yhdistysten ja säätiöiden osalta vaikuttavat muutokset, vaikkeivat ne olekaan juridisesti 

yrityksiä. Saadaanko muutoksista apua sääntelytulvaan vai onko muutos tehoton tai 

ehkäpä jopa osittain haitallinen. Tutkimus voidaan jakaa kahteen osaan. Ensim-

mäiseksi tutkitaan yritysten nykyisen sääntelyn kenttää. Sen jälkeen tarkastellaan, mi-

ten ja mihin yritykset käyttävät tilinpäätöstä ja siitä saatavaa informaatiota. Lopuksi 

tutkitaan kirjanpitolainsäädäntöön ehdotettuja muutoksia. Tällöin saadaan selville, ke-

ventääkö ehdotetut muutokset oikeasti mikro- ja pienyritysten hallinnollista taakkaa vai 

onko kyseessä vain jälleen yksi laki muiden joukkoon.  

 

Tutkimus on rajattu koskemaan vain mikro- ja pienyrityksiä sekä mikro- ja pienkokoisia 

yhdistyksiä ja säätiöitä. Rajauksella pyritään keskittymään siihen, miten kirjanpitolain-

säädännön uudistaminen onnistuu tavoitteessaan eli keventämään ja selkiyttämään 

mikro- ja pienyritysten tilinpäätöstä ja sen laadintaa. Mikro- ja pienyrityksissä omistus-

pohja on hyvin useasti kapea. Berger ja Udell (1998, 48) toteavat, että rahoitus pieniin 

yrityksiin saadaan useimmiten lähipiiristä eikä markkinoilta. Tästä syystä on jätetty kä-

sittelemättä sijoittajien näkökulma tilinpäätöksen hyödyntämiseen ja kirjanpitolainsää-

dännön muutosten vaikutukseen. Joissakin kohdissa voidaan myös viitata edellä mai-

nitusta rajauksesta huolimatta myös suurempiin yrityksiin, mikäli se on tutkimuksen 

kannalta oleellista. Tutkimuksessa on jätetty myös käsittelemättä laki luottolaitostoi-

minnasta annetun lain muuttamisesta, koska luottolaitokset eivät yleisesti ole mikro- 

tai pienyrityksiä. 

 

Tutkimusongelmat on jaettu kahteen osaan, yhteen pääongelmaan ja kahteen alaon-

gelmaan. Alaongelmat ovat osittain seurausta tutkimuksen kahteen osaan jakamisesta 

ja niiden kautta saadaan vastaus pääongelmaan.  
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Pääongelmana on:  

”Miten kirjanpitolainsäädännön muutokset vaikuttavat mikro- ja pienyritysten tilinpää-

tökseen?” 

Alaongelmina ovat: 

”Miten muutokset vaikuttavat tilinpäätösinformaatioon?” 

”Miten muutokset vaikuttavat tilinpäätöksen laadintaan?” 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

 

Tutkimus tulee olemaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimus pohjautuu 

Hallituksen esitykseen 89/2015 vp kirjanpitolain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

ja sen taustalla olevaan uuteen tilinpäätösdirektiiviin (2013/34/EU). Tilinpäätösinfor-

maation hyödyntämisen tutkimiseen tullaan käyttämään artikkeleita, joissa on tutkittu 

ja otettu kantaa pienten yritysten tarvitsemaan tietoon. Artikkeleiden kautta saadaan 

tietoa myös siitä, onko lainsäädäntö yleisesti tarpeeksi kevyttä pienille yrityksille. Kir-

jallisuus perustuu lainsäädännön tulkintaan ja suomalaisten pienten yritysten toiminta-

kenttään. Lainsäädännön muutosten kommentoinnissa käytetään apuna eri tahojen 

antamia lausuntoja koskien kirjanpitolainsäädännön uudistamista.  

 

1.4 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys  

 

Tutkimuksen viitekehyksenä tulee olemaan tilinpäätösinformaatio, miten ja mihin 

mikro- ja pienyritykset tarvitsevat tietoja. Tilinpäätösinformaation muuttumista arvioi-

daan kirjanpitolainsäädännön muutosten kautta ja sitä kautta saadaan tietoa muut-

taako uudet säännökset tilinpäätöksestä saatavaa informaatiota. Osana viitekehystä 

on lainsäädännön kovuus. Lainsäädännön muuttumisen kautta saadaan tietoa myös 

siitä, muuttuvatko säädökset mikro- ja pienyrityksiä helpottavaan suuntaan ja miten ne 

vaikuttavat tilinpäätöksen laadintaan. 
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1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus alkaa kappaleessa kaksi, jossa tutkitaan mikro- ja pienyritysten sääntelyä. 

Tutkitaan yleisesti, millaista pienyritysten toiminnan ja toimintaympäristön sääntely on 

ja mitkä säädökset sitä yleisimmin ohjaavat. Sen jälkeen kappaleessa kolme tarkastel-

laan mikro- ja pienyritysten tilinpäätösinformaation käsittelyä. Siinä tutkitaan miten 

edellä mainituissa yrityksissä tilinpäätösinformaatiota hyödynnetään ja mitkä tahot sitä 

käyttävät. Luvussa neljä lähdetään tutkimaan HE 89/2015 vp esitystä kirjanpitolainsää-

dännön muuttamisesta. Luvussa viisi tarkastellaan muutosten vaikutusta tilinpäätök-

sen laadintaan ja tilinpäätösinformaatioon. Sen jälkeen vedetään tutkimustulokset yh-

teen ja saadaan johtopäätökset ja miten aihetta voisi tulevaisuudessa tutkia enemmän. 
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2 MIKRO- JA PIENYRITYSTEN SÄÄNTELY 

 

Tässä kappaleessa tullaan tutkimaan, miten mikro- ja pienyrityksiä säännellään ja mi-

ten yleisesti nähdään pienten yritysten sääntelyn määrää ja kovuutta. Ensin tarkastel-

laan sääntelyä yleisesti, jonka jälkeen kovuutta. Sen jälkeen tutkitaan pienille- ja kes-

kisuurille yrityksille luotuja kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Lopuksi perehdytään 

perinteisimpien suomalaisten yhtiömuotojen säätelyyn ja mitkä ovat yleisimmät laet, 

jotka yhtiöitä ja niiden toimintaa säätelevät.  

 

2.1 Yleisesti sääntelystä 

 

Euroopassa on myös ymmärretty pienten- ja keskisuurten yritysten vaikutus talouteen 

ja onkin luotu lainsäädäntöä, joka edesauttaa pienien- ja keskisuurten yritysten kasvua 

ja työllistämismahdollisuuksia (Sava, Marza ja Esanu, 2013, 713). Samoilla jäljillä ovat 

Pascu ja Vasiliu (2011, 122) todeten, että Euroopan taloudellisena moottorina ovat 

mikro-, pien- ja keskisuuret yritykset. Vielä vuonna 2011 Euroopan Unionissa ei ollut 

käytössä erilaisia säädöksiä ja standardeja pienille ja keskisuurille yrityksille (Pascu & 

Vasiliu, 2011, 132).  

 

Euroopan Unionissa tartuttiin kuitenkin tuumasta toimeen. Vuonna 2008 Euroopan Yh-

teisöjen Komissio antoi tiedonannon päättäville elimille. KOM (2008, 394 lopullinen) 

mukaan luotiin niin kutsuttu ”Small Business Act”, jonka ideana oli EU-alueella ”pienet 

ensin” ajattelu. Sen tarkoituksena oli tukea pk-sektorin yrityksiä Euroopassa. Yhtenä 

sen periaatteista olikin sääntöjen luominen ”pienet ensin” –periaatteen mukaisesti. Eu-

roopan parlamentti totesikin päätöslauselmassaan joulukuussa 2008, että silloin voi-

massa olleet kirjanpitosäädökset ovat kohtuuttomia mikroyrityksille (EUVL C45 E, 59). 

Tätä noudatettiinkin vuosia myöhemmin, kun kesäkuussa 2013 Euroopan parlamentti 

ja neuvosto antoivat uuden tilinpäätösdirektiivin 2013/34/EU (EUVL L 182, 19-20). Tä-

ten uuden tilinpäätösdirektiivin, joka korvasi vanhan direktiivin (2006/43/EY), vaatimuk-

set on saatettava jäsenvaltioiden lainsäädäntöön. Uuden direktiivin 53 artiklan mukaan 

jäsenvaltioiden säädäntömuutokset olisi tullut saattaa voimaan viimeistään 20.7.2015 
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eli Suomessa ollaan hieman myöhässä. Saman artiklan mukaan kuitenkin uuden di-

rektiivin mukaisia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vasta vuoden 2016 

alusta alkavalla tilikaudella.  

 

2.2 Sääntelyn kovuus 

 

Sääntelyä tarvitaan yritysten toimintaan. Kitching et al. (2015, 143) mukaan sääntelyn 

ei voida välttämättä sanoa vaikuttavan yrityksen suoriutumiseen. Heidän mukaansa 

sääntely voi myös luoda uusia mahdollisuuksia ja rohkaista tuotteiden ja yrityksien ke-

hittämiseen. Sääntelyn vaikutus riippuu myös siitä, miten sidosryhmät, esimerkiksi 

työntekijät, tavarantoimittajat ja kilpailijat, ottavat sääntelyn muutokset vastaan (Kit-

ching, 2006, 808). Mikro- ja pienyrityksille sääntely voi joissakin tilanteissa olla aivan 

liian raskasta ja se saattaa johtaa siihen, ettei sääntelyvyöry kannusta ottamaan riskejä 

ja ryhtymään yrittäjäksi. Neag ja Masca (2012, 228) ovatkin todenneet, että usein mik-

royrityksiin kohdennetaan samanlaista raportointisääntelyä kuin suurempiin yrityksiin. 

Sääntelyn kovuus on huomattu olevan ongelma ja siihen on puututtu. Esimerkiksi en-

tisen tilintarkastajan Richard H. Gesseckin (2014, 4,6) mukaan Yhdysvaltain kirjanpi-

tosäännökset (US GAAP) ovat liian kalliita soveltaa ja ymmärtää pienille yrityksille. 

Siellä onkin pienille ja keskisuurille yrityksille tehty oma viitekehys (FRF-SMEs), jonka 

pohjalta he voivat saada kustannustehokkaampaa ja omat tarpeensa täyttävää tilin-

päätösinformaatiota.  

 

2.3 IFRS for SMEs – pienyritysten kansainväliset tilinpäätösstandardit 

 

Myös kansainvälisesti toimiva IASB (International Accounting Standards Board), joka 

on luonut kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS), on herännyt ongelmaan. IASB 

on luonut pienille ja keskikokoisille yrityksille kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS 

for SMEs), jotka ovat paljon yksinkertaisemmat kuin ”täydet” IFRS-standardit (IFRS 

Foundation, 2015). Näistäkin standardeista on noussut keskustelua ja herännyt mie-

lenkiinto näiden onnistumisesta. Tudor ja Mutiu (2008, 10) toteavat, että nämä stan-
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dardit vastaavat tilinpäätösinformaation käyttäjien tarpeeseen ja kustannustehokkuus-

ongelmiin. He huomauttavat myös säädösten määrästä, joka on pudonnut täysien 

IFRS-standardien yli 3 000 säädöksestä noin 400:an. 

 

Sever (2008, 731) on omassa tutkimuksessaan analysoinut pienille yrityksille luotuja 

IFRS-standardeja. Uusien standardien vahvuudeksi hän näkee muun muassa sen, 

että tilinpäätösinformaatio, jota SME-yritys tuottaa, on paljon käyttökelpoisempaa ja 

ymmärrettävämpää käyttäjilleen. Lisäksi standardit auttavat pienten yritysten vertailua 

kansainvälisesti samanlaisten laatimisperiaatteiden kautta. Vahvuutena on myös, että 

säännösten valmistelussa on otettu huomioon pienten ja keskisuurien yritysten kasva-

minen tulevaisuudessa. Siirtyminen ”täysiin” standardeihin on helppoa niiden ylhäältä 

alas -lähestymistavan kautta. Heikkoutena standardeissa Sever näkee maiden mah-

dollisuuden lisätä omia säännöksiään, joten vertailtavuus voi vaarantua tätä kautta. 

Ongelmaksi hän näkee myös raportointijärjestelmän vaihdon kustannukset. Uhkana 

hän näkee sen, että eri maissa ei välttämättä näillä standardeilla saavuteta kaikkea 

lainsäätäjän vaatimuksia, mikä nostaa kustannuksia, jos joudutaan tekemään kahta 

kirjanpitoa ikään kuin rinnakkain.  

 

Samoin Quagli ja Paoloni (2012, 155) ovat omassa tutkimuksessaan päätyneet tulok-

siin, joissa ongelmat ylittävät saadut hyödyt. Heidän mukaansa kevennetyissäkin 

säännöksissä on liiallinen sidos sijoittajiin, kun taasen pankit ja osakkeenomistajat jää-

vät vähemmälle huomiolle. Baldarelli et al. (2011, 40) ovat päätyneet samaan tulok-

seen. Tutkimuksessa todettiin myös, samoin kuin Sever, että ongelmiksi nähtiin suhde 

muuhun lainsäädäntöön ja niiden vaatimusten täyttäminen. Erityisesti Quaglin ja Pao-

lonin tutkimuksessa ongelmaksi nähtiin osingonjako- ja verosäädökset. Kuten esimer-

kiksi Suomessakin verotuksessa ja kirjanpidossa käytetyt arvot saattavat poiketa toi-

sistaan, joudutaan eri tahoille laatimaan osittain omanlaista informaatiota tavallisen ra-

portoinnin lisäksi. Asia on huomattu myös hallituksen esityksessä (HE 89/2015 vp, 5), 

jossa todetaan, että yleisesti yritykset eivät kuitenkaan laadi tilinpäätöstään IFRS-stan-

dardien mukaisesti, koska sitä joudutaan suuresti oikaisemaan veroilmoitusta varten.  
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Siirtyminen pienyrityksille suunnattuihin IFRS-standardeihin oman maan kirjanpitolain-

säädännöstä ei ole aivan helppo siirto. Tilintarkastaja Jason Lawson (2010, 15-16) on 

kommentoinut California CPA- lehden artikkelissaan siirron ongelmia. Hänen mu-

kaansa ongelmia voi tulla eteen muun muassa henkilöiden koulutuksessa. Ongelmaksi 

voi myös osoittautua vieraan pääoman rahoituksen hakeminen paikallisesta pankista, 

jolloin siellä ei välttämättä hyväksytä IFRS-säädösten mukaan laadittua tilinpäätöstä. 

Ohjeeksi muutosta aikovalle hän antaa, että keskustele asiasta ennen aiottua siirty-

mistä rahoituslaitosten ja tilintarkastajan kanssa. Sanders et al. (2013, 35) näkevät 

kuitenkin pienyritysten standardien olevan kiinnostava vaihtoehto varsinkin paljon mo-

nimutkaisemmille U.S. GAAP- säädöksille. Heidän mukaansa myös uusilla säädöksillä 

saatetaan saada parempaa informaatiota ja tilinpäätöksen laadinta saattaa tulla hal-

vemmaksi pienille yrityksille. Sanders et al. mukaan myös säädösten muuttaminen en-

tistä käyttäjäystävällisemmiksi tulee todennäköisesti tulevaisuudessa kasvattamaan 

säädösten käyttämisen aikaansaamia hyötyjä. 

 

2.4 Suomalainen lainsäädäntö 

 

Seuraavaksi tutkitaan, mitkä laet ovat taustalla perinteisimmissä suomalaisissa elin-

keinoa harjoittavissa yhtiössä. Kaikkien erilaisten yhtiömuotojen taustalla on yleisesti 

erityislaki. Erityslakia sovelletaan, vaikka muualla lainsäädännössä oltaisi säädetty 

yleislailla toisin. Erityislakia sovelletaan siis yleislain sijaan. Avoimen yhtiön ja kom-

mandiittiyhtiön ollessa kyseessä, toimii erityislakina Laki avoimesta yhtiöstä ja kom-

mandiittiyhtiöstä (1988/389). Jos kyseessä on osakeyhtiö, joko yksityinen tai julkinen, 

erityislakina toimii Osakeyhtiölaki (2006/624). Osuuskunnan tapauksessa sovelletta-

vana erityislakina on Osuuskuntalaki (2013/421). Osakeyhtiön ja osuuskunnan suh-

teesta kertoo vanhan Osuuskuntalain (1488/2001) säädäntöprosessi. Kukkosen ja 

Waldenin (2011, 29) mukaan VOKL rakennettiin sen aikaisen osakeyhtiölain pohjalta, 

jotta osakeyhtiön ja osuuskunnan välillä sääntely olisi ollut neutraalia. Sama lienee 

jatkunut uudenkin lain voimaantultua. Jos kyseessä on säätiö, sovelletaan siihen tällä 

hetkellä Säätiölakia (2015/487), joka astui voimaan joulukuun 2015 alusta. 
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Kaikki, jotka harjoittavat liike- tai ammattitoimintaa, ovat kyseisestä toiminnasta kirjan-

pitovelvollisia, ellei toisin säädetä. Kirjanpitoa säätelevät Suomessa Kirjanpitolaki 

(1997/1336) ja Kirjanpitoasetus (1997/1339). Kirjanpitolaki on yleislaki eli sitä sovelle-

taan, ellei muualla lainsäädännössä toisin säädetä. Kirjanpitolain 1 luvussa säädetään 

yleisiä säännöksiä kirjanpidon tekemisestä. 2 ja 3 luvuissa säädetään tapahtumien kir-

jaamisesta ja tilinpäätöksen laadinnasta. Lopuissa luvuissa on säädetty muun muassa 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta ja arvostus- ja jaksotussään-

nöksistä. Kirjanpitoasetus täydentää lakia. Siellä muun muassa säädetään tuloslas-

kelma- ja tasekaavoista, konsernitilinpäätöksistä ja eri tase-erien sisällöstä. Edellä 

mainituissa säädöksissä säädetään perusteista, joiden perusteella kirjanpitoa teh-

dään. Kaiken kokoisia yhteisöjä ei kuitenkaan koske samat säädökset. Leppiniemi ja 

Leppiniemi (2010, 19) ovatkin todenneet, että huojennuksia on säädetty pienille kirjan-

pitovelvollisille. Kirjapitolainsäädäntöön on sidoksissa useita muitakin säädöksiä. Lä-

hellä oleva säädös, jonka perusteella varmistetaan muun muassa kirjanpidon ja tilin-

päätöksen oikeellisuus, on Tilintarkastuslaki (2007/459). Kyseisen lain 4 pykälän mu-

kaan tilintarkastaja on valittava, ellei kyseisessä lainkohdassa annetuista kolmesta 

edellytyksistä enintään yksi täyty. Kyseisen rajauksen johdosta kaikkein pienimpien 

yhtiöiden ei tarvitse toimittaa tilintarkastusta. Saman pykälän sanamuodon ”Yhteisössä 

ja säätiössä on valittava tilintarkastaja…” tarkoittaa sitä, ettei liikkeen- tai ammatinhar-

joittajan (yksityinen elinkeinonharjoittaja) tilejä ole tarkastettava. Tilintarkastusta sää-

dellään myös Valtioneuvoston asetuksella tilintarkastuksesta (2007/735). Kyseisessä 

asetuksessa säädetään muun muassa tilintarkastajarekisteristä ja valvontaelimien toi-

minnasta.   

 

Kirjanpidon perusteena Suomessa on verotus. Kirjanpitolainsäädännön ja verolainsää-

dännön välille ei voida kuitenkaan laittaa suoraan yhtäläisyysmerkkejä, koska osa yri-

tyksen kuluista on yritykselle kylläkin vähennyskelpoisia, mutta ei välttämättä verotuk-

sessa. Kun lasketaan yhtiölle veron perusteena olevaa tuloa, sovellettavana lakina on 

Laki elinkeinotulon verottamisesta (1968/360). Kyseisen lain 1 luvussa säädetään tu-

lon veronalaisuudesta ja vastaavasti 2 luvussa menojen vähennyskelpoisuudesta. Ve-

rotuksessa on myös arvostamiseen liittyviä säädöksiä. Yhtiön varallisuus usein poik-

keaakin kirjanpitoarvoista. Laki varojen arvostamisesta verotuksessa (2005/1142) 1 

luvun 1 pykälän mukaan osakkeen matemaattinen arvo, kiinteistön arvo ja yhtymän 



18 
 

osakkaan pääomatulo-osuuden perusteella oleva nettovarallisuus lasketaan kyseisen 

lain mukaan. Yrityksessä voi kirjanpidon mukaan olla varallisuutta, joka kuitenkin ve-

rotuksessa arvostetaan muuhun kuin kirjanpitoarvoon. Kirjanpito on myös perusteena 

arvonlisäverojen laskemista varten. Veroa säätelee Arvonlisäverolaki (1993/1501), 

jonka 2 luvun perusteella säädetään, ketkä ovat velvollisia veroa suorittamaan.  Kaikki 

myynti ei kuitenkaan ole arvonlisäverollista myyntiä, jota liiketoiminnan muodossa har-

joitetaan. Arvonlisäverolain 3 luku säätelee verollista myyntiä ja 4 luvussa säädetään 

poikkeukset myynnin verollisuudesta.  

 

Yrityksen pakollisten suoritteiden maksaminen on nykyisenä tietotekniikan aikakau-

tena tehty yllättävän helpoksi. Verohallinnolle maksettavien suoritteiden seuraamiseen 

on verohallinto perustanut Verotili-palvelun. Verotililain (2009/604) 1 luvun 1 pykälässä 

säädetään, mitä suoritteita verotilin kautta verohallinnolle tilitetään, muun muassa ar-

vonlisävero, ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut. Kuten aiemmin tarkasteltiin 

yrityksiä koskevia yleislakeja, erityislakina yrityksiä koskee Verotililaki. Kyseisen lain 

säädöksiä siis noudatetaan, vaikka muualla lainsäädännössä olisi toisin säädetty. Vel-

voitteita voidaan suorittaa palveluun myös osissa, eräpäivät huomioiden. Palvelu koh-

distaa vajaat suoritteet lain 4 luvun 20 pykälän mukaisessa järjestyksessä vanhim-

masta tuoreimpaan. Ensimmäiseksi suoritetaan työnantajasuoritteet, ennakonpidätyk-

set ja sosiaaliturvamaksut, jonka jälkeen vasta arvonlisäverot yms.  

 

Kuten huomataan, yrityksen toimintaa säätelee suuri joukko erinäisiä säännöksiä. Jo 

niin kutsutussa perusmuotoisessa yrittämisessä, jossa ei tarvita erikoislupia toiminnan 

harjoittamiseen, joudutaan soveltamaan useita säädöksiä, joista yllä on käsitelty kes-

keisimpiä yrityksen kirjanpitoon ja verotukseen liittyviä. Sääntelyviidakko näyttää to-

della hankalalta ja sitä se osittain onkin, mutta säädökset ovat tässä kohtaa aika yksi-

selitteisiä oikeasta toiminnasta. 
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3 MIKRO- JA PIENYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSINFORMAATIO 

 

Tässä kappaleessa tullaan tarkastelemaan, miten eri tahot hyödyntävät tilinpäätök-

sestä saatavaa informaatiota. Ensin tarkastellaan yleisesti tilinpäätösinformaatiota, 

jonka jälkeen siirrytään tarkemmin tutkimaan eräiden tahojen intressejä. 

 

3.1 Yleisesti tilinpäätösinformaation hyödyntämisestä 

 

Mikro- ja pienyritykset hyödyntävät saatua tilinpäätösinformaatiota hyvin eri tavoilla. 

Holmes ja Nicholls (1988) mukaan muun muassa yrityksen koko, ikä ja omistajien kou-

lutus vaikuttavat tilinpäätösinformaation hyödyntämiseen. Tilinpäätös ja siihen liittyvää 

informaatiota joudutaan toimittamaan eri yhteistyötahoille, vaikka yrityksen omistajat 

eivät siitä olisivatkaan kiinnostuneet. Pahimmassa tapauksessa voidaan olla tilan-

teessa, jossa omistajia kiinnostaa vain, kuinka paljon yrityksen pankkitilillä on katetta 

ja kuinka paljon rahaa firmasta voidaan nostaa yksityistalouden puolelle. Tämä ei kui-

tenkaan ole todennäköisesti yrityksen kannalta kaikkein kauaskatseisinta toimintaa ja 

voi johtaa likviditeettivajeeseen ja ongelmiin velvoitteista suoriutumisessa.   

 

Velvoitteista suoriutumisesta kuvaa esimerkiksi ennakkoverojen, ennakonpidätysten, 

sosiaaliturvamaksujen ja arvonlisäverojen tilittäminen verottajalle. Kauppalehti uutisoi 

kesäkuussa 2015, että yrityksillä on verovelkoja kertynyt yli kolme miljardia euroa. Ve-

loista kuitenkin yli kaksi kolmasosaa on toimintansa päättäneiltä yrityksiltä (Herrala, 

2015). Verovelat saattavat johtua joko tahallisesta laiminlyönnistä tai siitä, että yrityk-

sellä on likviditeettivaje, joka on saattanut johtua esimerkiksi omistajien liian suurista 

osingoista. Edellä mainitun verottajan lisäksi tilinpäätösinformaatiota hyödyntävät 

myös muun muassa yrityksen rahoittajat, johtoryhmä ja omistajat.  
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3.2 Verohallinto 

 

Monille mielikuva mikro- ja pienyrityksen hallinnoimisesta on, että yrityksessä saadaan 

jatkuvasti tuottaa Verohallinnolle erinäisiä laskelmia ja maksaa velvoitteita mitä erinäi-

simmillä nimikkeillä. Verohallinnosta säädetään Laissa Verohallinnosta (2010/503). 

Kyseisen lain 1 luvun 2 pykälän mukaan verohallinnon tehtävänä on ”… verotuksen 

toimittaminen, verovalvonta, verojen ja maksujen kanto, perintä ja tilitys sekä veron-

saajien oikeudenvalvonta…”. Sille määrättyjen tehtävien suorittamiseen verohallinto 

tarvitsee tietoja yrityksen toiminnasta. Verohallinto ei kuitenkaan jatkuvasti ole täydel-

listä tilinpäätösinformaatiota vailla, vaan sinne annetaan valikoidut tiedot ilmoittamalla. 

Tyypillisimmin mikro- ja pienyrityksessä tiedot annetaan kuukausittain tai neljännes-

vuosittain. Mahdollista on myös olla vuosimenettelyssä, jolloin tiedot annetaan vuosit-

tain. Tiedot annetaan kausiveroilmoituksella, johon ilmoitetaan muun muassa suoritet-

tavien arvonlisäverojen määrät verokannoittain, vähennettävä vero sekä työnantaja-

suoritteet; palkat ja sosiaaliturvamaksut (Verohallinto, 2015a). Verohallinnolle ilmoite-

taan myös yritystoiminnasta tietoja yrityksen verotuksen toimittamiseksi. Esimerkiksi 

osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa annetaan jokaisen tilikauden päätteeksi veroilmoitus, 

jolla annetaan tiedot yrityksen taloudellisesta tilasta, tuloksesta ja tuloksen muodostu-

misesta tuloverotuksen toimittamista varten (Verohallinto, 2015b).   

 

Vaikka verottajalle tietoja annetaan valikoidusti, on kuitenkin taloudellisesta informaa-

tiosta pidettävä huolta. Laki verotusmenettelystä (1995/1558) 2 luvun 14 pykälän 1 

momentin mukaan Verohallinto voi teettää yritykseen verotarkastuksen. Tällöin vero-

velvollisen on esitettävä Verohallinnon pyynnöstä kirjanpitonsa ja kaikki elinkeinotoi-

mintaan liittyvä aineisto tarkastuksen suorittamiseksi. Tilinpäätös on tällöin oltava oi-

kein laadittu, jotta mahdollisilta seuraamuksilta vältyttäisiin. Seuraamusten suuruus 

riippuu teon suuruudesta ja tahallisuudesta. Rangaistuksen suuruus voi enintään olla 

30 prosentin veronkorotus ja yksi prosentti lisääntyneestä varallisuudesta (Laki vero-

tusmenettelystä 4 luku 32 §). 
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3.3 Rahoittajat 

 

Mikro- ja pienyrityksille rahoitusta haetaan yleisimmin joko omistajien sijoituksista, tu-

lorahoituksesta tai ulkopuolisilta rahoittajilta (Oncioiu, 2012, 47 - 48). Varsinkin aloitta-

ville yrityksille pankkilaina on useimmiten ainoa ulkopuolelta tuleva rahoituksen muoto. 

Kun markkinoilla jo toimiva yritys hakee rahoitusta pankista, tulee pankille toimittaa 

yrityksen tilinpäätös analysoitavaksi. Varsinkin toteutuneeseen kassavirtaan ja tasera-

kenteeseen kiinnitetään analysoinnissa huomiota. (Keskuskauppakamari, 2011, 23) 

Vander Bauwhede et al. (2015, 163) ovat tutkimuksissaan myös todenneet, että tulot 

ovat tärkeitä luotonantajille, kun ennustetaan lainojen takaisinmaksukykyä.  Rahoittajat 

ovat siis kiinnostuneita yrityksen tilinpäätösinformaatiosta luottojen myöntämisen yh-

teydessä. Hallituksen esityksen (89/2015 vp, 12) mukaan rahoittajat tarvitsevat myös 

tietoa toimialan yleisestä kannattavuudesta. Tällöin tilinpäätöstietojen julkisuus on 

avainasemassa ja tilinpäätöstietojen julkisuudella nähdään olevan alentava vaikutus 

lainapreemioihin. Riippuen luottojen suuruudesta lainapäätös voidaan tehdä joko pel-

kän tilinpäätösinformaation analysoinnin perusteella tai suuremmissa lainoissa voi-

daan vaatia lisäselvityksiä (Keskuskauppakamari, 2011, 24). 

 

Annetuille luotoille joudutaan antamaan vakuudet, esimerkiksi toimintaa varten ostettu 

käyttöomaisuushyödyke, jota varten luottoa on haettu (Keskuskauppakamari, 2011, 

24). Tarkat kirjanpitosäännökset ovatkin avainasemassa lainoituksessa, varsinkin jos 

lainan ehtoina käytetään erityisehtoja (kovenanttiehtoja), jolloin tilinpäätöksen luotet-

tavuus on erittäin tärkeää tunnuslukujen laskemiseksi oikein (Berger & Udell, 2006, 

2956).  

 

3.4 Yrityksen omistajat ja johtohenkilöt 

 

Yhtiön tilinpäätös ja kirjanpito ovat yrityksen johdon vastuulla. Osakeyhtiölain 

(2006/624) 6 luvun 2 § 1 momentin mukaan osakeyhtiössä hallitus vastaa, että kirjan-

pito on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtajalla on taasen vastuu siitä, että lain-
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säädäntöä kirjanpidon laadinnassa on noudatettu (Osakeyhtiölaki 6 luku 17 § 1 mo-

mentti). Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiö-

miehet vastaavat yhtiönsä velvoitteista (Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhti-

östä 1 luku 1 §). Yrityksen johtohenkilöt tarvitsevat korkealaatuista informaatiota yhtiön 

johtamiseen (Carraher & Van Auken, 2011, 35). Tämä ei yleensä ole ongelma, koska 

yrityksen johto saa halutessaan todella täsmälliset raportit yrityksen toiminnasta, koska 

ovat itse sitä johtamassa. Jos yrityksen omistajat eivät ole päivittäisessä toiminnassa 

mukana, on informaation oltava selkeämpää tai heille on selvennettävä tietoja. Kukko-

sen ja Waldenin (2011, 13) mukaan iso osa suomalaisista osakeyhtiöistä onkin sellai-

sia, jotka toimivat osakkaiden ja muutamien työntekijöiden voimin. Omistajavetoisissa 

yrityksissä Sian ja Roberts (2009, 298) ovat omassa tutkimuksessaan huomanneet, 

että useimmat yritykset käyttävät informaatiota, mutta epäsäännöllisesti. Heidän mu-

kaansa lähes seitsemän kymmenestä käyttää tilinpäätösinformaatiota verratakseen 

menestystä aikaisempiin ajanjaksoihin. Samaten huomattiin, että kun tilinpäätösinfor-

maatiota käytetään päätöksenteon tukena, niin sitä käytetään myös päätösten vahvis-

tamiseen. 
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4 LAINSÄÄDÄNTÖÖN EHDOTETUT MUUTOKSET 

 

Tässä osiossa tullaan tarkastelemaan Hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi kirjanpi-

tolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 89/2015 vp). Kyseisessä 

esityksessä on myös puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavia yrityksiä koskevia sää-

döksiä, mutta tässä keskitytään vain kirjanpitolainsäädäntöön. Aiemmin kerrotun ra-

jauksen mukaisesti tässä osiossa tutkitaan erityisesti mikro- ja pienyrityksiä koskevia 

muutoksia.  

 

4.1 Yleisesti HE 89/2015 vp:n tavoitteista ja vaikutuksista 

 

Hallituksen esityksen kohdassa 2.2 todetaan, että uudessa direktiivissä pienyrityksille 

säädetään kahdeksan pakollista liitetietoa, joiden lisäksi voidaan ottaa korkeintaan viisi 

muuta liitetietovaatimusta erikseen annetusta listasta. Samassa kohdassa todetaan 

kuitenkin, että mikäli verolainsäädännöstä löytyy verotusperusteinen syy, saa sen li-

sätä liitetietovaatimukseksi. Kuten edellä on todettu, Suomessa kirjanpitolainsäädän-

nön taustalla piilee verotus, joten tämä direktiiviin lisätty poikkeus antaa lainsäätäjille 

mahdollisuuden entistä tarkempaan raportointiin viranomaisille.  

 

Kirjanpitolaki on vuodelta 1997, johon on toki ajansaatossa tehty muutoksia, mutta on 

selvää, että tekniikan kehittyessä se on jäänyt jälkeen kaikista nykyaikaisista mahdol-

lisuuksista kirjanpidon hoitoon. Hallitukset esityksen kohdassa 2.8 tämä on tiedostettu 

ja ehdotetaankin, että lainsäädäntö ei rajoita suoranaisesti käytettyjä kirjanpitojärjes-

telmiä, vaan asettaa vaatimukset, jotka käytettyjen järjestelmien tulee täyttää. Tähän 

on lisähuomiona lisätty, että tämän kautta pyritään myös laskemaan yritysten hallin-

nollisia kustannuksia. Tästä esimerkkinä on kohdassa 3.5 mainittu tasekirja, jota ei 

muutoksen jälkeen tarvitsisi laatia paperisena sekä kirjanpitoaineiston säilytyksen 

maantieteellisestä rajoituksesta irtaudutaan. Esityksessä kohdissa 3.1 ja 3.2 pyritään 

selkiyttämään nykyisen lain tulkintaa. Suomeen tullaan laatimaan asetus, joka sääte-

lee, mitä tietoja mikro- ja pienyritysten tulee tilinpäätöksessään esittää. Listasta tulee 

selkeä kokonaisuus mikro- ja pienyrittäjille, jota ne voivat käyttää ohjenuorana, kun 
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laativat tilinpäätöstä. Lainsäädäntö jakautuu siis entistä selvemmin erikokoisten yritys-

ten ympärille. Tavoitteena esityksen mukaan on ottaa niin paljon direktiivissä sallittuja 

helpotuksia käyttöön kuin mahdollista, kuitenkaan vaarantamatta oikean ja riittävän 

kuvan saamista. Leppiniemen ja Leppiniemen (2010, 31) mukaan oikeasta ja riittä-

västä kuvasta ei voida luistaa edes poikkeuksella, vaan se koskee kaikenkokoisia kir-

janpitovelvollisia. 

 

Esityksessä on tarkasteltu myös muutosten taloudellisia vaikutuksia. Esityksen kohdan 

4.1 mukaan kuitenkin taloudelliset vaikutukset mikro- ja pienyrityksille ovat pieniä, 

koska Suomessa on otettu jo tälläkin hetkellä laajasti direktiivin mahdollistamat helpo-

tukset käyttöön. Lisäksi kirjanpidon laadinnassa nähdään, että kustannukset jäävät hy-

vin pieniksi, koska muutokset ovat lähestulkoon järjestelyteknisiä kysymyksiä. Esityk-

sessä nähdään kuitenkin, että suurimmat hyödyt tulevat sellaisille yrityksille, jotka ovat 

tällä hetkellä mikro- ja pienyrityksien rajojen tuntumassa, koska raja-arvojen kohotessa 

ne tulevat ”tipahtamaan” mikro- ja pienyritysten sääntelyn piiriin. Tämä onkin merkittä-

vää, koska esityksen selvityksen mukaan noin 98 prosenttia Suomessa toimivista yri-

tyksistä mahtuu pienyrityskategoriaan sekä noin 75 – 85 prosenttia kaikista yrityksistä 

täyttää mikroyrityksen kriteerit. Koko Suomen kannalta nyt säädetty lainsäädäntö tulee 

siis olemaan merkityksellistä lähes jokaisen yrityksen kannalta.  

 

4.2 Muutokset mikro- ja pienyrityksen näkökulmasta 

 

Mikro- ja pienyritysten vaikuttavat muutokset liittyvät kirjanpitolakiin, kirjanpitoasetuk-

seen, valtioneuvoston asetukseen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä ilmoitetta-

vista tiedoista ja, yhtiönmuodosta riippuen, yhtiökohtaiseen lainsäädäntöön tehtävistä 

muutoksista. Seuraavaksi tarkastellaan kunkin säädöksen muutoksen vaikutuksia yh-

tiöiden tilinpäätöksiin ja niiden hyödyntämiseen.  
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4.2.1 Kirjanpitolain muutos 

 

Kirjanpitolain muutoksen yhteydessä 1 luvun 1 §:n on selvennetty pitkästä luettelomai-

sesta listasta kahteen eri pykälään. Hallituksen esityksessä 1 § on säädetty koske-

maan oikeushenkilöitä ja 1a § taasen luonnollisten henkilöiden kirjanpitovelvollisuutta. 

Oikeushenkilöiden kirjanpitovelvollisuudesta on säädetty helpommin ymmärrettävä ja 

luonnollisten henkilöiden sääntelyyn on nostettu maatalouden ja kalastuksen harjoitta-

jien poikkeama kirjanpitovelvollisuudesta. Tämä on ollut lainsäädännössä aiemminkin, 

mutta nyt se on nostettu kirjanpitolakiin.  

 

Kirjanpito on pääasiallisesti aina kaksinkertaista. Laeissa on kuitenkin säädetty poik-

keuksia tähän. Esityksen mukaisesti uuden lain 1 luvun 2 §:n mukaan nykyisesti myös 

liikkeenharjoittajat saavat harjoittaa yhdenkertaista kirjanpitoa, jos 1a §:ssä olevat rajat 

eivät ylity. Kuitenkin myyntisaamiset ja ostovelat ovat voitava selvittää luotettavasti, 

jotta verovelvollisuudet voidaan täyttää. Finanssialan Keskusliitto (2015) on kuitenkin 

kritisoinut ratkaisua yhdenkertaisesta kirjanpidosta, joka alkuperäisessä mietinnössä 

oli. Kirjanpitolainsäädännön muutokset –työryhmän (2014, 183) mietinnössä ei liik-

keenharjoittajalle ollut säädetty mitään kokorajoja, toisin kuin hallituksen esityksessä. 

Rekola-Nieminen (2015a, 62) on kommentoinut yksinkertaista kirjanpitoa toteamalla, 

että tilinpäätös helpottaa veroilmoituksen laatimista ja tilinpäätös vaaditaan kuitenkin 

useissa instansseissa. 

 

Ammatin- ja liikkeenharjoittajan ollessa kyseessä tilikaudeksi on kuitenkin aina sää-

detty 4 §:n mukaan kalenterivuosi. Kirjanpitolakiin on nostettu uusien yritysten kokora-

jat ja niiden mukaan jakautuu sääntely entistä yksinkertaisemmin: 4a § pienyritys, 4b 

§ mikroyritys ja 4c § suuryritys. Alun perin mietinnössä oli myös keskikokoisyritys (Kir-

janpitolainsäädännön muutokset –työryhmä, 2014, 184), mutta kuten HTM-tilintarkas-

taja Lasse Åkerblad (2015) lausunnossaan huomautti sen tarpeettomuudesta, se pois-

tettiin lopullisesta esityksestä. Ehdotetun kirjanpitolain mukaan pienyrityksellä tarkoi-

tetaan yritystä, jossa enintään yksi seuraavista rajoista ylittyy päättyneellä ja välittö-

mästi edeltäneellä tilikaudella: tase 6 000 000 euroa, liikevaihto 12 000 000 euroa tai 

palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä tilikauden aikana. Mikroyritykselle vastaavat 
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ehdot ovat: tase 350 000 euroa, liikevaihto 700 000 euroa tai keskimäärin 10 henkilöä. 

Suuryritykselle rajat ovat: tase 20 000 000 euroa, liikevaihto 40 000 000 euroa tai kes-

kimäärin 250 henkilöä. Suuryrityksen tapauksessa vähintään kaksi kolmesta raja-ar-

vosta on ylityttävä päättyneellä ja välittömästi edeltäneellä tilikaudella. Aikaisemmin 

lainsäädännössä ei ollut säädetty kokorajojen mukaan, vaan lainsäädännössä oli eri-

näisiä helpotuksia säädöksistä tiettyjen rajojen alle jääneille yrityksille. Esimerkiksi 

aiemmin toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen laadintavelvoitteiden rajoina 

olivat: tase 3 650 000 euroa, liikevaihto 7 300 000 euroa tai keskimäärin 50 henkeä. 

Näistä rajoista sai päättyneellä ja välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyä enintään 

kaksi (KPL 3 luku 9 §). Suomen Taloushallintoliitto (2015) on pitänyt hyvänä yritysten 

jaottelua toiminnan laajuuden mukaan. Heidän lausuntonsa mukaan yritysmuodon 

muutoksissa voisi muuten tulla epäjatkuvuutta. 6a §:ssä on esitetty pien- ja suurkon-

sernien erot, jotka noudattavat pien- ja suuryritysten kokorajoja. Finanssivalvonta 

(2015) on kuitenkin lausunnossaan huolestunut pienyritysten rajojen nostosta, koska 

tällöin ne ovat jo taloudellisesti merkittäviä. Samoin pienkonsernien laadintahelpotuk-

set aiheuttavat huolta taloudellisen informaation luotettavuudesta.  

 

Tulojen ja menojen kirjaamista ehdotetaan hieman muutettavaksi. 2 luvun 3 §:n uutena 

kirjaamisperusteena ehdotetaan laskuperustetta, joka perustuu veloitukseen. Ernst & 

Young (2015) pitääkin lausunnossaan tilikauden aikaista laskuperusteella kirjausta hy-

vänä asiana, koska sen mukaan näin on tälläkin hetkellä käytännön kirjanpitotyössä 

tehty. Maksuperusteen mukaan kirjattuna on kuitenkin myyntisaamiset ja ostovelat voi-

tava koko ajan selvittää. Tämä hieman laskee maksimaalista hyötyä maksuperus-

teessa, mutta kuitenkin on välttämätön kirjanpidon luotettavuuden takaamiseksi ja tar-

kistamiseksi. Maksuperusteella vältetään pitkistä maksuajoista johtuvat likviditeettiva-

jeet, kun arvonlisävero suoritetaan samalla, kun suoritus saadaan. Kuitenkin, jos mak-

suajat ovat kohtuullisia ja likviditeettivajevaaraa ei ole näkyvissä, samalla vaivalla voi-

daan kirjanpito laatia suoriteperusteisesti. Suomen Taloushallintoliitto (2015) on kui-

tenkin lausunnossaan sanonut, että maksuperusteisuus ei riitä tuloverotuksessa. Kes-

kuskauppakamari (2015) onkin lausunnossaan todennut kahdenkertaisen kirjanpidon 

tulevan automaattisesti sähköisistä taloushallinnon ohjelmistoista. Heidän mukaansa 

siirtyminen maksuperusteisuuteen voi aiheuttaa suuremmat kustannukset kuin suori-

teperusteinen kirjanpito, koska suoriteperusteisten erien selvittäminen vaatii myös 
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työtä. Suomen Tilintarkastajat (2015) on samoilla linjoilla, että liitetietoselvitysten laa-

timinen vaatii enemmän työtä, kuin suoriteperusteisesti tekeminen alunalkaen. Tilin-

tarkastuslautakunta (2015) lausunnon mukaan nykyaikaiset järjestelmät, jotka auto-

maattisesti kirjaavat kahdenkertaisesti, saattaa tehostaa taloushallintoa enemmän 

kuin kahdenkertaisen kirjanpidon aiheuttamat kustannukset ovat.  

 

2 luvun 4 §:n ehdotuksessa nähdään kirjanpidon ja verotuksen yhtenäisyys. Kyseisen 

lainkohdan mukaan käteissuoritukset on kirjattava viipymättä, mutta muut kirjaukset 

noudattavat veroilmoitusten tai muiden velvoitteiden aikatauluja.  

 

Kirjanpidon laadintaan vaikuttavana muutoksena kaiken kokoisille yrityksille on tällä 

hetkellä voimassa olevan lain 2 luvun 8 §:n kumoaminen. Sen johdosta kirjanpitolaki 

ei enää säätele millaisilla välineillä kirjanpitoa laaditaan. Tilintarkastuslautakunta 

(2015) kannattaa tätä esitystä. Tällöin esityksessä esitetyt saman luvun 6 § kirjausket-

juista, 7 § kirjanpitoaineistosta, 7a § luetteloista kirjanpidoista ja aineistoista ja 9 § kir-

janpitoaineiston säilyttämisestä säätelevät kirjanpidon teknistä laadintaa. Näiden mah-

dollistamana kirjanpito voidaan laatia ja säilyttää missä päin maailmaa tahansa, mutta 

se on oltava viranomaisille ja tilintarkastajille ilman aiheetonta viivettä saatavilla. Mikro- 

ja pienyrityksille tämä ei todennäköisesti aiheuta muutoksia tai suuria helpotuksia, 

koska mikro- ja pienyritysten kirjanpidon laadinta on ulkoistettu tilitoimistoille, jotka aut-

tavat myös muissa taloudellisissa kysymyksissä. Työ- ja elinkeinoministeriön (2012, 

15) mukaan suomalaisista pienistä- ja keskisuurista yrityksistä yli 90 prosenttia on ul-

koistanut kirjanpidon laadinnan tilitoimistolle.  

 

Myöskin rahoituslaskelman osalta mikro- ja pienyritysten sääntelyssä ei ole muutoksia 

verrattuna vallitsevaan lainsäädäntöön. 3 luvun 1 § jakaa rahoituslaskeman laatimis-

velvoitteen entistä selvemmin suuryrityksiin, julkisiin osakeyhtiöihin ja yleisen edun 

kannalta merkittävään yhteisöön. Uutena lakiin on nostettu 3 luvun 2a §, jonka mukaan 

olennaisuus on uusi lakiin kirjoitettu tilinpäätösperiaate. Ernst & Youngin (2015) mu-

kaan olennaisuus olisi pitänyt sisällyttää muihin yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin ja nos-

taa se 1 lukuun, eikä säädellä omaa pykälää. Olennaisuuden nostaminen lakiin saattaa 
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kuitenkin aiheuttaa yllättäviä kustannuksia.  Hallituksen esityksessä on eritelty kohdat, 

joissa saadaan poiketa. Leppiniemi ja Leppiniemi (2010, 46) toteavatkin, ettei voida 

antaa jotakin yksiselitteistä raja-arvoa olennaisuudelle, vaan se on aina tapauskohtai-

sesti harkittava, onko jokin tapahtuma olennainen. Olennaisuuden arvioinnissa joudu-

taan olemaan tarkkana, koska virhetulkinta voi johtaa tilinpäätöksen muuttamiseen ja 

aiheuttaa sitä kautta kustannuksia. Leppiniemen (2015, 30) mukaan, jos tieto vaikuttaa 

tilinpäätöksen hyödyntäjän päätöksenteossa, se on olennainen.  Finanssialan Keskus-

liitto (2015) onkin lausunnossaan todennut, että varsinkin pienissä yrityksissä olennai-

suuden periaatteen soveltaminen voi olla haasteellista.  

 

Olennaisuutta korostetaankin myös saman luvun 4 §:ssä, jossa säädetään tilinpäätök-

sen oikaisemisesta. Samassa lainkohdassa säädetään myös tilinpäätöksen maksupe-

rusteisuudesta. Säätiö tai yhdistys, joka on mikrokokoinen, voi laatia maksuperustei-

sen tilinpäätöksen, ellei sillä ole konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta. Hyöty 

tästä on kuitenkin hieman kyseenalainen, koska 4 §:n 2 momentin toisessa kohdassa 

säädetään taseeseen merkitsemättömät ostovelat ja myyntisaamiset ilmoitettavaksi ti-

linpäätöksen liitetiedoissa sekä myös muita eriä, joita pitää eritellä suoriteperusteisesti. 

Lisäksi Rekola-Nieminen (2015b, 54) on huomauttanut, että tilinpäätösperiaatetta va-

litessa pitää ottaa huomioon, että jäsenet ovat tottuneet tietynlaiseen informaatioon.  

 

Hallituksen esityksen 5 luvun 2a ja 2b § tulevat määritellyissä tilanteissa kaikenkokoi-

sille yrityksille sovellettavaksi kansainväliset tilinpäätösstandardit. Jos rahoitusvälineitä 

tai sijoituskiinteistöjä arvostetaan käypään arvoon, noudatetaan kansainvälisiä tilin-

päätösstandardeja niiden esittämisestä. Tämä koskee kaiken kokoisia yrityksiä, paitsi 

mikroyrityksiä, jos se noudattaa mikroyrityksien säädöksiä. Tässä tilanteessa mikroyri-

tyksen, kuten kaikkien muidenkin, joille kansainvälisten tilinpäätösstandardien sovel-

taminen on vapaaehtoista, tulee punnita saatavia hyötyjä standardien noudattamisesta 

aiheutuneisiin kustannuksiin. Samoin 5b §:n mukaan IAS-standardit tulevat kysee-

seen, mikäli rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuus merkitään taseeseen. 

Ernst & Young (2015) pitää tätä tapaa hyvänä ja se poistaa eroja IFRS-standardien ja 

kansallisen sääntelyn väliltä. Rahoitusleasingin merkitseminen edellyttää, että riskit ja 

edut, jotka liittyvät hyödykkeeseen, siirtyvät vuokralleottajalle. Myös pääomalainan 



29 
 

merkitsemistä taseeseen säätelee joissakin tapauksissa IAS-standardit. 5c §:n mu-

kaan pääomalaina saadaan merkitä omaan pääomaan, jos se täyttää standardin edel-

lytykset, muutoin se merkitään vieraaseen pääomaan.  

 

Konsernitilinpäätöksen laadintaan on sisällytetty helpotuksia koskien sen laatimisvel-

vollisuutta. Hallituksen esityksen 6 luvun 1 §:n mukaan vapautus laatimisesta on laa-

jentunut koskemaan myös liikkeenharjoittajaa aikaisemman vain ammatinharjoittajan 

sijasta. Myöskin pienkonserneissa ei tarvitse laatia konsernitilinpäätöstä, jollei yksi-

kään yrityksistä ole yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö. Tämä selkiyttää tilan-

netta juuri liikkeenharjoittajien ja ammatinharjoittajien keskuudessa sekä pienkonser-

neissa. Ammatinharjoittajien tilannetta helpottaa myös se, että voimassaolevan kirjan-

pitolain 7 luku kumotaan ehdotuksessa kokonaan. Ammatin- ja liikkeenharjoittaja on 1 

luvun 1a §:n 3 momentin mukaan kuitenkin velvollinen laatimaan tilinpäätöksensä mik-

royrityksen säännösten mukaisesti, jos mikroyrityksen rajat ylittyvät.  

  

Kuten tarkastelusta huomataan, hallituksen esityksessä uudeksi kirjanpitolaiksi ei ole 

suuria muutoksia mikro- ja pienyritysten sääntelyn määrään tai tilinpäätöksen sisäl-

töön. Tämä johtuu siitä, että näiden yritysten tilinpäätöksen sääntely on siirretty erillisiin 

valtioneuvoston asetuksiin, joita tarkastellaan seuraavaksi. Keskuskauppakamari 

(2015) lausunnossaan pitää hyvänä erikokoisten yritysten säätelyn erottamista. Koko-

naisuudessaan kirjanpitolakiin ehdotetut muutokset selventävät säädöksiä ja antavat 

osaltaan tulkintavarmuutta mikro- ja pienyrityksille. Kuitenkaan taloudellisia hyötyjä ei 

nähdä syntyvän tämän lain osalta. Myös Elinkeinoelämän keskusliitto (2015) pitää hy-

vänä ehdotusta säädösten selventämisestä.  

 

4.2.2 Kirjanpitoasetuksen muutos 

 

Hallituksen esityksessä kirjanpitoasetusta ehdotetaan muutettavaksi. Tuloslaskelma-

kaavoissa tapahtuu pieniä erien siirtoja. Esityksen 1 luvun 1 §:n mukaan kululajikoh-

taisessa tuloslaskelmassa satunnaiset erät poistuvat kokonaan. PricewaterhouseCoo-

pers (2015) on lausunnossaan pitänyt hyvänä asiana näiden poistamista ja näkee sen 
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selventävänä tekijänä. Tilinpäätössiirtojen erään taasen ehdotetaan lisättäväksi kon-

serniavustuksen erä ja vapaaehtoisten varausten muutos nimetään verotusperus-

teiseksi varaukseksi. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi 1 §:n 3 ja 4 momentit, jotka sää-

televät tuloslaskelman alkamista bruttotuloksesta ja entisistä satunnaisista eristä joh-

tuvia veroja. Samoin 2 §:ssä säädetyssä toimintokohtaisessa tuloslaskelmassa satun-

naiset erät poistuvat, konserniavustus lisätään ja vapaaehtoisten varausten muutos 

muuttuu verotusperusteiseksi varaukseksi. Lisäksi ehdotetaan, samoin kuin 1 §:ssä, 

kumottavaksi 3 ja 4 momentit. Samat muutokset on ehdotettu tehtäviksi myös 3 §:ssä 

säädetyssä aatteellisessa yhteisössä tai säätiössä ja 4 §:ssä niin kutsutussa kiinteis-

tökaavassa, lukuun ottamatta momenttien kumoamista.  

 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan kumottavaksi koko 5 §, joka säätelee ammatinhar-

joittajan tuloslaskelmaa. Uuden asetuksen 6 §:ssä ehdotetaan käyvän arvon rahaston 

poistamista, sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston lisäämistä sekä muutamien 

erien uudelleen nimeämistä tarkoituksenmukaisemmin. Lyhennetystä taseesta sääte-

levä 7 § ehdotetaan kumottavaksi kokonaan. 8 §:ssä säädettyä esittämistavan jatku-

vuutta tarkennetaan. Uudessa asetuksessa ehdotetaan esittämistavan muutoksen pe-

rusteeksi tarvetta oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Myös 9 ja 10 §:en mukaan 

tuloslaskelma ja tasekaavoista saadaan poiketa ja niitä saadaan muuttaa, mikäli se on 

tarpeen oikean ja riittävän kuvan aikaansaamiseksi ja sitä ei vaaranneta. 2 luvun 2 

§:ssä säädetään tilinpäätöksen laatimista koskevista liitetiedoista. Esitettävistä liitetie-

doista ehdotetaan kumottavaksi 2 §:n 1 momentin 1 kohta, joka vaatii esittämään ar-

vostus- ja jaksotusperiaatteet ja 7 kohta, joka vaatii esittämään perusteet käytetylle 

valuuttakurssille, jollei se ole tilinpäätöspäivä. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet on siir-

retty uuteen 2 a §:ään. Lisäksi kumottaviksi esitetään 2-4 momentteja. Uusina kohtina 

lisätään 5 a ja b, jotka vaativat ilmoittamaan olennaiset yhdistellyt erät.  

 

3 §:ssä 1 momentin 1 kohta muutetaan koskemaan vain suuryrityksiä ja yleisen edun 

kannalta merkittäviä yhteisöjä. Lisäksi 2 kohdassa määrätyt satunnaiset erät poistuvat 

ja olennaiset poikkeukselliset erät on ilmoitettava sekä 5 kohdassa tarkoitetut yhteis-

määrät ja 6 kohdassa tarkoitetut erittelyt kumotaan. 4 §:n 3 ja 4 kohdissa esitetään 

vaadittavan vain selvitykset aktivoitujen kehittämismenojen ja liikearvon poistoajoista 
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ja –menetelmistä. 5 kohdassa säädetään esittämään kuluiksi kirjaamattomat menot ja 

pääoma-alennukset lainan liikkeellelaskusta, jollei niitä ole merkitty erikseen muihin 

pitkävaikutteisiin menoihin. Samoin uutena tulee 5 a kohta, jossa pitää selvittää aineet-

tomien oikeuksien hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen arvostus- ja 

jaksotusperiaatteet. Uudessa asetuksessa ehdotetaan kumottavaksi kohdat 8-10 ja 

12, jossa säädetään muun muassa hyödykkeen hankintamenoon kirjatuista korkoku-

luista, hyödykkeiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen olennai-

sista eroista ja yhdistellyistä vastaavien eristä. Lisäksi kumottavaksi ehdotetaan 5 ja 6 

momentit. Hankintamenoon kirjatut korkokulut siirtyvät 2 momentin 7 kohdaksi.  

 

Uudessa 5 §:ssä ehdotetaan lisättäväksi 1 momentin 1 kohtaan kaksi uutta alakohtaa. 

1 b kohdassa säädetään esitettäväksi vastattavia koskevissa liitetiedoissa osakeyhtiön 

ja osuuskunnan tapauksessa jakokelpoinen vapaan oma pääoman määrä vähennet-

tynä aktivoiduilla kehittämismenoilla. 1 c kohdassa siitä osuudesta jakokelpoisesta va-

paasta omasta pääomasta, johon KPL 4 luvun 8 §:ssä säädettyjen pääomalainojen 

haltijat on oikeutettuja. Samoin, kuin vastaavien puolella, myös vastattavien puolella 

kumotaan erittely vastattavien eristä eli 5 kohta. Lisäksi kumottavaksi ehdotetaan 4 ja 

5 momentit, joissa säädetään edellä mainitun 5 kohdan soveltamisesta ja pienten kir-

janpitovelvollisten helpotuksista.  

 

Uudessa 5 a §:ssä säädetään liitetiedoissa esitettävistä käypään arvoon merkitsemi-

sestä. 6 §:stä ehdotetaan kumottavaksi pienyrityshelpotukset, satunnaisiin eriin liittyvät 

ja arvonkorotusten verovaikutus. 7 §:ssä säädetään, että panteista ja muista esineoi-

keudellisista vakuuksista on annettava tiedot liitetiedoissa. 7 a §:ssä ainoana muutok-

sena on pienyrityshelpotusten kumoaminen. 7 b §:ssä myös kumotaan pienyrityshel-

potus 3 momentti ja lisäksi lisätään tavallisin ehdoin toteutettuihin lähipiiriliiketoimiin 

liitetietovaatimus vain jos se on tärkeää oikean ja riittävän kuvan aikaansaamiseksi. 8 

§:ssä myös poistetaan pienyrityshelpotus. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi koko 11 §, 

jossa säädetään yksityisen elinkeinonharjoittajan ja eräiden muiden kirjanpitovelvollis-

ten lyhennetyistä liitetiedoista.  
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3 luvun 1 §:stä ehdotetaan kumottavaksi 2 momentti, jossa säädetään sosiaali- ja ter-

veysministeriön laatimista kaavoista. Tämä säädös koski vain vakuutustoimintaa har-

joittavia konserneja. Saman luvun 2 §:stä poistetaan satunnaisten tuottojen ja satun-

naisten kulujen kirjausmääritykset, koska ne poistuivat tuloslaskelmakaavasta. Kon-

sernitilinpäätöksen liitetiedoista määräävästä 4 luvusta on täsmennetty 1 ja 2 §:ä. 3 

§:ää on tarkennettu tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevien liitetietojen osalta ja kyseisen 

pykälän 1 momentin 5 kohta on kumottu. 4 §:stä on kumottu 1 momentin 6 kohta, jossa 

on säädetty yhteisyritysten henkilöstön keskimääräisen määrän ilmoittamisesta liitetie-

doissa, jos yritys on yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Vaikuttavin muutos kaikkien 

yritysten kirjanpidon järjestämiseen tulee 5 luvun 2-4 §:en kumoamisesta. Niissä sää-

dettiin muun muassa kirjanpidon laatimisesta koneelliselle tietovälineelle ja niiden var-

mentamisesta.  

 

4.2.3 Asetus pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksistä 

 

Hallitus on päätynyt esityksessään jaottelemaan mikro- ja pienyritysten tilinpäätök-

sissä esitettävät tiedot omaan asetukseensa. 1 luvun 1 §:n mukaan tämä säännös ni-

mensä mukaisesti säätelee vain ja ainoastaan mikro- ja pienyritysten tilinpäätöksiä, 

muiden laadinnassa sovelletaan kirjanpitoasetusta. Saman pykälän 4 momentin mu-

kaan on ilmoitettava tilinpäätöksessä, että laadinnassa on noudatettu kyseistä ase-

tusta ja pienen osakeyhtiön ja osuuskunnan tapauksessa oman pääoman muutos ja 

jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä hallituksen ehdotus.  

 

2 luvun 1 §:ssä säädetään pienyrityksen tuloslaskelmakaavoista. Pienyritykset saavat 

laatia joko kululaji- tai toimintokohtaisen tuloslaskelman sekä sen lyhennettynä. Suo-

men Asiakastieto (2015) onkin lausunnossaan kritisoinut tuloslaskelman alkamista 

bruttotuloksesta ja näki sen aiheuttavan ongelmia tunnuslukujen laskennassa. Samaa 

mieltä on Yritystutkimus (2015). Tällä hetkellä voimassa olevaan kirjanpitoasetukseen 

verrattuna muutoksia tuloslaskelmakaavoissa ei ole tapahtunut, paitsi aiemmin mai-

nittu erien uudelleennimeäminen verotusperusteiseksi varaukseksi, konserniavustuk-

sen erä ja satunnaisten erien poistuminen. Myöskään 2 luvun 2 §:ssä mainittuun kiin-

teistökaavaan ei ole tullut muita muutoksia, kuin edellä mainittujen erien poistuminen. 
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3 §:n mukaan aatteellinen yhdistys tai säätiö saa laatia yhdistys- ja säätiökaavan mu-

kaisesti tuloslaskelman, johon ei ole tullut oleellisia muutoksia, poislukien edellä mai-

nitut. Uutena 3 §:n 4 ja 5 momenteissa säädetään, että silloin jos on tarpeen oikean ja 

riittävän kuvan antamiseksi, saa yhdistys tai säätiö laatia tuloslaskelmansa kiinteistö-

kaavan mukaan, jos sen pääasiallinen toiminta on kiinteistön hallinta. Tällöin kuitenkin 

liitetiedoissa on esiteltävä 4 momentissa olevat tiedot. Samoin tuloslaskelma saadaan 

laatia myös kululaji- tai toimintokohtaisen tuloslaskelman. Kuitenkin silloinkin pitää 4 

momentissa vaaditut liitetiedot esittää. Muun muassa PricewaterhouseCoopers (2015) 

on lausunnossaan toivonut muutosta mietintöön tältä osin ja se on toteutunutkin. Hei-

dän mukaansa aatteellisissa yhdistyksissä ja säätiöissä eri tuloslaskelma- ja tasekaa-

vojen auttaa selventämään oikeaa ja riittävää kuvaa. 

 

2 luvun 4 §:ssä säädetään tasekaavasta, jota pienyrityksessä sovelletaan.  Tasekaa-

voissa muutokset ovat suhteellisen pieniä. Käyvän arvon rahasto on siirretty tasekaa-

vassa alemmas muiden rahastojen alle. Tilinpäätössiirtojen kertymän erässä oleva va-

paaehtoiset varaukset ovat muuttuneet verotusperusteisiksi varauksiksi samanlaisesti 

kuin tuloslaskelmakaavoissa. Lisäksi eläkelainojen nimi on muutettu tarkoituksenmu-

kaisemmin takaisinlainoiksi työeläkevakuutuslaitoksilta. 4 §:n 2-4 momenttien säädök-

set vastaavat voimassa olevan asetuksen 1 luvun 7 §:ää lyhennetystä taseesta. Uuden 

asetuksen mukaisesti pienyritys saa laatia tasekaavansa myös lyhennettynä, kuten 

aiemminkin. Leppiniemen ja Leppiniemen (2010, 61) mukaan yrityksen kannattaa kui-

tenkin laatia niin kutsuttu pitkä tase, vaikka julkistaisikin vain lyhyen, koska yritys saat-

taa tarvita taseen tietoja joko omaan tai ulkopuolisten käyttöön. 

 

3 luvun 1 §:ssä on säädetty tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Sen mukaan liitetie-

toina esitetään olennaiset arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja –menetelmät. Liitetietoina 

esitettävistä tiedoista on kuitenkin helpotuksia, jotka eritellään jäljempänä kyseisessä 

pykälässä. 2 §:n mukaan tulee ilmoittaa liitetiedoissa olennaiset poikkeukselliset 

tuotto- ja kuluerät. 3 §:n mukaan olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen on esitettävä 

liitetiedoissa, jolleivat ne ilmene muuten tilinpäätöksestä. Samoin 4 §:n mukaan pysy-

vien vastaavien arvonkorotuksista on annettava selventäviä tietoja liitetietoihin. Jos ra-

hoitusvälineiden tai muissa pykälissä mainittuja omaisuuseriä on arvostettu käypään 
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arvoon, on liitetiedoissa esitettävä 5 §:ssä esitetyt tiedot. Lisäksi liitetiedoissa on 6 §:n 

mukaan esitettävä sellaiset pitkäaikaiset lainat, jotka erääntyvät yli viiden vuoden ku-

luttua. Jos yritys on antanut vakuuksia omaisuutensa tai toisten puolesta, on liitetie-

doissa esitettävä 7 §:n vaatimat tiedot. Jos yritys on konserniyritys, on sen tilinpäätök-

sessä ilmoitettava 8 §:ssä vaaditut tiedot emoyrityksestä, samoin kuin tämän hetki-

sessä säädöksessä vaaditaan. Samoin, kuin voimassa olevissa säädöksissä, myös 

uuden asetuksen 9 §:ssä vaaditaan liitetiedoissa esitettäviksi toimitusjohtajalle ja hal-

lintoelimiin kuuluville ja heidän puolestaan annetut sitoumukset toimielinkohtaisesti 

säädöksessä esitettävistä eristä. 10 §:n mukaan, jos pienyrityksellä on olennaisia lii-

ketoimia intressitahojen kanssa, joita ei ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin, 

on ne esitettävä liitetietoina. Kuten voimassa olevan asetuksenkin mukaisesti, uuden 

13 §:n mukaan pienyritys ei ole velvollinen laatimaan toimintakertomusta, mutta jos 

tieto on tarpeellinen oikean ja riittävän kuvan aikaansaamiseksi, on se esitettävä liite-

tietona.  

 

Uudessa valtioneuvoston asetuksessa on erikseen eritelty mikroyrityksen tuloslas-

kelma ja tase ja esitettävät liitetiedot. Niistä säädetään 4 luvussa. 4 luvun 1 §:n mukaan 

tuloslaskelma laaditaan samojen säädösten mukaisesti kuin pienyrityksen tapauk-

sessa. Mikroyritys saa kuitenkin 1 §: 2 momentin 2 kohdan mukaisesti lyhentää tulos-

laskelmaa ja jättää esittämättä eräät alakohdat. 2 §:n mukaan myös tase on laadittava 

lähes samoin säännöin kuin pienyrityksessä. Mikroyrityksen ei kuitenkaan tarvitse eri-

tellä taseen vastattavaa puolta yhtä tarkasti kuin pienyrityksen. Mikroyritys voi esittää 

2 §:n 3 momentin mukaan oman pääoman yhtenä eränään, mutta joutuu kuitenkin 

erittelemään erät, jotka on säädetty kuuluvaksi mikroyrityksen omaan pääomaan, edel-

listen tilikausien voitto/tappio ja tilikauden voitto/tappio.  

 

Vieras pääoma joudutaan myös erittelemään pitkä- ja lyhytaikaiseen. Elinkeinoelämän 

keskusliitto (2015) on lausunnossaan todennut, että taseen esittäminen niin lyhyenä 

kuin mahdollista voi aiheuttaa hankaluuksia rahoituksen hakemisessa. He kuitenkin 

toteavat, että kun yritys on hakemassa rahoitusta, niin yrittäjät osaavat vastuullisesti 

laatia kattavampaa informaatiota, mikäli se on tarpeen. Ernst & Young (2015) näkivät 
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alkuperäisessä mietinnössä ongelmana muun muassa vaihtuvien vastaavien erittele-

mättömyyden. Tämä kuitenkin korjattiin hallituksen esitykseen. Näiden erien erittele-

mättömyys olisi Ernst & Youngin mukaan aiheuttanut ongelmia oikean ja riittävän ku-

van saamisesta ja verotuksessa. Myös Finanssialan Keskusliitto (2015) näki ongel-

maksi erittelemättömyyden muun muassa rahoituspäätösten tekemisen kannalta. 3 

§:n mukaan esittämistavan jatkuvuudesta ja tuloslaskelma- ja tasekaavoista poikkea-

misesta noudatetaan samoja säädöksiä kuin pienyrityksissäkin.  Myös 4 §: mukaan 

liitetiedoissa noudatetaan samoja sääntöjä kuin pienyrityksissä, mutta ei käyvän arvon 

mukaisen arvostuksen vaatimia liitetietoja. Tämä johtuu siitä, että hallituksen esityksen 

kirjanpitolain 5 luvun 2 a ja 2 b §:n mukaan, jos mikroyritys noudattaa tätä uutta ase-

tusta, se ei saa arvostaa käypään arvoon rahoitusvälineitä eikä sijoituskiinteistöjä.  

 

4.2.4 Vaikutus yhteisölakeihin 

 

Kirjanpitolainsäädännön muutoksien yhteydessä on myös jouduttu muuttamaan yhtiö-

kohtaisia erityislakia. Tässä kohdassa on jätetty käsittelemättä luottolaitostoiminnasta 

annettuun lakiin tehtävät muutokset, koska siihen tehtävät muutokset ovat suurilta osin 

viittausten muuttamista ja luottolaitokset ovat usein suurempia kuin mikro- tai pienyri-

tyksiä, joten tutkimuksen aiherajauksen mukaisesti tämä jätetään käsittelemättä.  

 

Osakeyhtiölain 8 luvun 5 §:ään ehdotetaan lisättäväksi pien- ja mikroyrityksille poik-

keus toimintakertomuksen laadinnasta ja viittaus, missä laissa säädetään tämän ko-

koisten yritysten toimintakertomuksista. Kyseiseen pykälään lisätään myös säädös, 

jonka mukaan toimintakertomuksen tiedot voidaan esittää myös liitetiedoissa, ellei kir-

janpitolaissa toisin säädetä.  9 § ehdotetaan lisättäväksi pienkonsernien konsernitilin-

päätöksen laatimisvapautus. 13 luvun 5 §:ään on ehdotettu lisättäväksi kohta, jonka 

mukaan jakokelpoisia varoja laskettaessa vähennettäväksi tulevat myös taseeseen 

aktivoidut kehittämismenot. Myös osuuskuntalakiin ehdotetaan tehtäväksi muutokset 

konsernitilinpäätöksen laatimisvelvoitteeseen ja kehittämismenojen vaikutukseen jaet-

tavaan määrään. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (2015) on pitänyt tärkeänä, että helpotuk-

set on ulotettu koskemaan myös direktiiviin kuulumatonta osuuskuntaa toimintaedelly-

tysten oikeudenmukaisuuden takia.  



36 
 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tässä kappaleessa tullaan tarkastelemaan miten luvussa neljä tarkastellut muutokset 

tulevat vaikuttamaan tilinpäätöksen laadintaan ja tilinpäätöksen hyödyntämiseen eri 

tahojen näkökulmista. 

 

5.1 Vaikutukset tilinpäätöksen laadintaan 

 

Tuleva kirjanpitolainsäädännön muutos ei kokonaisuudessaan tarjoa helpotusta sään-

telyn taakasta, eikä tuo suuria muutoksia nykyiseen kirjanpitolainsäädäntöön ja vaikuta 

siten tilinpäätöksen laadintaan. Suurimmat muutokset ovat yhtiöillä, jotka ovat kokora-

jojen tuntumassa. Tipahtaminen alempaan kategoriaan tuo helpotuksia sääntelyyn. 

Muutokset kuitenkin yksinkertaistavat lainsäädäntöä erikokoisten yritysten välillä ja sitä 

kautta edistävät mikro- ja pienyritysten toimintaedellytyksiä. Esimerkiksi uusi asetus 

pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista auttaa selventämään val-

linnutta lainsäädäntöä. Vastedes pien- ja mikroyritysten vaatimuksista on oma asetus 

ja suuryrityksille kirjanpitoasetus. Täten pienille on selvempi lista tilinpäätökseen vaa-

dittavista tiedoista. Kuten Neag ja Masca (2012, 228) sanoivatkin, että usein mikroyri-

tyksiin kohdennetaan samanlaista sääntelyä kuin suurempiinkin, tämä ei kuitenkaan 

ole Suomessa ongelmallista. Suomessa on jo aikaisemmin sääntelyä kevennetty huo-

mattavasti pienille yrityksille, mutta lainsäädännön muutos ei ole tuonut merkittäviä pa-

rannuksia tähän tilaan. 

 

Hallituksen esityksessä on muun muassa mainittu kirjanpitojärjestelmien rajoituksen 

poistuminen ja direktiivin sallimien helpotusten ottaminen mahdollisimman laajasti 

käyttöön. Kuitenkin taloudellisten vaikutusten selvityksessä on todettu, että uudistuk-

selta ei odoteta suuria kustannussäästöjä pien- ja mikroyrityksille, koska Suomessa on 

jo otettu hyvin laajasti direktiivien sallimat helpotukset käyttöön. Esityksessä nähdään-

kin, että muutokset tulevat olemaan suurimmaksi osin järjestelyteknisiä kysymyksiä.   
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Muutokset koskevat enemmän yksittäisiä kirjanpitovelvollisten ryhmiä, kuin kaikkia kir-

janpitovelvollisia. Uudessa laissa liikkeenharjoittaja pääsee samaan asemaan amma-

tinharjoittajan kanssa. Kun toimitaan lainsäädännössä tarkemmin määriteltyjen rajojen 

alapuolella, saadaan kirjanpito laatia yhdenkertaisesti. Kuitenkin nykyaikaisilla kirjan-

pito-ohjelmistoilla kahdenkertainen kirjanpito tulee automaattisesti samalla vaivalla. 

Uutena lakiin tuli laskuperusteinen kirjanpito, joka vaikuttaa onnistuneelta muutokselta. 

Alan asiantuntijoiden mukaan muutos on positiivinen, koska näin kirjanpito on käytän-

nössäkin tehty.  

 

Maksuperusteisuuden hyödyt taasen ovat kyseenalaiset, koska kuitenkin ostovelat ja 

myyntisaamiset on voitava koko ajan selvittää. Maksuperusteisuus ei kuitenkaan riitä 

tuloverotuksessa, joten maksuperusteisuuden hyödyt ovat marginaaliset. Näin on kui-

tenkin ollut myös ennenkin ja kirjanpitolainsäädännön muutos ei tuonut tähän helpo-

tusta. Mikrokokoiset säätiöt ja yhdistykset saavat kuitenkin laatia maksuperusteisen 

tilinpäätöksen, mutta liitetiedoissa tulee eritellä muun muassa taseeseen merkitsemät-

tömät ostovelat ja myyntisaamiset sekä muut suoriteperusteiset erät. Sääntelyn ke-

vennykset vaikuttavat kuitenkin olemattomilta, koska lähes samalla vaivalla, kun laa-

ditaan maksuperusteinen tilinpäätös liitetietoineen, laatisi suoraan suoriteperusteisen 

tilinpäätöksen.  

 

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja verotuksen välillä on edelleen ongelmia. Jos 

suomalainen yritys laatii tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mu-

kaisesti, joutuu se oikaisemaan sitä huomattavasti verotusta varten, joka aiheuttaa yli-

määräistä työtä. Tämän johdosta suomalaisten yritysten ei kannata käyttää IFRS-stan-

dardeja, ellei heillä velvollisuutta siihen ole tai muita hyötyjä niiden käyttöön, joka kat-

taa sen aiheuttamat kustannukset. 

 

5.2 Vaikutukset tilinpäätöksen hyödyntämiseen 

 

Tilinpäätösinformaation hyödyntäjien näkökulmasta muutoksella ei ole merkittäviä vai-

kutuksia heidän saamaansa informaatioon. Verohallinnon näkökulmasta tarkasteltuna 
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muutoksella ei ole vaikutusta heidän saamaansa informaatioon. Verohallinnolle esite-

tään tiedot valikoidusti heidän vaatimien tietojen mukaisesti verotuksen suorittamista 

varten. Esimerkiksi tuloslaskelman ja taseen lyhyydestä ei vaikuta olevan haittaa Ve-

rohallinnolle, koska jos se epäilee vilpillistä toimintaa yrityksessä, se voi teettää vero-

tarkastuksen, jolloin se pääsee tarkastamaan jokaisen tapahtuman ja tositteen tark-

kuudella yrityksen kirjanpidon.  

 

Rahoittajille taasen tilinpäätösinformaatio on huomattavasti arvokkaampaa kuin verot-

tajalle. Rahoittajat voivat käyttää lainoissaan kovenanttiehtoja, jotka määrittävät esi-

merkiksi käytettävän korkotason. Kovenanttiehtojen laskemiseen vaikuttavia muutok-

sia ei kuitenkaan lainsäädännön muutoksessa tullut. Lyhennetyn tuloslaskelman on-

gelmat ovat vieläkin olemassa. Vaikka rahoittajat saavatkin tilinpäätösinformaatiota 

luottoa hakevasta yrityksestä, tarvitsevat pankit myös tietoa muista markkinoilla ole-

vista yrityksistä arvioidessaan riskiä. Tuloslaskelma- ja tasekaavoissa ei kuitenkaan 

ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vallinneeseen lainsäädäntöön. Lyhennettyyn ta-

seeseen liittyy asiantuntijoiden mukaan riskejä, mutta heidän mukaansa rahoitusta ha-

kemassa oleva yritys osaa kuitenkin laatia tarpeen vaatiessa kattavampaa informaa-

tiota. Muutamia eriä tuloslaskelmasta ja taseesta on poistettu, nimiä muutettu ja paik-

koja vaihdettu. Esimerkiksi satunnaiset erät ovat poistuneet ja ne kirjataan tulevaisuu-

dessa liiketoiminnan muissa tuotoissa/-kuluissa.  Tämä ei kuitenkaan rahoittajien kan-

nalta muutu ongelmalliseksi, koska olennaiset poikkeukselliset tuotot ja kulut tulee kui-

tenkin esittää liitetiedoissa. Tilinpäätösten vertailtavuuteen eri tilikausien välillä erien 

muuttuminen kuitenkin vaikuttaa. Tämä vaatii tilinpäätöksen hyödyntäjältä lisää tark-

kuutta havaita kyseiset tiedot.  

 

Yrityksen omistajien ja johtohenkilöiden tilinpäätösinformaation hyödyntämiseen muu-

tokset eivät suuremmin vaikuta. Vaikka iso osa yrityksistä käyttää tilinpäätösinformaa-

tiota verratakseen menestystä aiempiin ajanjaksoihin, muutokset eivät kuitenkaan vai-

kuta merkittävästi aiempaan informaatioon. Joissakin erissä saattaa esiintyä ongelmia 

vertailussa, kuten esimerkiksi muissa tuotoissa, jos tulee paljon satunnaisia tuottoja, 

jotka aiemmin on kirjattu omana eränään. Aktiivisesti yrityksen toiminnassa olevat saa-

vat kuitenkin tarpeellisen informaation aina käsiinsä ja teetettyä omia laskelmiaan.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella kirjanpitolainsäädäntöön ehdotettujen muutosten 

vaikutusta mikro- ja pienyritysten tilinpäätökseen. Tutkimus perustui hallituksen esityk-

seen HE 89/2015 vp. Tutkimusongelmana oli ”Miten kirjanpitolainsäädännön muutok-

set vaikuttavat mikro- ja pienyritysten tilinpäätökseen?” ja siitä johdettuina alaongel-

mina olivat ”Miten muutokset vaikuttavat tilinpäätösinformaatioon?” ja ”Miten muutok-

set vaikuttavat tilinpäätöksen laadintaan?”. Tutkimustulokset vaikuttivat selkeiltä. Ko-

konaisuudessaan lainsäädännön muutos ei vaikuta merkittävästi mikro- ja pienyritys-

ten tilinpäätökseen. Joiltakin osin myönnytyksiä on tehty, kuten esimerkiksi liikkeen-

harjoittajan yhdenkertainen kirjanpito, mutta varsinkin yritystoiminnan hieman kasva-

essa säännöksistä ei löytynyt merkittäviä helpotuksia mikro- ja pienyrityksille. Tilinpää-

tökseen laadintaan tutkimuksessa löytyi myös hyvääkin. Mikro- ja pienyritysten lain-

säädännön tulkintaa helpotettiin. Yhtenä selkiyttävänä tekijänä oli satunnaisten erien 

poistuminen, jota PricewaterhouseCoopers (2015) piti hyvänä. Mikro- ja pienyritysten 

tilinpäätöksissä ilmoitettavat tiedot liitettiin uuden asetuksen alle, josta ne kätevästi löy-

tyvät niitä tarvitseville. Suomen Taloushallintoliitto (2015) piti tätä jaottelutapaa yrityk-

sen koon mukaisesti hyvänä. Samalla päästiin eroon sekavan oloisesta lainsäädän-

nöstä, jossa osassa pykälistä oli momentti, joka antoi poikkeuksen tietyn kokoiselle 

yritykselle.  

 

Lainsäädännön muutoksella ei tutkimuksen mukaan ole myöskään suuresti vaikutusta 

tilinpäätösinformaation käyttäjien osalta. Ongelmaksi nähtiin luotonantajien tarvitsema 

informaatio alalta, kun he määrittävät lainamarginaaleja luottoa hakevalle yritykselle. 

Tällöin luotonantaja, mikro- ja pienyrityksen tapauksessa useimmiten pankki, saa 

yleensä tarvittavat tiedot lainaa hakevalta, mutta alan informaatio voi olla liian yksin-

kertaistettua. Kuitenkaan lainsäädännön muutos ei tuonut tähän tilanteeseen muu-

tosta. Suomen Asiakastieto (2015) ja Yritystutkimus (2015) näkivätkin, että tuloslas-

kelman alkaminen bruttotuloksesta vaikeuttaa tunnuslukujen laskentaa ja tämä on-

gelma lainsäädännössä edelleen on. Tutkimuksessa todettiin, että vaikka jotkin tilin-

päätöksen erät muuttuvat, esimerkiksi satunnaiset erät, niin niistä saatava tarkempi 
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tieto joudutaan kuitenkin esittämään liitetiedoissa, jos se on oleellinen oikean ja riittä-

vän kuvan kannalta. Tämä vaatii kuitenkin tilinpäätöksen lukijalta valppautta, jotta huo-

maa liitetietoihin kirjoitetut olennaiset tiedot. Joidenkin erien muuttuminen saattaa kui-

tenkin vaikeuttaa tilinpäätösten vertailtavuutta tilikausien välillä ja tutkimuksessa todet-

tiinkin, että tämä saattaa aiheuttaa lisätyötä, kun eriä lähdetään oikaisemaan. 

 

Tutkimuksen alussa tarkasteltiin pienyritysten sääntelykenttää, onko sääntely kovaa 

mikro- ja pienyrityksille ja millainen sääntely koskee mikro- ja pienyrityksiä. Sen jälkeen 

siirryttiin tutkimaan tilinpäätöksen hyödyntäjiä ja tilinpäätösinformaation käyttöä. Tässä 

kohdassa tarkasteltiin eri informaation hyödyntäjien näkökulmasta millaista tietoa he 

tarvitsevat tilinpäätöksestä omaan toimintaansa. Kun sääntelykenttä ja tilinpäätösinfor-

maation hyödyntäminen oli saatu päätökseen, keskityttiin itse hallituksen esitykseen. 

Esitystä ja siinä esitettyjä muutoksia tarkasteltiin verrattuna aikaisemmin voimassa ole-

vaan lainsäädäntöön. Muutosten kommentoinnissa käytettiin apuna työ- ja elinkeino-

ministeriön pyytämiä lausuntoja, jotka koskivat hallituksen esityksen pohjana ollutta 

työryhmän mietintöä. Ehdotettujen muutosten läpikäynnin jälkeen tutkittiin, miten eh-

dotetut muutokset vaikuttavat mikro- ja pienyritysten tilinpäätöksen laadintaan ja siitä 

saatavaan informaatioon.  

 

Verrattuna aiempiin tutkimuksiin, tämä tutkimus toi uutta tietoa. Tämän hallituksen esi-

tyksen vaikutuksia oli tarkastelu aiemmin vain ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä 

ja niissäkin oli tutkittu vaikutusta tilitoimistojen työskentelyyn. Tämä tutkimus tarkasteli 

asiaa sääntelyn helpotuksen ja tilinpäätösinformaation hyödyntämisen kannalta. Tut-

kimus oli myös laaja-alaisempi kuin aiemmat, ottaen mikro- ja pienyritysten tilinpäätök-

set huomioon, kun aiemmissa tutkimuksissa on ainoastaan tarkastelu vaikutuksia tili-

toimistotyöskentelyyn. Sääntelyn kovuudessa ei ole tutkimuksen mukaan tapahtunut 

merkittäviä muutoksia verrattuna aiempaan laintilaan. Aiemmissa tutkimuksissa esille 

tulleet ongelmat sääntelyn kovuudesta eivät ole hävinneet. Suomessa kuitenkin sään-

telyn määrää on vähennetty pienille yrityksille huomattavasti, joten ei näyttäisi siltä, 

että se olisi, ainakaan kirjanpitolainsäädännön osalta, ongelma. Verrattuna aikaisem-

piin tutkimuksiin tilinpäätösinformaation hyödyntämisestä, osoittaa tämä tutkimus hy-
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vin muun lainsäädännön vaikutukset kirjanpitolainsäädäntöön. Aiemmissa tutkimuk-

sissa esille tulleet luotonantajat voivat joutua ongelmatilanteisiin tehdessään lainapää-

töstä, jos informaatio markkinoilta on huonoa. Tämän tutkimuksen mukaan lainsää-

dännön muutos ei kuitenkaan vaikuta tähän. 

 

Tutkimusta voivat käyttää mikro- ja pienyritysten omistajat ja taloushallinnon ammatti-

laiset apuna kirjanpitolainsäädännön muutosten analysoinnissa. He saavat työstä hy-

vän kokonaiskuvan lainsäädännön muutoksista ja niiden vaikutuksista käytännön tilin-

päätösten laadintaan. Samalla he saavat tietoa tilinpäätösinformaation muuttumisesta 

ja miten se vaikuttaa informaation hyödyntäjien tarpeisiin. 

 

Tutkimusta voisi jatkaa siten, että muutaman vuoden sisällä tarkasteltaisiin esimerkiksi 

miten mikrokokoiset säätiöt ja yhdistykset ovat ottaneet maksuperusteiset tilipäätökset 

käyttöön. Jatkotutkimuksen aihetta siis rajattaisiin huomattavasti enemmän koske-

maan vain mikrokokoisia säätiöitä ja yhdistyksiä ja miten heidän kirjanpidon ja tilinpää-

tösten laadinta on muuttunut maksuperusteisuuden mahdollisuuden tultua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

LÄHDELUETTELO 

 

Alberto, Q., Paoloni, P. (2012) How is the IFRS for SME accepted in the European 

context? An analysis of the homogeneity among European countries, users and 

preparers in the European commission questionnaire, Advances in Accounting, vol. 

28, no.1, pp. 147-156. 

Baldarelli, M., Demartini, P., Mosnja-Skare, L., Paoloni, P. (2011) Accounting har-

monization for sme-s in Europe: some remarks on IFRS for SME-s and empirical 

evidences, Proceedings of the International Scientific Conference, Juraj Dobrila 

University of Pula, Department of Economics & Tourism ’Dr. Mijo Mirkovic’, pp. 23-

45. 

Berger, A.N., Udell, G.F. (2006) A more complete conceptual framework for SME 

finance, Journal of Banking & Finance, vol. 30, no.11, pp.2945-2966. 

Berger, A.N., Udell, G.F. (1998) The Economics of Small Business Finance: The 

Roles of Private Equity and Debt Markets in the Financial Growth Cycle, Journal of 

Banking & Finance, vol. 22, no. 6-8, pp. 613-673. 

Euroopan Unionin virallinen lehti C 45 E, 23.2.2010, pp. 58-60 

Euroopan Unionin virallinen lehti L 182, 29.6.2013, pp. 19-76 

Gesseck, R.H. (2014) Financial Reporting Relief for Smaller Businesses, Connect-

icut Banking Magazine, pp- 4-6. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain ja eräiden siihen liittyvien la-

kien muuttamisesta sekä puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten vi-

ranomaisille suorittamien maksujen julkistamista koskevaksi laiksi, HE 89/2015 vp 

Holmes, S., Nicholls, D. (1988) An analysis of the use of accounting information by 

australian small business, Journal of Small Business Management, vol. 26, no. 2, 

pp. 57-68. 

Keskuskauppakamari (2011) Yrityksen perustajan opas 2011. Helsinki, Keskus-

kauppakamarin palvelu 



43 
 

Kirjanpitoasetus (1997/1339) 

Kirjanpitolain muutokset –työryhmä (2014) Pienyrityshelpotukset ja vuoden 2013 

tilinpäätösdirektiivi – Kirjanpitolainsäädännön muutokset –työryhmän mietintö. Työ- 

ja elinkeinoministeriö. Helsinki, Julkaisuja 48/2014 

Kitching, J. (2006) A burden on business? Reviewing the evidence base on regu-

lation and small-business performance, Environment and Planning C: Government 

and Policy, vol. 24, no. 6, pp. 799-814. 

Kitching, J., Hart, M., Wilson, N. (2015) Burden or benefit? Regulation as a dynamic 

influence on small business performance, International Small Business Journal, 

vol. 33, no. 2, pp. 130-147. 

KOM 2008:394 lopullinen. Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamen-

tille. Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, Eurooppalaisia 

pk-yrityksiä tukeva aloite. Bryssel, Euroopan yhteisöjen komissio 

Kukkonen, M., Walden, R. (2011) Pk-yrityksen verosuunnittelu. 1. painos. Helsinki, 

WSOYpro 

Lawson, J. (2010) IFRS for SME, California CPA, pp. 13-16 

Leppiniemi, J., Leppiniemi, R. (2010) Pieni kirjanpitovelvollinen – kirjanpito ja 

tilinpäätös. Helsinki, WSOYpro 

Leppiniemi, J. (2015) Olennaisuuden periaate – nyt ja vastaisuudessa, Tilisanomat, 

vol. 36, 5, pp. 30-32 

Neag, R., Masca, E. (2012) Determinants in accounting regulation for Micro-Enti-

ties-a Romanian perspective, Procedia Economics and Finance 3, pp. 223-229. 

Oncioiu, I. (2012) Small and Medium Enterprises’ Access to Financing – A Euro-

pean Concern: Evidence from Romanian SME, International Business Research, 

vol. 5, no. 8, pp. 47. 

Palm, E. (2015) Uuden kirjanpitolain vaikutuksia tilitoimiston toimintaan. 

Opinnäytetyö. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutusohjelma 



44 
 

Pascu, A., Vasiliu, A. (2011) International Financial Reporting Standard for Small 

and Medium-sized Entities – A New Challenge for the European Union, CES Work-

ing Papers, issue 1/2011, pp. 121-134. 

Rekola-Nieminen, L. (2015a) Kirjanpitolaki uudistuu – osa 1: tilikauden aikainen 

kirjanpito, Tilisanomat, vol. 36, 3, pp. 62-64  

Rekola-Nieminen, L. (2015b) Tilinpäätöksen laatiminen – osa 2: Tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen sisältö, määritelmät, arvostukset ja jaksotukset, Tilisanomat, 

vol. 36, 4, pp. 54-56 

Sanders, J., Lindberg, D., Seifert, D. (2013) Is IFRS for SMEs a Beneficial Alterna-

tive for Private Companies, The CPA Journal, vol. 83, no. 2, pp. 32-35. 

Sava, R., Marza, B., Esanu, N. (2013) Financial Reporting for SMEs – Past and 

Perspectives, Procedia Economics and Finance 6, pp. 713-718. 

Sever, S. (2008) Specific Aspects of Financial Reporting for SMEs, An Enterprice 

Odyssey, International Conference Proceedings, pp. 729-739. 

Sian, S., Roberts, C. (2009) UK small owner-managed businesses: accounting and 

financial reporting needs, Journal of Small Business and Enterprise Development, 

vol. 16, iss. 2, pp. 289-305. 

Tudor, T., Mutiu, A. (2008) Pro and contra opinions regarding a SME accounting 

standard, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, vol. 1, no. 1, pp. 12. 

Työ- ja elinkeinoministeriö (2012) Yrittäjyyskatsaus 2012. Työ- ja elinkeinoministe-

riö. Helsinki, Julkaisuja 46/2012 

Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta (2007/735) 

Van Auken, H., Carraher, S. (2011) How do small firms use financial statements?, 

Allied Academies International Conference: Proceedings of the Academy of Ac-

counting & Financial Studies (AAFS), vol. 16, no.1, pp- 35-42. 



45 
 

Vander Bauwhede, H., De Meyere, M., Van Cauwenberge, P. (2015) Financial re-

porting quality and the cost of debt of SMEs, Small Business Economics, vol. 45, 

no. 1, pp. 149-164. 

Voutilainen, A. (2015) 2016 uudistus kirjanpitolakiin ja sen vaikutus tilitoimistotyö-

hön. Opinnäytetyö. Savonia-ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutusohjelma 

Yrityskatsaus 2014 ohjausryhmä (2014) Yrityskatsaus 2014 – Murroksia ja uudis-

tumista. Työ- ja elinkeinoministeriö. Helsinki, Julkaisuja 39/2014 

 

Internet-lähteet 

Herrala, O. (2015) Yritysten verovelat yli kolme miljardia [verkkodokumentti] [Vii-

tattu    26.10.2015].  

Saatavilla http://www.kauppalehti.fi/uutiset/yritysten-verovelat-yli-kolme-miljar-

dia/kZVNzW6P 

IFRS Foundation (2015) About the IFRS for SMEs [verkkodokumentti] [Viitattu 

29.10.2015]. 

Saatavilla : http://www.ifrs.org/ifrs-for-smes/Pages/ifrs-for-smes.aspx 

Koskinen, P. (2015) Puolueet lupaavat hyvää pk-yrittäjälle [verkkodokumentti] [Vii-

tattu 23.10.2015].  

Saatavilla http://www.kauppalehti.fi/uutiset/puolueet-lupaavat-hyvaa-pk-yritta-

jalle/yCy3W6qP 

Verohallinto (2015a) Kausiveroilmoituksen antaminen [verkkodokumentti] [Viitattu 

26.10.2015].  

Saatavilla: http://vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Osakeyhtio_ja_osuus-

kunta/Kausiveroilmoitus 

 

http://www.kauppalehti.fi/uutiset/yritysten-verovelat-yli-kolme-miljardia/kZVNzW6P
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/yritysten-verovelat-yli-kolme-miljardia/kZVNzW6P
http://www.ifrs.org/ifrs-for-smes/Pages/ifrs-for-smes.aspx
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/puolueet-lupaavat-hyvaa-pk-yrittajalle/yCy3W6qP
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/puolueet-lupaavat-hyvaa-pk-yrittajalle/yCy3W6qP
http://vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Osakeyhtio_ja_osuuskunta/Kausiveroilmoitus
http://vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Osakeyhtio_ja_osuuskunta/Kausiveroilmoitus


46 
 

Verohallinto (2015b) Veroilmoituksen antaminen – osakeyhtiö ja osuuskunta [verk-

kodokumentti] [Viitattu 26.10.2015].  

Saatavilla: http://vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Osakeyhtio_ja_osuus-

kunta/Veroilmoitus 

 

Lausuntopyynnöt – TEM/1785/00.01.01/2013 

Saatavilla:  

https://www.tem.fi/yritykset/kirjanpito/kirjanpitolain_muutokset_-tyoryhma_1.9.2013_-

_30.11.2014  

Elinkeinoelämän keskusliitto EK (2015)  

Ernst & Young Oy (2015)  

Finanssialan Keskusliitto (2015)  

Finanssivalvonta (2015) 

HTM-tilintarkastaja Lasse Åkerblad (2015) 

Keskuskauppakamari (2015) 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (2015) 

PricewaterhouseCoopers Oy (2015) 

Suomen Asiakastieto Oy (2015) 

Suomen Taloushallintoliitto (2015) 

Suomen Tilintarkastajat (2015) 

Tilintarkastuslautakunta (2015) 

Yritystutkimus (2015) 

http://vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Osakeyhtio_ja_osuuskunta/Veroilmoitus
http://vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Osakeyhtio_ja_osuuskunta/Veroilmoitus
https://www.tem.fi/yritykset/kirjanpito/kirjanpitolain_muutokset_-tyoryhma_1.9.2013_-_30.11.2014
https://www.tem.fi/yritykset/kirjanpito/kirjanpitolain_muutokset_-tyoryhma_1.9.2013_-_30.11.2014

