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1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Uusi osakeyhtiölaki tuli voimaan syyskuun alussa vuonna 2006, ja lain myötä 

yritykset saivat enemmän toimintavapautta. Uusia menettelytapoja lisättiin samalla, 

kun erilaisia määräyksiä ja rajoituksia puolestaan vähennettiin. Uusi osakeyhtiölaki 

myös tehostaa velkojien suojaa osakeyhtiön jakaessa varallisuutta osakkailleen. 

Tästä esimerkkinä on lakiin otettu säännös maksukykyisyystestistä, jonka avulla 

pyritään myös varmistamaan yrityksen toimintamahdollisuuksien säilyminen 

tulevaisuudessa.  

 

Myös tilintarkastuslaki uudistui heinäkuun alussa vuonna 2007. Uudistamisen 

perustana oli säännös lakisääteisestä tilintarkastuksesta, jonka merkittävimpinä 

seurauksina yleisestä tilintarkastusvelvollisuudesta sekä niin sanotuista 

maallikkotilintarkastajista tulee luopua. Pienissä yhteisöissä tilintarkastaja voidaan 

käytännössä jättää valitsematta. (KPMG Taxview 2007, 6) Tilintarkastuslain 

uudistuksella haluttiin ammattimaistaa ja selkeyttää tilintarkastusta. Lakia 

valmisteltaessa kiinnitettiin paljon huomiota tilintarkastuksen sisältöön ja 

tilintarkastajien laadunvalvontaan. (Waris 2008, 65)  

 

Kehityksen myötä tilintarkastusala myös ammattimaistuu. Muita muutostrendejä ovat 

muun muassa kansainvälistyminen sekä suuren yleisön tiedon tarpeen 

lisääntyminen. Tilintarkastajan rooli riippumattomana ulkopuolisena tilinpäätöksen 

oikeellisuuden ja laillisuuden arvioijana korostuu. Tilintarkastajan työtä, kelpoisuus- 

vaatimuksia, tehtäviä ja velvollisuuksia, säätelevät niin tilintarkastuslaki, hyvä 

tilintarkastustapa kuin KHT-yhdistyksen antamat ohjeet ja suosituksetkin.  

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen tuloksesta sekä 

taloudellisesta asemasta. Yhtiökokous perustaakin päätöksensä pitkälti juuri 

tilinpäätökseen ja tilintarkastajan siitä laatimaan tilintarkastuskertomukseen. 

Tilinpäätösinformaatiolla on myös tärkeä rooli yhtiön omistajille ja suurelle yleisölle 

niiden arvioidessa johdon toimintaa yhtiön arvon maksimoinnissa.  
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Osakeyhtiöllä on useita mahdollisuuksia jakaa varallisuuttaan osakkeenomistajille. 

Osakeyhtiön johdon tulee huomioida myös taloudellinen asemansa ja tulevaisuuden 

tapahtumat suunnitellessaan varojensa jakamista osinkoina tai muilla tavoilla 

toimintaedellytysten säilymiseksi.    

 

1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet  

 

Tutkimuksen tavoitteena on luoda kuva tilintarkastajan roolista osakeyhtiön 

varojenjakotilanteessa erityisesti silloin, kun yhtiöllä on taseessaan jakokelpoisia 

varoja, mutta yhtiön maksukyvyn tai vakavaraisuuden ollessa kuitenkin kyseisellä 

hetkellä huono.  

 

Tutkielman ongelmia ovat: 

 Mitkä ovat tilintarkastajan tehtävät yhtiön tilintarkastuksessa? 

 Miten tilintarkastajan tulee arvioida yhtiön varojenjakomahdollisuuksia? 

 Miten tilintarkastajan tulee toimia kriittisessä varojenjakotilanteessa? 

 Miten tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu syntyy? 

  

Tutkimuksessa keskitytään enimmäkseen varojen jakamiseen osinkona ja vapaan 

oman pääoman rahastosta, mutta myös muita varojenjakotapoja on käsitelty lyhyesti. 

Osakeyhtiön varojen jakoa tarkastellaan tilintarkastajan näkökulmasta, sillä näin 

korostuu yhtiön ulkopuolinen, riippumaton näkökanta. Lainsäädännön osalta on 

keskitytty osakeyhtiön varallisuutta ja varojenjakoa koskevaan osakeyhtiölakiin sekä 

tilintarkastajien toimintaa säätelevään tilintarkastuslakiin, jonka seurauksena 

tutkielma rajoittuukin vain Suomessa toimiviin osakeyhtiöihin.  

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään enimmäkseen kvalitatiivista eli laadullista 

menetelmää. Myös kvantitatiivista eli määrällistä menetelmää käytetään luvussa 

neljä, jossa havainnollistetaan tutkimusongelmaa numeerisin esimerkein. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2005, 126). Tutkimus pohjautuu kirjallisuus- ja artikkelilähteisiin. 

Empiiristä tutkimusta haastattelujen muodossa ei suoritettu, sillä materiaalia koostui 

riittävästi pelkästään kirjallisuutta ja artikkeleita käyttäen. Lähdemateriaali koostui 

kotimaisista lähteistä johtuen aihevalinnasta. Etenkin Tilintarkastus-Revision lehti 
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osoittautui hyväksi artikkelilähteeksi. Lainsäädännöstä osakeyhtiölaki sekä 

tilintarkastuslaki ovat suuressa roolissa tutkielmassa, ja Finlexistä löytyikin molemmat 

lait. Lainsäädännön tiimoilta myös Edilex oli hyödyllinen sivusto, josta löytyi 

esimerkiksi Suomen asianajajaliiton julkaiseman oikeustieteellisen aikakausikirjan 

Defensor Legis:in artikkeleita.     

 

1.3 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielman ensimmäisessä kappaleessa on käyty läpi taustaa aiheeseen sekä 

esitelty tutkielman tavoite, tutkimusongelmat sekä sille asetetut rajoitteet. 

Tutkimusmenetelmä sekä tutkimuksessa käytetty aineisto on myös esitelty lyhyesti.  

 

Toisessa kappaleessa kerrotaan yleisesti osakeyhtiön tilintarkastuksesta. 

Kappaleessa käsitellään tilintarkastajan valintaa ja kelpoisuutta sekä tehtäviä. Lisäksi 

viimeisenä alakappaleena on selvitetty hyvää tilintarkastustapaa, mitä se pitää 

sisällään ja miten se ilmenee.  

 

Osakeyhtiön varojenjakotavat on esitelty kolmannessa kappaleessa. Osakeyhtiön eri 

tavat jakaa varoja on käsitelty kappaleen alussa lyhyesti, jonka jälkeen on keskitytty 

varojen jaossa huomioitaviin tasetestiin sekä maksukykyisyystestiin. 

Maksukykyisyystestin ohella on tarkasteltu myös yhtiön taloudellisia tunnuslukuja, 

kuten kannattavuutta, vakavaraisuutta sekä maksuvalmiutta, mietittäessä yhtiön 

mahdollisuuksia jakaa varojaan.  

 

Neljännessä kappaleessa esitellään kaksi esimerkkiä yhtiön varojenjaosta osakkaille. 

Ensimmäisessä esimerkissä malliyrityksenä on ohjelmistoyritys Comptel Oyj. 

Comptelin kohdalla ei suunniteltujen osinkojen jakamiselle ole mitään estettä, sillä 

yhtiöllä on riittävästi vapaata omaa pääomaa taseessaan eikä varojenjako vaaranna 

yhtiön maksukykyä. Tilintarkastaja voi siis ongelmitta hyväksyä hallituksen esityksen 

yhtiön varojenjaosta.  

 

Toisessa esimerkissä on todellisen malliyrityksen tilinpäätöstietoja muunneltu. 

Tarkoituksena on saada fiktiivisen Alfa Oy:n muokattujen tietojen avulla paremmin 
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hahmotettua tilannetta, jossa osinkojen jakaminen saattaa vaikeuttaa yrityksen 

maksukykyä. Toisessa esimerkissä tilintarkastajan tehtävä on vaikeampi, sillä yhtiöllä 

on vapaata omaa pääomaa riittävästi, mutta maksukyky saattaa silti vaarantua 

lähitulevaisuuden tapahtumien ja heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Esimerkeillä 

pyritään selventämään tilintarkastajan roolia erilaisissa varojenjakotilanteissa. 

Neljännessä kappaleessa on myös kuvailtu tilintarkastajan vastuuta lyhyesti eri 

varojenjakotilanteissa. Viidenteen kappaleeseen on koottu yhteenveto tutkielman 

keskeisimmistä tuloksista ja johtopäätöksistä. 
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2. TILINTARKASTAJAN VALINTA JA TEHTÄVÄT 

OSAKEYHTIÖSSÄ 

 

2.1 Tilintarkastajan valinta ja kelpoisuus 

 

Tilinpäätösnormiston keskeinen sisältö ja tavoite on varmistaa oikea ja riittävä kuva 

yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastuslain mukaan 

kirjanpitovelvollisten yhteisöjen on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus. 

Osakeyhtiössä osakkeenomistajat yhtiökokouksen muodossa valitsevat 

tilintarkastajan. Tilintarkastaja myös osoittaa tilintarkastuskertomuksen 

osakkeenomistajille (Leppiniemi 2004, 10). Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajalla 

tarkoitetaan ainoastaan hyväksyttyä tilintarkastajaa. Tämä merkitsee sitä, että 

tilintarkastajana voi toimia ainoastaan KHT- tai HTM- tutkinnon suorittanut henkilö tai 

hyväksytty KHT-yhteisö tai HTM-yhteisö. HTM-tilintarkastajat ovat kauppakamarien 

tilintarkastusvaliokunnan ja KHT- tilintarkastajat Keskuskauppakamarin 

tilintarkastuslautakunnan hyväksymiä. (TTL 1:2; Horsmanheimo & Steiner 2008, 47) 

Tilintarkastaja on aina valittava yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä 

välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista 

edellytyksistä: 

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa; 

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai 

3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. (HTM- tilintarkastajat ry; 

Waris 2008, 64) 

Tilintarkastaja tulee kuitenkin aina valita niissä yhteisöissä, joissa pääasiallisena 

toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta (TTL 2:4). 

Yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä voidaan määrätä 

tilintarkastuksesta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta, vaikka yhteisöllä ei 

olisi tilintarkastuslain mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa. Yhteisön 

säännöistä voi myös seurata tilintarkastuslain säädöksiä tiukempia vaatimuksia 
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tilintarkastajan kelpoisuudelle.  (Horsmanheimo & Steiner 2008, 162; Waris 2008, 

63–64) 

Vähintään yhden tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö, jos 

kyse on julkisen kaupankäynnin kohteena olevasta yhteisöstä tai jos yhteisössä 

kahtena peräkkäisenä tilikautena täyttyy vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä: 

taseen loppusumma ylittää 25 000 000 euroa, liikevaihto ylittää 50 000 000 euroa, tai 

työntekijöiden lukumäärä on yli 300. (TTL 2:5) 

Tilintarkastajien hyväksymisvaatimuksista säädetään tilintarkastuslaissa sekä sen 

nojalla annetuissa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksissä ja asetuksissa. 

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta eli TILA hyväksyy hakemuksesta 

KHT-tilintarkastajat vaadittujen yleisten kelpoisuusvaatimusten täyttyessä ja 

kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta TIVA HTM-tilintarkastajat. 

(Keskuskauppakamari, a) Tilintarkastajalta vaaditaan riittävää laskentatoimen, 

taloudellisten ja oikeudellisten asioiden sekä tilintarkastuksen tuntemusta ja 

kokemusta. Tilintarkastaja ei voi olla vajaavaltainen, konkurssissa eikä 

liiketoimintakieltoon määrätty. (Mähönen & Villa III 2006, 259) Tilintarkastuslaki 

edellyttää myös, että tilintarkastajan on oltava sopiva kyseisiin tehtäviin. Lisäksi 

hakijan tulee suorittaa ammattitutkinto hyväksytysti. (KHT-yhdistys 2002, 30; Norri 

2006, 372) 

 

Tilintarkastajan toimintaa ohjaavat myös IFAC:n (International Federation of 

Accounts) antamat eettiset ohjeet, joita ovat rehellisyys, luottamuksellisuus, 

huolellisuus, objektiivisuus, pätevyys ja ammatillinen käyttäytyminen. (Lydman 2000, 

13–14; Mähönen 2008, 586) Yleensä luottamuksellisuudella tarkoitetaan 

salassapitovelvollisuutta. Tilintarkastajan velvollisuutena on pitää salassa tiedot, jotka 

nauttivat lain suojaa tai joiden esiin tuominen saattaisi aiheuttaa yhtiölle haittaa. 

(Horsmanheimo 2005, 16–17; KHT-yhdistys 2002, 29) 

 

Tilintarkastajalla tulee olla edellytykset toimia aina riippumattomasti työssään. 

Tilintarkastajan on kieltäydyttävä tehtävästä tai toimeksiannosta, jos 

riippumattomuuden edellytykset puuttuvat. Riippumattomuus tarkoittaa ensinnäkin 

riippumattomuutta tarkastettavistaan. Tilintarkastaja ei siis saa olla esimerkiksi 
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läheisessä sukulaissuhteessa tarkastettaviinsa tai taloudellisesti näistä riippuvainen. 

(KHT-yhdistys 2002, 29) Riippumattomuus tarkoittaa myös vapautta valita 

toimeksiannon puitteissa tarkastustavat ja tarkastuksen laajuuden. Tilintarkastustyön 

tulee myös olla riippumaton tarkastuksen lopputuloksesta. Tilintarkastaja ei saa 

osallistua tarkastettavan päätöksentekoon, vaan hänen tulee toimia itsenäisesti. 

(Riistama 2005, 84; Mähönen & Villa III 2006, 260) Tilintarkastajan riippumattomuus 

on siis vapautta sellaisista riippuvuussuhteista, joiden voidaan uskoa vaikuttavan 

tilintarkastajan kykyyn työskennellä objektiivisesti. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 

253–254; Saarikivi M-L 1999, 55) Riippumattomuutta on myös painotettu ISA-

tilintarkastusstandardeissa yleisen edun kannalta (Sorsa 2005, 7).   

 

Toinen tilintarkastajalta vaadittava tärkeä ominaisuus riippumattomuuden ohella on 

ammattitaito. Ammattitaitoisuus merkitsee käytännössä sitä, että tilintarkastaja 

osoittaa ammattitaitonsa erityisessä tutkinnossa sekä pitää yllä ja kehittää 

ammattitaitoaan jatkuvasti. (Mähönen 2008, 586) Tilintarkastajan tulee aina pystyä 

suorittamaan työnsä objektiivisesti ja riippumattomasti sekä pystyttävä 

muodostamaan oma itsenäinen mielipide ilman minkäänlaista ulkopuolista vaikutusta 

(Aho & Vänskä 1996, 111).  

 

2.2 Tilintarkastajan tehtävät 

 

Yksi tilintarkastajan keskeisimmistä tehtävistä on valvoa ja antaa lausunto siitä, että 

yrityksen tilinpäätös ja taloudellinen informaatio muodostuvat lakisääteisten 

vaatimusten mukaisesti ja noudattavat omistajien etuja (KHT-yhdistys 2002, 10; 

KPMG 2008). Tilintarkastuksen kohteena ovat myös yhtiön hallintoneuvoston, 

hallituksen ja toimitusjohtajan toimet. (Norri 2006, 374) Tilintarkastajan tulee 

varmistaa, että yhtiön johto on toiminut asianmukaisesti ja osakeyhtiölakia 

noudattaen. Tämä lisää myös velkojien suojaa (LTT-tutkimus 2006, 27). 

Tilintarkastaja pyrkii edistämään oikeiden ja riittävien tietojen antamista. On kuitenkin 

muistettava, että yhtiö antaa aina itse tilinpäätöstiedot ja tilintarkastaja voi 

ristiriitatilanteessa ainoastaan antaa lisätietoja tai kieltäytyä puoltamasta virheellistä 

tai puutteellista tilinpäätöstä. Tilintarkastaja ei siis voi lähtökohtaisesti estää 

väärinkäytöksien riskiä tai sopimatonta toimintaa. Yhtiön johto toimii haluamallaan 
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tavalla, jota tilintarkastaja ei pysty estämään, vaikka olisikin itse eri mieltä. (KHT-

yhdistys 2002, 8, 10)  

 

Suomalaisen tilintarkastuskirjallisuuden perusteella tilintarkastaja on ensisijaisesti 

nähty yhtiön omistajien edustajana, mutta viime aikoina tilintarkastuksen 

yhteiskunnallinen merkitys on korostunut. (KTM rahoitetut tutkimukset 2006, 15) 

Tilintarkastajan tarkoituksena on saada luotettavaa tietoa osakkeenomistajien lisäksi 

muillekin osapuolille, joilla on tarve valvoa yrityksen toimintaa. Tällaisia sidosryhmiä 

ovat esimerkiksi velkojat, työntekijät ja viranomaiset. (Mähönen 2008, 584, 591) 

Tämän takia tilinpäätöksen varmentajana tulee kysymykseen ainoastaan auktorisoitu 

tilintarkastaja. Toinen tarkoitus on tilinpäätös, joka tulee laatia hyväsyttyjä sääntöjä ja 

muotoja käyttäen. Siihen tarvitaan lainsäädäntöä ja hyvää kirjanpitotapaa sekä niiden 

noudattamista. (Saarinen 2005, 4)  

 

Osakeyhtiön tilintarkastus kattaa tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, 

toimintakertomuksen sekä hallinnon tarkastuksen. Tämä on tilintarkastajan 

ydintehtävä, ja sitä kutsutaan lakisääteiseksi tilintarkastukseksi. (Horsmanheimo & 

Steiner 2008, 21) Tilintarkastajan tulee noudattaa hyvää tilintarkastustapaa 

osakeyhtiötä tarkastaessaan sekä yhtiökokouksen antamia erityisiä ohjeita, elleivät 

ne ole ristiriidassa lain, yhtiöjärjestyksen, sääntöjen, kansainvälisten 

tilintarkastusstandardien, hyvän tilintarkastustavan tai ammattieettisten periaatteiden 

kanssa (KHT-yhdistys 2002, 29). (Mähönen & Villa III 2006, 264) Tilintarkastajan 

velvollisuuksiin kuuluu myös ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen. (TTL 4:20, 

4:21) 

 

Tilintarkastajan suoritettua kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja 

hallinnon tarkastuksen, tulee hänen tehdä siitä tilinpäätökseen merkintä, jossa 

viitataan tilintarkastuskertomukseen. Tilinpäätösmerkintä on lakisääteisestä 

tilintarkastuksesta annettava lyhyt raportti. Tärkein tarkastuksesta annettava raportti 

on tilintarkastuskertomus, jossa raportoidaan tarkastuksen tulokset. 

Tilintarkastuskertomuksessa on oltava lausunnot siitä, antaako tilinpäätös oikeat ja 

riittävät tiedot tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä ovatko 

toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia. (KHT-yhdistys 2002, 17; 

Horsmanheimo & Steiner 2008, 327–330; Mähönen 2008, 588) Tilintarkastajan tulee 
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huomauttaa tilintarkastuskertomuksessa, jos osakeyhtiön vastuuvelvollinen on 

syyllistynyt vahingonkorvausvelvollisuuden aiheuttavaan tekoon tai laiminlyöntiin tai 

rikkonut yhteisöä koskevaa lakia, yhtiöjärjestystä tai sääntöjä. (TTL 3: 15; Norri 2006, 

377; Mähönen & Villa III 2006, 265, 267) 

 

2.3 Hyvä tilintarkastustapa 

 

Hyvälle tilintarkastustavalle on vaikeaa antaa yksiselitteistä sisältöä. Tilintarkastajan 

tulee noudattaa hyvää tilintarkastustapaa tilintarkastuslaissa säädettyjä tehtäviä 

suorittaessaan. Tilintarkastajan on toimittava tehtävissään huolellisten 

ammattihenkilöiden noudattaman tilintarkastustavan mukaisesti (Virtanen 2003, 29). 

Hyvä tilintarkastustapa on keskeinen tilintarkastajan toimintaa ohjaava normisto ja 

ohjaa tilintarkastajan työtä kaikkialla. Hyvän tilintarkastustavan avulla myös 

tilintarkastuspalvelujen käyttäjien ja sivullisten on mahdollista arvioida tilintarkastajan 

toiminnan asianmukaisuutta sekä tilintarkastajan velvollisuuksia. Tilintarkastajan 

tulee toiminnassaan hyvän tilintarkastustavan lisäksi noudattaa eettisesti ja 

ammatillisesti hyväksyttäviä periaatteita sekä kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja. 

( Horsmanheimo & Steiner 2008, 146–147) 

 

Hyvän tilintarkastustavan tulee sisältää periaatteita ja keinoja, ja se velvoittaakin 

tilintarkastajan toimimaan tehtävissään huolellisesti ja yleisiä tilintarkastuskäytäntöjä 

noudattaen. Kyseisiä periaatteita ovat esimerkiksi huolellisuus, rehellisyys, 

objektiivisuus, riippumattomuus ja ammattitaitoisuus. Keinoilla puolestaan 

tarkoitetaan sellaisia työmenetelmiä, joita huolelliset ammattihenkilöt käyttävät ja sitä 

käytäntöä, jonka he ovat omaksuneet. (Horsmanheimo & Steiner 2008, 148) Hyvään 

tilintarkastustapaan sisältyy myös ohjeita tilintarkastajalle sopimattomasta 

toiminnasta, suhteesta kollegoihin, tiedottamisesta ja tilintarkastuspalkkiosta (Aho & 

Vänskä 1996, 102).  

 

On katsottu, että hyvän tilintarkastustavan keskeisiä lähteitä ovat lakien ja asetusten 

lisäksi alaa valvovien elinten - tilintarkastuslautakunnan, tuomioistuinten sekä 

viranomaisten - päätökset ja kannanotot, alan ammattikirjallisuus sekä 

tilintarkastusstandardit. (KHT-yhdistys 2002, 7) Ammatillisilla yhteenliittymillä on ollut 
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tärkeä panos hyvän tilintarkastustavan kehittämisessä. Etenkin KHT-yhdistyksen 

aloitteesta on tapahtunut monia uudistuksia. (Satopää 2001, 63)  

 

Hyvä tilintarkastustapa sisältää myös tilintarkastajien omaa hiljaista tietoa. Hiljaisella 

tiedolla tarkoitetaan sitä kokemusta ja tietoa, jonka tilintarkastaja on työssään 

sisäistänyt ja joka ei sisälly lakiin tai standardeihin. (Virtanen 2003, 29) Jos 

tilintarkastaja katsoo, ettei tilintarkastuksen suorittaminen hyvän tilintarkastustavan 

mukaisesti ole mahdollista, tulee hänen ilmoittaa tästä tilintarkastuskertomuksessa. 

Kyseiset seikat ja olosuhteet ovat kuitenkin melko harvinaisia. Jos tilintarkastaja 

tietää olevansa kykenemätön suorittamaan jotakin tehtävää, tulee hänen kieltäytyä 

sen vastaanottamisesta. (Aho & Vänskä 1996, 82, 110)  

 

Tilintarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että tilintarkastajat noudattavat hyvää 

tilintarkastustapaa ja ryhtyä tilintarkastajasääntöjen edellyttämiin toimenpiteisiin 

tarvittaessa. Tilintarkastuslautakunta onkin monessa ratkaisussaan ottanut kantaa 

hyvään tilintarkastustapaan ja erityisesti riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. 

(Aho & Vänskä 1996, 108; KHT-yhdistys 2002, 46) Tilintarkastuslautakunnan 

valitusasioiden päätökset ovat tärkeitä linjauksia selvitettäessä hyvän 

tilintarkastustavan rajoja (Satopää 2001, 65). 
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3. OSAKEYHTIÖN VAROJEN JAKAMINEN 

 

3.1 Tavat jakaa varoja 

 

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön ensisijainen tarkoitus on tuottaa voittoa 

osakkeenomistajille. Yksi osakeyhtiölain perusperiaatteista on pääoman pysyvyys. 

Varojenjaolla tarkoitetaan sitä, että yhtiöstä luovutetaan varallisuutta ilman vastikkeita 

tai, että yhtiö saa luovutetun varallisuuden vastikkeena omia osakkeitaan. 

(Airaksinen, Pulkkinen & Rasinaho 2007, 10) Vapaata omaa pääomaa ovat tilikauden 

sekä edellisen tilikauden voitto, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sekä muut 

rahastot (KHT-media 2007, 48). Osakeyhtiö voi jakaa varoja osakkailleen vain 

viimeksi vahvistetusta ja tilintarkastetusta tilinpäätöksestä, ja jaossa on huomioitava 

tilinpäätöksen jälkeen tapahtuneet muutokset yhtiön taloudellisessa asemassa. 

Osakeyhtiölain mukaan laillisia varojenjakotapoja on neljä: 

 

1) voitonjako osinkona tai varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta; 

2) osakepääoman alentaminen; 

3) omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen; 

4) yhtiön purkaminen ja rekisteristä poistaminen. (OYL 13:1) 

 

Osakeyhtiölaissa säädetään myös muista mahdollisista vapaan oman pääoman 

jakotavoista. Varojenjakoa koskevat säännökset ovat siis siinä mielessä 

tahdonvaltaisia, että vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa kaikkien 

osakkeenomistajien suostumuksella, ellei yhtiöjärjestyksestä muuta johdu. (Blumme, 

Kaarenoja & Suontausta 2007, 135; Airaksinen, Pulkkinen & Rasinaho 2007, 17) 

Kaikkiin osakeyhtiön varojenjakotapoihin tulee aina soveltaa OYL 13:2:n mukaista 

maksukykyisyystestiä. Jako ei saa vaarantaa yhtiön maksukykyisyyttä. (Kaarenoja & 

Suontausta 2007, 240) 

 

Jaettaessa varoja osinkona on kyse tilikauden ja aikaisempien tilikausien voiton 

jakamisesta. Jos taas varoja jaetaan vapaan oman pääoman rahastosta, on kyse 

silloin muun vapaan oman pääoman kuin voittovarojen jakamisesta. Muuta vapaata 

omaa pääomaa on esimerkiksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja 
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yhtiöjärjestykseen perustuvat vapaaehtoiset rahastot. (Airaksinen, Pulkkinen & 

Rasinaho 2007, 7, 12) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto on uuden 

osakeyhtiölain synnyttämä rahasto, johon merkitään osakkeiden merkintähinnasta se 

osa, jota ei kirjata osakepääomaan. (Kotiranta et al. 2007, 7, 12–13; KHT-yhdistys 

2007, 48, 117) Osakeyhtiölaissa säädetään, että varojenjaosta päätettäessä on 

mainittava jaon määrä ja se, mitä varojen jakoon käytetään. (OYL 13:6.3) Taustalla 

on ajatus oman pääoman erien verotuksellisesta käsittelystä. (Blumme, Kaarenoja, 

Suontausta 2007, 97) Yhtiö saa jakaa osinkona ja muuna varojen jakona vain sen 

vapaan oman pääoman määrän, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksessä säädetyt 

jakamatta jätettävät varat. Varojenjaon rajoituksena ja edellytyksenä on siis vapaan 

oman pääoman määrä. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan voi vaatia jaettavaksi 

enempää kuin 8 % yhtiön omasta pääomasta eikä enempää kuin on ilman velkojien 

suostumusta mahdollista jakaa. (Kotiranta et al. 2007, 13; Mähönen & Villa 2006, 

322–323) 

 

Osakepääoma, arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto ja 

uudelleenarvostusrahasto sekä ennen osakeyhtiölain muutosta syntyneet vara- ja 

ylikurssirahastot ovat sidottua omaa pääomaa ja siten jakokelvottomia (KHT-media 

2007, 48; Kotiranta et al. 2007, 7) Näistä arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto 

sekä uudelleenarvostusrahasto ovat absoluuttisesti jakokelvottomia. Osakepääomaa 

ja ylikurssi- ja vararahastoja voidaan jakaa niitä alentamalla, jos samalla 

huomioidaan sekä velkojien suojaaminen että osakepääoman vähimmäisvaatimus. 

Velkojainsuojamenettelyssä keskeistä on velkojien oikeus vastustaa osakepääoman 

alentamista. (Mähönen & Villa 2006, 323) 

 

Osakepääomaa alennettaessa on kysymys varojen kirjaamisesta pois yhtiön 

osakepääomasta. Nykyisessä osakeyhtiölaissa on luovuttu nimellisarvoisesta 

pääomajärjestelmästä, joten laissa ei ole enää säädöstä osakkeen nimellisarvon 

alentamisesta tai osakkeiden määrän vähentämisestä osakepääoman alentamisen 

yhteydessä. Osakepääoman alentamistapoja on neljä: osakepääomaa voidaan jakaa 

osakkeenomistajille, varoja voidaan siirtää osakepääomasta vapaan oman pääoman 

rahastoon, osakepääomaa voidaan käyttää tappion kattamiseen, jos vapaa oma 

pääoma ei siihen riitä ja osakepääomaa voidaan käyttää omien osakkeiden 
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hankkimiseen ja lunastamiseen. (Mähönen & Villa 2006, 349–350; Blumme, 

Kaarenoja & Suontausta 2007, 102; Norri 2006, 201) 

 

Omien osakkeiden hankkiminen tarkoittaa sitä, että osakkeenomistajat luovuttavat 

osakkeensa vapaaehtoisesti yhtiölle. Omien osakkeiden lunastaminen puolestaan 

perustuu yhtiön päätökseen, jonka perusteella osakkaiden on luovutettava osakkeet 

yhtiölle joko ilman vastiketta tai vastiketta vastaan. (Mähönen & Villa 2007, 380; 

Kotiranta et al. 2007, 16) Lähtökohtaisesti osakkeita on hankittava 

yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti osakkeenomistajilta heidän omistuksensa 

suhteessa. Säännöstä voidaan kuitenkin poiketa, jos suunnattuun osakeantiin on 

yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. (Blumme, Kaarenoja & Suontausta 2007, 

104) 

 

Yhtiön velkojat tarvitsevat omien suojaamistoimien lisäksi lainsäädännöllistä suojaa 

turvatakseen saatavansa. Osakeyhtiössä velkojainsuojaperiaate rajoittaa varojen 

jakamista osakkaille. Velkojainsuojaperiaatteen mukaan osakeyhtiössä tulee säilyttää 

minimimäärä varoja velkojien vaatimusten suojaamiseksi (Mähönen & Villa 2006, 

281). Velkojainsuojaperiaatteen mukaisesti osakkeenomistajat eivät saa myöskään 

siirtää yhtiön likvidejä varoja itselleen eivätkä ottaa yhtiölle kuuluvaa omaisuutta 

omaan käyttöönsä. (Villa 2004, 17) Voitonjako, varojenjako osakepääomaa 

alentamalla sekä omien osakkeiden hankkiminen tulee lukea varojen jaoksi 

riippumatta siitä, kuinka paljon niihin käytetään yhtiön varoja (Mäntysaari 2000, 15).  

 

Velkojien suojaa kuvaavat myös osakeyhtiölain säännökset osakepääoman 

vähimmäismäärästä sekä pääoman pysyvyydestä. Vanhassa osakeyhtiölaissa 

velkojia pyrittiin suojaamaan säännöksellä osakeyhtiön asettamisesta selvitystilaan 

oman pääoman vähentyessä alle puoleen osakepääomasta. Osakepääoman 

säilymisen siis katsottiin suojaavan tehokkaasti velkojien saatavat. (Sjögren, Syrjä & 

Villa 2008, 449)  

 

Nykyisessä osakeyhtiölaissa hallituksella on edelleen velvollisuus oman pääoman 

määrän tarkkailuun. Jos oman pääoman määrä menee negatiiviseksi, on hallituksen 

tehtävä viipymättä rekisteri-ilmoitus oman pääoman menettämisestä. Näin 

informoidaan samalla osakkeenomistajia sekä tehostetaan velkojien suojaa. Jos taas 
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oman pääoman osuus osakepääomasta on alle puolet, hallituksen tulee viipymättä 

laatia tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kutsua yhtiökokous koolle päättämään 

toimenpiteistä taloudellisen tilan tervehdyttämiseksi. (Laine 2006, 17; Blumme, 

Kaarenoja & Suontausta 2007, 21–22) 

 

Yhtiöjärjestyksessä saattaa myös olla säännöksiä, jotka rajoittavat voitonjakoa (KHT-

media 2007, 49). Yleisimpiä määräyksiä ovat säännös siirtää osa tilikauden voitosta 

johonkin yhtiöjärjestyksessä määriteltyyn rahastoon sekä määräys varata tietty osa 

voitosta käytettäväksi yhtiöjärjestyksen määräämään yleishyödylliseen tarkoitukseen. 

Yhtiöjärjestyksessä voi olla myös määräyksiä osingonjaon enimmäismäärästä tai 

vastaavasti minimimäärästä. (Tuokko 2000, 8) 

 

Yhtiön jakaessa varoja sen tulee varmistua toiminnan jatkuvuudesta pitkällä 

aikavälillä. Yhtiöt ovatkin tilinpäätöksissään noudattaneet lähes aina 

jatkuvuusperiaatetta eli going concern – periaatetta. Yrityksen tulee kuitenkin pystyä 

tosiasiassa jatkamaan toimintaansa ja vastaamaan sitoumuksistaan noudattaakseen 

periaatetta. Kaikkien osapuolten ja sidosryhmien etuna on se, että yhtiö arvioi 

toiminnan jatkamisen edellytykset mahdollisimman realistisesti, sillä yhtiön joutuessa 

pysyvään ylivelkaisuustilaan ja sitä kautta pysyvään maksukyvyttömyystilaan, ei 

jatkuvuusperiaatetta pystytä enää noudattamaan. ( Tuokko 2000, 9) 

 

Tilintarkastajalla ei saata olla kaikkea mahdollista informaatiota yrityksestä ja sen 

asioista, joten rikkomusta varojen jaossa ei välttämättä huomaa. Tilanne on 

mahdollista korjata niin, että johto, jolla on paras tieto yrityksestä, määrittelee 

varojenjaon sallivat yleiset kriteerit ja maksukykyvarmenteen. (Jokinen 2008, 253) 

 

3.2 Tasetesti 

 

Uuden osakeyhtiölain tullessa voimaan yksi keskeisimmistä uudistuksista oli varojen 

jaon uudet sääntelytavat. Nykyisen osakeyhtiölain mukaan yhtiö saa jakaa sen 

vapaan oman pääoman, josta tulee vähentää yhtiökokouksen määräämät jakamatta 

jätettävät varat. Tätä säännöstä kutsutaan tasetestiksi. Tasetesti kuuluukin 
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olennaisena osana jaettavan varojen määrän arviointiin. (Jokinen 2008, 239; 

Blumme, Kaarenoja & Suontausta 2007, 124)  

 

Yrityksen jaettava varallisuus perustuu yhtiön viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen, 

ja taseen osoittama vapaan oman pääoman määrä on keskeinen peruste varojen 

jaolle. Ensimmäinen vaihe yhtiön varojen jaossa on se, että hallitus tutkii, onko 

tilinpäätöksen perusteella varojen jaolle edellytyksiä. Hallituksen tulee huomioida 

jaettavissa olevien varojen määrä sekä varojen jaon vaikutukset maksukykyyn 

(Reinikainen, Pelkonen & Lydman 2007, 209). Lähtökohtaisesti taseen osoittama 

vapaa oma pääoma on käytettävissä varojen jakamiseen osakkeenomistajille, kun 

taas sidottuun omaan pääomaan kuuluvien varojen jako edellyttää velkojien suojan 

läpikäymistä (Kotiranta et al. 2007, 12; Airaksinen, Pulkkinen & Rasinaho 2007, 32). 

Yhtiön tulee myös varmistaa, että varojen jaolle on liiketaloudellinen peruste. (Villa 

2004, 17)  

 

Kaikkea vapaata omaa pääomaa ei kuitenkaan voida käyttää voiton jakoon. 

Osakeyhtiölaissa on eritelty jakokelvottomat erät, jotka rajoittavat vapaan oman 

pääoman jakamista. (Villa 2004, 17) Lisäksi yhtiön tilinpäätökseen ja taloudelliseen 

tilanteeseen voi liittyä sellaisia tekijöitä, joiden vaikutus tulee ottaa huomioon 

arvioitaessa osingonjakoon käytettävissä olevaa vapaata omaa pääomaa (Tuokko 

2000, 7). Yhtiö pystyy jakamaan osinkoina periaatteessa kerralla koko jakokelpoisen 

vapaan oman pääoman, jos maksukyky vain säilyy. Tällainen osingonjako ei 

kuitenkaan yleensä ole järkevää verotuksellisista syistä. (Aho 2007, 37) 

 

Vapaan oman pääoman määrään sekä tilikauden tulokseen vaikuttavat myös 

tilinpäätökseen sisältyvät arvostus- ja jaksotusratkaisut (Blumme et al. 2007, 27). 

Niiden lisäksi on tilinpäätöksen ulkopuolisia eriä, jotka saattavat vaikuttaa vapaan 

oman pääoman voitonjakokelpoisuuteen ja jaettavan osuuden määrään. Näistä 

esimerkkeinä ovat muun muassa yritysmuodon muutokset sekä tilinpäätöksen 

jälkeinen kehitys. (Tuokko 2000, 11) 

 

Kirjanpitolautakunnan suosituksesta tilinpäätöksen liitetietoihin tulisikin liittää 

laskelma voitonjakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta, jonka avulla 

turvattaisiin varojen riittävyys voitonjaosta huolimatta. (Tuokko 2000, 11; Blumme 
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2003, 14) Tämä on kuitenkin osoittautunut hyvin vaikeaksi, sillä jakokelvottomuuteen 

vaikuttavat tekijät eivät välttämättä kaikilta osin ilmene tilinpäätöksestä, mutta ne 

tulee kuitenkin huomioida voitonjakotilanteessa. (Tuokko 2000, 11) 

 

Nykyisessä osakeyhtiölaissa on luovuttu pelkästään taseperusteisesta velkojien 

suojasta ja myös maksukyky on asetettu varojen jakamista rajoittavaksi tekijäksi. 

Oman pääoman jakaminen voi ylittää yhtiön maksukyvyn esimerkiksi, jos oman 

pääoman määrä perustuu tulevaisuuden tuotto-odotusten perusteella tehtyihin 

arvioihin tai, jos omaisuus on vaikeasti realisoitavaa. Yrityksen lisääntynyt aineeton 

omaisuus lisää epävarmuutta tasetestin luotettavuutta kohtaan. (Sjögren, Syrjä & 

Villa 2008, 449; Reinikainen, Pelkonen & Lydman 2007, 207) 

 

3.3 Maksukykyisyystesti 

 

Uudessa osakeyhtiölaissa korostetaan maksukykyisyyden merkitystä ja tasetestiä 

onkin täydennetty maksukykyisyystestillä. Muutospaineita voitonjakoon liittyvien 

sääntöjen uudistamiseen on erityisesti luonut IFRS-standardien käyttöönotto, jonka 

seurauksena taseissa on enemmän realisoitumattomia arvonkorotuksia. Myös 

taserakenteet muuttuvat monimutkaisemmiksi. (Kontkanen 2006, 17; Blumme et al. 

2007, 33) Maksukyvyn säilyminen on kaikkien varojenjakotilanteiden edellytyksenä, 

ei siis vain pelkästään osinkoja jaettaessa. (Airaksinen, Pulkkinen & Rasinaho 2007, 

20) Sekä tasetestin että maksukykyisyystestin tulee täyttyä samanaikaisesti, jotta 

varoja voidaan jakaa. (Jokinen 2008, 239) 

 

Maksukykyisyystestin voidaan ajatella olevan kaksiosainen. Ensinnäkin varoja ei saa 

jakaa, mikäli varoja jaettaessa tiedetään tai olisi pitänyt tietää yhtiön olevan 

maksukyvytön. Toiseksi varoja ei myöskään saa jakaa, jos varojenjaosta 

päätettäessä tiedetään tai olisi pitänyt tietää varojenjaon aiheuttavan 

maksukyvyttömyyden. Maksukykyisyystestin tarkoituksena on nimenomaan 

varmistaa, ettei varojenjako vaaranna velkojien asemaa. Velkojat ovat etuoikeutettuja 

saamaan yhtiöstä maksuja ennen omistajia. Velkojien kannalta on tärkeää, että 

yhtiön toimintaedellytykset säilyvät. (Jokinen 2008, 239; Kotiranta et al. 2007, 10) 
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Maksukykyisyyden tulkinta voi olla vaikeaa, sillä hallituksen esityksessä ei ole 

osoitettu, mitä maksukykyisyydellä tarkoitetaan ja arvioinnin perusteista on vain 

vähän mainintoja. Maksukyvyttömyys on käsitteenä hyvin tulkinnanvarainen. Sille on 

vaikea antaa tarkkaa ja yksiselitteistä merkityssisältöä. (Jokinen 2008, 239; Blumme, 

Kaarenoja & Suontausta 2007, 43) Erityisesti tilintarkastajille 

maksukyvyttömyyskäsitteen lisääminen osakeyhtiön varojenjakoa koskeviin 

säännöksiin on tuonut ongelmia ja haasteita. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan asettaa 

tilintarkastajille kohtuuttomia vaatimuksia maksukykyä arvioitaessa. (Kaarenoja & 

Suontausta 2007, 239–244; Kotiranta et al. 2007, 11) 

 

Säännöksen vastaista menettelyä ei ole pelkästään se, että osakeyhtiöstä tulee 

maksukyvytön lyhyen ajan kuluttua varojen jakamisesta. Tärkeää on huomioida se, 

mitä tiedettiin päätöstä tehtäessä sekä mitä olisi pitänyt tietää, ei sen sijaan se, mitä 

tiedetään jakopäätöksen jälkeen (Sorsa 2005, 7). Maksukykyä tulisi arvioida 

mahdollisimman lähellä varojenjakopäätöstä ja samalla tulisi huomioida myös 

tilinpäätöksen laatimisen jälkeen tapahtuvat olennaiset muutokset yhtiön 

taloudellisessa tilanteessa, kuten erääntyvät velat ja muut suoritukset. (Kotiranta et. 

al. 2007, 10; Kaarenoja & Suontausta 2007, 244; Airaksinen, Pulkkinen & Rasinaho 

2007, 22–23) 

 

Tilintarkastajan tulee tarkastaa, onko päätös jakaa osinkoja tehty 

voitonjakokelpoisten varojen sekä maksukyvyn vallitessa eli onko se osakeyhtiölain 

mukainen. Tilintarkastaja lausuu asiasta tilintarkastuskertomuksessa vain, jos se on 

osakeyhtiölain vastainen. (Reinikainen, Pelkonen & Lydman 2007, 209) Olennaista 

tässä on se, että yhtiön vapaan oman pääoman tulee olla laskettu ja esitetty 

kirjanpitosääntöjen edellyttämällä tavalla. Tilintarkastuskertomuksessa tulee 

ilmoittaa, jos varojenjako aiheuttaisi yhtiön maksukyvyttömyyden (Blumme 2003, 15). 

Tilintarkastaja voi siten joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos tämä laiminlyö 

velvollisuutensa huomautuksen tekemiseen ja näin sallii lainvastaisen varojen 

jakamisen. (Kaarenoja & Suontausta 2007, 243)   

 

Jos yhtiö jakaa laittomasti varojaan, on tästä seurauksena varojen 

palautusvelvollisuus korkoineen, mikäli varojen saaja tiesi tai hänen olisi pitänyt 

tietää varojenjaon tapahtuneen lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisesti. (Kontkanen 
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2006, 20; Airaksinen, Pulkkinen & Rasinaho 2007, 19) Nykyisen osakeyhtiölain 

mukaan maksukyvyn ylittävä jako on laitonta varojenjakoa, johon liittyy varojen 

palautusvelvollisuuden lisäksi myös rikosoikeudellisia sanktioita (Reinikainen, 

Pelkonen & Lydman 2007, 208). 

 

Vaikka osakeyhtiön on aina varoja jakaessaan huomioitava velkojien edut, ei yhtiön 

tule kuitenkaan unohtaa myöskään osakkeenomistajien oikeuksia mahdollisen 

maksukyvyttömyyden uhatessa, vaan kaikkien sidosryhmien oikeudet tulee 

tasapainottaa siten, että pitkällä aikavälillä koko yhtiön arvo maksimoituu eikä 

ainoastaan oman pääoman. (Jokinen 2008, 241) 

 

Tilintarkastajalle ei muodostu ongelmalliseksi arvioida yhtiön maksukykyä, jos yhtiö 

on joko selvästi maksukykyinen tai maksukyvytön. Sen sijaan näiden väliin jää alue, 

jossa maksukyvyn arviointi voi olla hankalaa erityisesti mietittäessä varojenjaon 

mahdollisesti aiheuttamaa maksukyvyttömyyttä. (Kaarenoja & Suontausta 2007, 252) 

Tilintarkastuslakityöryhmän muutosehdotuksen mukaisesti tilintarkastajilla ei ole enää 

velvollisuutta lausua voitonjakoehdotuksesta. Tilintarkastaja ei siis ota kantaa 

jakoehdotukseen kuin vain silloin, kun jako on lain vastainen. (Kotiranta et al. 2007, 

10) 

 

Yhtiön kannalta on osoittautunut erityisen ongelmalliseksi, miten taloudellisia 

laskentamenetelmiä voi hyödyntää taloudellisen aseman ennustamiseksi tai 

arvioimiseksi. Menetelmien tulisi mitata ennakoivasti maksukykyä ja olla samalla 

tarkkoja sekä luotettavia. (Jokinen 2008, 240) Myös jaettavien varojen suuruus 

vaikuttaa siihen, miten perusteellisesti maksukykyä tulee arvioida. Esimerkiksi 

jaettaessa koko jakokelpoinen vapaa oma pääoma, tulee nykytilan ja tulevan 

kehityksen arvioinnin olla kattavaa. (Blumme, Kaarenoja & Suontausta 2007, 121–

122)  

 

Sjögren, Syrjä ja Villa ovat tutkimuksessaan tulleet siihen tulokseen, että osakeyhtiön 

oman pääoman ja osakepääoman suhdetta pystytään ennustamaan paremmin 

vakavaraisuutta kuvaavilla tunnusluvuilla kuin maksuvalmiutta kuvaavilla. Tästä 

seuraa se johtopäätös, että osakeyhtiölaissa määritellyn maksukykyisyystestin tulisi 

olla enemmänkin vakavaraisuustesti kuin maksukykyisyystesti. Varoja jaettaessa 
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tulisi siis tarkastella, onko yhtiö tarpeeksi vakavarainen, jotta velkojien asema ei 

vaarannu varojenjaon vuoksi. (Sjögren, Syrjä & Villa 2008, 457) 

 

3.3.1 Kannattavuus 
 

Kannattavuus on yrityksen toiminnan jatkuvuudelle välttämätön ehto, sillä yrityksen 

toiminta pitkällä aikavälillä perustuu kannattavuuteen. Yritys on kannattava silloin, 

kun se pystyy tuottamaan liiketoiminnallaan tuloja enemmän kuin tulojen 

hankkimiseen on uhrattu menoja. Kannattavuudella tarkoitetaan siis yhtiön 

tulontuottamiskykyä pitkällä aikavälillä. (Kallunki & Kytönen 2007, 73) 

Kannattavuustunnuslukuja voidaan muodostaa kahdella eri periaatteella. Yrityksen 

ansaitsemaa tulosta voidaan verrata joko liikevaihtoon tai pääomaan. (Leppiniemi & 

Leppiniemi 2000, 180) Verrattaessa tulosta liikevaihtoon saadaan selville yrityksen 

saavuttama kate eli se, kuinka monta tulossenttiä yksi myyntieuro sisältää. Jos taas 

tulosta verrataan pääomaan, pystytään kuvaamaan yrityksen pääomalleen 

ansaitsemaa vuosikorkoa. (Leppiniemi & Kykkänen 2007, 143) 

 

Voittoprosentti-lähestymistavaksi kutsutaan sitä tapaa, jossa saavutettua tulosta 

verrataan liikevaihtoon. Tunnusluku sopii paremmin yhtiön oman 

kannattavuuskehityksen kuvaamiseen kuin eri yritysten väliseen vertailuun. 

Yleisimmät voittoprosenttia kuvaavat tunnusluvut ovat liikevoittoprosentti ja 

käyttökateprosentti. (Leppiniemi & Kykkänen 2007, 143) 

 

Kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista pääoman tuottoprosenttia käytetään 

yritysten välisissä kannattavuusvertailuissa. Tunnusluvusta on olemassa monta eri 

muunnelmaa. Sitä voidaan tarkastella niin sijoittajan, rahoittajan kuin 

kansantaloudenkin näkökulmasta. (Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 185) Useimmin 

tunnuslukua käytetään kuvaamaan oman ja vieraan pääoman sijoittajien 

sijoittamalleen pääomalle saamaa korkoa. (Leppiniemi & Kykkänen 2007, 144–145) 

Kannattavuuden mittaaminen vain yhden tilikauden tietojen perusteella ei vastaa 

kannattavuuden pitkän aikavälin luonnetta, mutta näin pystytään varsin luotettavasti 

arvioimaan yrityksen kannattavuutta. (Kallunki & Kytönen 2007, 74) 
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Tilintarkastajalle huonosta kannattavuudesta ja sitä kautta myös mahdollisesta 

liiketoiminnan vaarantumisesta kertovia tilanteita ovat ne, joissa oma pääoma on 

negatiivinen, tulevaisuutta koskevat laskelmat osoittavat toiminnan rahavirran olevan 

negatiivinen tai pääomaa koskevat lakisääteiset vaatimukset jätetään noudattamatta. 

Pelkkä kannattava liiketoiminta ei kuitenkaan vielä yksin riitä kertomaan yrityksen 

hyvästä taloudellisesta tilasta. Kannattavasta toiminnasta huolimatta yritys saattaa 

joutua taloudellisiin vaikeuksiin, jos sen maksuvalmius tai vakavaraisuus on heikko. 

Tilintarkastajalle keskeisiä yrityksen taloudellista kehitystä kuvaavia ja ennustavia 

tekijöitä ovatkin kannattavuuden ohella vakavaraisuus ja maksuvalmius. (Blumme, 

Kaarenoja & Suontausta 2007, 63–64) 

 

3.3.2 Vakavaraisuus 
 

Vakavaraisuudella tarkoitetaan yrityksen kykyä selviytyä veloistaan. 

Vakavaraisuustunnuslukujen avulla tarkastellaan yhtiön rahoitusrakennetta eli 

vieraan ja oman pääoman osuutta koko pääomasta. Ratkaisevaa on yhtiön todellinen 

vakavaraisuus, ei siis vain kirjanpidollinen. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota 

siihen, että yhtiön rahoitusrakenne on terveellä pohjalla. (Blumme et al. 2007, 39) 

Mitä enemmän yhtiöllä on vierasta pääomaa, sitä huonompi on sen vakavaraisuus ja 

sitä suurempi rahoitusriski yhtiöön liittyy. Rahoitusriskin huomioiminen on erityisen 

tärkeää taloudellisesti huonoina aikoina, jolloin liiketoiminnasta saadut tuotot jäävät 

yleensä pieniksi. (Leppiniemi & Kykkänen 2007, 145; Kallunki & Kytönen 2007, 80)  

 

Tilintarkastajan tulee arvioida erityisesti, voiko varojenjako johtaa yhtiön 

maksukyvyttömyyteen ja toiminnan jatkuvuuden vaarantumiseen. Arvioitaessa 

liiketoiminnan jatkuvuutta tulevaisuudessa, kyseenalaisia taloudellisia seikkoja ovat 

juuri tilanteet, joissa velkojen määrä taseen loppusummasta on suuri tai tulevat 

kassavirrat ovat pieniä suhteessa velkoihin. Yrityksen velkaisuutta koskevat tekijät 

ovatkin merkittävimpiä tekijöitä tilintarkastajien arvioidessa yrityksen maksukyvyn 

säilymistä ja toiminnan jatkuvuutta tulevaisuudessa. Näihin seikkoihin tulisi kiinnittää 

huomiota erityisesti niissä varojenjakotilanteissa, joissa yrityksen maksukyvystä ja 

sen säilymisestä ei ole varmuutta tulevaisuudessa. (Blumme, Kaarenoja & 

Suontausta 2007, 62–64) Vakavarainen yritys pystyy aina takaamaan toimintansa 
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jatkuvuuden, sillä se voi tarvittaessa ottaa lisää velkaa. Lisävelkaantumisen 

mahdollisuus on puolestaan seurausta juuri yrityksen kyvystä hoitaa velvoitteensa. 

(Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 212–213)  

 

Vakavaraisuutta kuvataan yleisimmin omavaraisuusasteella, joka kuvaa oman 

pääoman ja koko pääoman välistä suhdetta. Tunnusluvun arvioiminen on hyvin 

yrityskohtaista, sillä jos yhtiön tulokehitys on hyvä ja toimintaan liittyvä riski alhainen, 

voivat korkeatkin velkaantumisasteet olla hyväksyttäviä. Jos taas tulokehitys on 

vähäistä ja tulot vaihtelevat voimakkaasti, tulee velkaantumisasteen nousuun 

suhtautua huolella. Muita kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja ovat suhteellinen 

velkaantuneisuus, velkaantumisaste sekä nettovelkaantumisaste eli niin sanottu 

gearing-luku. Tunnusluvuille on annettu ohjearvoja, mutta hyväksyttävänä pidettävät 

arvot riippuvat myös yrityksen liiketoiminnasta. (Leppiniemi & Kykkänen 2007, 146; 

Kallunki & Kytönen 2007, 80–83; Niskanen & Niskanen 2003, 130–131) 

 

3.3.3 Maksuvalmius 
 

Maksuvalmiudella eli likviditeetillä tarkoitetaan yhtiön kykyä selviytyä lyhytaikaisista 

maksuvelvoitteistaan ajallaan ja edullisimmalla mahdollisella tavalla, esimerkiksi 

käteisalennukset hyväksikäyttämällä. Maksuvalmius edellyttää, että yhtiö saa rahaa 

kassaansa joko tuloina tai pääomana niin paljon, että sen on mahdollista suoriutua 

maksuistaan. (Kaarenoja & Suontausta 2007, 248) Osakeyhtiö on maksukyvytön, jos 

se ei pysty täyttämään erääntyneitä maksujaan määräajassa. Likvidien varojen puute 

on pysyvää, ja yhtiöllä jää suurin osa sen erääntyneistä velvoitteista hoitamatta. 

Maksuvalmiuden ollessa riittävällä tasolla yhtiöllä on aina riittävästi kassavaroja tai 

muita nopeasti likvidoitavia omaisuuseriä, joiden avulla maksuvelvoitteet pystytään 

hoitamaan. (Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 199) Toisaalta tarpeettoman korkea 

maksuvalmiuskaan ei ole yhtiön kannalta suositeltavaa, sillä tällöin yhtiön omaisuus 

tulee sidottua huonosti tuottavaan kassareserviin.  (Kallunki & Kytönen 2007, 84; 

Blumme et al. 2007, 41–42)  

 

Yhtiön maksukyvyttömyyttä tulee arvioida pitkällä aikavälillä. Huomioon tulee ottaa 

erääntyneet ja pian erääntyvät velvoitteet sekä rahavarojen suuruus. Lisäksi tulee 
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huomioida tulevaisuuteen kohdistuvat seikat, kuten uuden luoton saamisen 

mahdollisuudet. (Sjögren, Syrjä & Villa 2008, 450)  

 

Maksuvalmiuden selvittäminen tilinpäätöksestä voi olla vaikeaa. Tilikauden 

päättymispäivä kuvaa vain sen päivän tilannetta, ja rahavarojen ja lyhytaikaisten 

velkojen määrä saattaa muuttua nopeastikin. Tilinpäätöksestä saa kuitenkin suuntaa 

antavan kuvan maksuvalmiudesta. (Leppiniemi & Kykkänen 2007, 147) 

Maksuvalmiuden pitäisi olla kunnossa, jos taseen vastaavaa-puolella on rahaa ja 

pankkisaamisia ainakin lyhytaikaisten velkojen verran. (Leppiniemi & Leppiniemi 

2000, 201) 

 

Arvioitaessa yhtiön taloudellista tilannetta tulee maksukyvyn ohella huomioida myös 

kannattavuus ja vakavaraisuus, sillä kannattavuus on maksuvalmiuden ehdoton 

edellytys pitkällä aikavälillä. Yhtiö pystyy välttämään pysyvän maksukyvyttömyyden, 

jos sen toiminta on taloudellisesti kannattavaa. Tilinpäätöksestä laskettujen 

tunnuslukujen avulla pystytään arvioimaan yhtiön nykytilanteen lisäksi myös yhtiön 

taloudellista tilannetta tulevaisuudessa. On kuitenkin otettava huomioon, että 

tilintarkastajalla ulkopuolisena arvioijana käytössään oleva tilinpäätösinformaatio on 

kapeampi, kun taas yrityksen sisällä on käytettävissä laajemmat ja tarkemmat tiedot. 

(Kaarenoja & Suontausta 2007, 249–250) 

 

Yhtiön maksuvalmiutta kuvataan tilinpäätöksestä lasketuilla tunnusluvuilla, kuten 

nettokäyttöpääomaprosentilla, quick ratiolla ja current ratiolla (Kallunki & Kytönen 

2007, 84–86; Niskanen & Niskanen 2003, 118). Tunnuslukuja laskettaessa tulee 

muistaa, että maksuvalmiuteen vaikuttavat myös yhtiön liiketoiminnan luonne ja 

laajuus. Ruotsissa osakeyhtiölainsäädännössä käytettäviä maksuvalmiuden 

arviointimittareita ovat juuri quick ratio ja current ratio. Näitä tunnuslukuja ei 

kuitenkaan liiketaloustieteissä pidetä aina kovin luotettavina johtuen tasearvojen 

eroavaisuudesta todellisista arvoista. (Jokinen 2008, 248) 

 

Current ratio voi johtaa harhaisiin tulkintoihin myös sen takia, että se ei huomioi 

dynaamista maksuvalmiutta, joka selviää parhaiten tilinpäätöksen rahoitus- ja 

kassavirtalaskelmilla (Jokinen 2008, 248). Current ratiossa oletetaan myös, että 

vaihto-omaisuus voidaan realisoida lyhytaikaisten velvoitteiden selvittämiseksi. 
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Heikkoutena onkin juuri vaihto-omaisuuden vaikea arvostaminen. 

(Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 67) Tunnuslukujen arvo saattaa esimerkiksi 

kausivaihtelujen takia poiketa jonkin ajanjakson keskimääräisestä arvosta. Tällaisia 

staattisia tunnuslukuja on myös helppoa vääristellä. Siksi onkin tärkeää sisällyttää 

maksukykyisyystestiin kassavirtaennuste, joka kuvaa maksukyvyn säilymistä osinkoa 

maksettaessa sekä myös tulevaisuudessa. (Aho 2007, 38; Niskanen & Niskanen 

2003, 121) 

 

Dynaamista maksuvalmiutta voidaan puolestaan mitata esimerkiksi 

rahoitustulosprosentilla tai korkokatteella. Dynaaminen maksuvalmius perustuu 

jatkuvuusperiaatteeseen ja se mittaa tulorahoituksen riittävyyttä maksuvelvoitteiden 

hoitamiseen. (Blumme, Kaarenoja & Suontausta 2007, 41, 48)   

 

Tilinpäätöksestä laskettavien tunnuslukujen huono puoli on siis se, että ne kuvaavat 

vain laskemishetken taloudellista tilaa. Tämän takia olisikin parempi pyrkiä 

ennustamaan tulevia kassavirtoja ja verrata niitä tulevaisuudessa syntyviin 

kassamenoihin. (Sjögren, Syrjä & Villa 2008, 457) Yrityksen liiketoiminnan 

jatkuvuuden edellytyksenä on tulorahoituksen riittävyys pitkällä aikavälillä. 

Rahavirran tulisikin olla jatkuvasti positiivinen. Keskeisten taloudellisten 

tunnuslukujen heikkous kertoo kuitenkin tilintarkastajalle, että yrityksen 

toimintamahdollisuudet tulevaisuudessa voivat olla kyseenalaisia ja maksukyky 

saattaa varojen jaon yhteydessä vaarantua. (Blumme, Kaarenoja & Suontausta 

2007, 52)  

 

 

 

 

 

 

 

 



- 24 - 

4. VAROJEN JAON KRIITTISYYS JA TILINTARKASTAJAN   

VASTUU 

 

4.1 Ei-kriittinen varojenjako 

 

Tilintarkastajan tulee aina suorittaa tehtävänsä lain mukaisesti ja virheettömästi 

noudattaen hyvää tilintarkastustapaa (Mähönen & Villa III 2006, 318). Tilintarkastajan 

vastuulla on tilinpäätöksen tarkastaminen, mutta tilintarkastajan tehtävänä ei ole 

kuitenkaan olla vastuussa siitä, että kaikki luvut olisivat täysin oikein. (Savela 2006, 

148) Tilintarkastajan vastuuta mietittäessä on erotettava toisistaan eri vastuumuodot, 

kuten vahingonkorvausvastuu sekä rikosoikeudellinen vastuu. Vastuu realisoituu vain 

siinä tapauksessa, että tilintarkastajan toiminnassa on jokin virhe tai laiminlyönti. 

(Horsmanheimo & Steiner 2008, 469)  

 

Yhtiön taloudellista tilannetta ja tilintarkastajan vastuuta varojenjakotilanteessa on 

tarkasteltu kahden esimerkin avulla. Taloudellista tilannetta tutkittaessa on keskitytty 

vain muutamiin selkeisiin tunnuslukuihin, jotta tutkimuksesta ei tule sekavaa eri 

tunnuslukujen sisältämän päällekkäisen tiedon vuoksi. Yhtiön maksukyvyn kannalta 

käyttökelpoisia tunnuslukuja ovat ennen kaikkea maksuvalmius ja 

vakavaraisuustunnusluvut.  

 

Ensimmäisessä esimerkissä tarkastellaan ohjelmistotuoteyhtiö Comptel Oyj:ta. 

Comptel on kannattava ja jatkuvasti kasvava yhtiö, joka on johtavassa markkina-

asemassa toimialallaan. Yhtiö jakoi osakkailleen osinkoja 6 408 euroa (luvut 

tuhansina euroina) vuonna 2007. Tilikauden voitto oli 10 854 ja kertyneitä 

voittovaroja oli taseessa 43 338. Yhtiön likvidien varojen määrä oli 14 700 ja 

jakokelpoinen oma pääoma 37 474. Tasetestin mukaan jaettavan osingon määrä on 

mahdollinen, sillä yhtiöllä on riittävästi jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.  

(Comptel Oyj 2007, 2) 

 

Maksukykyisyystestiä varten tilinpäätöksestä lasketaan maksuvalmiutta, 

kannattavuutta ja vakavaraisuutta kuvaavia tunnuslukuja. Maksuvalmiutta 

tarkastellaan quick ration ja current ration avulla. Comptelin quick ratio saa arvon 2,8, 
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joka on erittäin hyvällä tasolla, sillä yli 1 suuruinen arvo on hyvä 

(Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 66). Toisaalta tulee muistaa, että liian korkea 

maksuvalmiuskaan ei ole suositeltavaa, sillä tällöin yrityksen omaisuutta on sidottuna 

huonosti tuottavaan kassareserviin.  

 

Comptelin current ratio on niin ikään 2,8. Sekin on hyvällä tasolla, sillä ohjearvojen 

mukaan yli 2 suuruinen current ratio on hyvä. Comptel pystyy siis quick ja current 

ration mukaan selviytymään lyhyellä aikavälillä hyvin maksuvelvoitteistaan ja 

edullisimmalla tavalla. (Kallunki & Kytönen 2007, 86–87) Täytyy muistaa, että 

molemmat tunnusluvut mittaavat kuitenkin vain tilinpäätöshetken maksuvalmiutta ja 

ne voivat vaihdella tilikauden aikana suurestikin. (Yritystutkimusneuvottelukunta 

2005, 66–67) 

 

Kannattavuutta on kuvattu sijoitetun pääoman tuottoprosentilla sekä oman pääoman 

tuottoprosentilla. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on 32,9 % ja oman pääoman 

tuottoprosentti 21,9 %. (Comptel Oyj 2007, 47) Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 

mittaa suhteellista kannattavuutta eli tuottoa, joka on saatu yhtiöön sijoitetulle, korkoa 

vaativalle pääomalle (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 59). Tunnuslukua voidaan 

pitää tyydyttävänä, jos se ylittää 10 prosenttia. (Kallunki & Kytönen 2007, 76)  

 

Oman pääoman tuottoprosentti mittaa puolestaan yrityksen kykyä huolehtia 

omistajilta saaduista pääomista. Yhtiön tulee pystyä aikaansaamaan voittoa vieraan 

pääoman lisäksi myös omalle pääomalle. Tavoitetaso riippuu omistajien asettamasta 

tuottovaatimuksesta. (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 60) Oman pääoman 

tuottoprosentin tulisi ylittää sijoitetun pääoman tuottoprosentti, sillä oman pääoman 

sijoittaminen on riskialttiimpaa ja sille pitää saada korkeampi tuotto (Kallunki & 

Kytönen 2007, 79). Comptelin tapauksessa oman pääoman tuottoprosentti on 

kuitenkin pienempi.  

 

Comptel on hyvin vakavarainen yritys, joka näkyy esimerkiksi omavaraisuusasteella 

ja nettovelkaantumisasteella mitattuna. Comptelin omavaraisuusaste on jopa 77,6 %, 

mikä on todella hyvä. Ohjearvon mukaan jo yli 40 % omavaraisuusaste on hyvä. 

Nettovelkaantumisaste puolestaan on – 28,2 %. Tunnusluvun ollessa alle 1 voidaan 
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sitä pitää hyvänä. Comptelin nettovelkaantumisaste on siis erittäin hyvä. (Comptel 

Oyj 2007, 47; Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 62–63) 

 

Myös kahden edellisen tilikauden maksuvalmiutta, kannattavuutta ja vakavaraisuutta 

kuvaavat tunnusluvut ovat Comptelilla olleet hyvällä tasolla. Comptelin tapauksessa 

suunniteltu varojenjako ei suurella todennäköisyydellä tule aiheuttamaan ongelmia 

yhtiön maksukyvylle. Yhtiön liiketoiminnan vakaus, likvidien varojen riittävä määrä, 

vahva omavaraisuusaste sekä lähitulevaisuuden riskien hallinta kertovat ei–

kriittisestä varojenjakotilanteesta. (Blumme, Kaarenoja & Suontausta 2007, 121)  

 

Tilintarkastaja voi antaa lausunnon siitä, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja 

tilinpäätöksen laatimista koskevien sääntöjen mukaisesti. Tilintarkastaja pystyy 

antamaan vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen, sillä tilintarkastus on voitu 

suorittaa kansainvälisten tilintarkastusstandardien ja hyvän tilintarkastustavan 

mukaisesti eikä tarkastuksessa ole ilmennyt mitään syytä vakiomuodosta 

poikkeamiselle. Tässä tapauksessa maksukyvyn ja toiminnan jatkuvuuden arviointi ei 

tuota tilintarkastajalle vaikeuksia, sillä yhtiö on selvästi maksukykyinen.  

 

4.2 Kriittinen varojenjako 

 

Toisen esimerkin malliyritys on paperi- ja kartonkialalla toimiva yritys Alfa Oy. Alfa 

Oy:n voitonjakokelpoiset varat ovat 189 000 (luvut tuhansina euroina), josta 

tilikauden tulos on – 53 972. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiö on jakanut 

osinkoja osakkailleen 22 700. Yrityksen jakama osinko on laillinen tasetestin avulla 

tarkasteltuna, sillä yrityksellä on riittävästi jakokelpoisia varoja tappiollisesta 

tuloksesta huolimatta. Maksukykyisyyttä tulee kuitenkin arvioida myös tunnuslukujen 

avulla.  

 

Maksukykyisyyttä tarkastellaan quick ration ja current ration avulla. Alfan quick ratio 

on 0,6 ja current ratio 1,1. Molemmat tunnusluvut ovat tyydyttävällä tasolla. Alfalle 

saattaa siis syntyä ongelmia maksujen hoitamisessa ajallaan ja se voi siten joutua 

käyttämään kallista lisärahoitusta ja maksamaan yliaikakorkoja. 

(Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 66–67) Myös Alfan dynaamista maksuvalmiutta 
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kuvaavat tunnusluvut, kuten korkokate ja rahoitustulosprosentti, kertovat heikosta 

maksuvalmiudesta. Rahoituskulujen hoitamisesta kertova korkokate on Alfalla vain 

1,9 eli se on heikolla tasolla.       

 

Kannattavuutta kuvaavat sijoitetun pääoman tuottoprosentti ja oman pääoman 

tuottoprosentti. Alfan sijoitetun pääoman tuottoprosentti on – 2,9 % ja oman 

pääoman tuottoprosentti – 16,0 %. Molemmat tunnusluvut ovat negatiivisia, sillä 

Alfan tulos ennen veroja on negatiivinen. Näiden tunnuslukujen perusteella Alfan 

kannattavuus on heikolla tasolla.   

 

Vakavaraisuuden tunnuslukuja tarkasteltaessa huomataan, että myös Alfan 

vakavaraisuus on heikko.  Vaikka omavaraisuusaste onkin juuri ja juuri tyydyttävä, 

21,1 %, on sen nettovelkaantumisaste jopa 117 %. Nettovelkaantumisaste ylittää 1, 

jolloin sitä pidetään heikkona. Alfan heikko vakavaraisuus tarkoittaa, että sillä on 

paljon vierasta pääomaa ja sen seurauksena myös suuret korkomaksut.      

 

Kaikkien edellä mainittujen tunnuslukujen valossa Alfan taloudellinen tilanne näyttää 

melko heikolta. Verrattaessa tunnuslukuja edellisten tilikausien vastaaviin arvoihin, 

huomataan, että tunnusluvut ovat säilyneet suurin piirtein yhtä heikolla tasolla 

tilikaudesta toiseen. Lisäksi on syytä huomioida, että yrityksellä on tulevaisuuteen 

liittyviä epävarmuustekijöitä kuten vahingonkorvauskanne yritystä vastaan sekä sen 

Etelä-Amerikassa toimivan tytäryhtiön toiminnan vaikeutuminen maan poliittisen 

epävakauden takia. Tämän seurauksena saattaa myös Alfan liiketoiminta vaikeutua 

ja heikentää näin sen kannattavuutta entisestään. 

 

Maksukykyedellytysten arviointi voi Alfan tilanteessa johtaa tilintarkastajan kannalta 

vaikeisiin arviointitilanteisiin, sillä yhtiöllä on jakokelpoista vapaata omaa pääomaa ja 

osingonjako on tasetestin mukaan mahdollinen, mutta melko heikon taloudellisen 

tilanteen ja mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvien seikkojen johdosta maksukyky 

voi vaarantua varojenjaon seurauksena. Varojenjakotilanteen kriittisyys ilmenee 

myös yrityksen kasvavasta velkaantuneisuudesta ja omavaraisuusasteen melko 

heikosta tasosta.  
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Jos hallituksen esitys osingonjaosta ja vapaan oman pääoman rahastojen 

jakamisesta on tasetestin tai maksukykyisyystestin vastainen tai, jos tilintarkastajalla 

on syytä epäillä, että yhtiön toimintamahdollisuudet saattavat vaarantua varojen jaon 

myötä, tulee hänen mainita asiasta tilintarkastuskertomuksessa vaikka erillistä 

lausumaa ei vanhan tilintarkastuslain mukaisesti tarvitakaan (Mähönen 2008, 590). 

Samoin, jos tilintarkastaja havaitsee tilinpäätöksessä puutteita, esimerkiksi johdon 

rikkoneen lakia tai yhtiöjärjestystä, tulee hänen mainita asiasta 

tilintarkastuskertomuksessa välttääkseen joutumasta tilanteesta vastuuseen 

(Blumme, Kaarenoja & Suontausta 2007, 111; Airaksinen, Pulkkinen & Rasinaho 

2007, 553). Pelkästään tilintarkastuspöytäkirjassa esitetty maininta ei riitä 

poistamaan vastuuta, sillä tilintarkastuspöytäkirja ei ole julkinen, kuten 

tilintarkastuskertomus on. (Savela 2006, 169) Usein tilintarkastaja pystyy jo pelkällä 

olemassaolollaan ehkäisemään vilppiä ja väärinkäytöksiä yrityksessä. Tilintarkastaja 

on tärkeä osapuoli myös selvitettäessä esiin tulleita rikoksia. (Saarinen 2005, 5)  

 

Osakeyhtiön tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu perustuu tilintarkastuslakiin, 

jonka lisäksi vastuuseen sovelletaan joiltakin osin myös vahingonkorvauslakia 

(Savela 2006, 145). Vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslain 51 

§:ssä sekä osakeyhtiölaissa. Rikosoikeudellisesta vastuusta säädetään rikoslaissa 

sekä tilintarkastuslain 52 §:ssä. (Mähönen 2008, 599) Tilintarkastaja on velvollinen 

korvaamaan vahingon, jonka hän on tilintarkastustehtäviä suorittaessaan aiheuttanut 

tahallisesti tai huolimattomuudesta yhtiölle. Sama koskee vahinkoa, jonka 

tilintarkastaja yhtiötä koskevaa lakia, tilintarkastuslakia, yhtiöjärjestystä tai sääntöjä 

rikkomalla on aiheuttanut yhtiön osakkaalle tai muulle henkilölle. (Airaksinen, 

Pulkkinen, Rasinaho 2007, 551; Mähönen & Villa III 2006, 317) 

 

Tilintarkastuslain mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää, että on tapahtunut 

konkreettinen vahinko, ja että kyseinen vahinko on tilintarkastajan aiheuttama. 

Tilintarkastajan teolla ja vahingolla tulee myös olla syy-yhteys. (Mähönen 2008, 602) 

Lisäksi tilintarkastajan toimintaa tulee arvioida olennaisuuden mukaan. Olennaisuutta 

ei kuitenkaan ole määritelty tarkasti, joten eri lakeja sovelletaan kussakin 

tapauksessa erikseen (Keskuskauppakamari, b). Tilanteessa, jossa tilintarkastajia on 

useita, he ovat lähtökohtaisesti kaikki samassa vastuussa. (Horsmanheimo & Steiner 

2008, 470–473) 
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Tilintarkastaja voi joutua vastuuseen teoistaan tai laiminlyönneistään usealla tavalla. 

Tilintarkastajien kurinpitojärjestelmä on kaksivaiheinen. Tilintarkastajalle annetaan 

varoitus tai lievemmässä tapauksessa huomautus, jos tämä on huolimattomuuttaan 

tai varomattomuuttaan menetellyt sääntöjen vastaisesti. Tilintarkastajan 

hyväksyminen peruutetaan, jos tilintarkastaja on tahallaan tai törkeästä 

huolimattomuudesta menetellyt sääntöjen vastaisesti, varoituksista huolimatta 

rikkonut velvollisuuksiaan tai ei enää täytä hyväksymisen edellytyksiä. (Mähönen 

2008, 601) Jos tilintarkastaja erotetaan, on sille oltava perusteltu syy. (Riistama 

2007, 32–33) 

 

Rikosoikeudellisella vastuulla tarkoitetaan, että tilintarkastaja tehdessään 

rangaistavan teon voidaan asettaa syytteeseen tuomioistuimessa tai hänet voidaan 

tuomita rangaistukseen. Tilintarkastuksen yhteydessä mahdollisesti esiin tulevia 

rikoksia ovat esimerkiksi tilintarkastusrikkomus, tilintarkastusrikos, 

salassapitovelvollisuuden rikkominen sekä tilintarkastajan ammattinimikkeen luvaton 

käyttö. Tilintarkastusrikkomus tarkoittaa tahallista tai törkeästä huolimattomuudesta 

johtuvaa tilintarkastuskertomuksen laatimissäännösten rikkomista tai väärän tiedon 

antamista lausunnossa. (Mähönen 2008, 600) Tilintarkastusrikos on luonteeltaan 

tahallinen ja vakavampi rike kuin tilintarkastusrikkomus. (Horsmanheimo & Steiner 

2008, 493–496) 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää tilintarkastajan roolia osakeyhtiön 

varojenjakotilanteessa erityisesti silloin, kun varojenjako on tasetestin valossa 

mahdollinen vapaata omaa pääomaa ollessa riittävästi, mutta maksukyvyn 

saattaessa silti vaarantua varojenjaon seurauksena. Tavoitetta lähestyttiin 

johdannossa esiteltyjen tutkimusongelmien kautta.  

 

Tarkasteltaessa tilintarkastajan tehtäviä on tilintarkastajan ydintehtävänä yhtiön 

kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastaminen. Tätä 

kutsutaan lakisääteiseksi tilintarkastukseksi. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, 

että tilinpäätös on laadittu lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Tilintarkastuksen 

suorittamisen jälkeen tilintarkastaja laatii tilintarkastuskertomuksen, jossa 

raportoidaan tilintarkastuksen tulokset. Tilintarkastajan tulee työssään aina noudattaa 

lain, eettisten periaatteiden ja kansainvälisten standardien lisäksi hyvää 

tilintarkastustapaa.  

 

Tilintarkastajan arvioidessa yhtiön varojenjakomahdollisuuksia ovat tasetesti ja 

maksukykyisyystesti tärkeitä. Ensiksi suoritettava tasetesti on olennainen osa 

arvioitaessa jaettavien varojen määrää. Periaatteessa yhtiö pystyy jakamaan vapaan 

oman pääoman, josta on vähennetty yhtiökokouksen määräämät jakamatta jätettävät 

varat. Yhtiöillä on nykyään enemmän aineetonta omaisuutta taseessaan, mikä 

saattaa johtaa tasetestin epäluotettavuuteen. Sen vuoksi nykyisessä 

osakeyhtiölaissa onkin säädetty maksukykyisyystestistä, jonka mukaan varoja ei saa 

jakaa, jos varojenjaosta päätettäessä tiedetään tai olisi pitänyt tietää varojen jaon 

aiheuttavan yhtiön maksukyvyttömyyden.  

 

Maksukykyisyyden arviointi ei kuitenkaan aina ole yksiselitteistä ja saattaa johtaa 

tilintarkastajan kannalta vaikeisiin arviointitilanteisiin. Jos yhtiöllä on riittävästi 

vapaata omaa pääomaa taseessaan, on osingonjako tasetestin mukaan 

mahdollinen. Maksukyky saattaa silti vaarantua, riippuen yhtiön kannattavuudesta, 

vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta. Mikäli yhtiö on selkeästi joko 

maksukykyinen tai maksukyvytön, ei tilintarkastajalle aiheudu ongelmia maksukykyä 



- 31 - 

arvioidessaan. Näiden väliin jää kuitenkin tilanne, jolloin liiallinen varojenjako voi 

aiheuttaa yhtiön maksukyvyttömyyden.  

 

Kappaleessa neljä on käyty esimerkein läpi tilintarkastajan roolia kahdessa 

erilaisessa varojenjakotilanteessa. Ensimmäisessä esimerkissä tilintarkastajalle ei 

muodostu minkäänlaisia ongelmia arvioidessaan yhtiön maksukykyisyyden ja 

toimintamahdollisuuksien säilymistä. Toisessa esimerkissä pyritään kuvaamaan, 

kuinka tilintarkastajan tulee toimia kriittisessä varojenjakotilanteessa. Maksukyvyn 

arviointi on vaikeampaa ja tilintarkastajan täytyy tehdä kokonaisvaltainen arviointi 

yhtiöstä saadakseen mahdollisimman kattavan kuvan sen taloudellisesta tilasta sekä 

sitä kautta myös maksukyvystä ja toiminnan jatkumismahdollisuuksista 

tulevaisuudessa. Osana tätä arviointia ovat taloudellista tilaa kuvaavat tunnusluvut, 

kuten juuri kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius, sekä kassavirtalaskelmat. 

Tärkeää on huomioida ja pyrkiä ennustamaan tilinpäätöspäivän tilanteen lisäksi myös 

tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia yhtiön toiminnassa ja taloudellisessa tilassa, 

jotka voivat vaikuttaa maksukykyyn. Mikäli tilinpäätös on laadittu säännösten 

mukaisesti eikä yhtiön maksukyky ole vaarantumassa varojenjaon seurauksena, voi 

tilintarkastaja antaa vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen.  

  

Tilintarkastajan vastuuta mietittäessä on tärkeää huomioida, että tilintarkastuslain 

uudistuksen myötä tilintarkastaja ei ota enää kantaa hallituksen esitykseen 

jaettavasta osingon määrästä, paitsi tilanteissa, joissa jakoehdotus on osakeyhtiölain 

vastainen. Tällöin tilintarkastajan tulee ilmoittaa tilintarkastuskertomuksessaan, että 

osingonjako tai varojenjako vapaasta omasta pääomasta saattaa vaarantaa yhtiön 

maksukyvyn. Mikäli tilintarkastaja ei huomauta asiasta, saattaa hän joutua 

vahingonkorvausvastuuseen salliessaan laittoman varojenjaon. Pelkästään se, että 

tilintarkastaja on havainnut kyseisen seikan, ei siis riitä vaan siitä tulee myös 

raportoida asianmukaisella tavalla. Tilintarkastajan on tehtävä 

tilintarkastuskertomukseen huomautus myös, jos yhtiön johto on syyllistynyt 

rangaistavaan tekoon. Tilintarkastajan tulee siis varmistaa, että yhtiöllä on riittävästi 

vapaata omaa pääomaa varojen jakamiseen ja ettei varojenjako vaaranna yhtiön 

maksukykyä ja toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa.  
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Tutkielmaa olisi mahdollista jatkaa ja laajentaa lisäämällä tutkielmaan empiiristä 

näkemystä haastattelemalla tilintarkastajia ja keräämällä näin käytännön kokemuksia 

aiheesta ja mielipiteitä siitä, muodostuuko tutkimuksessa asetettu ongelma edes 

varsinaiseksi ongelmaksi tilintarkastajan työssä. Lisäksi tutkielmaa voisi laajentaa 

koskemaan myös muita maita, ei vain Suomea. Näin olisi mahdollista vertailla, 

millaiseksi tilintarkastajan rooli varojenjaossa muodostuu eri maissa. Vaikka 

tilintarkastusala muuttuukin entistä kansainvälisemmäksi, vaikuttavat eri maiden 

yhtiölainsäädännöt kuitenkin voimakkaasti yritysten toimintamahdollisuuksiin ja 

varojenjakoon ja sitä kautta myös tilintarkastajan toimintaan. 
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