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Lausuntopyyntö 4.5.2016 HE 70/2016 vp hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
 

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI TILINTARKASTUSLAIN MUUTTAMISESTA 
JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI  

Finanssialan Keskusliitto (FK) pitää hallituksen esitystä (HE) tilintarkastuslain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi hyvin laadittuna ja on tyytyväinen 
siihen, että jäsenvaltio-optioita on hyödynnetty yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen tilintarkastussäännöksissä.  
 
FK arvostaa sitä, että HE:ssä on purettu EU-sääntelyn ylittävää sääntelyä 
toimintakertomuksen tilintarkastuksen osalta, jolloin toimintakertomuksen 
tilintarkastus tulee vastaamaan kansainvälisiä käytäntöjä. FK katsoo, että 
ylisääntelyä tulee välttää myös tarkastusvaliokuntaa koskevan sääntelyn osalta 
poistamalla ehdotettu tilintarkastuslain 7 luvun 2 §:n 3 momentti ja vastaavasti 
poistamalla ehdotettu lain Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 50 h §.  
 
FK kannattaa ehdotettua yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön määritelmää, 
jonka mukaan sillä tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 9 §:ssä tarkoitettua yleisen 
edun kannalta merkittävää yhteisöä (yhteisö, joka on laskenut liikkeelle arvopaperin 
säännellyllä markkinalla, luottolaitos ja vakuutusyhtiö). 
 
 
1 Yleistä 
 
FK kannattaa ehdotuksia hyödyntää jäsenvaltio-optioita yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen tilintarkastussäännöksissä. Direktiivin sallimien maksimirotaatioaikojen ja muiden 
kuin tilintarkastuspalvelupoikkeuksien käyttöönotto ovat tärkeitä finanssialan yrityksille. 
Suomen markkinoilla on vain harvoja tilintarkastusyhteisöjä, jotka tarjoavat finanssialan 
tarvitsemia palveluja.   
 
2 Ylisääntely  

Hallitusohjelmaan on kirjattu EU-sääntelyn ylittävän kansallisen sääntelyn purkaminen 
Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. FK pitää erittäin tärkeänä hallitusohjelman mukaista 
periaatetta pidättäytyä EU-säännösten toimeenpanossa kansallisesta lisäsääntelystä ja on 
tyytyväinen siihen, että HE:ssä ehdotetaan kansallisen sääntelyn poistamista 
toimintakertomuksen tilintarkastuksen osalta. 

 
Hallinnon tarkastuksen säilyttäminen tilintarkastuslaissa on kansallista lisäsääntelyä. FK 
kannattaa työryhmän perustamista tutkimaan, mitä vaikutuksia hallinnon tilintarkastuksen 
poistamisella olisi eri sidosryhmille.    
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FK kiinnittää huomiota siihen, että tilintarkastuslain 7 luvun 2 §:ään ehdotetaan uutta 3 
momenttia, jossa määritellään, että Tilintarkastusvalvonta toimii Euroopan unionin 
tilintarkastusasetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisena toimivaltaisena viranomaisena 
lukuun ottamatta em. asetuksen 27 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista 
tarkastusvaliokunnan toiminnan seuraamista ja arvioimista, jossa toimivaltaisena 
viranomaisena on Finanssivalvonta. Tämä muutos on laadittu työ- ja elinkeinoministeriön 
22.3.2016 järjestämän kuulemistilaisuuden jälkeen. HE:n yksityiskohtaisissa perusteluissa 
(sivu 40) ei esitetä syitä kahden viranomaisen käyttöön. 

FK pitää tarkoituksenmukaisena, että ehdotettu tilintarkastuslain 7 luvun 2 §:n 3 momentti 
poistetaan samoin kuin Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ehdotettu 50 h §. 
FK kiinnittää huomiota siihen, että tilintarkastusdirektiivi ja -asetus eivät edellytä 
tarkastusvaliokunnan toiminnan seurannan ja arvioimisen eriyttämistä muusta valvonnasta 
kahdelle viranomaiselle. FK katsoo, että Tilintarkastusvalvonnan tulisi seurata kaikilta osin 
yleistä kehitystä Euroopassa osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön ja 
tietojenvaihtoon (ehdotus tilintarkastuslain 7 luvun 2 §:n 1 momentin 6 kohdaksi) ja 
saatujen kokemusten perusteella pyrkiä samantyyppiseen sääntelyyn ja valvontaan kuin 
muissakin Euroopan maissa. Näin varmistetaan, että myös tarkastusvaliokunnan toiminnan 
seuranta ja arviointi on yhdenmukaista muiden Euroopan maiden käytäntöjen kanssa.    
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