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Työ- ja elinkeinoministeriö 

 

 

 

 

 

Lausuntopyyntö 14.7.2016 ”Alustava hahmotelma HE:ksi kirjanpitolain muuttamiseksi” 

 

 

ALUSTAVA HAHMOTELMA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KIRJANPITOLAIN 

MUUTTAMISEKSI 

 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Finanssialan Keskusliitolta (FK) kommentteja alustavasta 

hahmotelmasta hallituksen esitykseksi kirjanpitolain muuttamiseksi. 

  

FK esittää kommentteinaan seuraavaa: 

 

FK kannattaa avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä yritysten ”taloudellisen tiedon” ja ”muun kuin  

taloudellisen tiedon” luovuttamisessa.  FK:n mielestä läpinäkyvyyttä tulee lisätä vain yritysten 

toiminnan kannalta olennaisen tiedon osalta.  

 

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen eriyttäminen 

Luonnoksessa ehdotetaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen eriyttämistä toisistaan. Ehdotukset 

muuttavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen entistä itsenäisemmiksi asiakirjoiksi. Tilinpäätöksen 

on jatkossa aina itsenäisesti täytettävä oikean ja riittävän kuvan vaatimus. Tilinpäätöksen ja  

toimintakertomuksen tietojen julkistamisen sisältö määräytyisi jatkossa niiden omien säädösten 

kautta. FK toteaa, että kirjanpitovelvollisen tulee kehittää nykyisen tilinpäätöksen sisältöä 

(tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot), jotta se antaisi yksin oikean ja riittävän  

kuvan kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.  

 

Luonnoksen mukaisesti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tulee olla yhdenmukaisia (ei 

ristiriidassa) ja toimintakertomuksen tulee antaa totuuden mukainen kuva. Tilintarkastaja ottaisi kantaa  

toimintakertomuksen sisältämien tietojen ristiriidattomuuteen suhteessa tilinpäätökseen.  

 

Muu kuin taloudellisia tietoja koskeva informaatio 

FK pitää kannatettavana, että ”muun kuin taloudellisen tiedon” julkistaminen koskisi tässä vaiheessa 

vain suuria yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä. Koska säännöksissä tullaan ehdottamaan myös 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen välisen yhteyden väljentämistä, on tärkeää muutoinkin pitää  

tässä vaiheessa erillään ”taloudellinen tieto” ja ”muu kuin taloudellinen tieto”.  ”Muut kuin 

taloudelliset tiedot” muodostavat itsenäisen ja erillisen asiakokonaisuuden.  

 

FK pitää siten kannatettavana tässä vaiheessa myös sitä, että ”muuta kuin taloudellista tietoa” koskeva 

informaatio voitaisiin antaa erillisenä selvityksenä (asiakirjana) tai toimintakertomuksen osana.  

FK kannattaa myös sitä, että tilintarkastaja ottaisi kantaa ainoastaan siihen, että selvitys on annettu.  
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Erillinen raportti muodostaisi selkeän ja helposti luettavan asiakokonaisuuden, jolloin tilinpäätöksen  

luettavuus ei vaarantuisi. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja ”muiden kuin taloudellisten tietojen” 

julkistamisen sisältö määräytyisi tällöin selkeästi niiden omien säädösten kautta.  

 

FK toteaa, että ”muuta kuin taloudellista tietoa” koskevassa selvityksessä tulee saada noudattaa 

kirjanpitolain 3 luvun 2 a§:n (Olennaisuus yleisenä tilinpäätösperiaatteena) olennaisuuden periaatetta 

silloinkin kun tiedot annetaan erillisenä selvityksenä. 

   

Muun kuin taloudellisen tiedon raportointi ylimmältä konsernitasolta 

          FK kannattaa ehdotusta, jonka mukaan ”muiden kuin taloudellisten tietojen” julkistamisvelvollisuus ei  

          koske tytäryhtiötä, jos tytäryhtiö ja sen konserniin kuuluvat yhtiöt otetaan huomioon yläkonsernin 

          emoyrityksen raportissa.  

 

          Monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisvelvollisuus 

          FK pitää kannatettavana sitä, että hallinnon monimuotoisuutta (selvitys osana hallinto- ja 

          ohjausjärjestelmää) koskeva informaatio voidaan antaa erillisenä selvityksenä tai 

          toimintakertomuksessa erillisenä kohtana.  

 

          Kustannukset: 

          FK suhtautuu kriittisesti kustannusten tarpeettomaan lisäykseen yrityksille. FK arvioi, että ainakin 

aluksi kustannusten nousu (mm. henkilöresurssit, tietojärjestelmät) ”muiden kuin taloudellisten 

tietojen” julkistamisessa voi monissa tapauksissa olla huomattavaakin. Toimintakertomuksessa  

esitettävien tietojen oikeellisuuden varmistaminen sekä hallinnon monimuotoisuutta koskevan 

informaation kerääminen saattaa myös lisätä kirjanpitovelvollisen kustannuksia. 
 

Siirtymäaika: 

FK korostaa pitkää ja riittävää siirtymäaikaa ”muiden kuin taloudellisten tietojen” 

julkistamiseen liittyen. Raportoinnin luotettavuuden ja laadun kannalta on tärkeää, että yrityksille jää 

riittävästi aikaa raportointijärjestelmien ja tarvittavien resurssien organisointiin ennen säädösten 

voimaantuloa. 
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