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Lausuntopyyntö 28.10.2016:  ”HE 208/2016 vp. laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi” 

 
 

HALLITUKSEN ESITYS (HE) EDUSKUNNALLE LAIKSI KIRJANPITOLAIN MUUTTAMISESTA 
JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAIKSI 

 

Finanssialan Keskusliitto (FK) pitää hyvänä hallituksen esitystä (HE 208/2016) 

kirjanpitolain ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta.   

 

FK pitää kannatettavana säännöstä, jonka mukaan tilinpäätöksessä ei tarvitse ilmoittaa tietoja,  

jotka lain mukaan tulee ilmoittaa toimintakertomuksessa. 

 

FK:n esittää, että toimintakertomuksen laatimisessa noudatettaisiin edelleen myös 

olennaisuuden periaatetta. Asia tulee todeta laissa. Toimintakertomuksenkin tulee sisältää sen  

lukijan kannalta olennaista tietoa. 

 

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. HE:ssä esitetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen  

eriyttämistä toisistaan. Ehdotukset muuttavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen entistä  

itsenäisemmiksi asiakirjoiksi. FK kannattaa muutoksia. 

 

Tilinpäätös ja toimintakertomuksessa esitetty tieto: 

FK pitää kannatettavana tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen  

kannalta säännöstä (3 luku 2 § 2 mom, tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva): ”Jollei muualla  

tässä laissa säädettyjen velvoitteiden noudattaminen aikaansaa 1 momentissa tarkoitettua oikeaa ja 

 riittävää kuvaa kirjanpitovelvollisen on ilmoitettava sitä varten tarpeelliset seikat liitetiedoissa  

ottaen huomioon, mitä 2 a §:ssä säädetään. Tietoja, jotka tämän taikka muun lain mukaan on 

ilmoitettava toimintakertomuksessa, ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa”. Säännös mahdollistaa 

sen, että toimintakertomuksessa oleva tieto voidaan toistaa tilinpäätöksessä tai  

tilinpäätöksestä voidaan viitata toimintakertomukseen, jos tilinpäätöksen oikea ja riittävä kuva sitä 

edellyttää.    

 

Olennaisuus -periaate ja toimintakertomus: 

FK:n näkemyksen mukaan toimintakertomuksen laatimisessa tulisi myös noudattaa olennaisuuden  

periaatetta kuten nykyisinkin. Asia tulisi todeta laissa eikä vain lain perusteluissa.  
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Toimintakertomuksen tulisi sisältää olennaista tietoa ja sen tulisi muodostaa selkeä ja helposti luettava  

asiakokonaisuus.  

 

Muu kuin taloudellisia tietoja koskeva informaatio 

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

vain suuria yleisen edun kannalta merkittäviä, suuria yhteisöjä. Koska säännöksissä ehdotetaan 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 kannatettavana 

sitä, että ”muuta kuin taloudellista tietoa” koskeva informaatio voidaan antaa myös erillisenä  

selvityksenä. 
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