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Lausuntopyyntö tilintarkastustyöryhmän muistiosta 
 
 

Finanssiala ry (FA) kannattaa voimassa olevien tilintarkastusvelvollisuuden rajojen 
säilyttämistä 

• rahoittajalle / sijoittajalle erittäin tärkeää on kattava ja luotettava 
tilinpäätösinformaatio, jonka takaa laadukas tilintarkastus 

• vakuutusyhtiöille tilintarkastetut tilinpäätökset ovat tarpeellisia 
vakuutussopimusten teossa  

• laillisen yritystoiminnan ja terveen kilpailun kehityksen tukeminen tärkeää 

• selvitettävä ehdotuksen mukaiset tilintarkastusvelvollisuuden rajojen nostojen 
vaikutukset paitsi yrityksille niin myös yritysten sidosryhmille ja koko 
kansantaloudelle    

Työryhmän muistiossa esitetään tilintarkastusvelvollisuuden supistamista siten, että 
kirjanpitolain mukaiset mikroyritykset rajattaisiin lakisääteisen 
tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle. Perusteluna on yritysten hallinnollisen 
taakan ja vuotuisten hallinnollisten kustannusten keventäminen. Työryhmä kuitenkin 
toteaa, että yleinen etu (taloudellisen informaation luotettavuus ja harmaan talouden 
estäminen) ei puolla tilintarkastusvelvollisuudesta vapautumista. 

FA kannattaa nykyisten tilintarkastusvelvollisuuden rajojen säilyttämistä, koska 
tilintarkastetut tilinpäätökset ovat luottolaitosten rahoituspäätösten ja sijoittajien 
(esimerkiksi vakuutusyhtiöt) investointipäätösten perustana. Suomessa pääosa 
yrityksistä luokitellaan mikroyrityksiksi, joten asia on todella merkittävä. Usein pienet 
yritykset tarvitsevat rahoitusta nopeasti, jolloin on tärkeää, että tilinpäätökset on 
tilintarkastettu ajallaan. On myös huomattava, että vakuutusyhtiöt tarvitsevat 
tilintarkastettuja tilinpäätöksiä vakuutussopimusten teossa, mistä esimerkkinä on 
keskeytysvakuutukset. 

Koko kansantalouden kannalta on tärkeää tukea laillisen yritystoiminnan tervettä 
kehitystä ja torjua harmaata taloutta. FA pitää erittäin tärkeänä selvittää työryhmän 
ehdotuksen mukaisten tilintarkastusvelvollisuuden rajojen nostojen vaikutukset sekä 
yrityksille että yritysten eri sidosryhmille ja kansantaloudelle kokonaisuudessaan. FA 
kiinnittää huomiota Ruotsin kokemuksiin, sillä Ruotsissa pienten yritysten 
tilintarkastusvelvollisuus poistettiin marraskuussa 2010 tavoitteena hallinnollisen 
taakan keventäminen ja yritysten kilpailukyvyn parantaminen, jotta ne voisivat 
paremmin kasvaa ja työllistää ihmisiä. Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto, 
Riksrevisionen, julkaisi vähän aikaa sitten raportin ”Avskaffandet av revisionsplikten 
för små aktiebolag – en reform som kostar mer än den smakar” (RIR 2017:35), jossa 
tutkittiin uudistuksen vaikutuksia. Yleinen johtopäätös oli, että 
tilintarkastusvelvollisuuden poistamisesta oli enemmän haittaa kuin hyötyä. 
Tilintarkastaja jätettiin valitsematta yleisemmin toimialoilla, joilla on suuri riski 
talousrikoksiin ja verojen välttelyyn. Talousraportoinnin ja tilinpäätösten virheet 
lisääntyivät, mistä kärsivät viranomaiset, yritykset ja rahoittajat. Yritysten 
kannattavuus ei parantunut niillä yrityksillä, joilla ei ollut tilintarkastajaa ja verotulot 
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vähenivät. Raportissa päädytäänkin suosittelemaan tilintarkastusvelvollisuuden 
palauttamista pienille yrityksille. 

FA:n kanta hallinnon tarkastukseen 

Hallinnon tarkastusta koskevien työryhmäehdotusten osalta FA ei ota kantaa.  
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