
Kirjanpitolain uudistus
Kaarina Pyydönniemi HT, KLT



Kirjanpitolain uudistus

• Korvataan nyt voimassa olevat neljäs ja 
seitsemäs yhtiöoikeudellinen direktiivi

• Muutoksella halutaan keventää byrokratiaa ja 
yksinkertaistaa pieniin yrityksiin kohdistuvia 
sääntöjä

• Muutokset on saatettava voimaan 
jäsenvaltioissa 20.7.2015

2



Voimaantulo

• Lakia sovelletaan ensimmäistä kertaa 1.1.2016 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla 

• Vapaaehtoisesti saa soveltaa sillä tilikaudella, 
joka alkaa lain voimaantulon jälkeen

• Lakia sovellettava kokonaisuutena
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• Lain voimaantulosäännöksen mukaan lakia 
sovelletaan ensimmäisen kerran tilikaudella, joka 
alkaa 1. päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen. 

• Kirjanpitovelvollinen saa kuitenkin soveltaa tätä 
lakia tilinpäätöksiin, jotka laaditaan lain 
voimaantulon jälkeen. Eli esimerkiksi tilikauden 
1.11.2014–30.11.2015 tilinpäätöksen laatimiseen 
saa soveltaa uuden lain säännöksiä, jos 
tilinpäätös laaditaan 1.1.2016 tai myöhemmin.
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”Etukäteen” soveltamisen hyödyt

Uudistus vaikuttaa monen yrityksen kohdalla helpottavasti 
ainakin seuraaviin:
- konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus
- toimintakertomuksen laatimisvelvollisuus
- rahoituslaskelman laatimisvelvollisuus
- tuloslaskelma ja liitetiedot (erityisesti mikroyritykset)
 
Mikäli muutoksia sovelletaan jo nyt, lakia tulee soveltaa 
kokonaisuudessaan, eli ei ainoastaan "rusinoita pullasta".  
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Kirjanpitolain uudistus

• Uuden tilinpäätösdirektiivin rakenne lähtee 
entisestä poiketen alhaalta ylös -mallista 

• Ensin on määritetty kaikille yhteinen 
perussäännöstö, jota lavennetaan 
vaativammaksi yritysten kokoluokittelun 
kasvaessa, pienet ensin -periaatteella
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Kirjanpitolain uudistus

• Kirjanpitolakiin aiheutuvia muutoksia;
– Satunnaiset erät poistuvat
– ’Olennaisuus’ –käsite otetaan mukaan tilinpäätösperiaatteisiin
– Tuloslaskelma- ja tasekaavojen supistaminen kahteen: 

• kululaji ja toimintakohtaiset

• Lisäksi muita muutoksia mm;
– Kirjanpitovelvolliset ryhmitettäisiin kolmeen kokoluokkaan: mikro-, 

pien-, ja suuryrityksiin
• Mikroyritys olisi kirjanpitovelvollinen, jolla vähintään kaksi seuraavista kolmesta 

arvosta ei ylity tilikauden päättyessä: taseen loppusumma 350 000 €, liikevaihto 
700 000 € ja työntekijöitä tilivuoden aikana keskimäärin 10 

– Sähköisen tiedonvälityksen entistä tehokkaampi hyödyntäminen
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Kirjanpitovelvollisten kokorajoja
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Kokoraja Liikevaihto Tase Henkilöstö

EU
Välissä:
Tavallinen yritys

Suuri yritys 40 000 000,00 € 20 000 000,00 € 250

EU Pieni yritys
Pieni konserni

8 000 000,00 € 4 000 000,00 € 50

Suomessa 12 000 000,00 € 6 000 000,00 € 50

EU Mikroyritys 700 000,00 € 350 000,00 € 10

Tämä poistuu:
Kirjanpitolain 3:9.2

Pieni yritys 7 300 000,00 € 3 650 000,00 € 50

Suomi Tilintarkastus-pakko 200 000,00 € 100 000,00 € 3
• Suurilla yrityksillä on erityisvelvoitteita liitetiedoissa
• Mikroyrityksiltä ei vaadita toimintakertomusta, rahoituslaskelmaa ja 

liitetiedoissa on huojennuksia -> liitetiedot lähinnä annettava vain jos yritys on 
pantannut omaisuutta.



Tästä lähdettiin

• Ennen kirjanpitolain uudistusta meillä on ollut 5 
erilaista kaavaa;
– kululajikohtainen (KPA 1:1 §)   
–  toimintokohtainen (KPA 1:2 §) 
–  lyhennetty tuloslaskelma –alkaa bruttotuloksesta (KPA 

1:10 §)
–  aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma (KPA 1:3 §)
–  kiinteistön hallintaan perustuvan toiminnan 

tuloslaskelma (KPA 1:4 §)
–  ammatinharjoittajan tuloslaskelma (KPA 1:5§)
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Mikroyritys

• Mikroyritys -> vain yksi rajoista saa ylittyä 
tilinpäätöspäivänä

• Saa esittää taseen ja tuloslaskelman 
lyhennettynä

• Tuloslaskelman julkistamispakko
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Mikroyritys

• Ei liitetietojen ja toimintakertomuksen 
laatimisvelvollisuutta, edellyttäen että taseen 
lopussa esitetään;
– taseen ulkopuoliset sitoumukset
– eläkkeitä ja konserni- ja osakkuusyrityksiä koskevat 

sitoumukset
– hallintoelinten jäsenille annetut ennakot ja luotot 

sekä jäsenten puolesta annetut vastuusitoumukset
– omien osakkeiden hankinta
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Lyhennetty tase- ja tuloslaskelma

• Vain päätasot esitetään
• Ei liitetietoja, ei toimintakertomusta

– Vain jos pienyrityksen omaisuutta on pantattu
• Ei erittely vaatimusta ennakkomaksujen, 

siirtosaamisten ja –velkojen osalta (= vain muiden 
tuottojen ja kulujen osalta) 

• Jos minimitiedot esitetty, niin ”oikean ja riittävän” 
kuvan antaminen toteutettu –TFV

• Mikroyrityksillä ”suojasatamasäännös”
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Pienyritys

• Lähtökohta 8 pakollista liitetietoa
• Jäsenvaltiolla optio määrätä lisäksi 5 muuta 

erikseen määriteltyä liitetietoa
• Vain verotusperusteisesti tai oikean ja riittävän 

kuvan edellyttäessä voidaan vaatia muitakin 
liitetietoja

• Tavoitteena kustannusrasituksen 
keventäminen
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Pienyritys pakolliset liitetiedot (8)
 1.       Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (arvostus ja jaksotusperiaatteet), vain poikkeukselliset periaatteet
            PMA 3:1§ ei EVL poistot, FIFO. Vaihtoehtoisten periaatteiden osalta, ei pakottavien  
            säännösten osalta. Vapautetut laskentaperiaatteet lueteltu PMA3:1§:ssä. 
2.         Pysyvien vastaavien uudelleen arvostus.
            Arvonkorotusrahasto PMA 3:4§. Muutokset tilikauden aikana ja selostus ko. erien             
            verokohtelusta. Kirjanpitoarvo, jos arvostusta ei ole tehty.
3.         Käypäarvostaminen (esim. rahoitusinstrumentit)
            Ei koske mikroyrityksiä. Rahoitusvälineiden käypään arvoon kirjaamisen arvostusmallit, kunkin ryhmän 
            käyvät arvot, tulokseen ja/tai taseeseen kirjatut erät, instrumenttien käytön laajuus ja muutokset 
            tilikauden aikana.PMA 3:5§
4.         Hallintoelinten jäsenille annetut luotot ja ennakkomaksut (sisältää myös osakaslainat ja osakassaamiset)
            PMA 3:9§. Luotot, korkokannat, ennakot, tärkeimmät ehdot, muutoksista, kuluiksi kirjatuista tai luovutetuista määristä. 
            Ei koske johtoryhmää. Ei koske toimitusjohtajan sijaista
5.        Omien osakkeiden ja osuuksien hankinnat ja luovutukset. PMA 3:12§. Hankintojen perusteet. Hankittujen lukumäärä ja 
            osius koko yhtiöstä. Suoritettu vastike. Hallussa olevien osakkeiden lukumäärä.
6.        Poikkeukselliset erät tuloissa ja menoissa, tarkoittaa satunnaisia tuottoja ja kuluja. PMA 3:2§.
7.        Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät velat sekä esinevakuudelliset velat. PMA 3:6§. Yhteissumma riittää, ei 
           erittelyvaadetta.
8. Työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä. PMA 3:11§. Keskimääräinen tilikauden aikana, ei ryhmittelyvaatimusta. Osa-aikaiset 

yhteismäärin ilmoitettu tai erikseen ilmoitettuna.

Harkinnanvaraiset liitetiedot (5) -> harvoin ilmoitettavaa
Missään olosuhteissa ei voida vaatia tilinpäätöstietoja, joita direktiivi ei edellytä!
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Pienyritys harkinnanvaraiset liitetiedot (5)

1. Pysyvien vastaavien erien hankintameno/tuotantomenot/muu arvostusperusteen mukainen arvo  tilikauden alussa ja 
lopussa.

2. Emoyrityksen nimi ja kotipaikka.
              Tiedot emoyrityksestä, PMA 3:8.§, nimi, kotipaikka, kuka laatii konsernitilinpäätöksen.
3.           Taseen ulkopuoliset järjestelyt.
              Taseen ulkopuoliset sitoumukset, vakuudet tai ehdolliset erät 
              PMA 3:7§. Yrityksen itsensä antamat vakuudet. Ryhmittely esineoikeudellisten vakuuksien ryhmiin:
              Ajoneuvo-, yritys-, kiinteistökiinnitys, käteispantti. Taseen ulkopuolisten järjestelyiden luonne ja    
              liiketoiminnallinen tarkoitus: mm. voitonjako-, factoring-, takaisinosto-, myyntisitoumus-, kaupintavarasto-,   
              vakuudenantosopimukset. Eläkemenot suoriteperusteisesti kirjattavia, tältä osin ei liitetietoa, esim lakisääteiset 
              eläkkeet. Liitetietovaatimus koskee vastaisiin tilikausiin kohdistuvia, poikkeuksellisia, sopimusperusteisia   
              eläkesitoumuksia. 
4. Lähipiirin kanssa tehdyt liiketoimet.
             Liiketoimet intressitahojen kanssa , PMA 3:10§, intressitahojen määrittely kansallisesti ei IFRS ei lähipiiri 
             0KPA 2:7b§. Intressitaho: osakkuusyritystaho, määräysvaltasuhde, tj, hallituksen jäsen ja varajäsen sekä   
             vastaavat hallintoelimet. Liiketoimien arvo, lähipiirisuhde ja muut olennaiset tiedot. Ei koske 100%.n 
             konserniyhtiöiden välisiä toimia.
5.         Tilikauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat 
             Mm. liiketoiminnan myynti tai saneeraus, miten vaikuttaa päättyneen tilikauden lukujen arviointiin? Oman 
             pääoman menetys OYL.
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Mikro- ja pienyritys

• Allekirjoituksen yhteydessä tulee erikseen mainita, jos 
tilinpäätös on laadittu pien- tai mikroyrityssäännösten 
mukaisesti, jollei siitä ole ilmoitettu liitetietona tai muualla 
tilinpäätöksessä

• Jatkossa kaksi kirjanpitoasetusta
-Asetus pien – ja mikroyrityksen                 tilinpäätöksessä 

esitettävistä tiedoista PMA
- Kirjanpitoasetus KPA

Pienyrityshuojennusten soveltaminen myös muihin kuin 
osakeyhtiöihin ja osakeyhtiöiden omistamiin henkilöyhtiöihin; 
kaikki liiketoimintaa harjoittavat, myös yhdistys ja säätiö.
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Plussia laista

+ Pääomalaina voidaan merkitä oman pääoman 
alle
+ Pienten liikkeen- ja ammatinharjoittajien 
(yksityishenkilöt, toiminimet) ei enää tarvitse laatia 
tilinpäätöstä jos mikroyritys
+ Pienille liikkeen- ja ammatinharjoittajille sallitaan 
yhdenkertainen kirjanpito
+ Kirjanpidon voi tehdä kokonaan sähköisessä 
muodossa
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Miinuksia laista

- Liitetietotositteet pitää säilyttää varsinaisten 
tositteiden tavoin

- Uusi voitonjakorajoitus kehittämismenojen 
kuluksi kirjaamattomalle osalle

- Yritysten kokoluokitteluissa on vielä aukkoja. 
Vielä ei tiedetä, millaista tilinpäätöstä 12-40 
miljoonan liikevaihdon yritysten tulisi 
noudattaa
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Maksuperusteisuus (KPL 3:4.2§)
• Tilinpäätöksen laatiminen maksuperusteisesti on sallittua;

– ammatin- ja liikkeenharjoittajalle
– mikroyrityksiin lukeutuville yhdistyksille ja säätiöille, jollei se ole emoyritys

• Maksuperusteisesti tilinpäätöksen laativan mikroyhdistyksen tai 
säätiön tulee ilmoittaa liitetietona taseeseen merkitsemättömät;
– ostovelat ja myyntisaamiset
– vaihto-omaisuudet muutos
– pysyvien vastaavien muutokset 
– vieraan pääoman korkojen suoriteperusteisia määrät 
– lomapalkkavarausten suoriteperusteisia määrät

• Nämä tulee ainakin erittää maksuperusteisessa tilinpäätöksessä, 
silloin kun erät ovat olennaisia.

• Esitettävä myös arvio menettelyn vaikutuksesta tilikauden tulokseen 
ja taloudelliseen asemaan
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Toiminimi

• Toiminimelle ei tilinpäätöksen laatimispakkoa
• Keventääkö tilinpäätöksestä luopuminen yrittäjän arkea? 

Useat viranomaiset ja eri tahot yhä vaativat tilinpäätöstä tai 
sitä vastaavia tietoja;

• Verottaja
• Rahoittajat
• Vakuutusyhtiöt
• PRH
• Tilastokeskus
• Kun haetaan elinkeinolupaa
• Kilpailutustilanteissa
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Liikkeen- ja ammatinharjoittajien tilikausi

• Hallitus esitti, että liikkeen- ja 
ammatinharjoittajien tilikausi olisi jatkossa 
aina kalenterivuosi
– Tämä olisi saattanut aiheuttaa tuplaverotuksen 

murretulla tilikaudella operoiville liikkeen- ja 
ammatinharjoittajille

Tästä luovuttiin.
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Suuryritys
• Erityisvelvoitteita lähtökohtaisen perustilinpäätösinformaation lisäksi 

– esim. paljonko tuloveroja on maksettu mihinkin valtioon
• Johto vastuussa kertomuksen ja muidenkin tilinpäätösasiakirjojen osalta 

säännöstenmukaisuudesta.
• Suuret yritykset, yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt, sekä yhteisöt jotka 

toimivat kaivannaisteollisuudessa tai harjoittavat aarniometsien puunkorjuuta; 
– laativat ja julkistavat vuosittain hallituksille suoritetuista maksuista jos maksut ylittää 100 

000 eur/vuosi
– koskee toimintaa EU:n sisällä että kolmansissa maissa

• Esitysmuotoa ei tarkemmin määritelty
– sisällytetäänkö kertomus tilinpäätösasiakirjoihin vai laaditaan ja julkistetaan itsenäisenä 

dokumenttina
– Jollei osana tilinpäätöstä, ei tilintarkastusta

• Erillislaki öljy-, kaasu-, kaivannaisteollisuutta ja aarniometsien hakkuuta 
harjoittavien yritysten osalta.
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Yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö 

• ”PIE-yhteisö” Public Interest Enterprise
• Yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt = 

pörssiyhtiöt, luottolaitokset, sijoitusyhtiöitä, 
vakuutuslaitokset, työeläkevakuutusyhtiöt  sekä 
eläkesäätiöt

•  Laajempi tiedonantovelvollisuus kuin muilla 
kirjanpitovelvollisilla 
– mm. velvollisuus laatia rahoituslaskelma ja toimintakertomus 

• Huomattavia lisävaatimuksia näiden yhteisöjen 
tilintarkastukselle 
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Suuryritykset

• Suuremmat kirjanpitovelvolliset saavat soveltaa 
IFRS-tilinpäätösstandardeja pörssiarvopaperien 
ja muiden rahoitusvälineiden sekä 
sijoituskiinteistöjen arvostamisessa
saadaan merkitä käypään arvoonsa IFRS-

standardien mukaista menettelyä noudattaen 
erillistilinpäätöksessä

helpottaa IFRS-perusteisen konsernitilinpäätöksen 
laatimista 
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Suuryritys

• Vastuullisraportointiraportoinnissa ”Non Financial Information” muutos koskien 
pörssiyrityksiä ja muita yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä

• Voimaan 1.1.2017 alkavilla tilikausilla
• Toimintakertomuksen osana tai erillisenä raporttina annettava selvitys 

toimintalinjoista jotka koskeva;
– ympäristö-, työntekijä- ja sosiaalisia kysymyksiä sekä
– ihmisoikeuksia, korruption torjuntaa ja lahjontaa
– kuvattava myös liiketoimintamallia ja kerrottava toimintalinjoihin liittyvistä riskeistä ja 

niiden hallinnasta
– ”noudata tai selitä” -periaate

• Suurilla pörssiyrityksillä (>250 henkiöä) erityinen velvoite kertoa hallinto- ja 
ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessään (=CG Statement).
– noudatettavasta monimuotoisuuspolitiikasta (mm. sukupuolia koskevasta) ja politiikan 

täytäntöönpanosta ja tuloksista. 
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Konsernitilinpäätös

• Yhdistelmämenetelmä on kielletty konsernin 
sisäisen omistuksen eliminoimisessa
Jatkossa käytetään vain hankintamenomenetelmää

• Pienet konsernit on vapautettu 
konsernitilinpäätöksen ja konsernin 
toimintakertomuksen laatimisvelvollisuudesta
paitsi jos jokin sidosyritys on yleisen edun kannalta 

merkittävä yhteisö
koskee myös pien- ja mikro-osuuskuntia 

26



Osakeyhtiölain konsernitilinpäätöksen 
laatimisvelvoitteen  huojennus (OYLe 8:9.2§)

• Emoyhtiön on aina laadittava konsernitilinpäätös, 
jos se jakaa varoja osakkeenomistajille tai on 
julkinen osakeyhtiö.             Konsernitilinpäätöstä 
ei kuitenkaan tarvitse laatia kirjanpitolain 1 luvun 6 
a §:ssä tarkoitetusta pienkonsernista eikä silloin, 
kun yhtiö on vapautettu konsernitilinpäätöksen 
laatimisvelvollisuudesta mainitun lain 6 luvun 1 §:n 
4 momentin perusteella
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Pien- ja mikro-osuuskuntien konsernit

• Osuuskunnalle asetetaan osakeyhtiötä vastaava 
velvollisuus laatia konsernitilinpäätös.

• Muutosta perustellaan sillä, että osuuskunta voi 
osakeyhtiön tapaan harjoittaa liiketoimintaa.

• Näiden lisäksi konsernitilinpäätöksen 
laatiminen yhdistelymenetelmällä kumotaan 
uuden direktiivin vastaisena.
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Konsernitilinpäätös
• Konsernikoko kriteerit:
• Pieni konserni – keskisuuri/suuri konserni

- Tase 6 000 000 eur  - 20.000 000 eur
- Liikevaihto 12 000 000 eur – 40.000 000 eur
- Työntekijöitä 50 - 250

• Jos sekä päättyneellä tilikaudella, että sitä välittömästi edeltäneellä 
tilikaudella enintään yksi rajoista ylittyy

• Pieni konserni vapautettu konsernitilinpäätöksen ja konsernin 
toimintakertomuksen laatimisesta (direktiivin pakottava määräys)

• Pienen konsernin huojennukset poistetaan kirjanpitolaista eli mikä 
konsernitilinpäätös laaditaan, tulee se laatia samoin säädöksin 
kokoluokista riippumatta.
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Konsernitilinpäätös

• Alakonsernitilinpäätöksen laatimatta 
jättäminen olisi sallittua myös niissä 
tilanteissa, joissa emoyhtiö laatii 
konsernitilinpäätöksensä US GAAPin 
mukaisesti 
helpottaisi kansainvälisten konsernien 

raportointia, kun alakonsernitilinpäätös voitaisiin 
nyt jättää laatimatta 
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Konsernin rahoituslaskelma

• Laatimisvelvoitetta on tarkennettu
kohdentuu jatkossa yksinomaan suurkonserneihin 

ja konserneihin, joissa jokin konserniyrityksistä on 
yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö

• Helpotus voimassaolevaan säännökseen
 julkisten osakeyhtiöiden lisäksi nykymääräys koskee myös 

kaikkia yksityisiä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, jotka 
laativat  konsernitilinpäätöksen
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Toimintakertomus

• Uudistuksen myötä vaatimus tilintarkastajan 
lausunnoista toimintakertomuksen 
tarkastuksesta muuttuu

• Aiemman/nykyisen tilinpäätösdirektiivin 
mukaan vain lausunto tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen ristiriidattomuudesta 
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Toimintakertomus

• Uudistetun tilinpäätösdirektiivin mukaan tilintarkastajan 
tulee jatkossa
 a) antaa lausunto siitä, onko 

i. toimintakertomus ristiriidaton tilinpäätökseen nähden  
ii. toimintakertomus laadittu sovellettavien 
lakisääteisten vaatimusten mukaisesti 

b) todeta, onko hän yrityksestä ja sen            
toimintaympäristöstä tilintarkastuksen yhteydessä       
saamiensa tietojen ja käsitysten pohjalta havainnut      
olennaisia virheellisyyksiä toimintakertomuksessa ja      
ilmoittaa kaikkien tällaisten virheellisyyksien         luonteesta 
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Rahoitusleasing

• IFRS-käsittelytavan soveltaminen on sallittu 
erillistilinpäätöksissä koskien rahoitusleasing-
sopimuksella hankittua omaisuutta

• Rahoitusleasing-sopimusten kirjaaminen kuin 
osamaksusopimukset (aktivointi) mahdolliseksi, 
käsittely kuin hyödyke olisi myyty ja ostettu 

• Rahoitusleasingsäännösten soveltamisen sekä 
konserni- että erillistilinpäätöksissä (KPL 4:8§) 
poistaa osaltaan tarpeetonta eroa kansallisen 
sääntelyn ja IFRS-standardien välillä 
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Rahoitusleasing

• Kirjanpitovelvollinen voi päättää sen soveltamisesta
• Jos päätetään soveltaa, niin sovellettava kaikkiin 

rahoitusleasing-sopimuksiin
• Samaa menettelyä noudatettava myös mahdollisessa 

konsernitilinpäätöksessä
• Siirtymäsäännöksen mukaan voidaan menettelyä 

soveltaa esim. vain uusiin sopimuksiin.
• Verolainsäädäntö ei tunne IFRS:n mukaista 

menettelyä –> eliminoidaan veroilmoituksessa
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Aineettomien hyödykkeiden poistoista

• Aineettomat oikeudet on poistettava aineettoman oikeuden taloudellisen vaikutusajan 
kuluessa
olipa ne siirtokelpoisia tai eivät
nykyinen maksimiaika 20 vuotta poistetaan (KPL 5:5a§)

• Aktivointipakko on ehdoton, jos aineeton oikeus tuottaa tuloa useampana tilikautena
Ei voi valita välitöntä kuluksi kirjaamista aktivoinnin sijasta

• Aktivointivelvoite ei kuitenkaan ulotu itse luotuun tai vastikkeetta saatuun aineettomaan 
omaisuuteen
– Kirjanpitovelvollinen voi valita aktivoiko vai kirjaa välittömäksi kuluksi
– Edelleen edellytyksenä tulon odotus useampana tilikautena
– Yrityksen itseluomat aineettomat oikeudet merkitään taseessa erikseen

• Liikearvon poiston maksimiaika 10v (ennen 20v), ellei vaikutusaikaa voida luotettavasti 
arvioida (KPL 5:9§)

• Muut pitkävaikutteiset menot maksimiaika 10v (ennen 20v)
• Poistosuunnitelmia ei ole pakko muuttaa, vanhat poistosuunnitelmat voidaan käyttää 

loppuun
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Tutkimus- ja kehittämismenojen 
jaksottaminen 

• Tutkimusmenot edelleen välittömästi kuluksi
• Kehittämismenoilla aktivointimahdollisuus (KPL 5:8§)

– Varovaisuus (ennen: erityinen varovaisuus)
• Maksimiaika jatkossa 10 vuotta (nyt 20 vuotta) – jollei 

vaikutusaikaa voida luotettavalla tavalla arvioida
• Rajoitus: Jos kehittämismenoja on aktivoitu, ei 
     oy, osk, ja henkilöyhtiö, jossa vastuunalaisina vain
     osakeyhtiöitä, voisi jakaa siltä osin voittoa ennen kuin
     kehitysmenot on kirjattu kuluksi.
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• Pakollisen varauksen käsittelyyn täsmennyksiä
• Vapaaehtoinen varaus – verotusperusteinen varaus

Kululajikohtainen tuloslaskelma

11. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
12. Tilinpäätössiirrot
a) Poistoeron muutos
b) Verotusperusteisten varausten muutos
c) Konserniavustus
13. Tuloverot
14. Muut välittömät verot
15. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
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Pääomalainat

• Pääomalainan käsittely kirjanpidossa ja 
tilinpäätöksessä
– omaa vai vierasta pääomaa

• periaatteellisesti merkittävä ero: oman pääoman 
sijoittajien saama korvaus vähennetään omasta 
pääomasta 

• vieraan pääoman sijoittajien saama korvaus esitetään 
tuloslaskelmassa ja vaikuttaa tilikauden tulokseen 

– on tarkasteltava asianomaisen sopimuksen kaikkia 
tosiasiallisia ehtoja
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Pääomalainat

• Pääomalainan käsittely kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä
• Uuden lain myötä pääomalaina (joka on oman pääoman 

ehtoinen) voidaan merkitä oman pääoman alle omalle 
rivilleen (IFRS).
• Jos yritys pystyy osoittamaan, että lainalla ei esimerkiksi ole eräpäivää
• Lainan takaisinmaksun takasijaisuus.
• Tuoton maksu on ollut mahdollista ainoastaan jos on ollut olemassa myös 

mahdollisuus osingonmaksuun.

• Muutos voi auttaa yrityksiä saamaan paremman 
luottoluokituksen sekä sitä kautta edullisempaa rahoitusta
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Satunnaiset erät

• Poistuvat kokonaan kaikilta;
– kirjanpitokäsitteistöstä
– tuloslaskelma kaavasta

• Nykysäännöksen tarkoittamat satunnaiset 
tuotot ja -kulut pääsääntöisesti merkitään 
jatkossa "Liiketoiminnan muut tuotot" ja 
”Liiketoiminnan muut kulut" –nimikkeisiin

• Poikkeuksena konserniavustus, jolle on oma 
kohtansa tilinpäätössiirtojen ryhmässä 
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Olennaisuuden periaate

• Olennaisuuden periaate lisätty 
tilinpäätösperiaatteisiin 

• Olennaisuuden periaatteen merkitystä 
korostettu 
periaate  asetettu täydentämään oikean ja riittävän 

kuvan antamisvelvoitetta
• Olennaisuus määritellään tiedon 

vastaanottajan näkökulmasta 
tilinpäätösinformaatiota ymmärtävä lukijalle
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Olennaisuuden periaate

• Olennaisuus = kun tiedon poisjättämisen tai sen 
väärin ilmoittamisen voi kohtuullisesti odottaa 
vaikuttavan päätöksiin, joita tiedon käyttäjät 
tekevät yrityksen tilinpäätöksen perusteella

• Ei ole yleispätevää euromääräistä rajaa
• Vähäisiä lasku-tai maksuperusteisia kirjauksia ei 

ole tarpeen oikaista suoriteperusteen mukaisiksi 
tilinpäätökseen ellei niiden yhteisvaikutus ole 
olennainen
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Olennaisuuden periaate

• Suhteutuu kirjanpitovelvollisen kokoon ja sen 
harjoittaman liiketoiminnan laajuuteen ja 
luonteeseen

• Ei tarkoita poikkeusta kirjanpidon kattavuuteen
• Ei vaikuta hyvään kirjanpitotapaan -> Kilan 

kannanotoissa ollut jo nykylain aikana mukana 
(esim. yleisohje suunnitelman mukaisista 
poistoista) saman suuntainen näkökanta 
olennaisen tiedon merkityksestä
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Olennaisuuden periaate

• Periaate luonteeltaan huojennus
• Merkityksellinen erityisesti kirjanpidollisissa 

ratkaisuissa koskien;
– tulojen ja menojen jaksotusta 
– omaisuuden arvostusta

• Käytännössä myös verottajan kannanotto on 
merkitsevä 
– Esim. harkittaessa vähäisen laitehankinnan kirjaamista 

kokonaan kuluksi, vaikka laite tuottaisi tuloa myös 
tulevaisuudessa
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Menetelmäpykälistä

• Laskuperusteiset kirjaukset sallitaan (KPL 2:3)
• Tilinpäätöksistä erillissäännös (3:4§)
• Kirjauksia saa tehdä koko tilikauden ajan 

(aikaisemmin 4-5kk liiketapahtumasta)
• Kirjauskauden määrittävät viranomaisilmoitukset
• Käteistapahtumat kirjattava viivytyksettä, näistä 

oltava päivittäinen seuranta ja kassakirjanpito
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Liitetietotosite

• Tositekäsite laajenee koskemaan myös tilinpäätöksen liitetietojen 
perustana olevia asiakirjoja tai laskelmia
– laskelmat, asiakirjat, tiedostot
– myös esim. arvostus- ja jaksotusperiaatteita selostavat tiedot
– nyt jo käytännössä liitetietojen perustana tositteen kaltainen asiakirja tai laskelma

• Jatkossa liitetietojen perustana olevan aineiston
– numerointi tai vastaava yksilöinti
– kirjausketjun tapainen yhteys niiden ja kirjanpidon välillä on oltava vaikeuksitta 

todettavissa
– säilytys varsinaisen kirjanpidon tositteita vastaavalla tavallal
     (oma tositesarja käytännössä?, muistiotositetoiminto
     kirjanpitojärjestelmässä?)
– Liitetiedoissa kerrottavista asioista löytyy tosite
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Kirjausketju
• Kirjausketju= yhteys liiketapahtumasta tositteeseen -> kirjausten yhteys 

tilinpäätökseen on oltava selvästi todettavissa
• Käsitettä on laajennettu ja selkeytetty lakiin
• Pystyttävä seuraamaan molempiin suuntiin

– sekä liiketapahtumasta, tositteista ja kirjanpitomerkinnöistä kirjanpitojen kautta 
tilinpäätökseen ja viranomaisilmoituksiin 

– myös päinvastaiseen suuntaan, että voidaan todentaa mihin kirjauksiin, tositteisiin ja 
liiketapahtumiin jokin erä tai rivi tilinpäätöksessä tai ilmoituksessa perustuu

• Koskee jatkossa myös;
– arvonlisävero- ja työnantajailmoituksia
– vakuutus- tai työeläkelaitokselle tehtäviä lakiperusteisia kuukausi- ja vuosi-ilmoituksia
– veroilmoituksia

• Kirjausketjuvaatimus koskee vero- ja muiden viranomaisilmoituksen osalta, 
vaikkei kirjanpitovelvollisella olisi tilinpäätöksen laatimisvelvoitetta 

• Ei sovelleta erityistarkoituksiin laadittaviin ilmoituksiin.
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Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

• Kirjanpitovelvollisella tulee olla luettelo kirjanpidoista ja aineistoista yhdessä 
tilinpäätöksen ja tililuettelon kanssa (KPL 2:2, 7a§)
kattavampi kuin aiemmin
Korvaa tasekirja käsitteen

• Tarkoitus on mahdollistaa kirjanpidon ja sen aineistojen tarkastelun ja 
tarkastamisen 

• Käytävä ilmi;
– Mistä eri osista ja aineistoista tilinpäätöksen perustana oleva kirjanpito koostuu ja perustuu 
– Miten ne liittyvät toisiinsa
– Missä ja miten niitä säilytetään 
– Miten ne pystyy lukemaan

• Luettelo palvelee tarvittaessa myös viranomaisen tiedonsaantitarpeita ja 
edesauttaa siten myös harmaan talouden torjunnan tavoitetta

• Tilinpäätöksen allekirjoituksella vahvistetaan myös nämä
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Koneellisten tietovälineiden käyttö

• Menetelmäterminologia modernisoidaan erityisesti 
teknisten käsitteiden osalta kautta linjan

• Nykyinen kirjanpitolain pykälä koneellisten tietovälineiden 
hyväksikäytöstä (KPL 2:8 §) on kokonaisuudessaan 
kumottu vanhentuneena
– ”koneellisten tietovälineiden” käyttö jo itsestään selvä asia
– vaatimus kirjanpidon selväkielisyydestä on jo olemassa 

yleisemmällä tasolla 
– kirjausketjun eheyden säilyminen korostuu
– Vanhentuneet käsitteet (mm.kirjanpitokirja, peruskirjanpito, 

koneellinen tietoväline, kassakirja) poistetaan
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Koneellisten tietovälineiden käyttö

• Mahdollistaa kaiken kirjanpitoaineiston laatimisen ja 
säilyttämisen yksinomaan digitaalisessa muodossa

• Paperimuotoinen tasekirjavaatimus poistetaan
• Yritys voisi säilyttää kirjanpitoaineistonsa digitaalisesti 

arkistossa niin kauan kuin laki sitä edellyttää 
• Tositteet säilytettävä edelleen 6 vuotta, tasekirja 10 

vuotta, palkkaraportit 10 vuotta, palkkakortit 50 vuotta 
• Aineiston lukukelpoisuudesta on jokaisen itse 

huolehdittava
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Kirjanpitoaineistoista (2:7§)

• Tositteita, kirjanpitoja sekä muuta kirjanpitoaineistoa tulee 
käsitellä ja säilyttää niin, että niiden sisältöä voi 
vaikeuksitta tarkastella ja tarvittaessa tulostaa 
selväkielisessä muodossa (=paperilla).

• Tositteen, kirjanpidon tai muun kirjanpitoaineiston 
sisältöä ei saa muuttaa tai poistaa tilinpäätöksen 
laatimisen jälkeen.

• Tositteen, kirjanpidon tai muun kirjanpitoaineiston 
muotoa saa muuttaa, jos se on tarpeen käsittelyn, siirron 
tai säilytyksen vuoksi. Tällöin on varmistettava sisällön ja 
kirjausketjun säilyminen.
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Kirjanpitoaineiston säilyttäminen

• Kaikkea kirjanpitoaineistoa pitää säilyttää huolellisesti ja 
niin että siihen on sekä tilintarkastajilla että 
viranomaisilla Suomesta käsin asianmukainen pääsy 
ilman kohtuutonta viivettä
laissa ei enää erillistä lupaa kirjanpitoaineiston tilapäisesti 

säilyttämisestä ulkomailla
• Koskee sekä tilikauden aikana että sen jälkeen 

tapahtuvaa säilytystä
– mukaan lukien kuluvan tilikauden tositteita ja osakirjanpitoja 

joiden pohjalta ei ole vielä tehty kirjauksia pääkirjanpitoon. 
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Kirjanpitoaineiston säilyttäminen

• Ei säädetty teknisiä yksityiskohtia
– ei enää vaatimusta kahdessa eri tilassa olevalla 

tietovälineellä säilyttämisestä 
– kirjanpito voidaan uusien säännösten myötä toteuttaa 

kulloisenkin tilanteen vaatimusten ja tietotekniikan 
mahdollisuuksien mukaan – kunhan lain vaatimukset 
täyttyvät 

• Seuraamusuhka (-> kirjanpitorikkomus) ulotettu 
koskemaan koko säilytysvelvollisuutta -> ennen koski 
vain kirjanpitoaineiston säilyttämistä ulkomailla 
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Kirjanpitoaineiston säilyttäminen

• Muutosten myötä;
korostuu kirjanpitovelvollisen vastuu järjestää 

kirjanpito ja sen säilytys huolellisesti ja kestävälle 
pohjalle

tilintarkastajille että viranomaisille entistä 
paremmat mahdollisuudet sujuvasti tarkastaa ja 
tarkastella kirjanpitoja ja aineistoja harmaan 
talouden torjunnan tavoitteiden mukaisesti
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PIENYRITYKSEN TULOSLASKELMAN KIINTEISTÖKAAVA
1. Kiinteistön tuotot
a) Vastikkeet
b) Vuokrat
c) Käyttökorvaukset
d) Muut kiinteistön tuotot
2. Luottotappiot ja oikaisuerät
3. Kiinteistön hoitokulut
a) Henkilöstökulut
b) Hallinto
c) Käyttö ja huolto
d) Ulkoalueiden hoito
e) Siivous
f) Lämmitys
g) Vesi ja jätevesi
h) Sähkö ja kaasu
i) Jätehuolto
j) Vahinkovakuutukset
k) Vuokrat
l) Kiinteistövero
m) Korjaukset
n) Muut hoitokulut
4. HOITOKATE
5. Poistot ja arvonalentumiset
a) Rakennuksista ja rakennelmista
b) Koneista ja kalustosta
c) Muista pitkävaikutteisista menoista
6. Rahoitustuotot ja -kulut
a) Osinkotuotot
b) Korkotuotot
c) Muut rahoitustuotot
d) Korkokulut
e) Muut rahoituskulut
7. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
8. Tilinpäätössiirrot
a) Poistoeron muutos
b) Verotusperusteisten varausten muutos
c) Konserniavustus
9. Välittömät verot

10. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
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AATTEELLISEN YHTEISÖN JA SÄÄTIÖN 
TULOSLASKELMAKAAVA PIENYRITYKSESSÄ
 
Varsinainen toiminta
1. Tuotot
2. Kulut
a) Henkilöstökulut
b) Poistot
c) Muut kulut
3. Tuotto-/Kulujäämä
Varainhankinta
4. Tuotot
5. Kulut
6. Tuotto-/Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
7. Tuotot
8. Kulut
9. Tuotto-/Kulujäämä
10. Yleisavustukset
11. Tilikauden tulos
12. Tilinpäätössiirrot
a) Poistoeron muutos
b) Verotusperusteisten varausten muutos
c) Konserniavustus
13. Tilikauden ylijäämä (alijäämä)



Verotuksen tulevaisuus

• Työn verotus > kulutuksen verotus
• Yrityksen verotus > yrityksen omistajan 

verotus
• Tuleeko kokonaan uusia verotuksen kohteita? 
• Yleistä verotuksen keventämistä turha odottaa 

– julkistalous kroonisesti pahasti alijäämäistä
• Parantuva työllisyys ja ripeä talouskasvu 

loisivat edellytyksiä kevyemmälle verotukselle
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KPL / FAS

IFRS EU

EVL/TVL OYL



• Kysymyksiä ja palautetta?!

»Kiitos
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