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Viite

JÄSENTEN NIMEÄMISPYYNTÖ - TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN VALMISTELEMAAN
KEVYEMPÄÄ TARKASTUSTA

Työ-ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan 
varsinaista lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen 
käyttöönottamisen edellyttämiä muutoksia tilintarkastuslainsäädäntöön. 
Muutoshankkeen taustalla on virkamiestyöryhmän työ ja siihen 
perustuva muistio tilintarkastuslain muuttamistarpeista (18.1.2018), sekä 
työ-ja elinkeinoministeriön luonnos hallituksen esitykseksi (22.8.2018), 
joilla esitettiin tilintarkastusvelvollisuutta määrittävien rajojen 
korottamista.

Vuoden 2018 muutosesitykset saivat osittain kannatusta, mutta 
enemmistön ja kriittisimmän lausuntopalautteen mukaan muutos 
vaarantaisi muun muassa harmaan talouden torjuntatyötä ja 
taloudellisen raportoinnin luotettavuutta. Saadun palautteen perusteella 
työ- ja elinkeinoministeriö luopui tilintarkastusrajojen nostamista 
koskevan esityksen antamisesta eduskunnalle tällä vaalikaudella. 
Tilintarkastuslain muutosta koskeneesta hallituksen esitysluonnoksesta 
annetuissa lausunnoissa useat tahot kannattivat kuitenkin varsinaista 
tilintarkastusta kevyemmän tarkastusmuodon selvittämistä 
pienyrityksille.

Valmisteltavan uudistuksen tavoitteena on osaltaan keventää yritysten 
lakisääteisiä velvoitteita ja vähentää kustannuksia. Suomessa on 
kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellisen matalat tilintarkastusrajat, 
jotka ovat osoittautuneet ongelmallisiksi erityisesti kansainvälisesti yhä 
tiukentuvan tilintarkastussääntelyn vuoksi. Tilintarkastuskäytännössä on 
yleisesti hyväksytty, että kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja 
voidaan soveltaa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa pienyritysten 
tilintarkastuksissa, mutta tämän periaatteen tarkempi sisältö on jäänyt 
epäselväksi ja aiheuttanut vaihtelua soveltamiskäytännössä.
Varsinainen tilintarkastus saattaa myös usein olla ylimitoitettu pienten 
toimijoiden tarpeisiin. Nykytilaa ei siten voida pitää tyydyttävänä.

Työryhmän tehtävänä on valmistella lakisääteisen kevyemmän 
tarkastuksen käyttöönoton edellyttämät muutokset Suomen 
lainsäädäntöön. Tarkoituksena on mahdollistaa, että pienemmät toimijat
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voisivat halutessaan valita kevyemmän tarkastuksen varsinaisen 
tilintarkastuksen sijaan.

Työryhmän on valmisteltava ehdotus muutoksen lainsäädännölliseksi 
toteutustavaksi, kevyemmän tarkastuksen laajuudeksi ja laaduksi sekä 
soveltamisalaksi. Osana valmistelua on määriteltävä rajat, jotka 
määrittävät velvollisuutta toisaalta varsinaiseen tilintarkastukseen ja 
toisaalta kevyempään tarkastukseen. Työryhmän tulee työnsä kuluessa 
arvioida myös muita mahdollisia muutostarpeita 
tilintarkastuslainsäädäntöön.

Valmistelussa tulee huomioida tavoite yritysten hallinnollisen taakan 
keventämiseksi ja sääntelyn sujuvoittamiseksi. Valmistelussa on myös 
otettava huomioon rahoituslaitosten, sijoittajien, sopimuskumppaneiden 
ja muiden sidosryhmien tarpeet sekä harmaan talouden ja 
talousrikollisuuden torjunnan tehokkuus. Muutosten vaihtoehtoisiin 
toteutustapoihin ja vaikutusten arviointiin tulee kiinnittää huomiota. 
Työryhmämietintö valmistellaan hallituksen esityksen muotoon.

Työryhmän toimikausi on 1.3.2019-29.2.2020.

Työ-ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja 
esittämään ehdokkaansa työryhmän jäseniksi. Naisten ja miesten 
tasa-arvosta annetun lain (605/1986) säännökset tulee ottaa huomioon 
työryhmää asetettaessa, joten esityksissä pyydetään nimeämään sekä 
nais- että miespuolisia ehdokkaita. Työ-ja elinkeinoministeriö voi 
harkintansa mukaan pyytää myös muita asiantuntijoita työryhmän 
jäseniksi.

Esityksiä pyydetään sähköisesti osoitteeseen kiriaamo@tem.fi 
perjantaihin 22.2.2019 mennessä. Esitykset julkaistaan asian julkisella 
hankesivustolla. Mahdollisiin kysymyksiin vastaa erityisasiantuntija 
Nadine Hellberg-Lindqvist, puh. 029 504 7023.
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