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KEVYEMMÄN TARKASTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN 
ASETTAMINEN

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut 
työryhmän valmistelemaan varsinaista lakisääteistä tilintarkastusta 
kevyemmän tarkastuksen käyttöönottamisen edellyttämiä muutoksia 
tilintarkastuslainsäädäntöön.

Toimikausi Työryhmän toimikausi on 1.3.2019 - 29.2.2020.

Tavoitteet ja tausta 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.
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Varsinainen tilintarkastus saattaa myös usein olla ylimitoitettu pienten 
toimijoiden tarpeisiin. Nykytilaa ei siten voida pitää tyydyttävänä.

Tehtävät Työryhmän tehtävänä on valmistella lakisääteisen kevyemmän
tarkastuksen käyttöönoton edellyttämät muutokset Suomen 
lainsäädäntöön. Tarkoituksena on mahdollistaa, että pienemmät toimijat 
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. Työryhmä voi 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.

Kokoonpano Puheenjohtaja

hallitusneuvos Liisa Huhtala, työ-ja elinkeinoministeriö 

Jäsenet

johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, työ-ja elinkeinoministeriö 

lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö 

poliisitarkastaja Juha Tuovinen, sisäministeriö 

neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen, sosiaali- ja terveysministeriö 

hallitussihteeri Jonna Kuparinen, valtiovarainministeriö 

tilintarkastusvalvonnan johtaja Riikka Harjula, Patentti-ja rekisterihallitus 

valvontajohtaja Marko Myllyniemi, Verohallinto 

johtava asiantuntija Teija Rehn, Finanssiala ry 

johtaja Anne Horttanainen, Keskuskauppakamari 

lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät ry

toiminnanjohtaja Sanna Alakare, Suomen Tilintarkastajat ry
&

KHT-tilintarkastaja Jouko Karttunen, Suomen Taloushallintoliitto ry 

HT-tilintarkastaja Jukka Prepula 

KHT-tilintarkastaja Tom Sandell
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Kustannukset

JAKELU

TIEDOKSI

yliopistonlehtori, oa. professori Janne Ruohonen, Tampereen yliopisto, 
Itä-Suomen yliopisto

Työryhmän sihteerinä toimii erityisasiantuntija Nadine Hellberg-Lindqvist 
työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työryhmä voi kuulla asiantuntijoita.

Työ tehdään virkatyönä. Muut kustannukset maksetaan työ- ja elinkei- 
noministeriön toimintamenomomentilta 3201011.

Jari Lindström 
Työministeri

Osastopäällikkö

Oikeusministeriö
Sisäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Valtiovarainministeriö

Patentti- ja rekisterihallitus, Tilintarkastusvalvonta 
Verohallinto

Finanssiala ry 
Keskuskauppakamari 
Suomen Yrittäjät ry 
Suomen Tilintarkastajat ry 
Suomen Taloushallintoliitto ry

Työ-ja elinkeinoministeriö
Patentti- ja rekisterihallitus, Tilintarkastuslautakunta




