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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan ammatinharjoittajan 
tilinpäätöstä koskevia erityisiä säännöksiä täyden
nettäväksi siten, että myös yhdenkertaista kirjan
pitoa pitävä ammatinharjoittaja saisi tehdä tilin
päätöksessä varauksia. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan kirjanpitolauta
kunnan jäsenten kelpoisuusehtoja muutettavaksi 

siten, että vain yhdeltä lautakunnan jäseneltä ja 
hänen varamieheltään vaadittaisiin oikeustieteen 
kandidaatin tutkinto. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
heti sen jälkeen, kun eduskunta on ne hyväksy
nyt. 

YLEISPERUSTELUT 

Kirjanpitolain (655/73) 1 §:n 1 momentin 
mukaan kirjanpitovelvollinen on jokainen, joka 
harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa. Kirjanpi
tolaki ei aseta kuitenkaan ammattitoimintaa har
joittavalle kirjanpitovelvolliselle yhtä suuria vaati
muksia kuin liiketoimintaa harjoittavalle kirjan
pitovelvolliselle, sillä lain 5 luvussa säädetään 
eräitä lievennyksiä ammatinharjoittajan kirjanpi
toon. Nämä lievennvkset liittyvät erityisesti sii
hen, että kirjanpitolain 26 §:n mukaan amma
tinharjoittaja ei ole velvollinen pitämään kahden
kertaista kirjanpitoa. 

Kirjanpitolain 17 §:n mukaan saadaan tilin
päätöksessä vastaisia menoja tai menetyksiä var
ten tehdä investointi-, vienti-, luottotappio- ja 
muu sellainen varaus. Varausten tarkoituksena 
on lähinnä yrityksen toiminnan jatkuvuuden tur
vaaminen. Varausten tekemisen tarve ei riipu 
kirjanpitovelvollisen toiminnan laadusta eli siitä, 
harjoittaako kirjanpitovelvollinen liike- vai am
matti toimintaa. 

Elinkeinotuloverotuksessa voi myös ammatin
harjoittaja tehdä vähennyskelpoisia varauksia. 
Varaus hyväksytään kuitenkin verotuksessa vain, 
jos se on tehty myös kirjanpidossa. 

Kirjanpitolain 30 §:n säännöksessä, joka kos
kee ammatinharjoittajan tilinpäätöksen sisältöä, 
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ei ole mainintaa varausten tekemisestä. Tämä 
merkitsee sitä, että lain 5 luvussa tarkoitettua 
kirjanpitoa pitäessään ammatinharjoittajalla ei 
ole mahdollisuutta tehdä lain 17 §:ssä tarkoitet
tuja varauksia. Kirjanpitolain 32 §:n nojalla am
matinharjoittaja saa pitää kahdenkertaista kirjan
pitoa ja laatia tilinpäätöksensä lain 3 luvun 
mukaisesti, jolloin ammatinharjoittaja saa tehdä 
myös varauksia. Vaatimus kahdenkertaisen ja 
muutoinkin 5 luvussa säädettyä täydellisemmän 
kirjanpidon pitämisestä edellytyksenä ammatin
harjoittajan varausten tekemiselle on kuitenkin 
tarpeeton. Kirjanpitolakia ehdotetaan tämän 
vuoksi täydennettäväksi siten, että ammatinhar
joittaja voi tehdä varauksia myös 5 luvussa sääde
tyn kirjanpidon puitteissa. 

Samalla ehdotetaan ammatinharjoittajan kir
janpitoa koskeviin erityisiin säännöksiin lisäksi 
eräitä vähäisiä sanonnallisia muutoksia, jotka 
vastaavat kirjanpitolain yleisiin säännöksiin vuon
na 1978 annetulla lailla (644/78) tehtyjä tarkis
tuksia. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä on 
vuodesta 1974 alkaen toiminut kirjanpitolain 34 
§:ssä tarkoitettu kirjanpitolautakunta, joka voi 
antaa viranomaisen, elinkeinonharjoittajien jär
jestön tai kirjanpitovelvollisen hakemuksesta oh-
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jeita ja lausuntoja kirjanpitolain soveltamisesta ja 
joka lisäksi suorittaa sille säädetyt tai määrätyt 
tehtävät. Toimikausiensa aikana lautakunta on 
antanut yli 600 päätöstä, lausuntoa tai ohjetta. 

Kirjanpitolautakunnassa on puheenjohtaja, va
rapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, jotka 
valtioneuvosto määrää kolmeksi kalenterivuodek
si kerrallaan. Jokaiselle jäsenelle, puheenjohtajaa 
lukuunottamatta, määrätään varamies samalla ta
valla. 

Kirjanpitolain 34 §:n 3 momentissa säädetään 
kirjanpitolautakunnan psenten kelpoisuuseh
doista. Sen mukaan lautakunnan jäsenten tulee 
olla kirjanpitoon hyvin perehtyneitä. Kahdelta 
jäseneltä ja heidän varamiehiltään vaaditaan li
säksi tuomarinvirkaan oikeuttava tutkinto. 

Koska kirjanpitolautakunnan jäsenten kelpoi
suudesta on lakiin otettu ainoastaan yleisluontoi
set säännökset, nimittävän viranomaisen tehtä
väksi jää huolehtia siitä, että lautakunnassa on 
riittävästi edustettuna alan asiantuntemusta. 

Eduskunnan lakivaliokunta kiinnitti kirjanpi
tolain valmisteluvaiheessa vuonna 1973 mietin
nössään (4/ 1973 vp.) huomiota lautakunnan ko
koonpanoon. Se piti tärkeänä, että lautakunnassa 
on lakimiesjäsenten lisäksi edustettuna sekä liike
taloustieteellinen tutkimus että käytännön kir
janpitokokemus. Ensiksi mainittu edellyttää va
liokunnan mukaan kauppakorkeakoulujen tai ta
loudellisten tutkimuslaitosten edustajien ja jäl
kimmäinen keskuskauppakamarin hyväksymien 
tilintarkastajien määräämistä lautakunnan jäse
niksi. Lisäksi olisi kokoonpanossa otettava huo
mioon tilastollinen kokemus ja perehtyneisyys 
automaattiseen tietojen käsittelyyn. 

Eduskunta hyväksyi lakivaliokunnan lausuman 
lisäten kuitenkin kokoonpanoon kansantaloustie
teellisen tutkimuksen ja muuttaen tilastollisen 
kokemuksen tilastolliseksi asiantuntemukseksi. 

Kirjanpitolain 34 §:n 3 momenttia muutettiin 
vuonna 1981 annetulla lailla ( 542 181) siten, ettei 
kirjanpitolautakunnan lakimiesjäseniltä ja heidän 
varamiehiltään vaadita aikaisemmin edellytettyä 
kokemusta tuomarin tehtävissä. Vaatimus oli 
muodostunut lautakunnan toimintaa jossain 

määrin haittaavaksi tekijäksi. Lisäksi kirjanpito
lautakunnan toiminnasta saadut kokemukset oli
vat osoittaneet, ettei lautakunnan käsiteltäväksi 
tulevissa asioissa esiinny tuomarin tehtävien kans
sa samanlaisia piirteitä. Kirjanpitolautakunnan 
lausunnot ja ohjeet ovat pääasiassa menettelyä 
koskevia ohjeita kirjanpitolain ja hyvän kirjanpi
totavan osalta. Kirjanpitolautakunnan myöntä
mät poikkeusluvat koskevat laissa säädettyjä asi
ankohtia. Raekaisu perustuu useimmiten tarve
harkintaan. Ennen ratkaisua pyydetään tavallises
ti toisen viranomaisen, esimerkiksi verohallituk
sen tai pankkitarkastusviraston lausunto. 

Kirjanpitolain 34 §:n 4 momentin mukaan 
kirjanpitolautakunta on päätösvaltainen, kun läs
nä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä 
kolme muuta jäsentä. Läsnä olevista vähintään 
yhdellä tulee olla 3 momentin toisessa lauseessa 
säädetty pätevyys. Kirjanpitolautakunta on näin 
ollen päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä 
on läsnä ja kun puheenjohtaja tai hänen sijastaan 
puhetta johtava varapuheenjohtaja tai joku muu 
kolmesta jäsenestä on suorittanut tuomarinvir
kaan vaadittavan tutkinnon. Tuomarinvirkaan 
oikeuttava tutkinto tarkoittaa oikeustieteen kan
didaatin tutkintoa, johon rinnastetaan myös 
aiemmat vastaavat tutkinnot. 

Kirjanpitolain 34 §:n 3 momentin säännös, 
jossa kahdelta jäseneltä ja heidän varamiehiltään 
vaaditaan tuomarinvirkaan oikeuttava tutkinto, 
on edelleen muodostunut jossain määrin haittaa
vaksi tekijäksi tarkoituksenmukaisen kokoonpa
non aikaansaamisessa kirjanpitolautakunnalle. 
Toisaalta kirjanpitolain 34 §:n 4 momentin sään
nökseen nähden on riittävä, että lautakunnan 
yksi jäsen ja hänen varamiehensä ovat tuomarin
virkaan oikeuttavan tutkinnon suorittaneita hen
kilöitä. Kun lisäksi varamiesjärjestelmän tarkoi
tuksena on käytännössä varmistaa lakimiesjäse
nen läsnäolo lautakunnan kokouksissa, ehdote
taan kirjanpitolakia muutettavaksi siten, että ai
noastaan yhdeltä lautakunnan jäseneltä ja hänen 
varamieheltään vaaditaan oikeustieteen kandi
daatin tutkinto. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

28 §. Säännöksessä oleva tilikirja-sana esite
tään korvattavaksi yleisemmällä kirjanpitokirja
sanalla. Muutos on pelkästään sanonnallinen ja 
vastaa kirjanpitolain 4 lukuun vuonna 1978 teh
tyjä muutoksia. Lain ruotsinkielisessä sanamuo
dossa on jo sanan "tilikirja" vastineena käytetty 
sanaa "bokföringsbok". 

30 §. Pykälän 1 momentissa säädetään amma
tinharjoittajan tuloslaskelman laatimisesta. Sii
hen ehdotetaan lisättäväksi kirjanpitolain 17 §:ää 
vastaava säännös, jonka mukaan vastaisia menoja 
tai menetyksiä varten saadaan tehdä varaus. Li
säyksen tarkoituksena on mahdollistaa ammatin
harjoittajalle varausten tekeminen myös 5 luvussa 
säädetyn kirjanpidon puitteissa. 

Pykälän 2 momentin mukaan ammatinharjoit
tajan ei tarvitse laatia tasetta, mutta hänen on 
liitettävä tilinpäätökseensä eritellyt luettelot tili
kauden päättyessä olleesta ammattia varten han
kitusta vaihto- ja käyttöomaisuudesta sekä poista
matta olevista muista pitkavaikutteisista menoista 
samoin kuin ammatista johtuneista saamisista ja 
veloista. Jotta pykälän 1 momentin muutoksen 
mahdollistama varausten tekeminen ei vähentäisi 
ammatinharjoittajan tilinpäätöksen informaatio
arvoa, ehdotetaan ammatinharjoittajan tilinpää
tökseen liitettäviin luetteloihin lisättäväksi myös 
luettelo varauksista. 

31 §. Säännöksessä oleva tilikirja -sana esite
tään korvattavaksi kirjanpitokirja -sanalla kuten 
28 §:ssä. 

34 §. Pykälän 3 momentissa säädetään kirjan
pitolautakunnan jäsenten kelpoisuusehdoista. 
Kirjanpitolautakunnan jäsenten tulee olla kirjan
pitoon hyvin perehtyneitä. Kahdelta jäseneltä ja 
heidän varamiehiltään vaaditaan lisäksi "tuoma
rinvirkaan oikeuttava tutkinto". Viimeksi mai-

nittu vaatimus on osoittautunut jossain maarin 
joustamattomaksi monipuolisesti kirjanpidon asi
antuntemusta ja kokemusta edustavan lautakun
nan kokoamisessa. Tämän vuoksi vaatimusta eh
dotetaan lievennettäväksi siten, että ainoastaan 
yhdeltä jäseneltä ja hänen varamieheltään vaadit
taisiin oikeustieteen kandidaatin tutkinto. 

2. Tarkemmat säännökset 

Samanaikaisesti kirjanpitolain muuttamista 
koskevan lain voimaantulon kanssa on tarkoitus 
saattaa voimaan myös kirjanpitoasetuksen {783 1 
73) 4 §:n muutos. Kirjanpitoasetuksen 4 §:n 1 
momentissa on annettu kirjanpitolain 30 §:n 1 
momentissa tarkoitetut säännökset ammatinhar
joittajan tuloslaskelman laatimisessa käytettävästä 
kaavasta. Tuloslaskelmakaavaa olisi muutettava 
sen vuoksi, että kirjanpitolain 30 §:n 1 moment
tia täydennettäisiin ammatinharjoittajan varaus
ten tekemistä koskevalla säännöksellä. Tuloslas
kelmakaavaan lisättäisiin Tuotot-pääryhmän vii
meiseksi eräksi varausten vähennys sekä Kulut
pääryhmään kirjanpitoasetuksen 1 §:ssä annettu 
tuloslaskelmakaava huomioon ottaen poistojen ja 
korkojen väliin omaksi eräkseen varausten lisäys. 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan heti 
sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

Tarvittavat asetuksenmuutokset olisi saatettava 
voimaan yhtä aikaa lain voimaantulon kanssa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kirjanpitolain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun kirjanpitolain 
(655/73) 28, 30 ja 31 §sekä 34 §:n 3 momentti, näistä 34 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 24 
päivänä heinäkuuta 1981 annetussa laissa ( 542 1 81), näin kuuluviksi: 

28 § 
Ammatinharjoittajan liiketapahtumat kirja

taan sidottuun kirjaan tai, jos kirjanpito pidetään 
koneellisesti tai muutoin siten, ettei sidottua 
kirjaa voida käyttää, välittömästi tilinpäätöksen 
jälkeen sidottavaan kirjanpitokirjaan. Kirjan sivut 
tai aukeamat on numeroitava. 

30 § 
Ammatinharjoittajan tilinpäätöksessä merki

tään tuloslaskelmaan tilikauden aikana saadut 
tulot samoin kuin tavaroiden ja palvelusten oma 
käyttö tuotoiksi. Tuotoista vähennetään riittäväs
ti eriteltyinä maksetut menot, korot, poistot ja 
verot huomioon ottaen kuitenkin, mitä vaihto
omaisuuden ja käyttöomaisuuden hankintame
nojen samoin kuin muiden pitkävaikutteisten 
menojen jaksottamisesta 16 §:ssä on säädetty. 
Vastaisia menoja tai menetyksiä varten saadaan 
tehdä varaus. Säännökset tuloslaskelman laatimi
sessa käytettävästä kaavasta annetaan asetuksella. 

Ammatinharjoittajan ei tarvitse laatia tasetta, 
mutta hänen on liitettävä tilinpäätökseensä eri-

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 1984 

tellyt luettelot tilikauden päättyessä olleesta am
mattia varten hankitusta vaihto- ja käyttöomai
suudesta sekä poistamatta olevista muista pitkä
vaikutteisista menoista samoin kuin ammatista 
johtuneista saamisista ja veloista sekä varauksista. 

31 § 
Ammatinharjoittajan kirjanpitokirjat ja tosit

teet on järjestettyinä säilytettävä tässä maassa 
vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jon
ka aikana tilikausi on päättynyt. 

34 § 

Kirjanpitolautakunnan jäsenten tulee olla kir
janpitoon hyvin perehtyneitä. Yhdeltä jäseneltä 
ja hänen varamieheltään vaaditaan lisäksi oikeus
tieteen kandidaatin tutkinto. 

Tämä laki tulee vo1maan päivänä 
kuuta 19 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Kauppa- ja teollisuusministeri Seppo Lindblom 
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Lzite 1 

Laki 
kirjanpitolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun kirjanpitolain 
(655/73) 28, 30 ja 31 §sekä 34 §:n 3 momentti, näistä 34 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 24 
päivänä heinäkuuta 1981 annetussa laissa (542/81), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

28 § 
Ammatinharjoittajan liiketapahtumat kirja

taan sidottuun kirjaan tai jos kirjanpito pidetään 
koneellisesti tai muutoin siten, ettei sidottua 
kirjaa voida käyttää, välittömästi tilinpäätöksen 
jälkeen sidottavaan tilikirjaan. Kirjan sivut tai 
aukeamat on numeroitava. 

30 § 
Ammatinharjoittajan tilinpäätöksessä merki

tään tuloslaskelmaan tilikauden aikana saadut 
tulot samoin kuin tavaroiden ja palvelusten oma 
käyttö tuotoiksi. Tuotoista vähennetään riittäväs
ti eriteltyinä maksetut menot, korot, poistot ja 
verot huomioon ottaen kuitenkin, mitkä vaihto
omaisuuden ja käyttöomaisuuden hankintame
nojen samoin kuin muiden pitkävaikutteisten 
menojen jaksottamisesta 16 §:ssä on säädetty. 
Määräykset tuloslaskelman laatimisessa käytettä
västä kaavasta annetaan asetuksella. 

Ammatinharjoittajan ei tarvitse laatia tasetta, 
mutta hänen on liitettävä tilinpäätökseensä eri
tellyt luettelot tilikauden päättyessä olleesta am
mattia varten hankitusta vaihto- ja käyttöomai
suudesta sekä poistamatta olevista muista pitkä
vaikutteisista menoista samoin kuin ammatista 
johtuneista saamisista ja veloista. 

31 § 
Ammatinharjoittajan tilikirjat ja tositteet on 

säilytettävä tässä maassa järjestettyinä vähintään 6 
vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana 
tilikausi on päättynyt. 

Ehdotus 

28 § 
Ammatinharjoittajan liiketapahtumat kirja

taan sidottuun kirjaan tai, jos kirjanpito pidetään 
koneellisesti tai muutoin siten, ettei sidottua 
kirjaa voida käyttää, välittömästi tilinpäätöksen 
jälkeen sidottavaan kirjanpitokirjaan. Kirjan sivut 
tai aukeamat on numeroitava. 

30 § 
Ammatinharjoittajan tilinpäätöksessä merki

tään tuloslaskelmaan tilikauden aikana saadut 
tulot samoin kuin tavaroiden ja palvelusten oma 
käyttö tuotoiksi. Tuotoista vähennetään riittäväs
ti eriteltyinä maksetut menot, korot, poistot ja 
verot huomioon ottaen kuitenkin, mitä vaihto
omaisuuden ja käyttöomaisuuden hankintame
nojen samoin kuin muiden pitkävaikutteisten 
menojen jaksottamisesta 16 §:ssä on säädetty. 
Vastaisia menoja tai menetyksiä varten saadaan 
tehdä varaus. Säännökset tuloslaskelman laatimi
sessa käytettävästä kaavasta annetaan asetuksella. 

Ammatinharjoittajan ei tarvitse laatia tasetta, 
mutta hänen on liitettävä tilinpäätökseensä eri
tellyt luettelot tilikauden päättyessä olleesta am
mattia varten hankitusta vaihto- ja käyttöomai
suudesta sekä poistamatta olevista muista pitkä
vaikutteisista menoista samoin kuin ammatista 
johtuneista saamisista ja veloista sekä varauksista. 

31 § 
Ammatinharjoittajan kirjanpitokirjat ja tosit

teet on järjestettyinä säilytettävä tässä maassa 
vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jon
ka aikana tilikausi on päättynyt. 
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Voimassa oleva laki 

34 § 

Kirjanpitolautakunnan jäsenten tulee olla kir
janpitoon hyvin perehtyneitä. Kahdelta jäseneltä 
ja heidän varamiehiltään vaaditaan lisäksi tuoma
rinvirkaan oikeuttava tutkinto. 

Ehdotus 

34 § 

Kirjanpitolautakunnan jäsenten tulee olla kir
janpitoon hyvin perehtyneitä. Yhdeltä jäseneltä 
ja hänen varamieheltään vaaditaan lisäksi oikeus
tieteen kandidaatin tutkinto. 

Tämä laki tulee vozmaan päivänä 
kuuta 19 
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Liite 2 

Asetus 
kirjanpitoasetuksen 4 §:n muuttamisesta 

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan 19 päivänä lokakuuta 1979 annetun 
kirjanpitoasetuksen (783/73) 4 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

4 § 
Ammatinharjoittajan tuloslaskelma laaditaan 

seuraavan kaavan mukaan: 

Tuotot: 

TULOSLASKELMA 

01.01.19-31.12.19 

Tuotot ammatista .............. . 
Muut tuotot .................... . 
Oma käyttö .................... . 
Varausten vähennys ............ . 

Kulut: 
Tavarat, aineet ja tarvikkeet 

Tilikauden alussa ............ . 
Ostot tilikauden aikana . . . . . . . + 

Tilikauden lopussa . . . . . . . . . . . . - ....... - ...... . 
Palkat .......................... . 
Vuokrat ........................ . 
Muut kulut .................... . 
Poistot ......................... . 
Varausten lisäys ................ . 
Korot .......................... . 
Välittömät verot ................ . 

Tilikauden voitto (tappio) ......... . 

Tämä asetus tulee v01maan 
kuuta 19 

päivänä 




