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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on saattaa kirjanpi
tolainsäädännön kirjanpitojen hoitamiselle 
asettamat vaatimukset vastaamaan tapahtunut
ta tietotekniikan kehitystä. Tähän pyritään sel
keyttämällä kirjanpitolain rakennetta ja tarkis
tamaila sen käsitteistöä. Lisäksi esityksessä 
ehdotetaan, että mikrokuvausmenetelmän hy-

väksikäyttöä tositeaineiston säilyttämisessä hel
potettaisiin. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti, 
kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Ennen lain 
voimaantuloa alkaneelta tilikaudelta pidettä
vään kirjanpitoon saataisiin soveltaa aikaisem
paa lainsäädäntöä. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

Kirjanpitolaki nykyisessä muodossaan antaa 
mahdollisuuden käyttää tietotekniikkaa hyväk
si täysimääräisesti kirjanpidon laatimisessa ja 
säilyttämisessä. Samalla se kuitenkin pakottaa 
järjestämään tietotekniikan käytön siten, että 
kirjanpidon tarkastus on mahdollista koko kir
janpitolain vaatiman arkistointiajan. Vaikeim
min hallittavien tekniikoiden käyttö on lisäksi 
säädetty luvanvaraiseksi. 

Tietotekniikka on viime vuosina kehittynyt 
erittäin voimakkaasti. Samalla sen hinta-suori
tussuhde on ratkaisevasti laskenut. Tämän seu
rauksena tietotekniikan käyttö kirjanpitojen 
hoitamisessa on lisääntynyt nopeasti. Myös 
kirjanpitojen hoidon automaatioaste on samal
la noussut merkittävästi. Näin entistä useam
mat henkilöt ovat joutuneet niin suunnittele
maan kuin käyttämään tietotekniikkaa kirjan
pitovelvollisuuden täyttämiseen liittyen. Suun
nittelutyössä on tarpeen käyttää tietotekniikan 
asiantuntijoita, joilla ei kuitenkaan aina ole 
hyvää kirjanpidon periaatteiden eikä kirjanpi-
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tolainsäädännön tuntemusta. Kirjanpitolain ja 
-asetuksen säännösten sekä kauppa- ja teolli
suusministeriön antamien ohjeiden noudatta
misessa onkin toisinaan esiintynyt puutteita, 
kun kirjanpitojärjestelmien suunnittelun lähtö
kohdaksi on asetettu mieluummin tietoteknii
kan antamat mahdollisuudet kuin lainsäädän
nön asettamat vaatimukset. Tämän johdosta 
kirjanpitolainsäädännön sisällön tulisi olla 
mahdollisimman selkeä ja ajan tasalla. 

Kirjanpitolain mukaan mikrokuvausmenetel
män hyväksikäyttö kirjanpitoaineiston säilyttä
misessä on säädetty kirjanpitolautakunnan lu
van varaiseksi. Mikrokuvaustekniikat ovat vii
me aikoina kehittyneet entistä luotettavammik
si ja kustannuksiltaan edullisemmiksi. Tähän 
nähden mikrokuvauksen soveltaminen kirjan
pitoaineiston arkistoimiseen ainoastaan kirjan
pitolautakunnan luvalla on käytännössä koettu 
tarpeettoman rajoittavaksi erityisesti tositeai
neiston osalta, joka muodostaa yleensä valta
osan kirjanpitoaineistosta. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä 
olevassa kirjanpitolautakunnassa on edellä 
mainituista syistä valmisteltu ehdotus voimassa 
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olevaan kirjanpitolakiin tekniikan kehityksen 
johdosta tarvittaviksi muutoksiksi. Ehdotusta 
valmisteltaessa on pidetty silmällä myös vas
taavia ulkomaisia, kuten muiden pohjoismai
den, säännöksiä. Tehtyjen selvitysten mukaan 
tietotekniikan käyttö on eri maissa järjestetty 
lakiteknisesti vaihtelevilla tavoilla, mutta kui
tenkin sisällöltään hyvin yhtenäisesti. Tietotek
niikan käyttö sallitaan yleisesti kirjanpitojen 
hoitamisessa, mutta käyttöä saatetaan varmis
taa lupamenettelyin sekä samantapaisin tarkas
tettavuuden varmistavin lisävaatimuksin kuin 
Suomessakin. 

Esitysluonnoksesta on hankittu lausunnot 
keskusrikospoliisilta, valtiovarainministeriöltä, 
verohallitukselta, Keskuskauppakamarilta, 
Teollisuuden Keskusliitolta, Suomen Pankki
yhdistykseltä, Suomen Vakuutusyhtiöiden Kes
kusliitolta, KHT-yhdistys ry:ltä, Tilintarkasta
jayhdistys HTM ry:ltä ja Kirjanpitotoimistojen 
Liitto ry:ltä. Lausunnonantajat ovat pääosin 
puoltaneet ehdotettuja muutoksia. Lausun
noissa ehdotettiin esitykseen joitakin muutok
sia ja täsmennyksiä. Keskusrikospoliisi katsoi 
rikostutkinnan kannalta epätyydyttäväksi, jos 
tositeaineistotiedot arkistoidaan alkuperäisten 
paperille kirjoitettujen tositteiden sijasta suu
ressa määrin yksinomaan esimerkiksi mikroku
vausmenetelmällä. Esitysehdotuksessa on py
ritty ottamaan mahdollisuuksien mukaan huo
mioon annetuissa lausunnoissa esitetyt huo
mautukset. 

2. Ehdotetut muutokset 

8 §. Pykälän 5 momentin luettelo koneellisis
ta tietovälineistä ehdotetaan poistettavaksi, 
koska tietotekniikassa on tapahtunut ja on 
edelleen odotettavissa merkittävää kehitystä. 
Momentin toinen lause ehdotetaan poistetta
vaksi sen johdosta, että koneellisten menetel
mien rinnakkaiskäytön kielto on keskitetty uu
teen 8 a §:ään. 

8 a §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 
8 a §, minkä tarkoituksena on lakiteknisesti 
koota koneellisten menetelmien niin sanottua 
rinnakkaiskäyttöä kirjanpidossa koskevat kiel
lot tositetietojen osalta kirjanpitolain 8 §:n 5 
momentista sekä kirjanpitomerkintöjen osalta 
kirjanpitolain 24 §:n 2 ja 3 momentista yhteen 
lainkohtaan. Tämä kielto, joka merkitsee sitä, 
että kirjanpidon kirjausketjussa tulee aina joko 
tositeaineiston tai kirjanpitokirjojen olla selvä-

kielisessä kirjallisessa muodossa, on edelleen 
tarpeellinen. Sen tarkoituksena on erityisesti 
varmistaa kirjanpitoaineiston säilyminen. Riski 
konekielisten tiedostojen häviämisestä on viime 
vuosina yleistynyt mini- ja mikrotietokoneiden 
hyväksikäytön lisäännyttyä myös pienissä yri
tyksissä. Vaatimus, etteivät tositetiedot ja kir
janpitomerkinnät saa olla samanaikaisesti ai
noastaan laitteiden avulla luettavassa muodos
sa, on omiaan helpottamaan myös kirjanpidon 
tarkastajien työtä, koska he eivät joudu tällöin 
tarkastusta suorittaessaan seuraamaan kirjan
pidon kulkua samanaikaisesti kahdelta näyttö
päätteeltä, mikrofilmien luku- tai muulta vas
taavalta laitteelta. 

Rinnakkaiskäytön kiellon keskittäminen yh
teen pykälään merkitsee samalla myös mikro
kuvauksen tulostuksen nimenomaista säätämis
tä kiellon piiriin. Toisaalta kirjanpitolautakun
ta on kirjanpitoaineiston mikrokuvauslupia 
myöntäessään tähänkin saakka noudattanut tä
tä rinnakkaiskäytön kiellon periaatetta. Keskit
tämällä kielto kirjanpitolain yhteen kohtaan 
saadaan se entistä helpommin huomatuksi ja 
ymmärrety ksi. 

24 §. Pykälän 2 ja 3 momenttiin ehdotetaan 
tehtäväksi vastaavat muutokset kuin 8 §:n 5 
momenttiin. 

25 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 
momentti, jonka mukaan tositteiden ja muun 
niihin liittyvän kirjanpitoaineiston säilyttämi
sestä mikrokuvausmenetelmää hyväksikäyttäen 
määräisi kauppa- ja teollisuusministeriö. 

Mikrokuvaustekniikat ovat kehittyneet sekä 
luotettavuudeltaan että kustannuksiltaan sellai
siksi, että mikrokuvaustekniikan hyväksikäyttö 
kirjanpitoaineiston säilyttämiseksi voimassa 
olevan lain mukaisesti ainoastaan kirjanpito
lautakunnan luvalla on koettu tarpeettoman 
rajoittavaksi. 

Jotta kirjanpitoaineiston säilyttäminen pie
nennettynä olisi mielekästä, kirjanpitovelvolli
sen on saatava siitä olennaista hyötyä verrattu
na aineiston säilyttämiseen alkuperäisessä 
muodossa. Taloudellista hyötyä arvioitaessa on 
otettava huomioon myös se, että pienennettyä 
aineistoa saatetaan joutua myöhemmissä tar
kastuksissa saattamaan takaisin selväkieliseen 
kirjalliseen muotoon. Toisaalta mahdollisten 
talousrikosten tutkinnan kannalta on alkupe
räinen kirjallisessa muodossa oleva asiakirja 
kaiken tutkinnan lähtökohta, joten tositeai
neistotietoja ei tulisi voida tästäkään syystä 
rajoituksetta arkistoida pienennettynä. Kirjan-
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pitovelvollisten, joiden on toiminnassaan to
dettu syyllistyneen talousrikoksiin, tositeaineis
ton määrä on kuitenkin ollut useimmiten mel
ko suppea. 

Kuten edellä on esitetty, tositeaineiston pie
nennys ei ole yleensä perusteltavissa, mikäli 
tilikausittain kertyvän aineiston määrä on vä
häinen. Tämän vuoksi momentin nojalla an
nettavassa kirjanpitoaineiston pienennystä kos
kevassa kauppa- ja teollisuusministeriön pää
töksessä on tarkoitus määrätä, että oikeus 
tositeaineiston pienennykseen ilman kirjanpito
lautakunnan lupaa on vain kirjanpitovelvolli
silla, joiden tositeaineiston määrä on enemmän 
kuin 10 000 tositetta vuodessa. 

Sen sijaan muun kirjanpitoaineiston, kuten 
kirjanpitokirjojen, osalta lupamenettely ehdo
tetaan säilytettäväksi nykyisessä muodossa. 
Uuteen 3 momenttiin on otettu erikseen mai
ninta myös optiselle tietovälineelle siirtämises
tä. Optinen tallennus on uusi, vasta leviämässä 
oleva menetelmä, jolla teksti voidaan tallentaa 
kuvana esimerkiksi levylle sekä saada myöhem
min päätteellä näkyviin kuvana tai palautettu
na selväkieliseen kirjalliseen muotoon. 

Edelleen 25 §:ään lisättäväksi ehdotettuun 
uuteen 4 momenttiin on siirretty kirjanpitolain 
35 §:n 2 momentin säännökset kirj<mpitoai
neiston mikrokuvauksen lupamenettelystä lu
kuun ottamatta tositteiden ja muuhun niihin 
liittyvän kirjanpitoaineiston mikrokuvausta, 
jota koskevat säännökset on ehdotettu otetta
vaksi edelliseen 3 momenttiin. 

35 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi sen johdosta, että mikrokuvausta 
koskevat säännökset on siirretty 25 §:n 3 ja 4 
momenttiin, sekä sen johdosta, että kirjanpito
lautakunta voi edelleen erityisistä syistä myön
tää poikkeuksia myös 25 §:n 1 ja 2 momentin 
säännöksistä. 

Pykälän 2 momentti ehdotetaan kumotta
vaksi 25 §:ään ja pykälän 1 momenttiin ehdo
tettujen muutosten johdosta. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esitykseen sisältyvästä lakiehdotuksesta ei 
aiheudu viranomaisten toimivaltaa, organisaa
tiota ja menettelykäytäntöä koskevia vaikutuk
sia. 

Esityksellä ei ole myöskään mainittavia ta
loudellisia vaikutuksia. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Samanaikaisesti kirjanpitolain muuttamista 
koskevan lain voimaantulon kanssa on tarkoi
tus kirjanpitolautakunnan ehdotuksen mukai
sesti saattaa voimaan myös kirjanpitoasetuksen 
11 §:n 2 momentin muutos. Sen nykyinen sa
namuoto koneellisen kirjanpidon menetelmä
kuvauksen sisällöstä on muun muassa kirjanpi
tojen automatisoinnin myötä osoittautunut 
liian suppeaksi. 

Ehdotetun säännöksen mukaan koneellisen 
kirjanpidon menetelmäkuvaus on tietojärjestel
män yleiskuvauksen lisäksi selostus kirjausten 
suorittamistavasta, kirjausketjusta, syöttö- ja 
tulostusaineistosta, kirjanpidon oikeellisuutta 
ja täydellisyyttä varmentavista tarkistuksista ja 
täsmäytyksistä sekä tietovarastoista ja kirjan
pitoaineiston säilyttämisestä. 

Kirjanpitolain muutosten voimaantulon yh
teydessä kirjanpitolautakunnan tarkoituksena 
on antaa lisäksi laaja yleisohje koneellisesta 
kirjanpidosta, uudet yleisohjeet mikrokuvaus
ja mikrotulostuslupaa hakeville kirjanpitovel
vollisille sekä uudet koneellisten tietovälineiden 
käytön ohjeet. Edelleen kauppa- ja teollisuus
ministeriön tarkoituksena on antaa kirjanpito
lain 8 §:n 1 momentin ja 24 §:n 2 momentin 
nojalla tarkistettu päätös kirjanpitolaissa tar
koitetusta mikrotulostuksesta samoin kuin sää
dettäväksi ehdotetun kirjanpitolain 25 §:n 3 
momentin nojalla päätös kirjanpitolaissa tar
koitetusta kirjanpitoaineiston pienennyksestä. 

5. Voimaantulo 

Muutokset ehdotetaan tuleviksi voimaan heti 
kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 

Koneellisten menetelmien rinnakkaiskäytön 
kielto kirjanpidossa merkitsee muodollisesti 
kirjanpitolain nykyisten kirjanpitoaineiston 
säilyttämistä koskevien vaatimusten tiukenta
mista. Tästä syystä ehdotetaan, että ennen 
muutosten voimaantuloa alkaneelta tilikaudel
ta pidettävään kirjanpitoon saadaan soveltaa 
aikaisempaa lainsäädäntöä. 

Tarvittavat alemmanasteiset säädökset olisi 
saatettava voimaan samasta ajankohdasta kuin 
laki. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 



4 1989 vp. - HE n:o 190 

Laki 
kirjanpitolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun kirjanpitolain (655173) 35 §:n 2 momentti, 

sellaisena kuin se on 17 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (644178), 
muutetaan 8 §:n 5 momentti, 24 §:n 2 ja 3 momentti sekä 35 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne 

ovat mainitussa 17 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa, sekä 
lisätään lakiin uusi 8 a § ja 25 § :ään, sellaisena kuin se on mainitussa 17 päivänä elokuuta 1978 

annetussa laissa, uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti: 

8 § 

Kirjanpitolautakunta voi määräajaksi myön
tää kirjanpitovelvolliselle luvan siihen, että kir
jaukset perustuvat koneellisilla tietovälineillä 
oleviin tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen 
muotoon saatettaviin tositetietoihin. 

8 a § 
Kirjanpitovelvollinen ei saa säilyttää sekä 

tositetietoja että niiden perusteella tehtyjä kir
janpitomerkintöjä samanaikaisesti yksinomaan 
muussa kuin selväkielisessä kirjallisessa muo
dossa. 

24 § 

Peruskirjanpitoon ja pääkirjanpitoon tehtä
vät kirjanpitomerkinnät voidaan, sen mukaan 
kuin kauppa- ja teollisuusministeriö määrää, 
tehdä mikrotulostuksena filmille tai muulla 
suurennuslaitteen avulla luettavalla ja tarvitta
essa selväkieliseen kirjalliseen muotoon saatet
tavalla tavalla. 

Kirjanpitolautakunta voi määräajaksi myön
tää kirjanpitovelvolliselle luvan tehdä merkin
nät peruskirjanpitoon ja pääkirjanpidon eritte
lyt koneellisille tietovälineille, joiden sisältämät 
tiedot tarvittaessa ovat saatettavissa selväkieli
seen kirjalliseen muotoon. 

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1989 

25 § 

Tositteet ja liiketapahtumia koskeva kirjeen
vaihto sekä muu kuin 1 momentissa mainittu 
kirjanpitoaineisto voidaan, sen mukaan kuin 
kauppa- ja teollisuusministeriö määrää, säilyt
tää mikrofilmille kuvattuna, optiselle tietoväli
neelle siirrettynä tai muulla vastaavalla tarvit
taessa selväkieliseen kirjalliseen muotoon saa
tettavalla tavalla. 

Kirjanpitolautakunta voi määräajaksi myön
tää kirjanpitovelvolliselle luvan säilyttää 1 mo
mentissa mainitun kirjanpitoaineiston tasekir
jaa, tilipuitteita ja kirjaussuunnitelmaa sekä 
koneellisen kirjanpidon menetelmäkuvausta lu
kuun ottamatta mikrofilmille kuvattuna, opti
selle tietovälineelle siirrettynä tai muulla vas
taavalla tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen 
muotoon saatettavalla tavalla. 

35 § 
Kirjanpitolautakunta voi erityisistä syistä 

määräajaksi myöntää yksittäistapauksissa tai 
toimiaJoittain poikkeuksia 9 §:n 2 momentin, 
19, 20 ja 21 §:n, 25 §:n 1 ja 2 momentin sekä 
29 ja 30 §:n säännöksistä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneelta 
tilikaudelta pidettävään kirjanpitoon saadaan 
soveltaa aikaisempaa lainsäädäntöä. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suominen 
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Liite 

Laki 
kirjanpitolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun kirjanpitolain (655/73) 35 §:n 2 momentti, 

sellaisena kuin se on 17 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (644/78), 
muutetaan 8 §:n 5 momentti, 24 §:n 2 ja 3 momentti sekä 35 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne 

ovat mainitussa 17 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa, sekä 
lisätään lakiin uusi 8 a §ja 25 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 17 päivänä elokuuta 1978 

annetussa laissa, uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

8 § 

Kirjanpitolautakunta voi määräajaksi myön
tää kirjanpitovelvolliselle luvan siihen, että kir
jaukset perustuvat reikäkorteilla, magneetti
nauhoilla tai niihin verrattavilla koneellisilla 
tietovälineillä oleviin tarvittaessa selväkieliseen 
kirjalliseen muotoon saatettaviin tositetietoi
hin. Lupaa ei saa myöntää, jos hakijolla on 
samaa tilikautta koskeva 24 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu lupa. 

24 § 

Peruskirjanpitoon ja pääkirjanpitoon tehtä
vät kirjanpitomerkinnät voidaan, sen mukaan 
kuin kauppa- ja teollisuusministeriö määrää, 
tehdä mikrotulostuksena filmille tai muulla 
suurennuslaitteen avulla luettavalla ja tarvitta
essa selväkieliseen kirjalliseen muotoon saatet
tavalla tavalla, ei kuitenkaan, jos kysymykses
sä olevia kirjanpitomerkintöjä todentavat tosit
teet on laadittu tai laaditaan tällaisella menetel
mällä tai jos kirjaukset perustuvat 8 §:n 5 
momentissa tarkoitettuihin tositetietoihin. 

Kirjanpitolautakunta voi määräajaksi myön
tää kirjanpitovelvolliselle luvan tehdä merkin
nät peruskirjanpitoon ja pääkirjanpidon eritte
lyt reikäkorteille, magneettinauhoille tai niihin 
verrattaville koneellisille tietovälineille, joiden 
sisältämät tiedot tarvittaessa ovat saatettavissa 
selväkieliseen kirjalliseen muotoon. Lupa voi-

Ehdotus 

8 § 

Kirjanpitolautakunta voi määräajaksi myön
tää kirjanpitovelvolliselle luvan siihen, että kir
jaukset perustuvat koneellisilla tietovälineillä 
oleviin tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen 
muotoon saatettaviin tositetietoihin. 

8a§ 
Kirjanpitovelvollinen ei saa säilyttää sekä 

tositetietoja että niiden perusteella tehtyjä kir
janpitomerkintöjä samanaikaisesti yksinomaan 
muussa kuin selväkielisessä kirjallisessa rrzuo
dossa. 

24 § 

Peruskirjanpitoon ja pääkirjanpitoon tehtä
vät kirjanpitomerkinnät voidaan, sen mukaan 
kuin kauppa- ja teollisuusministeriö määrää, 
tehdä mikrotulostuksena filmille tai muulla 
suurennuslaitteen avulla luettavalla ja tarvitta
essa selväkieliseen kirjalliseen muotoon saatet
tavalla tavalla. 

Kirjanpitolautakunta voi määräajaksi myön
tää kirjanpitovelvolliselle luvan tehdä merkin
nät peruskirjanpitoon ja pääkirjanpidon eritte
lyt koneellisille tietovälineille, joiden sisältämät 
tiedot tarvittaessa ovat saatettavissa selväkieli
seen kirjalliseen muotoon. 
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Voimassa oleva laki 

daan myöntää vain edellyttäen, että hakija ei 
käytä kysymyksessä olevia kirjanpitomerkintö
jä todentavien tositteiden laatimisessa 8 § :n 1 
momentissa tarkoitettua mikrotulostusta tai 
siihen verrattavaa muuta menetelmää. Lupaa 
ei saa myöntää, jos hakijalla on samaa tilikaut
ta koskeva 8 § :n 5 momentissa tarkoitettu 
lupa. 

25 § 

' 35 § 
Kirjanpitolautakunta voi erityisistä syistä 

määräajaksi myöntää yksittäistapauksissa tai 
toimialoiHain poikkeuksia 9 §:n 2 momentin, 
19, 20, 21, 29 ja 30 §:n säännöksistä. 

Kirjanpitolautakunta voi määrääjaksi myön
tää kirjanpitovelvolliselle luvan säilyttää 
25 §:ssä mainitun kirjanpitoaineiston tasekir
jaa, tilipuitteita ja kirjaussuunnitelmaa sekä 
koneellisen kirjanpidon menetelmäkuvausta lu
kuun ottamatta mikrojilmille kuvattuna tai 
muulla vastaavalla tarvittaessa selväkieliseen 
kirjalliseen muotoon saatettavalla tavalla. 

Ehdotus 

25 § 

Tositteet ja liiketapahtumia koskeva kirjeen
vaihto sekä muu kuin 1 momentissa mainittu 
kirjanpitoaineisto voidaan, sen mukaan kuin 
kauppa- ja teollisuusministeriö määrää, säilyt
tää mikrojilmille kuvattuna, optiselle tietoväli
neelle siirrettynä tai muulla vastaavalla tarvit
taessa selväkieliseen kirjalliseen muotoon saa
tettavalla tavalla. 

Kirjanpitolautakunta voi määräajaksi myön
tää kirjanpitovelvolliselle luvan säilyttää 1 mo
mentissa mainitun kirjanpitoaineiston tasekir
jaa, tilipuitteita ja kirjaussuunnitelmaa sekä 
koneellisen kirjanpidon menetelmäkuvausta lu
kuun ottamatta mikrojilmille kuvattuna, opti
selle tietovälineelle siirrettynä tai muulla vas
taavalla tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen 
muotoon saateltavalla tavalla. 

35 § 
Kirjanpitolautakunta voi erityisistä syistä 

määräajaksi myöntää yksittäistapauksissa tai 
toimialoiHain poikkeuksia 9 §:n 2 momentin, 
19, 20 ja 21 §:n, 25 § :n 1 ja 2 momentin sekä 
29 ja 30 §:n säännöksistä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneella 
tilikaudelta pidettävään kirjanpilaan saadaan 
soveltaa aikaisempaa lainsäädäntöä. 


