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muunnettiin Suomen markaksi. kirjanpidon teh�
tävänä oli palvella ennen kaikkea järjestystä

kirjanpito Suomessa on kehittynyt kauppiaiden

kauppaliikkeessä. Asioiden muistiin kirjoittami�

omaisuuden seurannasta monien vaiheiden

nen oli tarpeellista sen vuoksi, etteivät kaikki

kautta nykyiseksi kansainväliseksi kirjanpidoksi.

liiketapahtumat tapahtuneet käteiskauppana,

ensimmäinen suomenkielinen kirjanpidon op�

puhtaalla rahalla, vaan luottokauppa oli yleistä.

pikirja, August Liliuksen Käytännöllinen opastus

jos saamisia ja velkoja ei olisi merkitty muistiin,

Yksinkertaisessa kirjanpi�ossa varsinkin Teh�as�

niin ei olisi ollut mahdollista selvittää omaisuu�

telijoille ja Ammattilaisille, julkaistiin vuonna

den määrää, mikä Liliuksen mukaan oli jokai�

1862. maakauppa oli vapautettu vuonna 1859,

selle ihmiselle tarpeellista. kirjanpidon ensisi�

ja kauppiaalta edellytettiin kirjanpitotaitoa, että

jaisena tarkoituksena oli selvittää omaisuus ja

hän saattoi saada kauppapuotiluvan. herra kir�

omaisuuden muutokset.

jakauppias L.W. Lilja pyysi August Liliusta kir�

Liliuksen aikaan kirjanpidolla ei vielä ol�

joittamaan lyhyen opastuksen kirjanpidosta.

lut huomattavaa yhteiskunnallista merkitystä

herrojen välille syntyi keskustelu, jonka tulok�

vaan omistajan tarpeet ja odotukset ratkaisivat,

sena August Lilius kirjoitti oppikirjan myös suo�

mitä tapahtumia kirjanpitoon merkittiin ja miten

meksi.

tilinpäätösraportit laadittiin. Liliuksen kirjanpi�

Liliuksen kirjanpitokirjan tarkoituksena

don olennainen piirre oli se, että omistaja ja

oli auttaa kauppiasta pysymään selvillä saami�

yritys muodostivat kokonaisuuden. omistaja oli

sistaan ja veloistaan sekä omaisuuden määrästä

yhtä yrityksensä kanssa, ja kaikki mikä tapahtui

ja muutoksista. rahayksikkönä Liliuksen kirjan�

yrityksessä, koitui suoraan omistajan hyödyksi

pitokirjan esimerkeissä oli vielä rupla, joka

tai vahingoksi. Vaikka kirjanpidolla oli todistus�
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voimaa konkurssioikeudenkäynneissä, oli kir�

kevat yhteneväiset tuloslaskelma� ja tase�

janpito ennen kaikkea omistajan kirjanpitoa.

kaavat.

2. kirjanpitolainsäädäntö

seuraavan kerran. uuden kirjanpitolain tarvetta

Vuonna 1973 kirjanpitolaki uudistettiin

1800�luvulla viittauksia kirjanpitovelvollisuu�

perusteltiin sillä, että rahoitusmarkkinat eivät

teen sisältyi rikoslakiin, konkurssisääntöön ja

toimineet tyydyttävästi. epäkohtina nähtiin pää�

osakeyhtiölakiin. Vuoden 1895 osakeyhtiölaissa

omien liikkumattomuus, yritysten oman pää�

säädettiin osakeyhtiöille kirjanpitovelvollisuus.

oman vähäisyys, puutteelliset mahdollisuudet

Sama velvollisuus oli säädetty osuuskunnille

osakesäästämiseen sekä yritysten velkaantunei�

osuustoimintalaissa. kirjanpito tuli pitää sellai�

suus. erityisen ongelmallisena nähtiin pääoma�

sena, kun yhtiön toiminnan laatu vaati. Lisäksi

markkinoiden toimimattomuus. Pääomamarkki�

oli olemassa määräyksiä pankkiyhtiöiden eli

noiden kehittymisen kannalta nähtiin tärkeänä

avointen ja kommandiittiyhtiöiden velvollisuu�

kirjanpitolainsäädännön uudistaminen. Tilin�

desta antaa säännöllisesti tietoja asemastaan, ja

päätösten tuli antaa riittävästi informaatiota yri�

nämä tiedot edellyttivät kirjanpidon pitämistä.

tyksestä kiinnostuneille sidosryhmille kuten to�

myös huutokaupanpitäjille oli määrätty kirjan�

sille yrityksille, työntekijöille, julkiselle vallalle,

pitovelvollisuus. rikoslain 39 §:n mukaan kon�

järjestöille ja tutkijoille. Tämän oletettiin lisää�

kurssivelallinen voitiin tuomita rangaistukseen,

vän kiinnostusta sijoittamiseen ja kehittävän

jos hän oli kirjoittanut kirjansa väärin, taikka sen

rahoitusmarkkinoita.

hävittänyt, sitä muutellut, sen kätkenyt tahi teh�

kirjanpitolakia laadittaessa pidettiin tär�

nyt mah�ottomaksi lukea tai ylipäänsä huoletto�

keänä, että ulkopuolinen tarkastelija oli perillä

masti toimittanut kirjanpitonsa.
ensimmäinen varsinainen kirjanpitolaki

niistä periaatteista, joita kirjanpidossa sovelle�
taan. Ilman kirjanpitoteoriaa ei pidetty mahdol�

annettiin helsingissä 14. päivänä helmikuuta

lisena varmistua lainsäädännön johdonmukai�

1925. kirjanpitovelvollinen oli lain mukaan jo�

suudesta. Lakiehdotuksen johtavaksi periaat�

kainen, jonka tuli käyttää toiminimeä sekä se,

teeksi omaksuttiin professori martti Saarion

joka harjoitti liikennettä aluksella, jonka päälli�

suoriteperusteinen, meno tulon kohdalle – teo�

köllä tuli olla suoritettu tutkinto. kirjanpidosta

rian mukainen tilinpäätös. Teoria oli esitelty jo

tuli selvitä varat ja velat sekä niiden muutokset,

vuonna 1945 Saarion väitöskirjassa Realisointi�

yksityiskäyttöön otto sekä yrityksen tulos. en�

periaate ja käyttöomaisuu�en poistot tuloslas�

simmäistä kirjanpitolakia täydennettiin vuonna

kennassa. Yritys nähtiin kokonaan uudella taval�

1928 lailla tilinpäätöksen julkisuudesta. Tilin�

la; yritystä ei ollut tarkoituksenmukaista näh�ä

päätös sisälsi omaisuustaseen sekä voitto� tai

lisääntyvänä omaisuusmassana, vaan työpaikko�

tappiotaseen. Toinen kirjanpitolaki säädettiin

ja luovana ja tuloja tavoittelevana organisaatio�

Suomessa pian sotien jälkeen vuonna 1945.

na. Yrityksen tulontuottamiskyky nousi keskei�

uuden lain myötä kirjanpidon merkitys koko

seksi näkökohdaksi. Samalla luovuttiin omista�

yhteiskuntaa ja talouselämää koskevana insti�

jakeskeisestä, omaisuuden laskentaan perustu�

tuutiona tuli selväksi ja vahvaksi. kirjanpidon

vasta kirjanpitokäytännöstä. Yritys oli dynaami�

käyttökelpoisuus ja julkisuus laajenivat, kun kir�

nen, se kiinnosti useita sidosryhmiä ja sillä oli

janpitolainsäädäntöön sisällytettiin kaikkia kos�

yhteiskunnallista ulottuvuutta ja merkitystä.
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3. kansainvälinen kirjanpito
Seuraavaa vaihetta Suomen kirjanpidon histo�
riassa leimaa 1980�luvulla alkanut kansainvä�

IAS/IFrS�standardien soveltaminen koskee sel�

listyminen. Suomalaista lainsäädäntöä lähdettiin

laisten yritysten konsernitilinpäätöksiä, joiden

luotsaamaan kohti euroopan unionissa omak�

arvopapereita on julkisen kaupankäynnin koh�

suttua kirjanpitokäytäntöä. Lainsäädäntöä uudis�

teena. muiden yritysten osalta lähtökohtana oli

tettiin vuosina 1992 ja 1997. Välttämätön syy

niin sanottu ei estettä, ei pakkoa �periaate, jon�

lainsäädännön muutokselle oli yhteisen euroop�

ka nojalla standardien pakollista käyttöä ei laa�

palaisen kirjanpitonormiston vaatimus, johon

jennettu, mutta toisaalta miltään kirjanpitovel�

Suomen tuli mukautua. Lainsäädännön pohjak�

vollisten ryhmältä ei kielletty standardien käyt�

si omaksuttiin 1990 – luvun uudistuksissa eu�

töä.

roopan yhteisön 4. ja 7. yhtiöoikeudellinen di�
maation tuli vastata kansainvälisten käyttäjien

4. kirjanpidon vaikuttajat
suomessa

tiedontarvetta. nämä vaatimukset ohjasivat suo�

jo ennen vuoden 1925 kirjanpitolakia oli alka�

malaista normistoa kohti kansainvälisiä kirjan�

nut kirjanpidon tieteenalan kehitys. Liiketalous�

pitokäytäntöjä.

tiedettä ja kirjanpitoa opetettiin yliopistossa

rektiivi. Suomalaisten yritysten tilinpäätösinfor�

kansainvälistyvä lainsäädäntö ei kuiten�

1900�luvun alusta saakka. helsingin kauppa�

kaan täysin syrjäyttänyt suomalaista kirjanpito�

korkeakoulu perustettiin vuonna 1911 ja vuon�

perinnettä. Pekka Pirinen (1996) on väitöskirjas�

na 1927 aloitti helsingin Svenska handelshög�

saan kuvannut lainsäädännön kehittymistä kol�

skolan. Samana vuonna perustettiin Turkuun

men vastakkainasettelun kautta; suomalainen

handelshögskolan vid Åbo Akademi. Ilmari ko�

traditio vastaan kansainvälistymisen paineet,

vero toimi kauppakorkeakoulun kirjanpidon,

hyvä kirjanpitotapa vastaan verotus sekä pienet

konttoritöiden ja kotimaisen kirjeenvaihdon

yritykset vastaan suuret yritykset. kansainvälisen

opettajana ja myöhemmin helsingin yliopiston

käytännön kannattajat pitivät meno�tulo�teoriaa

ﬁnanssiopin professorina. I.V. kaitila oli helsin�

riittämättömänä kuvaamaan kirjanpidon koko

gin kauppakorkeakoulun liikelaskentaopin pro�

monimutkaista aluetta. Suomalaisen tradition

fessori ja hän vaikutti varsin paljon suomalaisen

kannattajat puolestaan pitivät kansainvälistä kir�

kirjanpidon kehitykseen. martti Saario toimi las�

janpitotapaa ongelmallisena erityisesti siksi, että

kentatoimen professorina helsingin kauppakor�

siihen perustuen voidaan kirjanpitoon löytää

keakoulussa ja Turun kauppakorkeakoulussa.

samassa tilanteessa useita erilaisia ratkaisuja,

Turun kauppakorkeakoulun professori unto Vir�

jolloin kirjanpito muodostuu säännössidonnai�

tanen tuli tunnetuksi kirjanpidon moraalikysy�

seksi.

mysten tutkijana ja hyvän kirjanpitotavan edis�
Viimeinen kansainvälistymisen vaihe kir�
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sen tarkoituksena oli saattaa Suomessa voimaan
IAS �asetus ja fair value �direktiivi. Pakollisena

täjänä.

janpidon historiassa on IAS/IFrS �standardien

Laskentatoimen professorit olivat huomat�

sisällyttäminen osaksi suomalaista lainsäädän�

tavia vaikuttajia kirjanpitolakien taustalla vuo�

töä. hallituksen esitys vuodelta 2004 eduskun�

sina 1925, 1945 ja 1973. Akateeminen vaikutus

nalle laiksi kirjanpitolain muuttamiseksi sisälsi

oli vahva jo ensimmäisen kirjanpitolain synty�

useita muutosesityksiä kirjanpitolakiin. esityk�

miselle. myöhemmin vuoden 1945 kirjanpito�
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lain valmistelutyöt teki professori I.V. kaitila.

5. Lopuksi

Vuoden 1973 lainsäädäntö perustui professori

Suomen kirjanpidon historia on omaperäinen ja

martti Saarion teorialle. heidän jälkeensä myös

erikoinenkin. kirjanpidon kehitys nivoutuu Suo�

monet muut kirjanpitoteorian ja – käytännön

men historian käännekohtiin. kirjanpidon teo�

kehittäjät ovat tulleet akateemisesta maailmasta.

riat, muodot ja tekniikat ovat vaihdelleet vuosi�

Viime vuosikymmeninä näkyvimpiä kirjanpidon

kymmenten kuluessa, mutta tulevaisuus on

teorian ja käytännön kehittäjiä ovat olleet pro�

Suomessa aina koettu epävarmaksi ja uhkaavak�

fessori Pertti kettunen ja professori jarmo Lep�

sikin. kuten kaitila vuonna 1916 kirjoitti, tuli

piniemi. Akateeminen vaikutus hyvän kirjanpi�

omaisuus arvostaa mieluummin liian alhaiseen

totavan kehityksessä on Suomessa ollut erittäin

kuin liian korkeaan arvoon; olettaa mieluummin

vahva.

hintojen laskevan kuin nousevan; ottaa huomi�

Vahva vaikuttaja kirjanpidon kentällä on

oon mieluummin epäsuotuisat kuin suotuisat

ollut myös valtiovallan kontrolli. kirjanpidon

näkökoh�at; ottaa huomioon kaikki tappiomah�

käytäntö kirjoitettiin ensimmäiseen kirjanpito�

�ollisuu�et ja: jättää tulevaisuu�en hyväksi kaik�

lainsäädäntöön vuonna 1925, jolloin kirjanpi�

ki epävarmat voitot ja varmatkin voitot säästää

tolaki palveli itsenäisen Suomen tarvetta raken�

tulevaisuu�en hyväksi. kirjanpidon ratkaisut

taa oma lainsäädäntö ja nousta myös tätä kaut�

ovat olleet varovaisia ja pahimpaan mahdolli�

ta maailman valtioiden joukkoon. Vuoden 1945

seen on aina varauduttu.

lainsäädännön yhteiskunnallinen tausta oli sota�

Suomen kirjanpitokäytännön kehitykseen

aika, tavaroiden puute kotirintamalla ja raskaat

aikojen kuluessa ovat osallistuneet 1800�luvun

inhimilliset, henkiset ja taloudelliset menetyk�

kauppiaat, akateemiset teorian kehittäjät, valtio�

set. kun kirjanpitolainsäädäntö 1945 uudistet�

valta lainsäädännön kautta ja laskenta�alan am�

tiin, se kontrolloi entistä tiukemmin yrityksiä ja

mattilaiset oman työnsä kautta. kirjanpito voi�

asetti niille yksityiskohtaisia vaatimuksia kirjan�

daan ymmärtää sosiaalisena, kulttuurisena ja

pidon järjestämiseksi.

eettisenä käytäntönä, jota voidaan tarkastella

Sodan jälkeinen pula�aika oli ohi 1960�

suhteessa aikaan ja paikkaan. kirjanpidolla on

luvulla, jolloin laskentatoimen asiantuntijoiden

yhteiskunnallinen taustansa, jossa kirjanpidon

vaikutus kirjanpidon kehityksessä tuli vahvaksi

sisältö ja toteuttamistapa, tilinpäätösinformaati�

ja näkyväksi. kaupungistuminen, maaseudun

on tavoitteet ja käyttö kehittyvät.

tyhjeneminen ja kukoistava nuorisokulttuuri

Tulevaisuus on nyt kiinnitetty euroop�

veivät pohjaa kontrollilta ja valvonnalta. Valtio�

paan, ja kirjanpidon ratkaisut Suomessa ovat

vallan ote kirjanpidosta pysyi edelleen, mutta

osa yhteistä eurooppalaista todellisuutta. nykyi�

valvonnan rinnalle nousi asiantuntijoiden jouk�

syys ja tulevaisuus rakentuvat menneelle, ja

ko. Asiantuntijoista vahvimpana kirjanpidon

kirjanpitolain ja �käytännön taustalla elävät

vaikuttajana ovat olleet khT�tilintarkastajat. kir�

edelleen suomalaiset vaikuttajat, jotka ovat ny�

janpitokäytännön kehityksen juuret tästä ajasta

kyisen kirjanpitomme ja kirjanpidon tieteenalan

eteenpäin olivat jo orastavassa kansainvälisty�

rakentaneet. Lilius, kovero, kaitila, Saario ja

misessä. Globaalin talouden tehokkaat rahoitus�

unto Virtanen muiden muassa ovat jättäneet

markkinat vaativat yritysten tilinpäätösinformaa�

kirjanpitoon jälkensä, joka säilyy myös tulevai�

tiolta läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta.

suudessa. Suomalainen kirjanpidon perinne ja
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tutkimus on ollut vahvaa, ja sen varaan on hyvä
rakentaa myös kansainvälisessä kirjanpidon
maailmassa. 
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