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Asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätökset 
ja toimintakertomukset ovat haas-
teellisia suurelle osalle osakkaita. 

Tämä on tilanne silloinkin, kun on pyritty 
aidosti oikeiden ja riittävien tietojen anta-
miseen sekä ymmärretty jättää tilinpäätös-
paketista (jatkossa tilinpäätöksestä) pois 
yhtiön taloudellisen tilan ja kiinteistön 
korjaustarpeiden kannalta merkityksetön 
aineisto. Tai ainakin sijoittaa se yhtenä ko-
konaisuutena varsinaisen tilinpäätöstiedon 
jälkeen. Hallituksen tulee osaltaan pyrkiä 
huolehtimaan siitä, että yhtiökokouksessa 
esitellään tilinpäätöksen keskeisimmät piir-
teet tiivistetysti ja selkeästi. 

Hallituksen tilinpäätöskokous

Hallituksen kannattaakin valmistautua 
omaan tilinpäätöskokoukseensa huolella 
ja pitää sitä eräänlaisena kenraaliharjoituk-
sena yhtiökokouskäsittelylle. Sujuva yhtiö-
kokous edellyttää, että yhtiön johto pystyy 
esittämään kootusti ja johdonmukaises-
ti osakkaille keskeisimmät – ja vain kes-
keisimmät - tiedot yhtiön taloudellisesta 
asemasta ja kiinteistön kunnosta sekä mah-
dollisista tilanteeseen vaikuttaneista mer-
kittävistä seikoista.

Tämä taas edellyttää sitä, että halli-

tuksen jäsenet ovat jo ennen hallituksen 
kokousta paneutuneet huolella isännöitsi-
jätoimiston tuottamaan tilinpäätösaineis-
toon. Paneutuminen vaatii, että hallituksen 
jäsenet ovat jo tilikauden aikana arvioineet 
kokouksissa ja muutoin esille tulleita olen-
naisia seikkoja sekä tehneet tarvittaessa 
itselleen lyhyitä muistiinpanoja, jotta tär-
keimmät asiat eivät unohtuisi.

Lillukanvarret uhkana

Sekä hallituksen tilinpäätöstyöskentelyn 
että yhtiökokouskäsittelyn yhteydessä on 
syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, 
että mahdollisesti esille tulevat vähämerki-
tyksiset tai suorastaan tilinpäätökseen liit-
tymättömät asiat todetaan käsiteltäväksi 
käsittelyn loppuvaiheessa.

Muussa tapauksessa päätöksenteko 
muodostuu suurella todennäköisyydel-
lä epäjohdonmukaiseksi olennaisuuksien 
unohtuessa yksityiskohtien joukkoon.

Kokousten puheenjohtajan tärkeä teh-
tävä on siis ystävällisesti, mutta määrätietoi-
sesti, huolehtia siitä, että ensin käsitellään 
tilinpäätöksen merkittävimmät asiat. 

”Suosittuja” ongelmia

Usein esiintyviä ongelmia, jotka hankaloit-
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Hallituksen jäsenten kannattaa huolehtia, että yhtiökokouksessa esitellään 

tilinpäätöspaketti ymmärrettävästi ja keskittyen olennaisimpiin asioihin. 

Osakkaiden luottamus ja tulevaisuutta koskevien yhtiökokouspäätösten 

sujuvuus edellyttävät hyvää yhtiökokoustiedottamista. Ei ole järkevää pitää 

tilinpäätöksen käsittelyä pelkkänä läpihuutojuttuna.

Teksti: I lkka OT Tähtinen

Näitä ei kaNNata uNoHtaa
1.  talousarvion toteutumisen selvittely, 

erityisesti myös merkittävien erojen 
syyt:

a.  Talousarvio on ymmärrettävä laa-
jasti. Siis myös normaalin talousar-
vion ulkopuolella toisinaan esitetty 
suuren hankkeen kustannusarvio ja 
sen rahoitus on ymmärrettävä ta-
lousarvioksi.

b.  Suuren hankkeen osalta on esitettä-
vä arvio hankkeen toteutumisesta 
siinäkin tapauksessa, että hanke on 
tilinpäätöshetkellä kesken. Tällöin 
on mainittava keskeneräisyydes-
tä ja siitä, että arvio toteutumisesta 
perustuu yhtiön johdolla laatimis-
hetkellä oleviin tietoihin ja sisältää 
tulevan osalta epävarmuutta. Ei siis 
ole hyväksyttävää antaa osakkaille 
tietoa vasta hankkeen valmistuttua, 
sillä heidän kannaltaan on tärkeätä 
tietää ajoissa, näyttäisikö hanke to-
teutuvan oletusten mukaisesti vai 
tarvitaanko – ja jos niin mistä syystä 
– yllättävää lisärahoitusta myöhem-
min.

2.  Yhtiön rahoitusaseman kuvaaminen 
pelkän jälkilaskelman avulla jättää 
asian puolitiehen lukijan kannalta 
niissä tilanteissa, joissa yhtiössä on 
ollut lainaosuuslainojen lisäksi joko 
hoitolainaa tai käytössä sekkitililuot-
toa.

a.  Limiitin käyttömäärän muutos vää-
ristää hoitojäämäkehitystä.

b.  Hoitolaina vääristää lukijan kuvaa 
yhtiön ja huoneistokohtaisen talou-
dellisen aseman kehityksestä ja ra-
hoitustarpeesta.

3.  tehdyt sitoumukset – esimerkiksi 
urakkasopimukset, joiden maksuerät 
kypsyvät vasta uudella tilikaudella, 
mutta joista on tehty sopimus ennen 
tilinpäätöshetkeä liitetietona (tai jos 
se on tehty tilinpäätöshetken jälkeen, 
tieto toimintakertomukseen, kuten 
muistakin olennaisista tilikauden jäl-
keisistä tapahtumista).

4.  Riidat urakoitsijan, osakkaan, naa-
puriyhtiön, vuokralaisen tms. kanssa 
– silloinkin, kun eivät vielä oikeudes-
sa, mikäli koskevat olennaisia asioita 
– sekä muutkin yhtiön johdon tiedos-
sa olevat asiat, joiden osalta on riski 
poikkeuksellisiin lisämenoihin. Jos 
vaateita pidetään perusteettomina, 
kerrotaan sekin yhtiön johdon arvio-
na.
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tavat tilinpäätöksen keskeisten tarkoitusten 
toteutumista ovat seuraavat:
* Laaditaan toimintakertomus mahdol-

lisimman (liian) suppeana. Kiire ei käy 
hyväksyttävästä perusteesta olennais-
ten tietojen puuttumiselle.

* Sisällytetään toimintakertomukseen 
sellaista tietoa, joka ei tosiasiassa sinne 
kuulu. Tilinpäätöksen tärkeimmät ta-
voitteet eivät toteudu tehokkaasti, jos 
siihen ”ripotellaan” tiedotetyyppistä ai-
neistoa, kuten isännöinnin, huoltotoi-
men ja hallitustyön yleisiä periaatteita, 
avainturvallisuutta tai autopaikkavuok-
rausjärjestelyjä koskevaa tietoa.

* Esitetään liian yksityiskohtaista – epä-
olennaista – taloustietoa.

Yhtiökokouksessa esittäminen

Tyypillisessä taloyhtiössä jokseenkin kaik-
ki menot rahoitetaan osakkaiden toimes-
ta. Niinpä on kohtuullista, että rahoittajille 
annetaan ymmärrettävässä muodossa olen-
naisimmat tiedot.

Se on tärkeätä esimerkiksi seuraavista 
syistä:
* Maksajille on syytä kertoa, mihin hei-

dän rahansa on käytetty. Erityisesti tulee 
selvittää myös merkittävät poikkeamat 
verrattuna siihen, mitä vastikkeista pää-
tettäessä oli talouden kehittymisestä 
oletettu. Siis merkittävien talousarvion 
poikkeamisten syyt.

* Lisäksi tulee esittää arvio siitä, miten 
mahdolliset poikkeamat ovat vaikut-
taneet yhtiön taloudelliseen asemaan, 
jotta osakkaat saavat taustatietoa yh-
tiökokouksen vastikepäätöksiin.

* Samoin tulee selvittää mahdollisia mer-
kittäviä esille tulleita kiinteistön kor-
jaustarpeita, jotta niiden vaikutus 
päätöksentekoon on osakkaiden tiedossa.
Jotta mahdollisimman monet osakkaat 

jaksaisivat paneutua päätöksentekonsa kan-
nalta keskeisiin asioihin, on tilinpäätöksen 
esittely yhtiökokouksessa syytä aloittaa sel-
keällä – useimmiten vain muutamien lau-
seiden mittaisella – yhteenvetojohdannolla 

siitä, mitkä ovat tilinpäätöksen tärkeimmät 
asiat. Luetellaan ne asiakohdat, joilla on 
suurin merkitys päätöksenteolle ja missä 
kohtaa tilinpäätöstä ne ovat. Sen jälkeen sel-
vitetään mainitut pääkohdat ja pyritään oh-
jaamaan asioiden käsittelyä niin, että kukin 
kohta käsitellään omana kokonaisuutenaan. 
Jos osanottajat käsittelyn aikana esittävät 
muuhun liittyviä kysymyksiä, kirjataan ne 
sihteerin toimesta muistiin ja todetaan pa-
lattavan niihin ennen tilinpäätöskäsittelyn 
lopettamista.

Lopuksi vedetään yhteen ne käsitellyt 
piirteet, joilla on erityistä merkitystä tilin-
päätöskäsittelyn jälkeen tehtävälle vastik-
keita, suuria urakoita ja muuta koskevalle 
päätöksenteolle. ■

Asioita on käsitelty enemmän vuosien 
2010–11 vaihteessa ilmestyvän Asunto-
osakeyhtiön tilinpäätös – Toimintaohjeita 
hallituksen jäsenille -julkaisun kotisivul-
la osoitteessa www.tilinpaatosopas.fi sekä 
Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastusryh-
män sivustolla www.asoytilintarkastus.fi 




