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KRIISIN VAIKUTUKSET TILINPÄÄTÖKSIIN

• Vuoden 2019 tilinpäätösten kannalta pandemia on tilinpäätöspäivän jälkeinen 
tapahtuma

• Pandemia voi edellyttää jatkuvuusperiaatteen uudelleen puntaroimista 

• Tilinpäätöksen liitetiedoissa ja toimintakertomuksissa kannattaa mainita koronan vaikutuksista 
liiketoimintaan 

• Katkelmia tilintarkastuskertomuksesta:

• ”Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja 
soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että 
tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta 
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.” 

• ”Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen 
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin 
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää 
olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa 
toimintaansa.”
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KRIISIN VAIKUTUKSET TILINPÄÄTÖKSIIN

• Määräaikoja pidennetty

• Verohallinto: kuukauden lisäaika (4kk-> 5kk) yhteisöjen veroilmoituksille

• 30.11.2019–29.2.2020 päättyneen tilikauden tilinpäätös voidaan laatia 30.6.2020 mennessä

• Pörssi: Julkistamista jatkettu 4kk-> 6kk eli kesäkuun loppuun saakka (Q1 raportin julkistamista 
jatkettu kuukaudella (3+1) heinäkuun loppuun saakka)

• Tilinpäätöksen vahvistamista koskeva kokous viimeistään 30.9.2020

• Tilinpäätöksen ilmoittaminen kaupparekisteriin viimeistään 30.11.2020
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KRIISIN VAIKUTUKSET KOKOUKSIIN

• Kriisi vaikuttaa erityisesti kokouksiin, joissa on perinteisesti paljon osallistujia

• Valtaosa pörssiyhtiöistä oli ehtinyt julkistaa yhtiökokouskutsun, kun
kokoontumisrajoitukset tulivat voimaan maaliskuun puolessavälissä

• Osa yhtiöistä järjesti yhtiökokouksen suunnitellussa aikataulussa kokoontumisrajoitukset
huomioiden

• Osa yhtiöistä päätti perua koolle kutsutun yhtiökokouksen ja kutsua sen koolle myöhemmin
ilmoitettavana aikana uudelleen

• Erilaiset poikkeusjärjestelyt mahdollisia jo ennen ns. väliaikaista lakia

• Epidemian rajoittamisen huomioiminen tila- ja muissa kokousjärjestelyissä

• Kokouksen seuraaminen videoyhteydellä

• Valtuutusjärjestelyiden käyttäminen
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VÄLIAIKAINEN LAKI MAHDOLLISTAA
KOKOUKSEN LYKKÄÄMISEN
• Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, 

osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian
leviämisen rajoittamiseksi (290/2020)

• Hallituksen ehdotuksen luonnos kommenteille maalis-huhtikuun vaihteessa

• Hallituksen ehdotus hyväksyttiin eduskunnassa muutettuna 24.4.2020

• Laki tuli voimaan 1.5.2020 ja on voimassa 30.9.2020 asti

• Lakia sovelletaan sellaiseen kokoukseen, johon kutsu on toimitettu lain mukaisena ja joka pidetään
lain voimassa ollessa; ei sovelleta sellaisen kokouksen jatkamiseen tai jatkokokoukseen määräajan 
jälkeen, jota varten on toimitettava uusi kokouskutsu

• 30.9.2019–31.3.2020 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävä yhtiökokous voidaan
pitää 30.9.2020 mennessä

• Kutsu toimitettava ja kokous aloitettava määräajan päättymiseen mennessä 
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LISTATUILLE YHTIÖILLE LISÄMAHDOLLISUUKSIA

• Listatun yhtiön yhtiökokous voidaan järjestää niin, että osakkeenomistaja saa
osallistua vain

• valitsemansa asiamiehen välityksellä tai

• postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla

• Osakkeenomistajan kysely- ja ehdotuksenteko-oikeus toteutettava ennen kokousta

• Kutsun julkistamisen jälkeen määräpäivä vastaehdotusten tekemiselle, ja mahdollinen
ennakkoäänestys alkaa vasta kyseisen määräpäivän jälkeen

• Vastaehdotukset, kysymykset ja hallituksen vastaukset julkaistava ennen mahdollisen
ennakkoäänestyksen päättymistä tai yhtiökokousta

• Vähemmistöosinko huomioitava

• LYNK (listayhtiöiden neuvottelukunta) julkaissut päivitetyn kutsumallin, jossa
vaihtoehdot huomioitu

© CASTRÉN & SNELLMAN 6



KRIISIN VAIKUTUKSET VAROJENJAKOON

• Koronakriisi on voinut asettaa yhtiön mahdollisuuden osingonjakoon uuteen valoon

• Jos yhtiökokousta ei vielä kutsuttu koolle tai pidetty, hallitus voi päättää muuttaa
alkuperäistä osingonjakoehdotustaan

• Useissa yhtiöissä päädytty muuttamaan yhtiökokouksen päätöksen perusteella tehtävä osingonjako
hallituksen valtuutukseen perustuvaksi joko kokonaan tai ainakin osittain

• Jos yhtiökokous on pidetty, mutta osinkoa ei maksettu, yhtiö voi

• maksaa osingot yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti,

• kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään osingonjakopäätöksen muuttamisesta tai

• keskeyttää osingonjaon maksukykytestin perusteella

• Vaihtoehtojen harkinnassa huomioitava osakkeenomistajien verokohtelu – yhtiön
tuloksen ja maksuvalmiuden heikkeneminen osingonjakopäätöksen jälkeen ei
lähtökohtaisesti riittävä peruste osingonjakopäätöksen tehokkaalle peruuttamiselle
verotuksen näkökulmasta
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