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Hyryläinen on ilmoittanut, että hänen vuoden 2017 verotuksessa vahvistetut tulonsa
olivat noin XXXXXXX euroa ja että hänen peruspalkkansa Tieto Oyj:n talousjohtajan
tehtävästä
on
XXX
XX
euroa
vuodessa,
minkä
lisäksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, joiden määrää ei vielä
voida arvioida.
Salassa pidettävät tiedot
Tässä päätöksessä asianosaisen taloudellista asemaa koskevat tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun (621/1999) lain 24 §:n 1 momentin 23 kohdan perusteella salassa pidettäviä.
Ratkaisu
Perustelut

Tilintarkastuslautakunta määrää KHT Tomi Hyryläisen maksettavaksi 50 000 euron
seuraamusmaksun, joka on suoritettava valtiolle.
Sovellettavat säännökset
Tilintarkastuslain 4 luvun 11 §:n, joka on tullut voimaan 19.8.2016, mukaan tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisön puolesta tilintarkastuksen suorittava päävastuullinen tilintarkastaja ei saa ottaa vastaan muun ohella johtoon kuuluvan avainhenkilön tehtäviä
tarkastetussa yhteisössä ennen kuin vähintään kaksi vuotta on kulunut tilintarkastuksesta, kun tarkastuksen kohteena on yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö.
Tilintarkastuslain 4 luvun 11 § perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta 16.4.2014 antaman direktiivin 2014/56/EU (muutosdirektiivi) 22 a artiklaan. Sen mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että lakisääteinen tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisön puolesta lakisääteisen tilintarkastuksen
suorittava päävastuullinen tilintarkastaja ei ota vastaan johtoon kuuluvan avainhenkilön
tehtäviä tarkastetussa yhteisössä ennen kuin vähintään vuosi tai, jos kyseessä on yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön lakisääteinen tilintarkastus, vähintään kaksi
vuotta on kulunut siitä, kun hän tai se lakkasi toimimasta lakisääteisenä tilintarkastajana tai päävastuullisena tilintarkastajana kyseisessä tilintarkastustoimeksiannossa.
Hallituksen esityksessä (HE 70/2016 vp s. 35-36) on todettu, että muutosdirektiivin 22
a artiklaan perustuva 11 § on uusi ja se käsittelee tilintarkastajan siirtymistä tarkastetun
yhteisön palvelukseen. Yhteisön palvelukseen siirtymisellä tarkoitetaan, että tilintarkastaja ottaa vastaan muun ohessa johtoon kuuluvan avainhenkilön tehtäviä tarkastetussa
yhteisössä. Pykälän 1 momentissa määritellään perustilanne, joka koskee kaikkia tilintarkastuslain 3 luvun mukaista tilintarkastusta suorittavia tilintarkastajia tai päävastuullisia tilintarkastajia. Nämä henkilöt eivät voi siirtyä tarkastuskohteensa palvelukseen tai
sen toimielinten jäseneksi ennen kuin vähintään yksi vuosi on kulunut tilintarkastustoimeksiannon päättymisestä ja hänen toimikautensa on samalla päättynyt. Tätä ajanjaksoa kutsutaan ns. cooling off eli jäähdyttelyjaksoksi. Johtoon kuuluvilla avainhenkilöillä
tarkoitetaan toimitusjohtajan apuna toimivan johtoryhmän jäseniä tai toimitusjohtajan
tai hallituksen avainhenkilöiksi määrittelemiä henkilöitä. Talousjohtajan tai vastaavan
henkilön katsotaan olevan yhteisön avainhenkilö ilman erillistä määrittelyä. Tilintarkastajaan verrattavana henkilönä pidetään myös henkilöä, joka on tilintarkastustoimeksiannon päätyttyä luopunut hyväksynnästä, eikä siten ole enää tilintarkastaja. Häneen
sovelletaan myös yllä mainittua jäähdyttelyjaksoa. Pykälän 2 momentissa todetaan,
että edellä 1 momentissa mainittuun perustilanteeseen ovat poikkeuksena ne henkilöt,
jotka suorittavat yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteisiä tilintarkastuksia. Heidän kohdallaan ns. jäähdyttelyjakso on vähintään kaksi vuotta.
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