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1 JOHDANTO 

Tutkielmassa tutkitaan rahoitusinstrumentteihin kohdistuvaa tilinpäätösstandardien 

muutosta, ja tämän vaikutuksia case-yritykseen Aktia Pankki Oyj:n. Tutkielmassa 

tullaan vertailemaan vanhaa IAS 39 (International Accounting Standard) 

Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardia uuteen korvaavaan 

IFRS 9: (International Financial Reporting Standard) Rahoitusinstrumentit -standardiin. 

Muutokset rahoitusinstrumenttien tilinpäätöskäsittelyssä vaikuttavat erityisesti 

yrityksiin, joilla on taseissaan paljon rahoitusvaroja ja -velkoja, ja näin ollen 

ajankohtaisen muutoksen käsittely finanssialalla toimivan yrityksen näkökulmasta on 

perusteltua. 

Tällä hetkellä rahoitusinstrumenteiksi IAS 39 -standardin mukaan luokitellaan: 

käteinen raha, määräaikaistalletukset, arvopaperit, tilit, velkakirjat, saatavat ja 

maksettavat lainat, sekä johdannaiset. Samaisen standardin mukaan rahoitusvarat 

jaetaan neljään kategoriaan – rahoitusvarat arvostettuna käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti, myytävät rahoitusvarat, lainat ja saatavat sekä eräpäivään asti 

pidettävät investoinnit. Rahoitusvelat taas jaotellaan kahteen ryhmään, joissa toisessa 

ne arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti, ja toisessa jaksotettuun 

hankintamenoon. Näiden jaotteluiden pohjalta määräytyy rahoitusinstrumenttien 

tilinpäätöskäsittely IAS 39:n mukaan. (IAS Plus, 2014a) 

Johdannossa käydään läpi tarkemmin motiivit tutkimuksen tekemiselle selostamalla 

aiheesta tehtyjä aiempia tutkimuksia sekä perustellaan aiheen valinta. Myös 

tutkimuksen tavoite ja sisältö tullaan esittelemään tässä kappaleessa, sekä lopuksi 

kuvaillaan tutkimusmenetelmä ja sen aineisto sekä tutkielmaa määrittävät rajaukset. 

1.1 Perustelut aiheenvalinnalle 

Aiheenvalintaan vaikutti eniten sen ajankohtaisuus. IASB (International Accounting 

Standard Board) sai heinäkuussa 2014 valmiiksi monen vuoden työn tuloksena uuden 

ja kauan kaivatun tilinpäätösstandardin IFRS 9:n. Valmis standardi astuu voimaan 

1.1.2018 ja korvaa samalla vanhan IAS 39 -standardin sekä IFRS 9:n aikaisemmat 

versiot. (IFRS, 2014) Näiden kahden standardin vertailu sekä eroavaisuuksien 

etsiminen tekee tutkimuksesta mielenkiintoisen, sillä standardiuudistuksella on 

varmasti sekä välittömiä, että välillisiä vaikutuksia finanssialan yritysten toimintaan.  
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Aiheesta tehdyt aiemmat tutkimukset ovat pyrkineet löytämään eroavaisuuksia 

standardien väliltä, mutta niiden tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon IFRS 

9:n silloinen keskeneräisyys. Antikainen (2010, 80) löysi tutkimuksessaan 

eroavaisuuksia rahoitusvarojen arvostuksesta ja koki, että IFRS 9:n myötä käyvän 

arvon käyttäminen rahoitusvarojen kohdalla tulee lisääntymään. Käyvän arvon 

määrittäminen on kuitenkin epävarmaa ja yritykset voivat päätyä eri arvoihin 

instrumentteja arvostaessaan sekä erityisesti rahoituslaitosten tulosvolatiliteetti, eli 

tuloksen heilahtelu ajanjaksosta toiseen, voi kasvaa (Antikainen, 2010, 80). Käyvän 

arvon menetelmää kritisoidaankin paljon juuri sen volatiliteettia kasvattavan 

vaikutuksen myötä. Tämä on kirvoittanut monia tutkimuksia niin puolesta kuin 

vastaankin. Esimerkiksi Bernard, Merton ja Palepu (1995, 4) tutkivat käyvän arvon 

vaikutuksia tanskalaisissa pankeissa, ja huomasivat, että käypä arvo vaikuttaa 

voimakkaasti pankkien volatiliteettiin. Myös Barth, Landsman ja Wahlen (1995, 3) 

saivat samanlaisia tuloksia tutkiessaan yhdysvaltalaisia pankkeja 1970–1990-luvuilla. 

Yonetani ja Katsuo (1998, 5) kuitenkin argumentoivat tutkiessaan japanilaisia pankkeja 

1990-luvulla, että volatiliteetin kasvu ei kuitenkaan suoranaisesti vaikuta yrityksen 

taloudelliseen riskiin. Käyvän arvon muutoksien kirjaamista tutkiessaan Lachmann, 

Stefani ja Wöhrmann (2014, 2) huomasivat uuden IFRS 9:ää noudattavan kirjauksen 

tuovan paremmin esiin muutokset yrityksen luottoriskissä kuin vanhassa standardissa, 

jossa velkojen nettonykyarvon laskiessa vaikutus nettotulokseen oli jopa positiivinen.  

Vaikka rahoitusinstrumenttien tilinpäätöskäytäntöjä on toki tutkittu aiemminkin useilta 

eri kanteilta, on IFRS 9 -standardin vaikutusten tutkiminen edelleen hedelmällistä. Nyt 

standardin ollessa valmis, tutkimustuloksiin liittyvä epävarmuus tulee vähentymään. 

Vertailu tulee olemaan myös helpompaa ja selkeämpää, kun on tiedossa IFRS 9:n 

lopullinen muoto, johon ei ole enää tulossa muutoksia. Aiemmat tutkimukset ovat 

keskittyneet yleisesti koko finanssialaan tai johonkin yksittäiseen tilinpäätöksen osaan, 

kuten esimerkiksi vain luottoriskin ilmentämiseen tilinpäätöksessä tai käyvän arvon 

vaikutuksiin. Tässä tutkimuksessa kuitenkin keskitytään case-yritykseen vaikuttaviin 

muutoksiin, ja tuloksiksi on mahdollista saada yksityiskohtaista tietoa muutoksen 

vaikutuksista yleistettävyyksien lisäksi. 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja sisältö 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tilinpäätösstandardiuudistuksen tuomat 

muutokset case-yrityksessä eli Aktia Pankki Oyj:ssä. Rahoitusinstrumentteja 
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koskevien standardien vertailu mahdollistaa käytännön erojen tutkimisen. 

Tilinpäätöskäytäntöjen muutoksen myötä standardiuudistus voi vaikuttaa yritykseen 

myös välillisesti. Näitä vaikutuksia voivat esimerkiksi olla riskienhallintamallin ja 

rahoitusinstrumenttien tulevia rahavirtoja koskevien ominaisuuksien vaikutukset case-

yrityksen luokittelussa (Aktia Pankki Oyj, 2014, 31). Tutkimuksen tarkoitus on selvittää 

standardiuudistuksen olennaisimmat muutokset ja näiden vaikutukset. Tutkielman 

päätavoitteeksi muodostuukin siis: Rahoitusinstrumenttien standardiuudistuksen 

vaikutukset Aktia Pankki Oyj:ssä. 

Alaongelmiksi tutkimuksessa nousevat subjektiivisemmat kysymykset koskien 

standardiuudistusta: 

 Uudistuksen onnistuneisuus eli onko IFRS 9 onnistunut siinä missä IAS 39 

epäonnistui? 

 Uudistuksen vastaanotto eli kuinka tilinpäätösten laatijat kokevat uudistuksen? 

 Muutoksen muut vaikutukset eli mihin kaikkeen rahoitusinstrumenttien erilainen 

tilinpäätöskäsittely vaikuttaa case-yrityksessä? 

Johdannon lopussa esitellään työn viitekehys, ja tätä seuraa tutkimuksen 

kirjallisuuskatsaus. Teoriaosiossa käydään tarkemmin läpi standardimuutokseen 

johtaneet syyt sekä eritellään uuden ja vanhan standardin suurimmat eroavaisuudet 

alan kirjallisuuden avulla. Empirian alussa esitellään case-yritys ja sen tämänhetkinen 

tilanne eli nykyinen rahoitusinstrumenttien tilinpäätöskäytäntö. Sen jälkeen käydään 

läpi tutkimusaineisto ja -menetelmä, jonka jälkeen selostetaan tutkimustulokset. 

Tulosten analysoimista seuraa työn lopettava johtopäätökset ja yhteenveto -kappale, 

jossa kerrataan työssä tehdyt havainnot ja pohditaan jatkotutkimusmahdollisuuksia.  

1.3 Tutkimusaineisto- ja menetelmä sekä rajaukset 

Tutkimusmenetelmänä työssä käytetään yhtä laadullisen tutkimuksen strategiaa eli 

tapaustutkimusta. Kyseinen menetelmä tuntui luonnolliselta valinnalta lähestyttäessä 

erittäin monisyistä ja laajaa aihetta. Yksittäisen tapauksen tutkimisella pystytään 

analysoimaan tarkasti varsin moni-ilmeistäkin ilmiötä (Cohen & Manion, 1995, 106-

107). Standardimuutoksen tarkastelu Aktia Pankin näkökulmasta antaa 

mahdollisuuden saada yksityiskohtaisen esimerkin uudistuksen vaikutuksista.  

Tutkimusaineistona tullaan käyttämään haastattelun vastauksia. Haastattelu sopii 

tutkielmaan, koska siinä on mahdollista kartoittaa tutkittavaa aluetta ja saada kuvaavia 
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esimerkkejä (Hirsjärvi & Hurme, 1985, 15). Tapaustutkimuksen myötä myös 

haastattelu tullaan toteuttamaan niin, että haastattelun vastaukset antaisivat 

mahdollisimman tarkan kuvan standardiuudistuksen vaikutuksista case-yrityksessä. 

Haastateltavana toimii case-yrityksen talousjohtaja, joka asiantuntijuudellaan pystyy 

tuomaan lisäarvoa tutkittavaan aiheeseen. Haastattelu toteutetaan 

teemahaastatteluna eli puolistrukturoituna. Haastattelu tulee kohdistumaan ennalta 

mietittyihin teemoihin, mutta kysymysten järjestystä tai muotoa ei ole etukäteen 

määritetty (Hirsijärvi & Hurme, 1985, 36). Teemahaastattelun myötä haastateltavalla 

on mahdollisuus esittää omia näkemyksiä ja synnyttää keskustelua. Tutkimuksen 

kannalta laajan ja myös mielipiteitä sisältävän aineiston analysoiminen mahdollistaa 

pää- ja alaongelmiin vastaamisen.  

Rahoitusinstrumentteja koskeva standardimuutos koskettaa eniten finanssialan 

yrityksiä, joka luo luonnollisen toimialarajauksen työlle. Tutkimusmenetelmän ollessa 

tapaustutkimus, tarkin rajaus pitää sisällään vain case-yrityksen. Aiemmat tutkimukset 

ovat tarkastelleet aihetta laajemmasta näkökulmasta, mutta nyt vaikutuksia tutkitaan 

yhdessä finanssialan toimijassa. Myös tilinpäätösstandardit rajaavat työtä, sillä 

tutkielman raamit muodostuvat kahdesta eri standardista, joiden sisällöt eivät ole 

tulkinnanvaraisia. Tässä tutkielmassa keskitytään erityisesti rahoitusvarojen ja -

velkojen luokitteluun ja arvostukseen sekä arvonalentumismallin ja suojauslaskennan 

kohtaamiin muutoksiin. Tällä rajauksella työn sisältö pysyy tiiviinä ja kyseisiä eniten 

muutoksia kohtaavia osa-alueita voidaan tarkastella hyvinkin yksityiskohtaisesti. 

Standardien vertailu ja muutosten suhteuttaminen case-yrityksen tilanteeseen luo siis 

tarkat rajat tutkielmalle. 

1.4 Teoreettinen viitekehys 

Tutkielman teoreettinen viitekehys kuvastaa työn keskeisiä sisältöjä ja aihealueita. 

Teoreettinen viitekehys luo pohjan tutkimukselle ja osoittaa sen paikan muiden 

tutkimusten joukossa, sekä tuo esiin tutkimuksen keskeisen aiheen ja siihen liittyvät 

tekijät (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2014). Tämän tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys luo raamit tutkittavalle ilmiölle ja kuvion avulla havainnollistaa tutkimuksen 

kannalta tärkeiden osatekijöiden keskinäiset vaikutussuhteet. 
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Kaavio 1 Teoreettinen viitekehys 

Kun IASB ryhtyi luomaan uutta IFRS 9 -standardia, se kävi aktiivista vuoropuhelua eri 

tahojen kanssa halutun lopputuloksen saavuttamiseksi (IFRS, 2014). Kun IFRS 9:n 

rakenne alkoi hahmottua, IASB julkaisi monia luonnosvedoksia, jotka olivat avoimia 

kommenteille (IAS Plus, 2014b). Näin ollen, niin kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja 

asettavan neuvoston, kuin tilinpäätöksiä työssään käyttävien asiantuntijoiden 

kädenjälki näkyy uudessa standardissa. Standardimuutoksen koskettaessa 

rahoitusinstrumentteja ja niiden arvostamista tilinpäätöksissä, tulee vaikutus 

koskettamaan suurilta osin finanssialaa ja erityisesti pankkeja. Pankkialan toimijoilla 

on taseissaan paljon rahoitusinstrumentteja, joten pienikin muutos niiden arvostus- ja 

kirjausperiaatteisiin voi vaikuttaa huomattavissa määrin yrityksen tulokseen ja sen 

volatiliteettiin. Tutkimuksen strategian ollessa tapaustutkimus teoreettinen viitekehys 

saavuttaa viimeisen etappinsa Aktia Pankki Oyj:ssä, jonka kohtaamia muutoksia 

arvioidaan empiriaosiossa tarkemmin.   

International 

Accounting 

Standard Board 

Finanssiala 

Aktia 

Pankki 

Oyj 

Tilinpäätösten 

käyttäjät ja 

asiantuntijat 

IFRS 9: 

Rahoitus-

instrumentit 
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2 STANDARDIUUDISTUS 

Rahoitusinstrumenttien standardiuudistus koskee vanhaa IAS 39 -standardia sekä sen 

korvaajaksi laadittua IFRS 9 -standardia. Nämä standardit määrittelevät sen kuinka 

rahoitusvaroja sekä -velkoja luokitellaan ja arvostetaan tilinpäätöksissä. Ne sisältävät 

myös laadintaperiaatteita arvonalentumisen, uudelleenluokittelun sekä 

suojauslaskennan käsittelyyn. Ennen itse standardien yksityiskohtaisempaa esittelyä, 

tarkastellaan hieman syitä ja lähtökohtia rahoitusinstrumenttien tilinpäätösstandardien 

uudistamiselle. 

2.1 Syyt standardiuudistuksen takana  

Uuden rahoitusinstrumentteja koskevan tilinpäätösstandardin luomiselle oli monia 

syitä. Suurin niistä oli jo olemassa olevan standardin, IAS 39:n, kohtaama kritiikki. 

Vanha standardi oli kiistelty jo sen voimaan astumisesta lähtien. Suurin osa kritiikistä 

kohdistui standardin epäloogisuuteen – yrityksen taloudellisen tilanteen heikentyminen 

saattoi vaikuttaa positiivisesti sen nettotulokseen (European Central Bank, 2001). 

Vuoden 2008 finanssikriisi antoi viimeisen sysäyksen uuden rahoitusinstrumentteja 

koskettavan standardin kehittämiselle kun rahoitusinstrumenttien 

tilinpäätösstandardien koettiin olevan yksi osasyy siihen, että yritysten systemaattista 

riskiä ei pystytty ajoissa tunnistamaan (Pounder, 2009, 19). 

Uuden standardin onnistuneisuutta pystytään tarkastelemaan kriittisesti vasta, kun sitä 

pystytään vertaamaan aiempaan. Tämän kappaleen tarkoituksena on eritellä IAS 39 -

standardin kompastuskivet alan kirjallisuuden avulla, jotta myöhemmin empiria-

osiossa näitä voidaan hyödyntää standardimuutoksen menestyksellisyyttä 

tutkittaessa. Kappale antaa myös kattavan teoreettisen pohjan standardiuudistukseen 

vaikuttavista tekijöistä, joiden myötä uuden standardin, IFRS 9:n, ratkaisuja 

rahoitusinstrumenttien käsittelyyn on helpompi ymmärtää ja tulkita.  

2.1.1 IAS 39:n taustat ja sen kohtaama kritiikki 

IAS 39 julkaistiin vuonna 1999, mutta sitä on muokattu ja korjattu useita kertoja 2000-

luvun aikana. Standardin alkuperäisenä tavoitteena oli luoda parempi läpinäkyvyys 

yritysten ja valtioiden kesken. Kuitenkin standardin sisältämät poikkeukset ja 

mahdollisuudet erilaisiin ”porsaanreikiin” tekivät IAS 39:stä läpinäkymättömän ja 

mahdottoman soveltaa. (UniCredit, 2013) IAS 39:ssä kirjanpidolliset lopputulemat 

eivät kohdanneet yrityksen liiketoiminnallisen tuloksen kanssa (PwC, 2013). 
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Waltonin (2014, 6-9) mukaan IAS 39:n käyttöön ottoa EU:ssa vastustivat erityisesti 

pankit, minkä standardeja säätävä lautakunta tulkitsi vain haluksi jatkaa aiempaa 

tuloslaskelmien ja taseiden kirjanpidollista manipulointia. Pankkien perimmäisenä 

syynä vastustukseen oli kuitenkin entistä suuremman roolin ottava käyvän arvon 

arvostusmenetelmä ja suojauslaskennan sääntöjen tiukentuminen. Myös EFRAG (The 

European Financial Reporting Advisory Group) päätti olla antamatta suositusta 

ARC:lle (EU Accounting Regulatory Comittee) IAS 39:n käytöstä. Heidän mielestään 

standardilla ei ollut vaadittuja ominaisuuksia, ja eikä se kyennyt antamaan oikeaa ja 

riittävää kuvaa yrityksen taloudellisesta tilasta. EU lopulta kuitenkin otti kyseisen 

standardin käyttöönsä, eikä taipunut sitä vastaan lobbaavien pankkien 

kompromissivaatimuksiin, jotka olisivat voineet vaikuttaa tärkeän tilinpäätösstandardin 

kehitykseen. (Walton, 2014, 6-9) Eniten kritiikkiä IAS 39 saa kuitenkin sen 

käyttäjäkokemuksesta, sillä se koetaan yhdeksi hankalimmaksi IFRS- standardiksi 

käyttää sen monimutkaisuuden ja epäjohdonmukaisuuksien myötä (Chan, 2010, 18). 

Standardin monitulkinnallinen rakenne johtaa useisiin eri soveltamisvaihtoehtoihin, 

jolloin yritysten keskinäinen vertailtavuus vaikeutuu (PwC, 2013).  

IAS 39:ssä osa rahoitusvaroista arvostetaan hankintamenoonsa, kun taas osa 

mitataan käypään arvoonsa (Bradbury, 2003, 389). IAS 39:ssä käyvän arvon 

heilahtelut näkyvät joko tuotoissa, kuluissa tai omassa pääomassa (Hague, 2004, 23). 

Pankit, joita edustaa FBE (Fédération des Banques Européennes), eivät olleet 

mielissään käyvän arvon soveltamisesta, sillä uskottiin, että se aiheuttaa suuria 

heilahteluita ajanjaksoista toiseen kun rahoitusinstrumenttien arvoja määrittää lyhyen 

aikavälin markkinaheilahtelut (Walton, 2004, 6). Pankkien on myös vaikea arvioida 

pitkäaikaisia instrumentteja, kuten lainoja, käypään arvoon. Instrumenttien, joilla ei ole 

selkeitä likvidejä markkinoita tai eivät ole vaihdettavissa, käyvän arvon määrittäminen 

on erittäin vaikeaa (Taylor, 2003, 30). 

Eurooppalaiset pankit olivat huolissaan myös IAS 39:n suojauslaskenta -käsittelyistä. 

He kokivat standardin säännöt liian tiukoiksi, erityisesti suojauksen toimivuutta 

arvioitaessa. (Walton, 2014, 6) Jopa Iso-Britannian keskuspankki kieltäytyi 

soveltamasta IAS 39:n suojauslaskentaa, sekä ISDA:n (International Swaps and 

Derivates Association) puheenjohtaja Allen kokee, että sen suojauslaskentasääntöjä 

tulkitaan suurissa tilintarkastusyhtiöissäkin eri tavoin (Jetuah, 2007, 2). Tiukat säännöt 

kuitenkin pakottavat yritykset raportoimaan erittäin tarkasti suojauslaskennastaan, 
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jolloin paremmasta läpinäkyvyydestä hyötyvät erityisesti sijoittajat (Kruger, 2005, 6). 

PwC (2013) taas antaa kritiikkiä IAS 39:n suojauslaskentaa koskeville säännöksille 

siitä, että sitä ei ole pidetty tarpeeksi tärkeänä osana standardia eikä 

suojauslaskennan soveltamiseen ole kunnollisia ohjeita.  

Myös lAS 39:n metodit lainojen arvonalentumisen kohteluun saivat kritiikkiä osakseen. 

Standardin arvonalentumismalli vaatii konkreettisen todisteen arvon alentumisesta 

ennen kuin se voidaan kirjata. Sijoittajien lobbarin Pirc:n mukaan tämän myötä pankit 

eivät pystyneet esittämään oikeaa ja riittävää kuvaa heidän taloudellisesta tilanteesta, 

standardin keskittyessä katsomaan vain jo tapahtuneita arvonalentumisia. (Crump, 

2012)  

2.1.2 Finanssikriisin vaikutukset 

Finanssikriisin puhjettua, ja erityisesti Lehman Brothers -pankin kaaduttua syksyllä 

2008, myös poliitikot ilmaisivat vaatimuksen muutoksesta rahoitusinstrumenttien 

tilinpäätösstandardeihin. Huolta aiheutti epäilys käyvän arvon laskentatavan 

kärjistävästä vaikutuksesta finanssikriisin vaikutuksiin. (Whittal, 2009, 48) Kuten 

Euroopan keskuspankki oli ennustanut jo vuonna 2004, käyvän arvon laskenta ja 

varojen ylös kirjaukset antoivat pankeille mahdollisuuden kasvattaa vipuvaikutustaan 

nousukauden aikana, mikä taas finanssikriisin aikana teki niistä entistä 

haavoittuvaisempia (Laux & Leuz, 2009, 829). Jarolimin ja Öppingerin (2012, 67) 

mukaan markkinoiden jäädyttyä varoja oli mahdoton arvostaa käypään arvoon. Tämä 

ja kasvanut rahoitusinstrumenttien arvonalentaminen huonoksi todetulla mallilla loivat 

suuren ongelman (Jarolim & Öppinger, 2012, 67).  

Käyvän arvon käytäntöä kritisoitiin erityisesti finanssikriisin jälkimainingeissa. 

Finanssialan toimijat syyttivät käyvän arvon laskentaa yhdeksi pääsyyksi siihen, että 

kriisin vaikutukset olivat niin suuria juuri finanssi-instituutioiden toiminnalle. (Fiechter, 

2011, 53) Käyvälle arvolle kuitenkin löytyy puolestapuhujiakin, kuten Smith & Tweedie 

(2008, 1), joiden mielestä ongelmien suuruus olisi ollut hitaampaa huomata perinteisiä 

arvostusmalleja käyttäen ja, että käypä arvo toimi kriisissä enemminkin vain huonojen 

uutisten tuojana.  

Myös arvonalentumismallin heikkoudet nousivat pintaan kriisin yhteydessä, kun IAS 

39 säännösten mukaan kirjauksen arvonalentumisesta sai tehdä vasta kun siitä oli 

jotain konkreettista todistetta. Yritysten taloudellisen tilan muutokset kävivät ilmi liian 
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myöhään, esimerkiksi maksukyvyttömillä pankeilla oli yliarvostettuja varoja taseissaan, 

ja tämä sai pankit näyttämään taloudellisesti vakaimmilta kuin ne olivatkaan. Niin 

Euroopassakin kuin Yhdysvalloissakin todettiin tämä suuri IAS 39:n heikkous, ja sen 

arvonalentamis- sekä käyvän arvon mallia lähdettiin heti kehittämään parempaan, 

tulevaisuutta ennustavampaan, suuntaan. (Crump, 2012) 

2.2 IAS 39 

Kuten jo aiemmassa kappaleessa kävi ilmi, IAS 39 on kohdannut paljon kritiikkiä ja sitä 

on myös muokattu useasti vuosien varrella. Standardista onkin muodostunut useiden 

lisäysten kerrostuma, joka ei helpota sen tulkittavuutta. Seuraavaksi käydään läpi IAS 

39:n pääpiirteet rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelusta, uudelleenluokittelusta, 

arvonalentumisesta ja suojauslaskennasta. Standardin teoriasta on jätetty tietoisesti 

pois yksittäiset, mutta lukuisat poikkeustapaukset mahdollisimman selkeän kuvan 

antamiseksi. 

2.2.1 Rahoitusvarojen luokittelu ja arvostus 

Rahoitusvarat sisältävät niin liikepääomaan kuin sijoituksiinkin kuuluvia omaisuuseriä, 

jotka voivat olla sekä lyhyt- että pitkäaikaisia. Rahoitusvaroja ovat ensisijaisesti 

käteisvarat ja sopimuksiin perustuvat oikeudet saada käteis- tai muita rahoitusvaroja. 

Rahoitusvaroja voivat olla myös oikeudet vaihtaa rahoitusinstrumentteja toisen 

yrityksen kanssa olosuhteissa, joissa vaihto osoittautuu edulliseksi, kuten esimerkiksi 

osto-optio. Rahoitusvaroja ovat luonnollisesti myös toisten yritysten osakkeet ja muut 

oman pääoman ehtoiset instrumentit. (Haaramo, Palmuaro & Peill, 2014) 

Rahoitusvarojen merkitsemisessä ensimmäisen kerran kirjanpitoon sovelletaan 

käypää arvoa. Se määritellään rahoitusvarasta annetun vastikkeen arvon mukaisesti. 

Myöhemmin rahoitusvaran arvostuksessa osavuosikatsauksen tai tilinpäätöspäivän 

yhteydessä sovelletaan joko käyvän arvon, jaksotetun hankintamenon tai alun perin 

kirjanpitoon merkityn määrään eli hankintamenon mukaista arvostusmenetelmää. 

Arvostusmenetelmän valintaan vaikuttaa se, mihin ryhmään rahoitusvara on luokiteltu. 

(Haaramo et al., 2014) IAS 39 on jakanut rahoitusvarat neljään erilliseen ryhmään, 

joilla on jokaisella omat tunnusomaiset piirteensä ja arvostusmenetelmänsä (IASPlus, 

2014b).  

Rahoitusvarat käypään arvoonsa tulosvaikutteisesti -ryhmään kuuluvat 

kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät varat ja, yrityksen niin valitessaan, käypään 
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arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 

varat IAS 39 määrittelee sellaisiksi, joiden kaupankäynnillä pyritään ansaitsemaan 

lisätuloja. Kaupankäyntitarkoitukseksi kirjattuja rahoitusvaroja ei saa luokitella enää 

myöhemmin sen pitoaikana muihin rahoitusvarojen ryhmiin. Toiseen alaryhmään 

luokitellaan yrityksen vapaaehtoisesti käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat. 

(Haaramo et al., 2014) Käyvällä arvolla tarkoitetaan rahoitusinstrumentin 

todennäköistä kauppahintaa eli sen markkina-arvoa (Morningstar, 2014). 

Kesällä 2005 IASB loi lisäyksen IAS 39:ään, joka antaa yrityksille mahdollisuuden 

hankinnan tai liikkeellelaskun myötä arvostaa rahoitusvara tai -velka käypään arvoon 

tulosvaikutuksellisesti. Tämä on mahdollista jopa myös silloin, kun kyseinen vara tai 

velka normaalisti kuuluisi arvostaa jaksotettuun hankintamenoonsa, kunhan käypä 

arvo pystytään luotettavasti mittaamaan. Käyvän arvon optiota saa käyttää, jos se 

vähentää arvostukseen ja kirjaamiseen liittyvää epäjohdonmukaisuutta, tai jos yritys 

hallinnoi joitakin rahoitusinstrumentteja ryhmänä, jonka tuloksellisuutta arvioidaan 

käyvän arvon pohjalta. Käyvän arvon optiota käytettäessä yritys ei voi enää 

myöhemmin siirtää rahoitusinstrumenttia toiseen ryhmään muutamia poikkeuksia 

lukuun ottamatta. (IAS Plus, 2014a) 

Lainoihin ja saamisiin kuuluvat rahoitusvarat, jotka ovat syntyneet yrityksen 

luovuttaessa velalliselle rahaa tai palveluita. Kyseisillä rahalainoilla tai 

myyntisaamisilla on tunnusomaisesti kiinteät ja määriteltävissä olevat maksut. Lainoja 

ja saamisia ei ole noteerattu aktiivisilla markkinoilla tai pidetty kaupankäyntitarkoitusta 

varten. (Haaramo et al., 2014) Lainat ja saamiset arvostetaan jaksotettuun 

hankintamenoonsa (IAS Plus, 2014a). 

Eräpäivään asti pidettävillä sijoituksilla on tyypillisesti kiinteät, selkeästi 

määriteltävät sekä tiettynä päivänä erääntyvät maksusuoritukset, ja ne ovat 

lainainstrumentteja kuten joukkovelkakirjalainoja. Tähän ryhmään varoja saa arvostaa 

vain, jos yritys pystyy osoittamaan, että se aikoo ja pystyy pitämään varat määriteltyyn 

eräpäivään asti. Eräpäivään asti pidettävät investoinnit arvostetaan myös jaksotettuun 

hankintamenoonsa efektiivistä korkoa käyttäen. Jos yritys päättää myydä tämän 

ryhmän varoja, muutamia poikkeustapauksia lukuun ottamatta, täytyy kaikki ryhmän 

investoinnit luokitella uudelleen myytäväksi tarkoitettujen rahoitusvarojen ryhmään sen 

hetkiseksi ja kahdeksi seuraavaksi tilikaudeksi. (Haaramo et al., 2014)  
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Myytävät rahoitusvarat sisältävät sellaiset rahoitusvarat, joita ei ole pystytty 

luokittelemaan muihin ryhmiin, eivätkä ne niin selkeästi kuulu sijoitustoimintaan kuten 

muiden ryhmien rahoitusvarat. Tämän ryhmän varojen käyttöön liittyy joustavuutta eikä 

niihin sisälly lisäansioiden tavoittelua. (Haaramo et al., 2014) Nämä rahoitusvarat 

arvostetaan käypään arvoonsa taseessa, ja sen muutokset kirjataan suoraan omaan 

pääomaan oman pääoman muutoksen kautta (IAS Plus, 2014a).  

2.2.2 Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostus 

Rahoitusvelkoja ovat kaikki sopimuksiin perustuvat velvollisuudet luovuttaa toiselle 

yritykselle käteis- tai muita rahoitusvaroja. Näitä ovat esimerkiksi ostovelat, 

lyhytaikaisiin velkakirjoihin perustuvat lainat, otetut lainat ja maksettavat 

joukkovelkakirjalainat. Samoin kuin rahoitusvara, se arvostetaan ensimmäisen kerran 

kirjanpitoon merkittäessä sen käypään arvoon, joka määritellään sitä vastaan saadun 

vastikkeen arvon perusteella. (Haaramo et al., 2014) 

IAS 39 suhtautuu selkeästi monipuolisemmin rahoitusvarojen kuin rahoitusvelkojen 

käsittelyyn (Haaramo et al., 2014). Se jakaa rahoitusvelat vain kahteen kategoriaan, 

jotka ovat rahoitusvelat käypään arvoon tulosvaikutteisesti sekä muut 

rahoitusvelat arvostettuna jaksotettuun hankintamenoonsa efektiivisen koron 

metodia käyttäen (IASPlus, 2014a).  

2.2.3 Uudelleenluokittelu 

IAS 39 ottaa kantaa myös rahoitusvarojen ja -velkojen uudelleenluokitteluun. 

Pääsääntöisesti käypään arvoon arvostettuja rahoitusinstrumentteja ei saa luokitella 

uudestaan niin kauan kun ne ovat yrityksen hallussa. Kaupankäyntitarkoitukseen 

hankitut instrumentit, joihin on sovellettu käyvän arvon optiota, on pidettävä käypään 

arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien luokassa myös koko sen ajan kun ne ovat 

yrityksen hallussa. Poikkeustilanteessa, eli jos kaupankäyntisalkkuun luokitelluilla 

instrumenteilla ei enää käydä kauppaa, voidaan rahoitusinstrumentit luokitella pois 

kaupankäyntisalkusta joko eräpäivään asti pidettäviin tai myytävissä oleviin 

rahoitusvaroihin. Tällainen tilanne on hyvin harvinainen, mutta esimerkiksi vuoden 

2008 finanssikriisi johti luottamuksen vähenemiseen rahoitusmarkkinoilla, jolloin myös 

kaupankäyntivolyymit vähenivät. (Haaramo et al., 2014) 

Eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarojen kohdalla uudelleenluokittelu voi tulla 

ajankohtaiseksi, jos instrumenttien luokittelukriteerit eivät enää päde. Tällöin 



12 
 

rahoitusvarat tulee luokitella myytäviin rahoitusvaroihin ja ne arvostetaan silloin 

käypään arvoon. Jos lainoja tai muita saamisia on alun perin ryhmitelty 

kaupankäyntisalkkuun tai myytävissä oleviin rahoitusvaroihin, mutta yritys arvioi, että 

sillä on aikomus tai kyky pitää ne ennakoitavissa olevaan tulevaisuuteen tai eräpäivään 

asti, voidaan ne siirtää lainojen ja saamisten ryhmään. Siirrossa käytetään 

uudelleenluokittelupäivän mukaista käypää arvoa. Myös instrumentin arvostusperuste 

voi muuttua, esimerkiksi instrumentin käyvän arvon määrittäminen voi muuttua täysin 

mahdottomaksi, jolloin se voidaan uudelleenarvostaa hankintamenoon tai jaksotettuun 

hankintamenoon. Vastaavanlainen tilanne voi syntyä myös, jos aikaisemmasta 

poiketen rahoitusvaralle onkin saatavilla luotettava käypä arvo. (Haaramo et al., 2014) 

2.2.4 Arvonalentuminen 

Yrityksen tulee jokaisena tilinpäätöspäivänä arvioida rahoitusvarojensa kirjanpidollisen 

arvon muutokset. Arvonalentuminen voidaan todeta vasta kun sille on objektiivista 

näyttöä. Objektiivinen näyttö tarkoittaa jo tapahtuneen tapahtuman myötä arvioitavissa 

olevia arvonalentumistappioita. Arvonalentumista ei siis voida kirjata todennäköisesti 

tulevaisuudessa tapahtuvalle rahoitusvaran arvon laskemiselle. (IAS Plus, 2014a)  

Taulukko 1 IAS 39:n arvonalentumista ja sen peruuttamista koskevat säännöt 

(Haaramo et al., 2014) 

 

Arvonalentumisen havaitsemismetodi riippuu instrumentin arvostusmenetelmästä. Yllä 

olevasta kuviosta selviää jaottelu, jonka perusteella objektiivinen näyttö 

arvonalentumiselle todetaan sekä instrumentteja koskevat säännöt arvonalentumisen 

peruuttamisesta. Esimerkiksi jaksotettuun hankintamenoon, kuten vaikka eräpäivään 

asti pidettävät sijoitukset, arvostettujen rahoitusinstrumenttien arvonalentuminen 
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lasketaan vertaamalla tulevien rahavirtojen efektiivisellä korkokannalla diskontattuja 

nykyarvoja instrumentin kirjanpitoarvoon. Käypään arvoon arvostettujen 

instrumenttien kohdalla arvonalentumisen tunnistaminen ja määrittäminen eivät ole 

tarpeellista, sillä arvonalennukset otetaan automaattisesti huomioon kirjaustavan 

myötä. (Haaramo et al., 2014) Arvonalentumistappiot huomioidaan IAS 39:n 

mukaisesti tuloslaskelmassa, jotta ne kumoavat toteutumattomat arvonalentumiset 

omassa pääomassa (Duangploy & Pence, 2010, 29). 

2.2.5 Suojauslaskenta 

Suojauslaskennalla pyritään suojautumaan omaisuus- ja velkaerien sekä tulevien 

rahavirtojen arvossa tapahtuvilta rahoitusriskien aiheuttamilta muutoksilta. Tällaisia 

muutoksia voivat olla esimerkiksi korkotason tai valuutan vaihtosuhteen muutokset. 

Suojauslaskennan tavoite on suojautua tuloksen vaihtelua vastaan. Suojauksen 

kohteena on vara, jonka arvon tai tulevien rahavirtojen voidaan ennustaa vaihtelevan, 

ja näin ollen olettaa yrityksen tuloksen altistuvan rahoitusriskeille. Suojauksen 

kohteena IAS 39:n mukaan voivat olla taseeseen merkitty omaisuuserä tai velka, 

taseen ulkopuolinen kiinteäehtoinen sitoumus, todennäköinen liiketoimi tai portfolion 

korkoriski. Suojausinstrumentti taas on sellainen rahoitusinstrumentti, jonka käyvän 

arvon tai tulevien rahavirtojen vaihtelu kompensoi suojattavan kohteen arvon 

heilahteluita. (Haaramo et al., 2014) IAS 39 sääntöjen mukaan suojausinstrumentiksi 

lasketaan vain sellainen johdannaisopimus, jossa vastapuolena on yrityksen 

ulkopuolinen osapuoli (IAS Plus, 2014a). IAS 39 jakaa suojauslaskennan kolmeen 

ryhmään: käyvän arvon suojaukseen, rahavirran suojaukseen ja ulkomaiseen 

yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukseen (IAS Plus, 2014a). Jotta 

suojauslaskentaa voidaan soveltaa täytyy se dokumentoida vaaditulla tavalla ja 

suojauksen tulee olla tehokasta, eli suojauskohteen ja instrumentin vastakkaisten 

muutosten tulee kumota toisensa 80-125 -prosenttisesti (Haaramo et al., 2014). 

2.3 IFRS 9  

IFRS 9:n laadinnalle oli monia perusteita, mutta yksi monesti esiin tullut oli standardin 

tulkittavuuden parantaminen. Jo teorialtaan IFRS 9:n on lyhempi ja ymmärrettävämpi, 

sekä se sisältää vähemmän poikkeuksia ja ehtoja kuin edeltäjänsä IAS 39. (IFRS, 

2014) 
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2.3.1 Rahoitusvarojen luokittelu ja arvostus 

IFRS 9 jakaa samaiset rahoitusvarat kahteen ryhmään, niihin jotka arvostetaan 

jaksotettuun hankintamenoon ja niihin, jotka arvostetaan käypään arvoon kirjattuna 

tulosvaikutuksellisesti tai laajan tuloksen muihin eriin. Näihin kahteen ryhmään 

rahoitusvaroja jaotellessa on otettava huomioon yksikön liiketoimintamalli 

rahoitusvarojen käsittelyssä ja rahoitusvaralle tyypillinen sopimuksenmukainen 

rahavirta. (IAS Plus, 2014b) 

 

 

Kaavio 2 IFRS 9 Arvostusmenetelmät (IFRS, 2014) 

Yllä oleva kaavio kiteyttää IFRS 9 rahoitusinstrumenttien arvostusmenetelmien 

määräytymislogiikan. Jos yksikön liiketoimintamalliin kuuluu kerätä rahoitusvarasta 

muodostuvat sopimuksenmukaiset rahavirrat, jotka sisältävät vain pääoman 

palautuksia ja korkoja, tulee se arvostaa jaksotettuun hankintamenoon. Jos taas 

rahoitusvara ei täytä kahta edellistä ehtoa, tulee se arvostaa käypään arvoon. Käypään 

arvoon arvostettujen varojen voitot ja tappiot arvostetaan joko tulosvaikutteisesti tai 

Rahoitusinstrumentit 

Kyllä 

Sopimuksenmukaiset 

kassavirrat vain pääomaa ja 

korkoja? 

Kyllä 

Kyllä 

Kyllä 

Kyllä 

Käyvän arvon optio? 

Pidetään ainoastaan 

kassavirtojen keräämistä 

varten? 

Pidetäänkö myyntiä ja 

kassavirtojen keräämistä 

varten? 

Käyvän arvon optio? 

Käypä arvo muihin 

laajan tuloksen eriin 

Käypä arvo 

tulosvaikutteisesti 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Jaksotettu 

hankintameno 
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muihin laajan tuloksen eriin. Rahoitusvaroihin on myös IFRS 9:n mukaan mahdollista 

soveltaa käyvän arvon optiota, jonka edellytykset eivät muutu IAS 39:stä. (Haaramo et 

al., 2014)  

2.3.2  Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostus 

IFRS 9:ssä rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostus eivät muutu. Kategoriat säilyvät 

edelleen samoina; rahoitusvelat käypään arvoon tulosvaikutuksellisesti sekä 

muut rahoitusvelat jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelat, joita säilytetään 

kaupankäyntitarkoitusta varten, arvostetaan käypään arvoon, ja muut rahoitusvelat 

arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, ellei käyvän arvon mahdollisuutta käytetä 

(IAS Plus, 2014b) IFRS 9:n mukaan kaikki käypään arvoon arvostettuihin 

rahoitusvelkojen omassa luottoriskissä tapahtuneet muutokset tulee esittää laajan 

tuloksen muissa erissä, eikä tällöin luottoriskin myötä rahoitusvelan käyvän arvon 

muutoksella ole vaikutusta yrityksen tulokseen (Haaramo et al., 2014).  

2.3.3 Uudelleenluokittelu 

IFRS 9:n mukaan, kuten rahoitusvarojen luokittelussakin, liiketoimintamalli määrää 

uudelleenluokittelun tarpeen. Uudelleenluokittelu on mahdollista vain jos yrityksen 

liiketoiminta muuttuu siten, että aikaisemmat liiketoiminmallin mukaisesti määritellyt 

luokittelut eivät enää päde. Rahoitusvarojen, jotka on arvostettu käypään arvoon ja 

kirjattu laajan tuloksen muihin eriin, sekä rahoitusvarojen, joihin on sovellettu käyvän 

arvon optiota, uudelleenluokittelu on kiellettyä IFRS 9 sääntöjen mukaan. (IAS Plus, 

2014b) 

2.3.4 Arvonalentuminen 

Erityisesti IAS 39:n arvonalentumismalli sai paljon kritiikkiä taaksepäin katsovasta 

kirjauslogiikastaan ja tätä onkin yritetty parantaa IFRS 9:n kohdalla. IFRS 9:n 

arvonalentumismalli suuntaa katseensa tulevaan päin ja näin poistaa vanhan 

vaatimuksen objektiivisesta näytöstä. Yritykseltä vaaditaan myös jatkuvaa 

arvonalentumisriskin tarkkailua ja odotettujen arvonalentumistappioiden välitöntä 

kirjausta jokaisen raportointikauden päätyttyä. (IFRS, 2014) 

IFRS 9:n arvonalentumismalli jakaa kirjanpidolliset käsittelyt kolmeen vaiheeseen. 

Ensimmäisessä, rahoitusinstrumentin hankinnan yhteydessä, seuraavan 12 

kuukauden arvonalentumistappiot tunnustetaan tulosvaikutuksellisesti ja 

tappiovähennykset määritetään. Toinen vaihe koskee tilannetta, jossa luottoriski on 
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noussut huomattavasti ja instrumentin luottoluokka ei ole enää matalan riskin luokka, 

jolloin tulee tunnustaa sen arvonalentumistappiot koko rahoitusinstrumentin ”eliniäksi”. 

Näissä molemmissa korkotuoton arvioiminen lasketaan efektiivisellä korolla 

rahoitusinstrumentin kirjanpitoarvosta. Kolmannessa vaiheessa, jos rahoitusvaran 

luottoriski nousee niin suureksi, että sen arvon ajatellaan laskevan luottotappioiden 

vuoksi, korkotuotot tulee laskea jaksotetun hankintamenon pohjalta, ja usein tässä 

vaiheessa rahoitusvaraa aletaan arvioida erikseen. Myös tässä vaiheessa 

rahoitusinstrumentin elinikäiset arvonalentumistappiot tunnustetaan. (IFRS, 2014) 

2.3.5 Suojauslaskenta 

Suojauslaskenta IFRS 9:ssä on vapaaehtoista ja sen soveltamisesta on tehty 

yksinkertaisempaa. Suojauslaskenta linkittyy nyt paremmin riskienhallintaan ja sen 

tavoitteisiin. Aikaisemmin suoraa linkkiä riskienhallinnan ja suojauslaskennan välillä ei 

ole rahoituslaitoksissa ollut, jonka vuoksi IAS 39:n suojauslaskentaa kritisoitiinkin. 

Uuden standardin myötä suojausinstrumenttien ja -kohteiden vaatimukset höllentyvät. 

IAS 39:n kolme suojausryhmää säilyvät samanlaisina, mutta tehokkuuden 

prosenttirajoista luovuttiin. IFRS 9 mukaan suojauslaskennan tavoitteena tulisi olla 

vain tehottomuuden minimointi. (Haaramo et al., 2014) Lisääntynyt joustavuus ja 

suojauslaskennan linkittyminen riskienhallintaan kuitenkin lisäävät tilinpäätöksessä 

esitettävien liitetietojen vaatimuksia, kun tulee antaa tarkka selostus 

suojauslaskentastrategiasta ja laskennallinen arvio suojauksen tehokkuudesta 

(Cunico & Housa, 2013, 44). 

2.4 Standardien erot 

Lloyd (2014) kokee rahoitusinstrumenttien luokittelun ja arvostuksen ymmärtämisen 

helpottuneen tilinpäätösten lukijoille. Vaikka varsinaisesti tämä osio standardista ei 

muuttunut radikaalisti, muutoksen myötä tilinpäätökset ovat helpommin 

ymmärrettävissä, kun rahoitusvarojen sekä -velkojen luokittelu ja arvostus perustuu 

instrumenttien luonteisiin ja yrityksen liiketoimintamalliin (Lloyd, 2014). 

Rahoitusvarojen vähentyneet luokitteluryhmät ja käyvän arvon lisääntyminen 

arvostusmenetelmänä tekee rahoitusinstrumenttien raportoinnista 

johdonmukaisempaa ja tilinpäätöstentietojen ymmärtämisestä ja vertailemisesta 

helpompaa (Sweetman, 2011).  
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Muutokset yrityksen omassa luottoriskissä, ja sen aiheuttamat muutokset 

rahoitusvelkojen käyvässä arvossa, on saanut monet akateemikot, tilinpäätösten 

laatijat ja standardien asettajat kritisoimaan aiempaa käyvän arvon muutoksien 

kirjausta tulokseen tai tappioon. IAS 39:ssä oli mahdollista, että yrityksen oman 

luottoriskin noustessa luoton sisältämä riskipreemio kasvaa, jolloin rahoitusvelkojen 

nettonykyarvo laskee, joka taas näkyy käyvän arvon nousuna. Tällöin yrityksen 

talouden tilan huonontuminen saattoi parantaa se nettotulosta. IFRS 9:n myötä käyvän 

arvon muutokset, jotka johtuvat yrityksen oman luottoriskin kasvamisesta, tulee kirjata 

laajan tuloksen muihin eriin. Näin sijoittajien on helpompi havaita yrityksen 

taloudellisen tilanteen muutokset ja tulkita tilinpäätöstä oikein. (Lachmann et al., 2014) 

Tämä onkin yksi suurimmista ja varmasti merkittävimmistä standardiuudistuksen 

tuloksista, joka vie rahoitusinstrumenttien raportointia lähemmäs vaadittua ”oikeaa ja 

riittävää kuvaa”. 

Suuren muutoksen standardiuudistuksessa koki myös arvonalentumisten käsittely kun 

jo tapahtuneiden arvonalentumistappioiden tunnustamisesta siirryttiin 

arvonalentumistappioiden ennustamiseen ja niihin etukäteen varautumiseen. Myös 

arvonalentumismalleja on muutoksen jälkeen vain yksi, kun taas IAS 39:ssä niitä oli 

useampia ja oikean mallin valitseminen oli tilinpäätöstenlaatijoille toisinaan vaikeaa. 

(Lloyd, 2014) 

Aikaisempaa suojauslaskennan mallia kritisoitiin sen puutteista tuottaa tietoa riskien 

hallintaa varten. Tämän myötä uudessa standardissa suojauslaskenta on enemmän 

yhteyksissä riskienhallinnan kanssa ja tilinpäätöksessä tulee käydä ilmi suojauksien 

tehokkuudet. (Lloyd, 2014) Marshallin (2014, 57) mukaan yritykset tulevat ottamaan 

avosylin vastaan tämän yksinkertaisemman suojauslaskentamallin, jota on helpompi 

soveltaa kuin IAS 39:n mukaista mallia. Myös sijoittajat hyötyvät uudistuksesta, sillä 

IFRS 9:n myötä heidän on helpompi hahmottaa suojauslaskennan tulokset 

tilinpäätöksessä ja ymmärtää näiden olevan osa yrityksen riskienhallintaa (McConnell, 

2014). 
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Taulukko 2 Standardien eroavaisuudet (IFRS, 2014) 

  IAS 39   IFRS 9 

Sääntöjen mukainen Periaatteiden mukainen 

Luokittelu monimutkaista ja vaikeaa 

käyttää 

Luokittelu perustuu liiketoimintamalliin ja 

kassavirtojen luonteeseen 

Monta arvonalentumismallia Yksi arvonalentumismalli 

Oman luottoriskin muutoksen 

heijastukset käyvässä arvossa kirjataan 

tulosvaikutuksellisesti 

Oman luottoriskin muutoksen 

heijastukset käyvässä arvossa kirjataan 

muihin laajan tuloksen eriin 

Monimutkaiset 

uudelleenluokittelusäännöt 

Liiketoimintamallia noudattavat 

uudelleenluokittelusäännöt 

Suojauslaskenta irrallinen ja 

monimutkainen soveltaa 

Suojauslaskenta linkitettynä 

riskienhallintaan ja yksinkertaisempi 

soveltaa 

 

Yllä olevaan taulukkoon on koottu merkittävimmät eroavaisuudet näistä kahdesta 

standardista. Tiivistettynä voidaan sanoa standardimuutoksen tuoneen 

rahoitusinstrumenttien raportoinnin pois monimutkaisista ja paljon poikkeuksia 

sisältäneistä käytänteistä paljon käytännönläheisemmäksi. Luokitteluryhmien 

vähentyminen ja aidosti instrumentin luonteeseen perustuva luokittelu tekevät 

standardista käyttäjäystävällisen ja helposti tulkittavan. Myös yritysten taloudellisen 

tilan ymmärtäminen parantuu ennustavan arvonalentumismallin ja luottoriskin 

muutosten erillisen kirjaustavan myötä. Sijoittajien osalta tilinpäätösten tulkittavuus niin 

arvonalentumisten ja suojauslaskennan osalta helpottuvat. Nyt sijoittajien on 

mahdollista nähdä suojauslaskennan vaikutukset selkeämmin ja osana 

riskienhallintaa.  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Tutkimusmetodina toimii kvalitatiivinen tapaustutkimus, jossa case-yrityksenä 

tarkastellaan Aktia Pankki Oyj:tä. Tutkimuksen luonteen myötä standardiuudistuksen 

vaikutuksia tarkastellaan vain Aktian osalta, mikä mahdollistaa myös hyvin 

yksityiskohtaisten vaikutusten arvioimisen, ja siten tutkimuskysymykseen 

vastaamisen. 

Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla, jossa edettiin ennalta 

laadittujen kysymysten ja teemojen mukaisesti. Teemahaastatteluksikin kutsuttu 

haastattelumenetelmä antoi mahdollisuuden myös keskustelulle ja syvemmälle 

pohdiskelulle haastattelijan ja haastateltavan välillä (Tilastokeskus, 2014). Valmiiksi 

laadittu kysymyspatteristo koostui neljästä pääteemasta, jotka sisälsivät aiheeseen 

liittyviä kysymyksiä sekä tarkentavia alakysymyksiä, joilla varmistettiin riittävän 

vastauksen saaminen. Joustava ja keskustelua herättävä haastattelutyyli sopii tähän 

tutkimukseen, sillä sen avulla saatiin tietoa myös haastateltavan mielipiteistä ja 

näkökulmista. 

Haastattelussa haastateltiin Aktia Pankki Oyj:n talousjohtajaa, ja hänen 

asiantuntemustaan hyödyntäen pyrittiin saamaan vastauksia aiemmin esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin. Haastattelu toteutettiin Aktian pääkonttorilla Helsingissä, ja 

kysymyksiin vastasi Aktian talousjohtaja, kauppatieteiden maisteri Fredrik 

Westerholm, joka on työskennellyt Aktiassa vuodesta 2007 lähtien. Hänelle lähetettiin 

kysymyksiä haastattelun teemoihin liittyen viikkoa ennen haastattelua, jotka koostuivat 

neljästä osa-alueesta: rahoitusvarojen luokittelun muutokset, arvonalentumisen 

muutokset, suojauslaskennan muutokset sekä yleiset muutokset ja mielipiteet 

standardiuudistuksesta. Haastattelu eteni teemahaastattelulle tyypillisesti jokaista 

aihepiiriä vapaasti käsitellen ja tutkimuksen kannalta tärkeisiin yksittäisiin kysymyksiin 

vastaten.  

Seuraavaksi esitellään case-yritys, johon standardiuudistuksen muutoksia 

suhteutetaan. Aktian liiketoiminnallinen strategia ja sen tilinpäätöksen nykyiset 

kirjauskäytännöt vaikuttavat suuresti tutkimuksen tuloksiin, sillä niiden pohjalta 

arvioidaan konsernin kohtaamia tulevia muutoksia.  
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3.1 Aktia Pankki Oyj 

Aktia-konserni tuottaa asiakkailleen pankki-, varainhoito-, vakuutus- ja 

kiinteistönvälityspalveluja. Sen maantieteellinen toiminta-alue on Suomen rannikko, 

pääkaupunkiseutu sekä sisämaan kasvukeskukset, ja näissä konsernilla on yhteensä 

55 konttoria. Aktia Säästöpankki syntyi Helsingin Säästöpankin ja useiden 

rannikkoalueiden säästöpankkien fuusiossa, ja siitä tuli osakeyhtiö vuonna 1993. 

Vuonna 2008 yritys listautui pörssiin ja vuonna 2013 juridisten rakenteiden 

yksinkertaistamisen myötä Aktia Pankki Oyj:stä tuli konsernin emoyhtiö. Aktian 

omistavat suomalaiset Aktia- ja säästöpankkisäätiöt, yhteisöt ja yksityishenkilöt. (Aktia 

Pankki Oyj, 2014b) Vuonna 2013 Aktian liikevaihto oli 266 miljoonaa euroa ja tilikauden 

voitto oli 52,4 miljoonaa euroa (Aktia Pankki Oyj, 2014, 17). 

Aktian tulokseen vaikuttavat eniten yleinen taloustilanne, osake-, korko- ja 

valuuttakurssien vaihtelu sekä toimialan kilpailutilanne. Mahdolliset arvonalentumiset 

Aktian luottosalkussa voivat johtua monista syistä, joista keskeisimpiä ovat yleinen 

taloudellinen tilanne, korkotaso, työttömyysaste sekä asuntohintojen kehitys. Aktian 

jälleenrahoituksen kannalta on erittäin tärkeää, että raha- ja velkamarkkinat toimivat 

tehokkaasti. Aktian rahoitusvarojen markkina-arvon muutos voi johtua myös sijoittajien 

nousseitten tuottovaatimusten myötä. Finanssikriisin myötä syntyneet pankki- ja 

vakuutustoiminnan sääntelyä koskevat aloitteet, kuten Basel III – säännökset, ovat 

tiukentaneet pankkien pääoma- ja likviditeettivaateita. Osan Aktian likviditeettitarpeista 

muodostavat kotitalouksien talletukset. (Aktia Pankki Oyj, 2014a) 

Tilinpäätöskäytännöt 

Aktia Pankki Oyj käyttää rahoitusvarojensa luokittelussa IAS 39:n mukaista neljän 

ryhmän jaottelua. Rahoitusvaroiksi kirjataan saamistodistukset, saamiset 

luottolaitoksilta, saamiset yleisöltä ja julkiyhteisöiltä sekä osakkeet ja osuudet. 

Tuloksen kautta käypään arvoon arvostettuja rahoitusvaroja Aktia konsernilla on 

102 000 euroa, joka on kokonaisuudessaan muodostunut pankkitoiminnasta. 

Myytävissä olevia rahoitusvaroja on Aktian taseessa n. 2,3 miljardin euron edestä, 

josta pankkitoiminnan puolelta saamistodistuksia on 1,7 miljoonaa euroa ja osakkeita 

sekä osuuksia 6,5 miljoonaa euroa. Eräpäivään asti pidettäviä sijoituksia on 499 

miljoonaa euroa, ja tämä ryhmä koostuu pääosin korkosijoituksista valtioihin ja muihin 

julkisyhteisöihin. (Aktia Pankki Oyj, 2014, 73) Aktian sijoitussalkku sisältää korkean 

luottoluokan kiinteäkorkoisia sijoituksia, joita pankki käyttää oman pääoman 
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volatiliteetin pienentämiseksi (Aktia Pankki Oyj, 2014, 12).  Lainoja ja saamisia Aktialla 

on 6,9 miljoona euroa ja ne sisältävät velkakirjalainoja, lainoja, saamisia Suomen 

Pankilta ja muilta luottolaitoksilta sekä yleisöltä ja yhteisöiltä (Aktia Pankki Oyj, 2014, 

76). 

Rahoitusvelkoja on 9 miljoonaa euroa ja ne ovat luokiteltu muihin rahoitusvelkoihin. 

Nämä velat koostuvat luottolaitoksien, yleisön ja julkisyhteisöjen talletuksista, 

liikkeeseen lasketuista velkakirjoista sekä luottolaitoksien, yleisön ja julkisyhteisöjen 

veloista. (Aktia Pankki Oyj, 2014, 88) 

Aktian käytännöt uudelleenluokitteluun noudattavat IAS 39:n sääntöjä sekä Aktian 

omia periaatteita. Esimerkiksi arvopapereiden, jotka aiotaan uudelleen luokitella 

myytävistä rahoitusvaroista eräpäivään asti pidettäviin rahoitusvaroihin, tulee olla 

panttauskelpoisia keskuspankissa ja niillä tulee olla korkea luottoluokitus eli vähintään 

Aa3/AA-. Tällainen uudelleenluokittelu tapahtui viimeksi joulukuussa 2013 kun 

myytäviä rahoitusvaroja luokiteltiin uudelleen eräpäivään asti pidettäviin 

rahoitusvaroihin 101 miljoonan euron edestä. (Aktia Pankki Oyj, 2014, 34) 

Myös arvonalentumisten suhteen Aktia noudattaa IAS 39:n vaatimusta objektiivisesta 

näytöstä ennen arvonalentumisen kirjaamista. Myytävissä olevista rahoitusvaroista 

kirjataan arvonalentuminen tuloslaskelmaan, jos yritys johon on sijoitettu, on asetettu 

konkurssiin tai se on hakenut suojaa velkojiaan vastaan. Tällöin arvonalentuminen 

lasketaan markkina- ja hankinta-arvon välisenä erotuksena. Korkosijoitukset taas 

tutkitaan yksilöllisesti arvonalennustarpeen arvioimiseksi, jos arvopaperin kurssi on 

laskenut 50 % ja sen luottoluokitus on alle Investment Grade, eli BB+, Ba1, 

luokituksen. Osakkeista ja osakerahastosijoituksista tehdään arvonalennuksia silloin, 

kun niiden arvo on laskenut merkittävästi tai pitkäaikaisesti. Merkittäväksi laskuksi 

lasketaan keskikurssin ja hankinta-arvon välisen erotuksen volatiliteettirajojen ylitys 

arvostusajankohtaa ympäröivinä kymmenenä pankkipäivänä. Arvon lasku katsotaan 

pitkäaikaiseksi jos arvostusajankohdan ympäröivien kymmenen päivän keskikurssi on 

yhtäjaksoisesti 18 kuukauden ajan alhaisempi kuin arvopaperin hankinta-arvo. (Aktia 

Pankki Oyj, 2014, 35) 

Lainojen ja saamisten arvonalentumisia käsitellään kohdistetusti ja ryhmäkohtaisesti. 

Kohdistunut arvonalentuminen kirjataan vain jos on saatavilla objektiivista näyttöä 

asiakkaan maksukyvyn heikkenemisestä. Tällainen objektiivinen näyttö voi olla 
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velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, sopimusrikot tai konkurssi. Saamisen 

arvo on laskenut, jos arvioitu rahavirta on pienempi kuin luoton kirjanpitoarvon ja 

maksamattomien korkojen summa. Ryhmäkohtainen arvonalennus on perusteltua, jos 

luottosalkkujen saamisten takaisinmaksuun liittyy epävarmuutta, ja siitä on objektiivista 

näyttöä. (Aktia Pankki Oyj, 2014, 35) Vuonna 2013 myytävissä olevien rahoitusvarojen 

arvonalentuminen oli 1,3 milj. euroa, ja se johtui kiinteistörahastojen ja pienempien 

pääomasijoitusten pysyvästä laskusta henkivakuutusyhtiön salkussa (Aktia Pankki 

Oyj, 2014, 74).  

Aktian suojauslaskentapolitiikkaan kuuluu IAS 39:n mukaisesti dokumentoida 

johdannaisen ja suojattavan erän suojaussuhde sekä riskienhallinnan tavoitteet ja 

strategia. Suojauksen täytyy olla erittäin tehokas, sääntöjen mukaisesti suojattavan 

erän käyvän arvon neutralisoitumisvaikutuksen tulee olla 80–125 prosenttia. Jos edellä 

mainittuja dokumentointi ja tehokkuusehtoja ei pystytä täyttämään, suojauslaskenta 

lopetetaan. Vuonna 2013 Aktian suojausinstrumenttien ja suojauskohteiden käypien 

arvojen muutokset neutralisoivat melkein kokonaan toisensa, erotuksen ollessa vain 

109 000 euroa. (Aktia Pankki Oyj, 2014, 36)  
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

Haastattelun tulokset esitellään teemahaastattelujen neljän patteriston mukaisena 

jaotteluna, joissa on käyty läpi eniten Aktiaa koskettavat muutokset. Haastattelun 

tulokset ovat Aktian talousjohtajan arvioita tulevan standardiuudistuksen vaikutuksista, 

sillä uutta standardia ei ole otettu vielä käyttöön. 

4.1 Rahoitusvarojen luokittelu ja arvostus 

Aktian taseesta jopa noin 30 prosenttia on erilaisia korkoinstrumentteja, joiden suuri 

määrä perustuu siihen, että Aktia toimii keskuspankkina Säästöpankeille ja Pop-

pankeille. Aktian sijoitussalkku sisältää melkeinpä pelkästään korkoinstrumentteja. Ne 

ovat Westerholmin mukaan pitkäaikaisia hankintoja, joilla taataan Aktian 

likviditeettiriskiä ja hoidetaan korkoriskiä. Westerholm sanookin salkun toimivan 

enemmänkin turvana ja likviditeettipuskurina, eikä sillä tavoitella tuottoja. 

Aktian tilinpäätöksestä käypään arvoon tuloksen kautta arvostettavien rahoitusvarojen 

osuus on suhteellisen pieni. Tämä selittyi haastattelun myötä sillä, että kyseinen 

tulosvolatiliteettia luova luokka on ei-toivottu, ja sen 102 000 euron arvoiset varat ovat 

jäämistöä sellaisista aikaisemmin hankituista sijoitusinstrumenteista, jollaisiin ei Aktian 

sijoitusstrategian mukaan enää sijoiteta. Tämän ryhmän käyvän arvon muutokset 

kirjataan tulokseen, jolloin näiden instrumenttien markkina-arvojen heilahtelu näkyy 

myös heilahteluna Aktian tuloksessa. 

Myytävissä olevien rahoitusvarojen varat arvostetaan käypään arvoon ja sen 

muutokset kirjataan omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon, jolloin 

tulosvolatiliteettia ei synny. Tällä hetkellä tämä ryhmä sisältää rahoitusvaroja 2,3 mrd. 

euron edestä, mutta Westerholm sanoo, että: ”Tässä ryhmässä olisi vähemmän varoja 

ja ne olisivat held-to-maturity luokassa, jos IAS 39:n säännöt sille ei olisi niin tiukkoja”. 

Niinpä Westerholm arvioikin, että standardimuutoksen jälkeen suurin osa myytävien 

rahoitusvarojen varoista arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyvän arvon 

sijaan, kun mahdollisuus luokitella varoja niiden kassavirtojen ja myyntiaikeiden 

perusteella tulee voimaan. Tälläkään hetkellä Aktia ei käy aktiivista kauppaa 

rahoitusvaroillaan, mutta varat on jouduttu arvostamaan myytävissä oleviin 

rahoitusvaroihin eräpäivään asti pidettävät sijoitukset -luokan tiukkojen 

luokittelusääntöjen takia. 
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Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ovat Aktian kannalta mieluisin luokka 

rahoitusvaroille, sillä se ei aiheuta volatiliteettia. Kyseisille varoille ei arvon muutoksia 

mitata ja erääntymispäivänään ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Tällä 

hetkellä kyseiseen luokkaan arvostaminen on hankalaa sen sitovuuden ja standardin 

ehdottomien sääntöjen takia. Kyseiseen luokkaan arvostaminen vaatii yritykseltä 

kyvyn ja aikomuksen pitää varat niiden maturiteettiinsa asti, jolloin tämän ryhmän 

varoja ei voi käyttää akuuttiin likviditeettiriskin hallintaan. Aktian rahoitusvarojen tavoite 

on kuitenkin juuri likviditeetti- ja korkoriskin hallinta ilman volatiliteettia, jolloin yksikään 

nykyinen standardi ei täysin täytä yksinään näitä vaatimuksia. Niinpä IFRS 9:n myötä 

Aktian rahoitusvarojen luokittelu omien tarpeidensa mukaisesti helpottuu, sillä 

arvostuskriteerit määrittyvät kassavirtojen ja liiketoiminnan luonteiden mukaisesti. 

IFRS 9 näyttää lisänneen käypään arvoon tulosvaikutuksellisesti arvostamista, jolloin 

myös mahdollisuus volatiliteettia aiheuttavaan kirjaustapaan kasvaa. Westerholm 

arvioi kuitenkin Aktian pystyvän arvostamaan rahoitusvaransa sille mieluisampaan 

jaksotettuun hankintamenoon. ”Iso osa salkusta saadaan varmasti arvostettua 

jaksotettuun hankintamenoon, koska korkosijoitukset ovat vain pääomaa ja korkoja 

eikä niillä harrasteta trading-toimintaa.” Kun suurin osa rahoitusinstrumenttien 

kassavirroista on vain pääoman palautuksia ja korkotuottoja, eikä niitä pidetä 

myyntitarkoitusta varten, on IFRS 9:n mukaan ne mahdollista arvostaa jaksotettuun 

hankintamenoon.  

Uusi luokittelutyyli, joka pohjautuu liiketoiminta- ja kassavirtamalliin, sopii 

Westerholmin mielestä hyvin Aktialle, vaikka se tuleekin lisäämään dokumentointia ja 

kirjanpidollisten ratkaisujen perustelua, ja hän sanookin: ”Paljon sitä tietoa, mitä nyt 

meidän talousosaston asiantuntijoilla on päänsä sisällä, joudutaan tulevaisuudessa 

kirjaamaan paperille”. Se antaa kuitenkin enemmän vapauksia luokitteluun, kun 

päätöksiä tehdään yrityksen liiketoiminnan perusteella.  IAS 39:n ollessa hyvin 

yksityiskohtainen ja tiukka standardi, IFRS 9 antaa siihen verrattuna yrityksille paljon 

enemmän vapauksia soveltaa rahoitusinstrumenttien käsittelyä oman toimintansa 

kannalta järkeväksi, sillä: ”Eihän yksi erittäin yksityiskohtainen standardi voi käydä 

kaikille yrityksille kaikkialla, vaan siinä pitää olla joustoa”. 

IAS 39:ä on kritisoitu sen yrityksen oman luottoriskin muutoksien heijastamisesta velan 

käypään arvoon ja tätä kautta tulokseen. Aktian kannalta tämä ei ole ongelma, sillä se 

on arvostanut rahoitusvelat jaksotettuun hankintamenoon. Tästä ristiriitaisesta IAS 
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39:n piirteestä Westerholm sanoo, että: ”…se sotii periaatteitani vastaan, ja velan 

nettonykyarvon heikkeneminen on vain itsensä huijaamista, sillä koko velka 

maksetaan kuitenkin pois vaikka yrityksen luottoriski olisikin kasvanut. Aktiaa tämä ei 

kosketa, ehkä jotain yritystä joka on menossa konkurssiin tai vaikka Kreikan valtio voisi 

ajatella näin.” Hän siis kokee, että lainojen arvonalentaminen yrityksen oman 

luottoriskin muutoksen nojalla ei ole järkevää sillä, ellei yritys ole ajautumassa 

konkurssiin, on laina maksettava täysimääräisenä kuitenkin takaisin. Westerholmin 

mukaan esimerkiksi Aktian luottoriskin muutosten vaikutukset tulisi ennemmin näkyä 

lainan antaneen yrityksen tilinpäätöksessä, jos he joutuisivat nousseen luottoriskin 

myötä arvioimaan uudelleen Aktian kykyä maksaa velkaansa takaisin.  

Käypä arvo ja volatiliteetti 

Aktialle IFRS 9:n mukainen käyvän arvon tulosvaikutteinen kirjaaminen olisi 

painajaismaista, sillä Aktialla on taseessaan niin paljon sijoitusinstrumentteja, että 

niiden heilahtelut markkinahintojen vaikutuksesta loisivat myös suuria heilahduksia 

Aktian tulokseen. Aktian suurin tulonlähde on sen peruspankkitoiminnalla saatu 

korkokate, joka muodostuu useiden yksityisasiakkaiden pitkäaikaisesta anto- ja 

ottolainauksesta. Aktian tavoitteena onkin tuottaa tasaista ja hyvää pitkänaikavälin 

tulosta, ja maksaa osinkoja sen omistajille. Suurimpia näistä omistajista ovatkin 

erilaiset säätiöt, jotka myös laskevat tasaisen osinkovirran varaan omassa 

toiminnassaan. Tällöin rahoitusvarojen käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjaaminen 

”vaikeuttaisi toiminnan tuloksentekokyvyn selostamiseen markkinoille ja 

osingonmaksukykyä”, koska tulos ei enää vastaisi käypien arvojen heilahteluiden takia 

todellista liiketoiminnan tulosta. 

Käyvän arvon soveltaminen onkin saanut juuri volatiliteettivaikutustensa myötä 

kritiikkiä, mutta sitä myös puolustetaan sen yritysten keskinäistä vertailtavuutta 

parantavien ominaisuuksiensa vuoksi. Westerholm kokee käyvän arvon huonot puolet 

kuitenkin painavimmiksi, sillä: ”Sijoittajat ja ne jotka haluavat vertailla, osaavat kyllä 

katsoa myös liitetiedot, joissa ollaan esitetty kaikki varat käyvässä arvossa, jolloin 

vertailtavuus säilyy vaikka itse taseessa olisi eri arvostusmenetelmiä. 

Laadintaperiaatteilla viestitään sitä mitä ollaan ja mitä halutaan olla ”. Käyvän arvon 

määrittämiseen voi jokaisella yrityksellä olla omat mallinsa niille varoille, joille ei 

markkinoilta ole hintoja suoraan tiedossa. Tämä arvonmääritysmallien yrityskohtainen 

eroavaisuus heikentää käypien arvojen vertailun luotettavuutta, mutta Aktian 
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tapauksessa sijoitussalkku koostuu suurimmaksi osakseen tasolla 1 arvostetuista 

likvideistä korkopapereista. Taso 1 tarkoittaa sellaisia varoja, joille arvo saadaan 

suoraan markkinoilta eikä sen määrittämiseen käytetä yrityksen omia 

arvonmääritysmalleja. Näin ollen, Aktian tilinpäätöksen liitetiedoista löytyvät käyvät 

arvot ovat myös tältä osin hyvinkin luotettavia ja vertailtavia. 

Westerholm ei usko, että Aktian tulosvolatiliteetti tulisi kasvamaan 

standardiuudistuksen myötä, vaikkakin käyvän arvon muutoksia ei enää voi kirjata 

omaan pääomaan. Hän uskoo, että arvostusmenetelmänä voidaan edelleen käyttää 

jaksotettua hankintamenoa, jolloin käyvän arvon tulovaikutteisia muutoksia, ja sitä 

kautta ylimääräistä volatiliteettia, ei pääse syntymään. Standardin myötä käypä arvo 

tullaan kirjaamaan joko tulosvaikutteisesti tai laajan tuloksen muihin eriin. Näitä kahta 

kirjaustapaa arvioidessaan Westerholm koki käyvän arvon muutosten kirjaamisen 

laajan tuloksen muihin eriin olevan informatiivisempaa, kun arvon muutokset näkyvät 

laajan tuloksen erissä eivätkä ne silloin vaikuta liiketulokseen. Tällöin on myös 

mahdollista että, ”liikevoitolla voidaan kertoa kuinka yrityksellä menee ja näin myös 

tulos pysyy stabiilimpana”.  

4.2 Arvonalentuminen 

Arvonalentumisen muuttuminen ennustavampaan suuntaan on Westerholmin mukaan 

parannus entisestä. Tulevaisuuteen katsovan mallin myötä standardi antaa 

suunnittelumahdollisuuksia volatiliteetin vähentämiseen, sillä näin Aktia voi etukäteen 

miettiä puskureita arvonalentumisen varalle. Westerholm kokee kuitenkin 

arvonalentumisten ennustamisen työläämpänä ja sanookin: ”niitä ei voi tarkastella vain 

tilinpäätöspäivinä vaan jatkuvaa tarkastelua tulee tehdä kuukausittain”. Aktia on 

hakenut myös IRBA-lupaa, joka on lainasalkun riskien arviointimenetelmä, ja 

Westerholm kokeekin, että arvonalentumismalleja on Aktiassa vuosien varrella 

kehitetty ja Aktialla on kaikki edellytykset suoriutua myös tästä uudesta eteenpäin 

katsovasta mallista. 

4.3 Suojauslaskenta 

Suojauslaskenta on suuressa roolissa Aktiassa, ja sillä pyritään pitämään tärkein 

tuottolähde eli korkokate tasaisena. Westerholm kokee, että: ”IAS 39:n 

suojauslaskenta on paljon yksityiskohtaisempi, ja suojauslaskennan osalta joudutaan 

tekemään paljon työtä, jotta saataisiin se matchaamaan sääntöjen kanssa. Se ei ole 
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realistinen.” IAS 39:ssä suojauslaskennalle on monia sääntöjä ja vaatimuksia, jolloin 

usein suojausta varten tehdyt kirjanpidolliset ratkaisut eivät kuitenkaan kohtaa 

standardin määräysten kanssa. Usein esimerkiksi tehokkuusrajojen ulkopuolelle 

jäänyttä suojausta ei voida lukea suojauslaskennaksi, ja suojaus joudutaan 

lopettamaan. Aikaisemmat tehokkuusvaatimukset ovat Westerholmin mielestä liian 

teoreettisia kun osittaista suojausta ei ole hyväksytty suojaukseksi, vaikka 

käytännössä se suojausta olisikin. 

IFRS 9:n myötä suojauslaskennassa on paljon enemmän mahdollisuuksia soveltaa 

suojausta, mikä tosin myös lisää dokumentointivaatimuksia. Westerholmin mielestä 

suojauslaskennan osalta muutos on erittäin tervetullut Aktiaan, sillä nyt kun 

tehokkuusvaatimuksista luovutaan, voidaan myös vähemmän onnistuneet suojaukset 

esittää suojauslaskentana. ”Toki pyritään täyteen suojaukseen, mutta jos se ei onnistu, 

on silti 50 prosentinkin suojaus parempi kuin ei mitään.” Uuden mallin myötä 

suojauksen kohteen ja suojausinstrumentin käypien arvojen muutosten negatiivinen 

korrelaatio saa olla vähemmän kuin 80 prosenttia tai enemmän kuin 125 prosenttia, 

jolloin myös osittainen suojaus on mahdollista.  

4.4 Muutoksen yleiset vaikutukset 

Westerholm kokee uudistuksen hyödylliseksi erityisesti Aktian kannalta tärkeän 

suojauslaskennan osalta. Kritiikkiä hän antoi standardiuudistukselle sen pitkästä 

valmistumisprosessista. Uuden IFRS 9 soveltamiseen myös liittyy Aktian kannalta 

vielä epävarmuutta, sillä EU ei ole vielä hyväksynyt sitä. IFRS 9 periaatteisiin 

perustuva malli saa kiitosta siitä, että se tarjoaa valinnaisia vaihtoehtoja 

soveltamiseen, joiden valinta yritysten täytyy vain pystyä perustelemaan oman 

liiketoimintansa kautta. Westerholm kokee standardiuudistuksen liikkuvan 

järkevämpään suuntaan ja myös tilinpäätösten tulkittavuuden parantuvan. Kysyttäessä 

tilinpäätöksen tulkittavuuden tärkeydestä, hän vastaa: ”Tilinpäätösten tulkittavuuden 

parantuminen on tavoiteltavaa, ja se lisääntyy kun pakotetaan yritykset perustelemaan 

laadintaperiaatteensa.” 

Yleisesti ottaen Westerholmin mielestä standardiuudistus on kohtuullisesti onnistunut 

korjaamaan IAS 39:n puutteet, mutta korostaa tällaisen standardin luomisen vaikeutta. 

”Pitää muistaa, että tämä on aina myös poliittinen prosessi, johon vaikuttavat monet 
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lobbarit, eikä yhden kaikkialla täydellisesti toimivan standardin luominen ole 

mahdollista.” 

Westerholm ei usko standardiuudistuksen näkyvän taseen tai tuloksen 

loppusummissa. Uudet luokittelumetodit muuttavat kuitenkin taseen sisältöä ja taserivit 

saavat uusia nimiä. Suurimmat muutokset näkyvät suojauslaskennassa, lisääntyvässä 

hankintamenoon arvostamisessa ja vanhojen luokitteluryhmien ja niiden tiukkojen 

sääntöjen poistumisessa. Uusi standardi antaa myös paremmat mahdollisuudet hallita 

volatiliteettia niin arvostusmenetelmissä kuin arvonalentumisissa – käypään arvoon 

tulosvaikutuksellisesti kirjaamisen lisääntyneistä mahdollisuuksista huolimatta. 

4.5 Tulokset ja niiden merkittävyys 

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää rahoitusinstrumentteja koskevan 

standardiuudistuksen vaikutukset Aktia Pankki Oyj:ssä, sekä alaongelmina tutkia 

subjektiivisempia kokemuksia standardiuudistuksesta sekä sen välillisiä vaikutuksia. 

Kysymyksiin saatiin hyviä vastauksia, ja standardiuudistuksen vaikutuksista case-

yrityksessä saatiin hyvinkin yksityiskohtaisia esimerkkejä. 

4.5.1 Rahoitusinstrumenttien standardiuudistuksen vaikutukset case-yrityksessä 

Rahoituslaitoksessa, jonka taseessa on huomattavan suuri määrä 

rahoitusinstrumentteja sen kokoon nähden, standardiuudistuksen myötä tulee 

näkymään myös paljon muutoksia. Rahoitusvarojen luokittelu, joka on aiemmin ollut 

hyvinkin tiukkaa, muuttuu uudistuksen myötä radikaalisti. Aikaisemmista neljästä 

luokitteluryhmästä luovutaan, ja rahoitusvarojen arvostaminen tulevaisuudessa tulee 

perustumaan yrityksen liiketoimintamalliin ja rahoitusvarojen kassavirtoihin. Tämän 

myötä Aktia pystyy paremmin hallitsemaan rahoitusinstrumenttien käypien arvojen 

muutoksista johtuvaa volatiliteettia, kun se pystyy sen sijaan valitsemaan esimerkiksi 

jaksotetun hankintamenon arvostusmenetelmäkseen. Tämä valinta mahdollistuu sillä, 

että Aktian suuren sijoitussalkun tehtävänä on suojata yritystä likviditeettiriskiltä eikä 

kerätä tuottoja. Tällöin Aktia pystyy perustelemaan arvostusmenetelmän valintansa 

äsken mainitulla liiketoimintamallin luonteella sekä sillä, että rahoitusvaroista syntyvät 

kassavarat ovat pääosin vain pääoman palautuksia ja korkoja. Rahoitusvarojen 

luokittelusta tulee case-yrityksen kannalta joustavampaa sekä rahoitusvarojen 

käyttötarkoituksia vastaavaa, kun kompromisseja vähäisen volatiliteetin ja varojen 

likviditeetin välillä ei tarvitse enää tehdä. Uusi luokitteluperuste vaatii kuitenkin 
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aiempaa enemmän dokumentaatiota, kun tehtyjä valintoja täytyy pystyä selkeästi 

perustelemaan, ja näin ollen uuden standardin myötä käytännön työ varmasti 

lisääntyy. 

Arvonalentumismalli kävi standardiuudistuksen myötä läpi myös suuren muutoksen. 

Aiempi taaksepäin katsova malli korvattiin tulevaisuuden arvonalentumisia 

ennustavalla mallilla. Aktian kannalta tämä uusi malli lisää myös arvonalentumisten 

kanssa tehtävää työtä, kun mahdollisia viitteitä tulevista arvonalentumisista tulee 

tarkastella jatkuvasti. Ennustavuutensa ansiosta Aktia kuitenkin pystyy varautumaan 

tuleviin arvonalentumisiin luomalla puskureita arvonalentumisista johtuvaa 

volatiliteettia vastaan. 

Myös suojauslaskenta koki suuria muutoksia, ja nämä muutokset ovatkin ehkä Aktian 

kannalta merkittävimpiä. Tärkeimmän tuottolähteen, korkokatteen, arvon heilahteluita 

vastaan pyritään suojautumaan erilaisin suojausinstrumentein, jolloin suojauksen 

säännöt vaikuttavat suuresti siihen, hyväksytäänkö tietyn tasoinen suojaus 

suojauslaskennan piiriin. IAS 39:n tehokkuusrajoista luopumisen myötä, myös 

osittainen suojaus voidaan laskea osaksi suojauslaskentaa. Realistisempi 

tehottomuuden minimointi mahdollistaa eritasoiset suojaukset eikä suojausta täydy 

lopettaa vaikka se ei onnistuisi täydellisesti. Suojauslaskenta tulee uudistuksen myötä 

myös linkittymään paremmin riskinhallintaan, jolloin sen käyttötarkoitus on helpompi 

ymmärtää ja perustella. 

Tilinpäätösstandardiuudistuksen myötä Aktiaan vaikuttaa juuri eniten nämä kolme yllä 

mainittua muuttuvaa käytäntöä. Tutkimuksen tulokset noudattavat samaa linjaa 

teoriaosassa esitettyjen standardien eroavaisuuksien kanssa. Muutokset olivat itse 

standardiuudistuksessakin suurimmat, joten luonnollisesti niiden vaikutus Aktiassakin 

on suuri. Aikaisemmissa tutkimuksissa oli huomattu IFRS 9:n lisäävään volatiliteettia, 

joka taas Aktian osalta ei pidä paikkaansa. Mahdollisuudet käypään arvoon 

arvostamiseen kasvavat, jolloin myös tulosvolatiliteetti voi kasvaa. 

Standardiuudistuksen myötä Aktiassa kuitenkin lisääntyy jaksotetun hankintamenon 

käyttö arvostusmenetelmänä, jolloin vaaraa volatiliteetin kasvusta ei ole. Tästä voikin 

päätellä, että suurin vaikuttava tekijä volatiliteetin muodostumiseen käyvän arvon 

arvostusmenetelmän takia onkin yrityksen liiketoimintamalli ja rahoitusinstrumenttien 

luonne, eikä niinkään standardi itsessään. Muilta osilta, kuten esimerkiksi standardin 
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tulkitsemisen helpottumisesta, olivat tutkimuksen tulokset samassa linjassa 

aikaisempien tutkimuksien kanssa.  

4.5.2 Alaongelmat 

Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä standardiuudistuksen onnistuneen, sillä 

monen osa-alueen kohdalta muutokset olivat parannuksia entisestä. IFRS 9:n 

valmistuminen vei kuitenkin 5 vuotta, eikä EU ole vielä hyväksynyt sitä. Uudistuksen 

onnistuneisuutta mietittäessä myös sen valmistumisnopeus ja 

käyttöönottomahdollisuudet painavat vaakakupissa. Standardiuudistuksen voisikin 

sanoa onnistuneen sisällöllisesti parantamaan IAS 39:n puutteita, mutta itse 

uudistusprosessina se epäonnistui hitautensa vuoksi. 

Uudistus on otettu vastaan positiivisin mielin, vaikkakin näkymät sen käyttöönotolle 

ovat vielä epäselvät. Case-yrityksessä koetaan uusi standardi heille sopivaksi eikä sen 

sisällössä ole mitään moitittavaa. IFRS 9:n myötä päätösten ja niiden perusteluiden 

dokumentaatiovaateet kasvavat, mutta haastattelutulokset kertovat sen vain lisäävän 

tilinpäätöksen tulkittavuutta ja läpinäkyvyyttä. Dokumentoinnin lisääntyminen lisää 

myös tilinpäätösten laatijoiden työtä, mutta kokonaisuudessaan se koetaan vain 

hyväksi suunnaksi, johon tilinpäätösten laatiminen on menossa. 

Rahoitusinstrumenttien standardiuudistus ei vaikuta case-yrityksen muihin toimintoihin 

tai tulokseen. Toki uusien luokitteluryhmien myötä taserivit saavat uudet muodot ja 

nimet, sekä lisääntyvien dokumentointivelvollisuuksien myötä IFRS 9:ää 

sovellettavissa tilinpäätöksissä liitetiedot voivat olla nykyistä laajemmat. Uuteen 

standardiin pystytään siis siirtymään varsin kivuttomasti ilman sen suurempia välillisiä 

vaikutuksia.   
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkielmassa esiteltiin aluksi sen aihe, ja pää- sekä alatutkimusongelmat, joihin 

tutkielmassa lähdettiin hakemaan vastauksia. Johdannossa käytiin läpi myös motiivi 

tutkimuksen tekemiselle ja tarkasteltiin sen sijoittumista aiempien tutkimusten 

joukkoon. Aiheesta oli tehty jo aiempia tutkimuksia, mutta hieman eri näkökulmista ja 

ajalta, jolloin IFRS 9 -standardi ei ollut vielä kokonaan valmis. Nyt aihetta tarkasteltiin 

yksittäisen yrityksen näkökulmasta kokonaisvaltaisesti ja valmiin tilinpäätösstandardin 

avulla. Tutkielman rajaus löysi luonnollisen paikkansa case-yrityksen 

rahoitusinstrumenttien sekä standardiuudistuksen keskellä olleiden 

tilinpäätösstandardien ympäriltä. Teoriaosiossa käytiin läpi alan kirjallisuuden avulla 

motiiveja standardiuudistukselle, sekä eriteltiin yksityiskohtaisesti molempien 

standardien ominaiset piirteet. Näitä kahta tilinpäätösstandardia vertailtiin keskenään, 

jotta niiden keskeisimmät eroavaisuudet saatiin selville. Näitä olivat muun muassa 

luokittelukriteerien muuttuminen yrityksen liiketoiminnan ja kassavirtojen pohjalta 

määräytyviksi, arvonalentumisia ennustava malli sekä suojauslaskennan sääntöjen 

höllentyminen.  

Empiriaosiossa esiteltiin case-yrityksen, eli Aktia Pankki Oyj:n, liiketoiminta-ajatusta, 

historiaa ja keskeisimpiä tunnuslukuja. Samalla käytiin läpi sen tämänhetkisiä IAS 39:n 

mukaisia tilinpäätöskäytäntöjä sekä tarkasteltiin Aktian rahoitusinstrumenttien 

keskinäistä jakautumista ja valintoja niiden jaottelun takana. Tilannetta tarkasteltiin 

yrityksen vuoden 2013 konsernin tilinpäätöksen avulla, joka tarjosi ajankohtaisimmat 

tiedot. Kappaleessa raportoitiin myös tutkimusmetodi ja -aineisto, jotka muodostuivat 

teemahaastattelusta ja sen tuloksista. Haastattelun kysymykset oli laadittu 

koskettamaan juuri Aktian tilannetta, jotta tutkimuksen tavoite, eli saada 

mahdollisimman tarkkoja ja yksityiskohtaisia arvioita muutoksen vaikutuksista, 

onnistuisi. 

Tuloksia esiteltäessä käytiin läpi Aktian talousjohtajan arvioita standardiuudistuksen 

eri osien vaikutuksista ja eriteltiin niistä keskeisimmät. Tuloksista saatiin hyvin 

vastauksia tutkimusongelmaan eli siihen mitä vaikutuksia Aktia kohtaa 

standardiuudistuksen myötä. Westerholm arvioi, että standardiuudistuksen myötä 

Aktiassa tulee lisääntymään jaksotetun hankintamenon arvostusmenetelmä, mikä oli 

yllättävää muihin tutkimuksiin verrattaessa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on usein 

tullut ilmi, että IFRS 9:n myötä käyvän arvon arvostusmenetelmä lisääntyy 
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rahoitusvarojen arvostuksessa. Mahdollisuudet arvostaa rahoitusvaroja käypään 

arvoon kyllä lisääntyvät uuden standardin myötä, mutta Aktian liiketoimintamalli ja 

rahoitusinstrumenttien kassavirtojen luonne painottavat enemmän jaksotettua 

hankintamenoa, jolloin myöskään volatiliteettia ei synny. Tulosvolatiliteetin kasvu IFRS 

9:n myötä ei siis ole automaattista, vaan on hyvinkin riippuvaista yrityksen 

liiketoimintamallista ja valitusta arvostusmenetelmästä.  

Suojauslaskennan sääntöjen muuttuminen on varmasti Aktian kannalta tärkein ja 

positiivisin muutos. Aktia harjoittaa Westerholmin mukaan paljon suojausta, joten sen 

löyhemmät vaatimukset vähentävät monimutkaista kirjanpidollista työtä, jota aiemmin 

suojauslaskennan kanssa on jouduttu harjoittamaan. Nyt myös osittainen suojaus 

hyväksytään suojauslaskennaksi, jolloin IFRS 9:n myötä suojauslaskentamallista tulee 

realistisempi. Aikaisempi arvonalentumismalli oli taas hyvinkin kritisoitu sen 

taaksepäin katsovasta kirjaustavastaan, mutta uudistuksen myötä tulevia 

arvonalentumisia täytyy pystyä arvioimaan jo ennalta. Tämä lisää työtä kun jatkuvaa 

arviointia tulee tehdä, mutta samalla lisää myös valmiuksia arvonalentumisiin 

varautumiseen ja volatiliteetin hallintaan. Näiden kahden standardin osa-alueen 

muutokset vastaavat hyvinkin paljon myös aikaisemmissa tutkimuksissa saatuja 

tuloksia, joita esiteltiin erityisesti tutkielman teoriaosiossa, jossa vertailtiin IAS 39:n ja 

IFRS 9:n standardia keskenään.  

Myös tilinpäätösten laatiminen koettiin muuttuvan käyttäjäystävällisemmäksi, ja uusi 

standardi sai positiivisen vastaanoton. Kaiken kaikkiaan standardiuudistuksen myötä 

tilinpäätösten laatijoiden työ kasvaa jokaisen osa-alueen dokumentaatiovaateiden 

kasvaessa. Ratkaisujen kattava perusteleminen kuitenkin lisää toiminnan 

läpinäkyvyyttä ja vie tilinpäätösten laatimista entistä parempaan suuntaan. 

Standardiuudistuksella ei ole suuria välillisiä vaikutuksia case-yrityksessä. Sen ei 

pitäisi Westerholmin arvioiden mukaan näkyä yrityksen taseen tai tuloslaskelman 

loppusummissa, mutta taserivit ja niiden järjestys voivat kokea muutoksia.  

Itse tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, joten sen tulokset eivät ole yleistettäviä 

eivätkä ne suoraan päde muihin vastaavanlaisiin finanssialan toimijoihin. Aktialla on 

omanlaisensa, ja keskuspankkitehtäviensä myötä hieman poikkeava taserakenne, 

jolloin myös rahoitusinstrumenttien käsittely ja käyttötarkoitus case-yrityksessä 

määräytyy tämän pohjalta. Tutkimusta rajoitti myös IFRS 9 -standardin tarkastelu vain 

teoreettiselta pohjalta, sillä sitä ei ole vielä sovellettu käytäntöön, jolloin myöskään 
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oikeita käyttökokemuksia ei ollut saatavilla. Tutkimuksen tulokset perustuvatkin siis 

valmiin standardin pohjalta ennustettuihin arvioihin sen vaikutuksista. Standardin 

ollessa kuitenkin jo täysin valmis, ovat sen pohjalta tehdyt arviot varmasti hyvinkin 

paikkaansa pitäviä. Jatkotutkimusmahdollisuutena voisikin siis olla näiden kahden 

standardin vertailu, silloin kun IFRS 9:ää jo sovelletaan ja materiaalina voisi käyttää 

sen pohjalta laadittuja tilinpäätöksiä. Myös jonkin yksittäisen standardin osan, kuten 

suojauslaskenta- tai arvonalentumismallin muutoksen tarkempia vaikutuksia voisi 

tutkia kun standardia on jo hetken aikaan sovellettu käytännössä. 

Rahoitusinstrumenttien tilinpäätösstandardien keskiössä on ollut paljon keskustelua 

käyvän arvon lisääntymisestä arvostusmenetelmänä, ja sitä kautta myös yritysten 

tulosvolatiliteetin kasvamisesta. IFRS 9:n myötä käyvän arvon käyttö lisääntyy, mutta 

Aktiaa, joka ei käy aktiivista kauppaa rahoitusvaroillaan, tämä ei koskettanut. Käyvän 

arvon vertailtavuutta ja volatiliteettia kasvattavien ominaisuuksien tutkiminen olisikin 

hedelmällisempää jonkin sellaisen finanssialan toimijan näkökulmasta, joka tavoittelee 

kaupankäynnin avulla rahoitusvaroilleen tuottoja, ja näin ollen joutuu tai pystyy, 

katsontakannasta riippuen, käyttämään käyvän arvon arvostamista rahoitusvarojensa 

kohdalla.   
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7 HAASTATTELURUNKO 

Rahoitusvarat 

Rahoitusvarojen luokitteluryhmät vähentyvät nykyisestä neljästä kahteen: käypään 

arvoon tulosvaikutteisesti tai laajan tuloksen muihin eriin sekä jaksotettuun 

hankintamenoon arvostettavat.  

 

 Minkälaisia instrumentteja nykyiset ryhmät sisältävät ja mihin ryhmiin ne 

jaotellaan uudistuksen myötä? Määrittävänä tekijänä IFRS 9:n mukainen 

liiketoimintamalli ja varalle tyypillinen rahavirta. 

a) Tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat (102 000 €) 

b) Myytävissä olevat rahoitusvarat (2,3 mrd. €) 

c) Eräpäivään asti pidettävät (499 milj. €) 

d) Lainat ja muut saamiset (6,8 mrd.€) 

 
Käyvän arvon lisääntyminen ja volatiliteetti 

 Lisääkö käypään arvoon arvostaminen tulosvolatiliteettia? 

o Miksi Aktialla on suhteellisen vähän käypään arvoon tulosvaikutteisesti 

kirjattuja varoja? Onko tämä tietoinen valinta? 

o Käypä arvo tulosvaikutuksellisesti ja laajan tuloksen muihin eriin - erot? 

Kumpi parempi Aktian kannalta? 

o Aiemmin käyvän arvon muutokset kirjattu käyvän arvon rahastoon, 

uudistuksen myötä ne kirjataan tulosvaikutteisesti. Mitä tämä 

aiheuttaa? 

o Kasvaako Aktian tulosvolatiliteetti standardiuudistuksen myötä? 

o Mitä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia volatiliteetin kasvusta seuraa? 

 

 Lisääkö käypään arvoon arvostaminen yritysten vertailtavuutta? 

o Markkina-arvot vs. yritysten omat arvonmääritysmallit 

 

 Oman luottoriskin muutokset näkyvät nyt laajan tuloksen muissa erissä, 

auttaako tämä hahmottamaan paremmin yrityksen taloudellisen tilan? 

o luottoriskin kasvu  riskipreemion kasvu  velan nettonykyarvo 

heikkenee  käypä arvo kasvaa 
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 Helpottuuko rahoitusvarojen luokittelu ja kirjanpidollinen käsittely? 

o Onko liiketoiminta- ja kassavirtamalli hyvä pohja luokittelulle? Miksi? 

  

Arvonalentuminen 

Arvonalentumismalleja on uudistuksen myötä vain yksi aikaisempien useiden mallien 

sijaan. Arvonalentumisten arviointi siirtyy ennustavammaksi, kuin ennen 

arvonalentumisesta vaadittiin objektiivista näyttöä ennen kuin se pystyttiin kirjata. 

Ennen oman luottoriskin muutokset kirjattiin tulosvaikutteisesti, nyt laajan tuloksen 

muihin eriin.  

 

 Helpottaako vain yhden mallin käyttäminen arvonalentumisten kirjaamista? 

 

 Onko tulevaisuuden arvonalentumisten ennustaminen kannattavampaa 

yritykselle? Eivät tule ns. yllätyksenä?  

o Vai hankaloituuko, kun ennustettuja arvonalentumisia voi joutua 

perumaan? 

 

Suojauslaskenta 

Suojauslaskenta tullaan linkittämään paremmin riskinhallintaan ja sen tavoitteisiin. 

Vaatimukset suojausinstrumenteista höllentyvät ja suojauksen 

tehokkuusvaatimuksista luovutaan. 

 

 Onko suojauslaskenta suuressa roolissa Aktiassa? 

o Mihin sillä pyritään?  

o Kaivataanko siihen selkeämpiä sääntöjä ja ohjeita? 

 

 Mitä vaikutuksia näillä muutoksilla on? 

o Ovatko tehokkuusvaatimukset välttämättömiä? 

o Onko osittaista suojausta järkevä harjoittaa? 
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Yleistä 

 Oliko uudistus tarpeellinen/hyödyllinen? 

o Hyvät puolet? 

o Huonot puolet? 

 

 Paraneeko rahoitusinstrumenttien tilinpäätösstandardin tulkittavuus? 

o Onko tilinpäätöksen tulkittavuuden parantuminen ylipäätään 

tavoiteltavaa? 

 

 Onko uudistus onnistunut? Ts. korjasiko se IAS 39:n puutteet? 

o Miten se tulee ilmi? 

 

 Minkälaisia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia uudistuksella on Aktiaan? 

o Mitä konkreettisia vaikutuksia uudistuksella on, esim. tuloksessa tai 

tilinpäätöksen laatimisessa? 

  
 

 

 

 

 


