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International Accounting Standards Boardin (IASB) ja Financial Accounting Standards 

Boardin (FASB) yli kymmenen vuotta kestäneen yhteistyöprojektin seurauksena 

julkaistiin vuonna 2014 uusi tuloutusstandardi IFRS 15 - myyntituotot 

asiakassopimuksista. Standardi astuu voimaan vuoden 2018 alusta lähtien ja sen 

tavoitteena on sekä parantaa nykyiseen käytäntöön liittyviä heikkouksia että luoda 

yhtenäinen viitekehys tulouttamiselle. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 

millaisia vaikutuksia standardin käyttöönotolla on yrityksille tilitoimistojen 

näkökulmasta. Vaikutuksia tutkittiin standardiuudistuksen mahdollisten hyötyjen ja 

ongelmien kautta. 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto koostui 

alkuperäisen standardiluonnoksen vastauksena lähetetyistä kommenttikirjeistä, joita 

oli yhteensä 974 kappaletta. Kirjeet rajattiin tutkimuksen näkökulman mukaisesti 

kuitenkin vain tilitoimistojen lähettämiin kommenttikirjeisiin, joita oli yhteensä 45 

kappaletta. 

Tilitoimistojen näkökulmasta IFRS 15 -standardin vaikutukset ovat enemmän 

negatiivisia kuin positiivisia, ja ongelmalliset vaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea 

rakennusalalle. Keskeisin hyöty standardiuudistuksessa on yhden yhtenäisen 

standardin luominen. Kuitenkin standardiuudistuksen seurauksena yritysten 

kustannukset nousevat esimerkiksi järjestelmien päivitysten ja tilintarkastuksen 

vaikeutumisen myötä. Lisäksi taloudellinen raportointi on epäjohdonmukaista, 

heikommin vertailtavaa ja ei niin läpinäkyvää. Myös tilinpäätökset ovat 

epäluotettavampia ja hyödyttömämpiä. Näin ollen myös vakuuksien, takauksien ja 

luottojen saanti yrityksille vaikeutuu, kun pankit ja vakuuslaitokset tulevat 

epäileväisemmiksi yritysten taloudellisesta raportoinnista. 
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As the result of International Accounting Standards Board’s (IASB) and Financial 

Accounting Standards Board’s (FASB) over ten years joint project in 2014 published 

new revenue recognition standard IFRS 15 – revenue from contracts with customers. 

Standard will be effective from the beginning of the year 2018 and its objective is both 

to improve weaknesses related to existing practice and create a consistent framework 

in revenue recognition. The purpose of this study was to find out what kind of effects 

will the implementation of the standard cause to companies from accounting firm’s 

point of view. The effects were researched by possible advantages and problems of 

the standard reform. 

The study was made by using the qualitative research method. The data of the study 

consists of the comment letters sent as the response of the original exposure draft. In 

total, there were 974 comment letters. According to the perspective of the study, the 

letters were delimited only to 45 comment letters sent by accounting firms. 

Accounting firm’s point of view the effects of IFRS 15 -standard are more negative than 

positive and the problematic effects are especially directed to construction industry. 

The most significant advantage of the standard reform is to create a single standard. 

However, as a result of the standard reform costs for companies will increase for 

example due to updates of the systems and difficulties in auditing. Moreover, financial 

reporting will be inconsistent, less comparable and not so transparent. Also, financial 

statements will be less reliable and less meaningful. Therefore, sureties and credits 

will become more difficult for companies to obtain when banks and surety companies 

will become more suspicious of the financial reporting of companies. 
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1 JOHDANTO 

1.1  Tutkimuksen tausta 

Kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS, International Financial Reporting 

Standards) ovat tärkeä osa nykyistä tilinpäätösraportointia. Investoinnit ja 

pääomavirrat kulkevat eri maiden ja maanosien välillä, minkä vuoksi kansalliset 

tilinpäätöskäytännöt ovat osoittautuneet hankaliksi ja hyvin hintaviksi eri 

mahdollisuuksia vertaileville ja taloudellisia päätöksiä tekeville sijoittajille (Bohusova & 

Nerudova 2009,12). IFRS -standardit ovat käytössä useilla yrityksillä, jotka hallitsevat 

tietyillä aloilla maailmassa, kuten lääketeollisuudessa, tietoliikenteessä sekä 

rahoituspalveluissa, minkä vuoksi IFRS-standardit ovat hyvin merkittävä aihe 

tutkittavaksi. Kyseisillä aloilla myös vapaaehtoinen IFRS -standardien implementointi 

on yleistä maailmanlaajuisen vertailtavuuden saavuttamiseksi. (Casabona & Shoaf 

2004, 64). Kansainvälisten tilinpäätösstandardien tärkeyttä kuvaa myös se, että 

tutkimuksen mukaan jopa 60 %:lla kaikista maailman maista on käytössään IFRS -

standardit ja 63 %:lla maista sen sijaan on edes jonkinlaista käytännön kokemusta 

IFRS -standardien käytöstä (Martin & Libor 2015, 164, 160).  

Kansainvälisen kaupan kasvu ja eri maiden taloudellinen konvergoituminen ovat 

osasyynä siihen, että tilinpäätösstandardeja on tarpeen yhdenmukaistaa eri maiden 

välillä (Renders & Gaeremynck 2007, 49).  Tällä hetkellä käytössä on kuitenkin kaksi 

ensiarvoista, mutta hyvin erilaista taloudellisen raportoinnin järjestelmää: IFRS ja US 

GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles). Nämä järjestelmät 

johtavat varsin erilaisiin lopputuloksiin tilinpäätöslukujen osalta, minkä vuoksi 

jonkinasteinen yhdistyminen onkin tarpeen. (Bohusova & Nerudova 2009, 12) Myynnin 

tulouttamisen osalta tällainen yhdentyminen on ajankohtainen aihe, sillä vuonna 2014 

FASB (Financial Accounting Standards Board) ja IASB (International Accounting 

Standards Board) julkaisivat uuden tuloutusstandardin IFRS 15, myyntituotot 

asiakassopimuksista, jonka on tarkoitus astua voimaan vuoden 2018 alusta lähtien 

(Yeaton 2015, 51; IFRS Foundation 2015a, 4). IFRS -standardien ja US GAAP:n 

keskeisin ero on se, että US GAAP on tulouttamisen lähestymistavaltaan 

sääntöperusteinen, kun taas IFRS on enemmän periaatepohjainen. IASB:n ja FASB:n 

uuden tuloutusstandardin yhteistyöprojektin tarkoituksena onkin yhdistää nämä kaksi 

järjestelmää ja siirtyä vahvemmin periaateperusteisen mallin eli IFRS -standardien 
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suuntaan. (McCarthy & McCarthy 2014, 21) Esimerkiksi Enronin, Xeroxin ja muiden 

vastaavien yritysten massiivisen tuhoisat kirjanpitoskandaalit sekä vuosien 2008-2009 

talouskriisi osoittavatkin periaateperusteiseen järjestelmään siirtymisen olevan 

järkevää sääntöperusteisen raportoinnin sijasta, sillä silloin johtajille jää enemmän 

harkinnanvaraa (Holder, Moore & Petkevich 2014, 16). 

Standardiuudistus on hyvin toivottu muutos tulouttamisen alueella, sillä nykyinen 

käytäntö on monin tavoin varsin vaikeasti sovellettava ja epäjohdonmukainen. SEC:n 

(The Securities and Exchange Comission) puheenjohtaja Arthur Levitt jopa totesi 

puheessaan, että nykyisen myynnin tuloutuskäytännön vastaaminen Wall Streetin 

odotuksiin on yksi merkittävimmistä ongelmista taloudellisen raportoinnin saralla 

(Altamuro, Beatty & Weber 2005, 374).  IASB ja FASB valmistelivatkin yli kymmenen 

vuotta uutta ohjeistusta tulouttamiselle ja tämän projektin seurauksena syntyi uusi 

standardi, joka syrjäyttää nykyisen tulouttamiskäytännön sekä US GAAP:n että IFRS:n 

osalta. (Jones & Pagach 2013, 30-31) Erityisesti US GAAP:n mukaista 

toimialakohtaista säännöstöä on kritisoitu, minkä vuoksi uusi, kaikille toimialoille 

soveltuva tilinpäätösstandardi -kokonaisuus on enemmän kuin tervetullut (Bloom & 

Kamm 2014, 49). 

Myynnin tulouttaminen aiheena on erittäin merkittävä, sillä monille yritykselle tuotot 

ovat tavallisesti suurin yksittäinen tilinpäätöksen erä. Tulouttamista eli tuottojen 

kirjaamista on lisäksi luonnehdittu erääksi haastavimmista asioista, jonka parissa 

esimerkiksi standardien asettajat ja kirjanpitäjät joutuvat työskentelemään päivittäin, 

minkä vuoksi sen tutkiminen on tärkeää. (Holder et al. 2014, 17) Tuotoilla on myös 

merkittävä rooli sijoittajille ja muille sidosryhmille, kun he pohtivat yrityksen 

tulevaisuuden näkymiä ja suorituskykyä tehdessään taloudellisia päätöksiä. Tuottojen 

merkittävyyden vuoksi niiden kirjaaminen ja kirjanpitokäsittely ovat yhteisölle haaste 

sekä myös olennainen tilintarkastusriski. (Jones & Pagach 2013, 30) 

Tuloutuskäytännön akuuttia muutostarvetta kuvaa myös se, että nykyisen 

tuloutuskäytännön puitteissa toteutetun tutkimuksen mukaan jopa 38 prosentilla 

listayhtiöistä oli tilinpäätöksen oikaisuissa ongelmia juuri myynnin tuloutuksen kanssa 

(Henry & Holzmann 2009, 77). Tulouttamisen kriittisyydestä yrityksille kertoo myös se, 

että IASB lykkäsi standardin voimaantulopäivää vuoden 2017 alusta vuoden 2018 

alkuun, jotta yhteisöt saavat vuoden lisäaikaa suuren muutoksen valmisteluun (IFRS 

Foundation 2015a, 4). 
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Aiheen ajankohtaisuuden vuoksi sitä olisi tärkeää tutkia, jotta pystytään varautumaan 

yhteisöille standardiuudistuksen seurauksena aiheutuviin vaikutuksiin. Uudesta 

standardista ja sen vaikutuksista tiedottaminen näyttäisi olevan hyvin tärkeää, sillä 

PWC:n ja Financial Executives Research Foundationin raportin mukaan vain 17 % 

yrityksistä on perehtynyt standardiin (Heller 2014, 11). Vaikka IFRS 15 -standardia ja 

sen vaikutuksia on jo hieman tutkittu ja tarkasteltu (Brink 2014; Ciesielski & Weirich 

2015; Wagenhofer 2014), tärkeää olisi perehtyä vaikutuksiin ennen kaikkea niitä 

päivittäisessä toiminnassaan hyödyntävien tilitoimistojen näkökulmasta. Esimerkiksi 

kirjanpitäjien tulisi olla perillä standardista jo huomattavasti ennen voimaantulopäivää 

(Dyson 2015, 22), minkä vuoksi tilitoimistot ovat varmasti hyvin selvillä uudesta 

standardista ja voivat näin ollen tuoda uutta ja asiantuntevaa tietoa standardin 

mahdollisista vaikutuksista erilaisille yrityksille. Tällaisesta näkökulmasta tutkimusta ei 

aiemmin ole tehty, minkä vuoksi aihe on relevantti tutkittavaksi. Lisäksi aiempia 

tutkimuksia on hyvä täydentää uuden näkökulman avulla ja aihetta on hyvä tutkia 

tarkemmin, kun itse standardi on lopullisesti valmis eikä siihen olla enää tekemässä 

muutoksia. 

1.2  Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää uuden IFRS 15 -standardin vaikutuksia 

yrityksille. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin uudistuksen myötä nousevia 

vaikutuksia, jotta IFRS -standardeja käyttävät yritykset voivat varautua niin hyviin kuin 

huonoihinkin vaikutuksiin. Vaikutukset voidaan jakaa mahdollisesti seuraaviin 

ongelmiin ja toisaalta hyötyihin. Tärkeää on pohtia, millaisia seurauksia standardin 

käyttöönotosta aiheutuu esimerkiksi yritysten toiminnoille ja tilinpäätöstiedoille. 

Vaikutusten arviointi on tarkoitus tehdä tilitoimistojen näkökulmasta. 

Tutkimuskysymykset on jaettu yhteen päätutkimuskysymykseen ja kahteen 

alatutkimuskysymykseen. Päätutkimuskysymys on 

”Millaisia vaikutuksia IFRS 15 -standardin täytäntöönpanolla on yrityksille tilitoimistojen 

näkökulmasta?” 

sekä alatutkimuskysymykset ovat 

”Mitä hyötyjä standardiuudistuksella saadaan aikaan verraten nykyiseen käytäntöön?” 

ja 
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”Mitä ongelmia standardiuudistus tuo mukanaan?”   

Alatutkimuskysymysten avulla on tarkoitus saada vastaus päätutkimuskysymykseen 

ja sitä kautta tuoda uutta tietoa esimerkiksi yritysten käyttöön, jotta ne voivat varautua 

uuden standardin seurauksiin. Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen avulla on 

tarkoitus tutkia uudistuksesta seuraavia hyötyjä, jotta yritykset saavat kaikki 

mahdolliset edut irti uudesta IFRS 15 -standardista. Toisaalta tärkeää on toisen 

alatutkimuskysymyksen avulla tutkia myös standardiuudistuksesta seuraavia 

ongelmia, jotta yritykset pystyvät mahdollisimman pitkälle ennakoimaan ja välttämään 

kyseiset ongelmat tai ainakin minimoimaan niistä aiheutuvat haitat. Olennaista on 

tarkastella myös, mitä aiemmissa tutkimuksissa ja raporteissa on todettu 

standardiuudistuksen vaikutuksista, ja sitä kautta pyrkiä ennen kaikkea löytämään 

uutta tietoa uudesta näkökulmasta, mutta myös vahvistamaan jo aiemmin todettuja 

standardimuutoksen mukanaan tuomia vaikutuksia.  

Pyrkimyksenä on tutkia IFRS 15 -standardia ja sen käyttöönoton vaikutuksia 

nimenomaan yrityksille, jotka hyödyntävät joko vapaaehtoisesti tai lain vuoksi IFRS-

standardeja. IFRS 15 -standardin ja sitä kautta myöskään tutkimuksen piiriin eivät 

kuulu leasingsopimukset, rahoituskomponentit ja ei-rahallinen vaihdanta saman 

toimialan yritysten välillä asiakkaille myynnin helpottamiseksi (CPA & Deloitte 2015, 

8). Tutkimuksen näkökulma rajautuu monipuolisesti eri palveluja tarjoavien 

tilitoimistojen lähettämiin kommenttikirjeisiin, joiden pohjalta pyritään saamaan vastaus 

tutkimuskysymyksiin. Rajaus on relevantti siksi, että kyseisellä alalla huomattava osa 

toimijoista kiistatta joutuu kosketuksiin kansainvälisten tilinpäätösstandardien kanssa 

päivittäin ja standardimuutoksilla on varmasti vaikutuksia myös heidän toimintaansa. 

Tässä tutkimuksessa osa aineiston tilitoimistoista tarjoaa myös tilintarkastuspalveluja, 

joten kyseisiltä yrityksiltä löytyy varmasti IFRS-standardiuudistuksen käytännön 

soveltamisesta hyvin monipuolisesti eri alueilta kokemusta ja asiantuntemusta. 

Kuitenkin täysin tilintarkastusorganisaatioiksi luokiteltavat yritykset on rajattu 

tutkimuksen näkökulman ulkopuolelle, jotta aineistoon saadaan vain yrityksiä, joilla on 

monipuolisesti osaamista koko tilinpäätösprosessin varrelta niin kirjanpidon, 

tilinpäätöksen valmistelun, verotuksen kuin myös tilintarkastuksenkin osalta. 
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1.3  Teoreettinen viitekehys ja aiemmat tutkimukset 

Tämän tutkimuksen käsitteellinen viitekehys on kuvattuna kuviossa 1. Tutkimuksen 

laajempana teemana on kansainväliset tilinpäätösstandardit, joihin myynnin 

tulouttamista käsittelevä IFRS 15 -standardi lukeutuu. Standardin keskiössä on 

asiakkaiden kanssa tehdyt sopimukset, joista yhteisö saa myyntituottoja. Tuotoilla 

tarkoitetaan nykyisen IAS (International Accounting Standards) 18 -standardin mukaan 

nimenomaan yrityksen normaalista toiminnasta asiakkaan kanssa seuraavaa 

taloudellista hyötyä, eikä tämän tuottojen määritelmän ole tarkoitus muuttua uuden 

standardin myötä (Holzmann & Munter 2014, 73). Myynnin tulouttaminen eli myynnin 

kirjaaminen tapahtuu, kun yhteisö täyttää suoritusvelvollisuutensa eli kun tavaran tai 

palvelun määräysvalta siirtyy yhteisöltä asiakkaalle (Lund 2010, 39). Kyseisessä 

standardissa sopimuksella tarkoitetaan oikeuksia ja velvollisuuksia aikaansaavaa 

sitoumusta kahden tai useamman osapuolen välillä (Ecobici & Dina 2014, 125). 

Sopimuksen muodolla ei ole niinkään väliä eli sopimus voi olla niin ikään suullinen, 

kirjallinen tai vaikkapa vakiintuneen käytännön mukainen. Tärkeää kuitenkin on, että 

sopimus on tehty nimenomaan asiakkaan kanssa. (Yeaton 2015, 50-51) Asiakas 

voidaan määritellä standardin mukaisesti osapuoleksi, joka on solminut sopimuksen 

kyseessä olevan yhteisön kanssa saadakseen rahan tai muun vastikkeen vastineeksi 

yhteisöltään tilaamiaan tavaroita tai palveluja, joita yritys tuottaa normaalin toimintansa 

puitteissa (CPA & Deloitte 2015, 8). 

Tässä tutkimuksessa keskitytään käsittelemään IFRS 15 -standardia ja sen hyviä ja 

huonoja vaikutuksia nimenomaan tilitoimistojen näkökulmasta. Uusi standardi tulee 

vaikuttamaan niihin yrityksiin, jotka käyttävät nykyisin IFRS -standardeja tai 

vastaavasti US GAAP:ia joko lain pakottamana tai vapaaehtoisesti.  
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Tutkimuksen aiheen käsitteelliseen viitekehykseen liittyvät olennaisesti myös aiemmin 

tehdyt tutkimukset. Yleisesti kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista sekä myynnin 

tulouttamisesta on tehty paljon tutkimuksia (Dholakia 2013; Latridis 2010; Apostolov 

2015; Caylor 2010), mutta sen sijaan uudesta IFRS 15 -standardista niitä ei vielä kovin 

paljon löydy. IFRS 15 -standardin vaikutuksia yrityksille on tutkittu jonkin verran, mutta 

ei kuitenkaan niiden kanssa päivittäin toimivien tilitoimistojen näkökulmasta.  

Esimerkiksi Ciesielski ja Weirich (2015) tarkastelevat artikkelissaan uuden myynnin 

tuloutusstandardin vaikutuksia kolmella keskeisellä sektorilla: teknologia-, 

tietoliikenne- ja terveysalalla. Brink (2014) tutki uuden tuloutusstandardin vaikutusta 

kanta-asiakasohjelmiin ja huomasi, että uuden ja nykyisen käytännön erona kanta-

asiakasohjelmien osalta on vain hinnan kohdistaminen. Wagenhofer (2014) sen sijaan 

tutki liikevaihdon sekä tappion ja voiton tulouttamista ja sitä, millaista taloudellista 

informaatiota nämä toimenpiteet antavat yrityksen suorituskyvystä. Myös Apostolov 

(2015) tutki myynnin tuloutusta pitkäaikaishankkeissa ja sen eroja kansallisessa ja 

kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa. Caylor (2010) taas tutki johtajien 

harkintavallan käyttöä myynnin tulouttamisessa. 

1.4  Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja kuvaileva. Ajatuksena ei ole niinkään löytää 

tilastollisesti merkitseviä tuloksia, vaan lisätä ymmärrystä kyseessä olevasta 

aineistosta, kuten laadullisessa tutkimuksessa yleensä on tapana (Koskinen, 

Alasuutari & Peltonen 2005, 16). Tutkimuksen aineisto on sekundaariaineisto, joka 

Kuvio 1. Käsitteellinen viitekehys. 
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koostuu standardista annetuista kommenttikirjeistä. Kommenttikirjeet ovat avoimesti 

kaikkien saatavilla FASB:n internetsivuilla. Aineistosta löytyy monia satoja niin 

yksityishenkilöiden kuin yhteisöjenkin lähettämiä kommenttikirjeitä, jotka rajataan 

tilitoimistojen antamiin kirjeisiin. 

Tutkimusmenetelmänä toimii sisällönanalyysi, jota voidaan kuvata menettelytapana, 

joka mahdollistaa aineiston analysoinnin objektiivisesti ja systemaattisesti (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 103). Valikoituja kommenttikirjeitä on siis tarkoitus analysoida 

sisällöllisesti ja sitä kautta saada vastauksia aiemmin esitettyihin tutkimuskysymyksiin.  

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää eritellä eri tahojen näkökulmia (Koskinen et 

al. 2005, 31). Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on nimenomaan tarkastella 

valikoituvia kirjeitä, ja niistä kumpuavia näkemyksiä uuden standardin vaikutuksista ja 

sitä kautta vastata tutkimuskysymyksiin, minkä vuoksi laadullinen tutkimus on hyvä 

vaihtoehto. Sisällönanalyysissä ajatuksena on järjestää aineisto selkeäksi ja tiiviiksi 

hävittämättä kuitenkaan sen sisältämää tietoa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108). 

Olennaista tutkimuksessa onkin saada selkeä kuva siitä, miten IFRS -standardeja 

lähes päivittäisessä toiminnassaan käsittelevät tilitoimistot näkevät uudistuksen 

vaikutukset ja sen mukanaan tuomat ongelmat ja hyödyt eri yrityksille. 

1.5  Tutkimuksen rakenne 

Tutkielman toisessa luvussa heti johdannon jälkeen tutustutaan hieman tarkemmin 

kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin ja niiden asettamisprosessiin. Sen jälkeen 

luvussa 2.2 tutustutaan nykyiseen myynnin tuloutuskäytäntöön. Näiden jälkeen 

luvuissa 2.3 – 2.5 käsitellään tutkielman kannalta keskeistä IFRS 15 -standardia 

tarkastelemalla standardin syntyä ja kehitystä, sisältöä sekä implementointia 

viisiportaisen mallin avulla. Kappaleessa 2.6 perehdytään standardiuudistuksen 

vaikutuksiin hyötyjen ja ongelmien kautta. Luvussa kolme sen sijaan keskitytään 

standardista annettujen kommenttikirjeiden empiiriseen analyysiin ja pyritään 

etsimään vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Lopuksi luvussa 4 tulokset 

vedetään yhteen ja tehdään johtopäätökset sekä mietitään jatkotutkimusehdotuksia. 
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2 KANSAINVÄLISET TILINPÄÄTÖSSTANDARDIT 

Kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) perustettiin vuonna 1973 nimellä IAS 

tarkoituksena luoda yleinen maailmanlaajuinen taloudellisen raportoinnin kieli. Vuonna 

2004 kansainväliset tilinpäätösstandardit olivat käytössä jo 92 maassa ja reilussa 10 

vuodessa IFRS -standardeja käyttävien maiden määrä on noussut jo yli 120 maahan. 

Erityisesti vuosi 2005 oli kansainvälisten tilinpäätösstandardien osalta 

poikkeuksellinen, kun Euroopan Unioni päätti ottaa IFRS -standardit täytäntöön 

vähintään säännellyillä markkinoilla toimivissa listayhtiöissä, mikä aiheutti huiman 

nousun IFRS:n piiriin kuuluvien maiden määrässä. Euroopan unionin direktiivi 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien jalkauttamisesta kannusti myös muita maita, 

kuten Australiaa, kyseisten standardien implementointiin (Casabona & Shoaf 2004, 

64). Lisäksi vuonna 2012 IFRS -standardit otettiin käyttöön 12 maassa, mukaan lukien 

kansainvälisesti merkittävät maat kuten Venäjä, Saudi-Arabia ja Argentiina. (Martin & 

Libor 2015, 156,157,159)  

Kansainvälinen yhdentyminen on erittäin tärkeää talouskasvun saavuttamiseksi ja 

pääomavirtojen tehokkaan liikkumisen vuoksi (Dholakia 2013, 74).  Latridisin (2010, 

201) mukaan IFRS -standardien käyttöönotolla pyritään vähentämään tiedon 

epäsymmetrisyyttä, vakioimaan kirjanpitokäytäntöä sekä heikentämään 

mahdollisuuksia manipuloida yrityksen tulosta, mikä puolestaan edistää muun muassa 

pörssin tehokkuutta. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien keskeisenä tavoitteena on 

lisäksi parantaa tilinpäätöstietojen laatua ja sitä kautta myös sijoittajien ja muiden 

tilinpäätöstietoja hyödyntävien luottamusta (Dholakia 2013, 63). Tutkimuksissa onkin 

havaittu positiivisia seuraamuksia kansainvälisten tilinpäätösstandardien 

käyttöönotossa esimerkiksi kirjanpidon laadun ja yritysten tuloksellisuuden osalta, 

mikä tietenkin vaikuttaa suotuisasti muun muassa pankkien luottojen myöntämiseen 

(Dos santos, Fávero & Distadio 2016, 180).  

Suurin osa IFRS -standardeja hyödyntävistä yrityksistä on listayhtiöitä, joissa lait usein 

pakottavatkin käyttämään kyseisiä standardeja. Tutkimuksen mukaan 75 % IFRS -

standardeja käyttävistä maista onkin implementoinut kansainvälisen 

tilinpäätösstandardiston pakottavan lain vuoksi. (Martin & Libor 2015,164, 158) 

Kuitenkin myös IFRS-standardien vapaaehtoinen implementointi on mahdollista ja 

toisinaan myös hyödyllistä, sillä tutkimuksen mukaan esimerkiksi oman pääoman 
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kustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja 

käyttävillä yrityksillä verrattuna niitä käyttämättömiin yrityksiin, vaikka huomioidaan 

maa- ja yrityskohtaiset tekijät, joilla yleensä on vaikutusta pääomakustannuksiin 

(Jeong-Bon, Haina & Jing 2014, 469). Kuitenkin IFRS -standardien täytäntöönpanosta 

seuraa myös merkittäviä kustannuksia, kun muun muassa vaadittavien 

tilinpäätöksessä esitettävien tietojen määrä kasvaa huomattavasti. Lisäksi 

kirjanpidolliset valinnat vähentyvät, ja sitä kautta myös johdon käyttämä harkinta 

yleisesti vähenee. (Renders & Gaeremynck 2007, 50) 

2.1 Standardien asettaminen ja käyttöönottoprosessi 

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien asettamisesta, julkaisemisesta ja laatimisesta 

vastaa IFRS Foundation -säätiön alaisuudessa toimiva IASB. Lisäksi IASB on 

vastuussa IFRIC:n (IFRS Interpretations committee) kehittelemien tulkintojen 

hyväksymisestä. (IFRS Foundation 2016a) IASB:n pyrkimyksenä on aikaansaada 

korkealaatuinen, toimeenpantavissa oleva, ymmärrettävä ja kansainvälisesti 

hyväksytty tilinpäätösstandardien kokonaisuus.  Ennen kaikkea olennaista on tarjota 

taloudellista informaatiota hyödyntäville tahoille vertailukelpoista sekä läpinäkyvää 

tilinpäätösinformaatiota. (ST-Akatemia 2015, 5) IASB:n apuna standardien 

asettamisessa toimii IFRS Advisory Council, jonka keskeisenä tarkoituksena on antaa 

neuvoja IASB:lle (Deloitte 2015, 7).  

Käyttöönottoprosessin ideana on pitää asianomaiset tahot ajan tasalla ja toisaalta 

antaa heille mahdollisuus tuoda esiin omia näkemyksiään, mikä tietenkin edesauttaa 

standardin yleistä hyväksyttävyyttä (Ram & Newberry 2013, 5). IFRS -standardien 

asettaminen voidaan kuvata kuudesta vaiheesta koostuvana prosessina. 

Ensimmäisessä vaiheessa asetetaan esityslista, jonka jälkeen aloitetaan projektin 

suunnittelu. Projektin suunnitteluvaiheeseen kuuluu muun muassa sen päättäminen, 

suoritetaanko projekti yksin vai yhteistyössä muiden standardin asettajien kanssa. 

Seuraavassa vaiheessa kehitetään ja lopulta julkaistaan keskusteluasiakirja, johon 

osana kuuluu myös julkinen kuuleminen hyödyntäen eri tahojen laatimia 

kommenttikirjeitä, joihin myös tässä tutkimuksessa perehdytään tarkemmin. Sen 

jälkeen laaditaan ja julkaistaan niin sanottu Exposure Draft (ED) eli luonnos, johon 

pyritään myös saamaan kommentteja eri sidosryhmiltä. ED:ssä on kuvattuna tarkasti 

standardin ehdotukset tai mahdolliset muutokset nykyiseen käytäntöön. Viimeiseen 
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vaiheeseen kuuluvat erilaiset standardin julkaisemisen jälkeiset toimenpiteet, kuten 

säännölliset tapaamiset eri osapuolien kesken. (IFRS Foundation 2016a) 

2.2  Nykyinen myynnin tuloutuskäytäntö 

IFRS 15 -standardiuudistuksen tähtäimessä on ennen kaikkea korjata nykyisen 

käytännön suurimmat ongelmakohdat ja sitä kautta yhdistää kaksi hyvin erilaista 

tuloutuskäytäntöä, US GAAP ja IFRS, yhdeksi johdonmukaiseksi säännöstöksi (Henry 

& Holzmann 2009, 77).  Käytänteiden yhdistyminen on hyvin merkittävää, sillä 

nykyinen US GAAP käsittää yli sata erilaista tuloutusstandardia, kun taas nykyinen 

IFRS sisältää vain kaksi tuloutusstandardia; IAS 11 ja IAS 18. Nämä kaksi eri 

käytäntöä johtavat usein täysin erilaisiin lopputuloksiin, vaikka itse liiketapahtumat 

olisivatkin täysin samanlaisia. IFRS ja US GAAP eroavat myös lähestymistavoiltaan, 

sillä US GAAP on sääntöperusteinen ja sisältää hyvin yksityiskohtaisia sääntöjä, kun 

taas IFRS on periaateperusteinen (Bohusova & Nerudova 2009, 13) 

IFRS 15 -standardi tulee korvaamaan standardit IAS 11 (pitkäaikaishankkeet) ja IAS 

18 (tuotot) (ST-Akatemia 2015, 22). Näiden standardien perusperiaatteena tulon 

kirjaamiselle on, että tavarat tai palvelut on toimitettu sovitulla tavalla. Nykyisen 

käytännön mukaan tuloutus sisältää kolme eri vaihetta: erillisten osatekijöiden 

tunnistaminen, vastikkeen kohdentaminen perustuen suhteellisiin käypiin arvoihin tai 

toimittamattomien komponenttien käypään arvoon ja tuottojen kirjaaminen 

tosiasiallisten riskien siirryttyä. (Halonen et al. 2013, 104) Keskeisimpänä erona siis 

uuteen IFRS 15 -standardiin on, että nykyinen käytäntö keskittyy riskien ja hyötyjen 

eikä niinkään määräysvallan siirtymiseen (Anjou 2014, 2). Sen sijaan US GAAP:n 

tuloutuskäytännön mukaan tulojen tulisi olla realisoituja tai ainakin realisoitavissa ja 

lisäksi tulojen tulisi olla ansaittuja, jotta ne voidaan kirjata. Tuotot on realisoitu siinä 

tapauksessa, kun sopimuksen mukainen hyödyke on vaihdettu rahaksi ja sen sijaan 

tuotot ovat realisoitavissa, kun kyseinen hyödyke on vastaanotettu tai ainakin 

vaivattomasti vaihdettavissa etukäteen määritellyn rahasumman vastineeksi. 

(Bohusova & Nerudova 2009, 13) Pääsääntönä US GAAP:ssa tuloutukselle on siis se, 

että tuloutusprosessi tulisi olla loppuunsaatettu tai ainakin käytännössä 

loppuunsaatettu sekä tulojen pitäisi olla mitattavissa. Lisäksi tärkeää on 

omistajuudesta aiheutuvien riskien ja hyötyjen siirtyminen asiakkaalle. (Knudson & 

Shepherd 2014, 34) 
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Standardimuutoksen kannalta tärkeää on lähentää nämä kaksi tuloutusstandardia 

yhteen sekä korjata nykyisten standardien puutteita. Esimerkiksi 

pitkäaikaishankkeiden osalta, jotka kattavat useita tilikausia, on tulossa keskeisiä 

muutoksia. Nykyisen käytännön mukaan yritys kirjaa tulot pitkäaikaishankkeissa 

sopimuksen voimassaoloaikana jokaiselle tilikaudelle sen prosenttimäärän mukaan, 

minkä verran sopimusta on täytetty kyseiseen ajankohtaan mennessä. Uuden 

käytännön mukaan sen sijaan tulo voidaan kirjata vain, mikäli asiakkaalle on siirtynyt 

sopimuksen kohteen määräysvalta. (Holzmann & Henry 2009, 77, 79) 

2.3 IFRS 15 - Myyntituotot asiakassopimuksista 

IFRS 15 -standardi tuo mukanaan täysin uuden ohjeistuksen sekä Yhdysvaltain 

tilinpäätösstandardeja (US Generally Accepted Accounting Principles) että IFRS -

standardeja noudattaville yhteisöille, sillä se syrjäyttää lähes kaiken nykyisen 

tuloutukseen liittyvän säännöstön (Yeaton 2015, 51). Uusi tuloutusmalli pohjautuu 

ennen kaikkea yrityksen normaalin toiminnan rajoissa asiakkaan kanssa tehdyn 

sopimuksen mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin (Holzmann & Munter 2014, 73). 

Nykyiseen käytäntöön verrattuna uutta standardissa on esimerkiksi 

sopimusperusteinen lähestymistapa, hyvin yksityiskohtaiset tiedonantovaatimukset 

tilinpäätöksissä sekä erilaisten muuttuvien vastikkeiden, kuten hyvitysten ja 

palautusoikeuksien sisällyttäminen standardiin (Bloom & Kamm 2014, 50). IFRS 15 

luo puitteet sille, minkä määräisenä ja milloin tuotot tulisi kirjata. Sen pääperiaate on, 

että yhteisön tulisi kirjata tuotot, jotka kuvaavat asiakkaalle toimitettuja tavaroita tai 

palveluja, sen määräisenä kuin yhteisö arvelee olevansa oikeutettu kyseisten 

tavaroiden tai palvelujen vastikkeena. (ST-akatemia 2015, 22) Myyntituotot tulisi siis 

kirjata sillä hetkellä, kun tavaran tai palvelun määräysvalta siirtyy asiakkaalle eikä 

esimerkiksi silloin, kun riski siirtyy asiakkaalle niin kuin nykyisessä käytännössä on 

tapana (Berchowitz & Whitehead 2014, 27; Holzmann & Munter 2014, 74). Kirjatun 

myyntituoton pitäisi kuvastaa tavaran tai palvelun myyntihintaa, mutta myös toisaalta 

toimituksen ajoittumista (Srivastava 2013, 662). 

Standardin mukaan myynnin tulouttamisessa tärkeää on myös suoritusvelvoitteiden 

täyttäminen eli yrityksen kannalta luvattujen tavaroiden tai palvelujen toimittaminen 

asiakkaalle. Yhteisö täyttää suoritusvelvollisuutensa siirtäessään tietyn tavaran tai 

palvelun asiakkaalle, ja olennaista onkin, ettei yhteisö voi kirjata tätä tuloa ennen kuin 
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luvatun tavaran tai palvelun määräysvalta on siirtynyt asiakkaalle. (Colson et al. 2010, 

690) Määräysvalta voi siirtyä joko tiettynä ajanhetkenä tai ajan mittaan, ja siinä on kyse 

kyvystä määrätä tavaran tai palvelun käytöstä sekä siitä saatavasta hyödystä. (Yeaton 

2015, 50). Standardin piiriin kuuluu olennaisesti myös perittävyyden arviointi, joka 

perustuu siihen, onko asiakkaalla maksukykyä ja toisaalta aikomuksia maksaa 

vastiketta luovutettavasta hyödykkeestä. Tämän edellytyksenä on, että yhteisö arvioi 

todennäköisyyttä sille, että se tulee saamaan kaikki ne vastikkeet, joihin yhteisö uskoo 

olevansa oikeutettu oman suorituksensa vastineeksi. (Rosenhouse 2015, 8) 

IFRS 15 -standardia voidaan kuvailla niin sanotuksi residuaaliseksi standardiksi. Mikäli 

toimenpide siis kuuluu jonkin toisen standardin ulottuvuuden piiriin, se tulee käsitellä 

sen standardin mukaisesti. Sen sijaan kaikki jäljelle jäävät toimet, jotka eivät sovellu 

minkään muun standardin ulottuvuuteen, olisi tarkoitus käsitellä IFRS 15 -standardin 

mukaisesti. Uuden tuloutusstandardin piiriin eivät esimerkiksi kuulu 

leasingsopimukset, rahoituskomponentit ja vakuutussopimukset. (Berchowitz & 

Whitehead 2014, 27-28) Lisäksi IFRS 15 -standardin vaikutus ulottuu erityisesti 

pitkäaikaisiin palvelusopimuksiin ja monista osista koostuviin sopimuksiin eikä 

niinkään suoraviivaisiin kauppasopimuksiin (IFRS Foundation 2014, 7). Monista 

elementeistä koostuvien sopimuksien kohdalla asiakas yleensä maksaa nipun 

tavaroita tai palveluja kerralla. Mikäli kyseiset tavarat tai palvelut toimitetaan 

asiakkaalle samalla kertaa, yhteisö tyypillisesti kirjaa myynnin luovutushetkellä 

etukäteen luvatun suuruisena määränä. Ongelmia saattaa esiintyä siinä kohtaa, kun 

hyödykkeet siirretäänkin asiakkaalle eri aikaan. Tässä tilanteessa yhteisön tulisi 

ratkaista, kuinka suuri osa kokonaissummasta kohdistetaan kullekin 

suoritusvelvoitteelle. (IASB 2008, 4)  

IFRS 15 -standardin myötä tilinpäätöksessä esitettävien tietojen määrä kasvaa 

runsaasti (Holzmann & Munter 2014, 75). Lisäksi uudistuksen on tarkoitus selkeyttää 

tilinpäätösprosessia ja nykyistä säännöstöä sekä edistää vertailukelpoisuutta muun 

muassa eri toimialojen ja yritysten kesken poistamalla nykyiset toimialakohtaiset 

säädökset (Weiss 2014, 2; Bloom & Kamm 2014, 49). Projektin yhtenä päämääränä 

on myös siirtyminen perinteisestä kustannusperusteisesta raportoinnista lähinnä 

käypien arvojen käyttöön tilinpäätöksissä. Standardiuudistuksen myötä on tarkoitus 

siirtyä nykyisen US GAAP:n mukaisesta sääntöpohjaisesta käytännöstä enemmänkin 

periaatepohjaiseen käytäntöön ja näin jättää yrityksen johdolle enemmän 
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harkinnanvaraa tehtäessä päätöksiä. (Holder et al. 2014, 16) Periaatepohjaisen 

käytännön soveltamista tukee myös tutkimus, jossa todettiin, että sääntöperusteista 

menettelytapaa myynnin tuloutuksessa noudattavat johtajat tekevät usein 

epätarkempia tuloutuspäätöksiä kuin periaatepohjaista menettelytapaa käyttävät 

johtajat (McCarthy & McCarthy 2014, 42). Tulouttamisen alueella on näin ollen 

tapahtumassa suuria muutoksia ja esimerkiksi standardin implementoinnissa kiistatta 

esiintyy erilaisia ongelmia, minkä johdosta IASB ja FASB perustivat TRG:n (Transition 

Resource Group) auttamaan yrityksiä tuloutukseen liittyvissä ongelmissa. TRG 

koostuu erilaisista asiantuntijoista, kuten tilintarkastajista, tilinpäätöksen laatijoista ja 

sijoittajista. Mikäli ryhmä huomaa mahdollisia puutteita uudessa standardissa, TRG 

ilmoittaa niistä FASB:lle ja IASB:lle, jotka pohtivat sitten tarkemmin mahdollisia 

jatkotoimenpiteitä. (Bloom & Kamm 2014, 52) 

2.4  IFRS 15 -standardin synty ja kehitys 

FASB:n ja IASB:n yhteisen myynnin tuloutusprojektin loppuun saattaminen valmiiksi 

standardiksi kesti yli kymmenen vuotta. Kuviossa 2 on kuvattuna aikajana IFRS 15 -

standardin kehityksestä ja tärkeimmistä tapahtumista projektin matkan varrelta. 

 

 

Standardiuudistus lähti liikkeelle vuonna 2002, kun kyseinen projekti lisättiin IASB:n 

asialistalle (Deloitte 2016d). Tuolloin IASB ja FASB sopivat yhteistyön aloittamisesta 

uuden yhtenäisen tuloutuskäytännön aikaansaamiseksi (Streaser, Sun, Zaldivar & 

Kuvio 2. IFRS 15 -standardin kehitys (Deloitte 2016d). 
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Zhang 2014, 7). Alussa ideana oli keskittyä suoritusvelvollisuuden mittaamisessa 

lähinnä käypiin arvoihin eikä niinkään transaktionhintaan niin kuin lopullisessa 

standardissa on tarkoituksena (Jones & Pagach 2013, 30). Vuonna 2008 FASB ja 

IASB julkaisivat keskusteluasiakirjan myynnin tuloutuksen uudistamisesta (Preliminary 

Views on Revenue Recognition in Contracts with Customers), johon eri tahoilla oli 

mahdollisuus kommentoida lähettämällä kommenttikirjeitä (Deloitte 2016d). 

Keskusteluasiakirjan keskeisin seikka oli ajatus yksittäisestä sopimusperusteisesta 

myynnin tuloutusmallista, joka sopisi hyvin kattavasti erilaisille yrityksille 

sovellettavaksi (Henry & Holzmann 2009, 77). 

Vuonna 2010 FASB ja IASB julkaisivat luonnoksen (Exposure Draft) myyntituotot 

asiakassopimuksista -standardista. ED:ssa keskeisenä seikkana oli pyrkiä standardin 

avulla ennen kaikkea parantamaan nykyistä tuloutuskäytäntöä, mutta myös 

poistamaan epäjohdonmukaisuuksia ja nykyisten tuloutusstandardien heikkouksia 

(IASB 2010, 5). Luonnoksessa esiteltiin lisäksi standardin implementoinnissa 

käytettävä viisiportainen malli tulouttamisesta. Myös tässä kohtaa eri tahoilla oli 

mahdollisuus lähettää kommenttikirjeitä, jotta lopullisesta standardista saataisiin 

mahdollisimman toimiva. (Deloitte 2016a) Näiden kommenttien pohjalta IASB ja FASB 

tekivät muutoksia alustavaan standardiin, ja jälleen vuonna 2011 julkaistiin uusi 

Exposure Draft parannuksineen, johon annettiin myös kommentointimahdollisuus. 

Tuoreemman ED:n tavoitteina oli kehittää yksittäinen tuloutusstandardi, virtaviivaistaa 

tuloutuskäytäntöä sekä kehittää standardi, joka sopii kaikille yrityksille toimialasta tai 

maantieteellisestä alueesta riippumatta. (Deloitte 2016b) 

Viimein vuonna 2014 monien keskustelujen ja tapaamisten jälkeen uusi 

tuloutusstandardi ”myyntituotot asiakassopimuksista” julkaistiin (Yeaton 2015, 50). 

Standardin oli alun perin tarkoitus astua voimaan vuoden 2017 alusta lähtien, mutta 

vuonna 2015 FASB ja IASB päättivätkin lykätä voimaantulopäivää vielä vuodella 

eteenpäin (IFRS Foundation 2015a, 4). Voimaantulopäivän siirtäminen perustui 

ensisijaisesti standardista annettuihin kommenttikirjeisiin, joiden mukaan esimerkiksi 

uusien järjestelmien ja sisäisen valvonnan suunnitteluun ja kehittämiseen tarvittiin 

lisäaikaa (Afterman 2015, 1). Vielä vuonna 2016 FASB ja IASB päättivät tehdä joitakin 

muutoksia ja täsmennyksiä standardiin. Tarkoituksena oli säilyttää standardin 

perusperiaatteet ennallaan tuomalla muutamia helpotuksia standardiin siirtymiseen 

sekä ennen kaikkea selventää uutta tuloutusstandardia (Deloitte 2016d).  
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2.5  IFRS 15 -standardin implementointi 

Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin implementoinnissa ja soveltamisessa 

tulee edetä viisiportaisen mallin mukaisesti. Sen avulla voidaan täyttää jo aiemmin 

luvussa 2.3 todettu standardin pääperiaate eli se, että yhteisön tulisi kirjata tuotot, jotka 

kuvaavat asiakkaalle toimitettuja hyödykkeitä, sen määräisenä kuin yhteisö arvelee 

olevansa oikeutettu kyseisten tavaroiden tai palvelujen vastikkeena (Weiss 2012, 1). 

Viisiportaisen mallin vaiheet ovat kuvattuna kuviossa 3 ja niitä käsitellään tarkemmin 

seuraavissa kappaleissa. 

 

Viisiportaisen mallin on tarkoitus soveltua kaikenlaisiin liiketapahtumiin riippumatta 

esimerkiksi yrityksen toimialasta (Bloom & Kamm 2014, 51). Jonesin ja Pagachin 

(2013, 31) mukaan mallin apuna käyttäminen standardin implementoinnissa ei 

juurikaan muuta myynnin tulouttamisen määrää nykyisestä, vaan malli on 

ennemminkin tapa virallistaa tuloutusprosessi käsitteenä. 

2.5.1 Sopimuksen tunnistaminen 

Viisiportaisen mallin ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää tunnistaa sopimuksen 

olemassaolo ja se, kenen kanssa sopimus on solmittu eli kuka on asiakas (Harden 

2014, 17). Kuten jo kappaleessa 1.3. todettiin, sopimuksen muodolla ei ole niin ikään 

merkitystä, vaan olennaista on, että sopimus on tehty asiakkaan kanssa ja se 

aikaansaa sitovia oikeuksia ja velvollisuuksia osapuolille (Yeaton 2015, 50-51). Jotta 

sopimusta voidaan käsitellä IFRS 15 -standardin mukaisesti, sitoumuksen täytyy olla 

kummankin osapuolen hyväksymä, sillä täytyy olla kaupallista merkitystä sekä 

molempien osapuolien tulisi ymmärtää sopimuksen ehdot ja sen tuomat oikeudet ja 

velvoitteet ja sitoutua niihin (Jones & Pagach 2013, 31). Mallin ensimmäisessä 

vaiheessa tarpeellista on tutkia sopimusta ja määritellä, onko sopimus yksittäinen, 

onko se useiden sopimusten nippu vai onko sopimus jaettu moniin eri osiin (Olsen & 

Weirich 2010, 56). Mikäli yhteisöllä on saman asiakkaan kanssa samanaikaisesti tai 

lähes samanaikaisesti useita sopimuksia, ne voidaan standardin mukaan yhdistää 

1. Tunnista 
sopimus

2. Tunnista 
suoritevelvoitteet

3. Määritä 
transaktiohinta

4. Kohdista 
transaktiohinta 

suoritevelvoittei-
siin

5. Kirjaa 
myyntituotot

Kuvio 3. Viisiportainen malli (mukaillen CPA ja Deloitte 2015). 
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myös yhdeksi sopimukseksi. Tämä on kuitenkin mahdollista vain, jos kyseiset 

sopimukset on sovittu yhdellä kertaa sama liiketoiminnallinen tavoite päämääränään, 

sopimuksien hinnat ovat keskenään riippuvaisia sekä sopimuksien kohteena olevat 

tavarat tai palvelut luetaan yhdeksi suoritusvelvollisuudeksi. (Streaser et al. 2014, 9) 

Esimerkiksi vähittäiskaupan osalta on tyypillistä, että useita samankaltaisia sopimuksia 

solmitaan asiakkaiden kanssa päivittäin, joten sopimukset yleensä yhdistetään. Sen 

sijaan rakennusalan sopimukset normaalisti käsitellään erillisinä sopimuksina. (Harden 

2014, 17) 

2.5.2 Suoritevelvoitteiden tunnistaminen 

Sopimuksen sekä asiakkaan identifioimisen jälkeen yhteisön tulee tunnistaa 

sopimuksessa luvatut erilliset suoritevelvoitteet (Bloom & Kamm 2014, 51). Jonesin ja 

Pagachin (2013, 31) mukaan suoritevelvoitteilla tarkoitetaan IFRS 15 -standardin 

yhteydessä lupausta toimittaa asiakkaalle sopimuksessa tarkoitettu hyödyke. Kyseiset 

suoritevelvoitteet voivat olla sekä epäsuorasti ilmaistuja että täsmällisesti 

sopimuksessa määriteltyjä. Mikäli sopimuksessa luvatut tavarat tai palvelut ovat 

erillisiä, ne tulisi myös arvostaa erillisinä suoritusvelvollisuuksina. (Berchowitz & 

Whitehead 2014, 28) Tavara tai palvelu on erillinen, jos kyseistä hyödykettä myydään 

erikseen tai, jos asiakkaalla on mahdollisuus hyötyä siitä sellaisenaan tai vähintäänkin 

vaivattomasti käsillä olevien resurssien avulla (Lamoreaux 2012, 32). Sen sijaan 

sopimuksessa luvatut tavarat tai palvelut eivät ole erillisiä, vaan ne tulisi laskea yhdeksi 

suoritevelvoitteeksi, mikäli kyseiset hyödykkeet ovat toisistaan hyvin vahvasti 

riippuvaisia sekä huomattavasti muunneltuja tai asiakkaalle räätälöityjä (Weiss 2012, 

2-3). Esimerkiksi rakennusalalla sopimukseen saattaa sisältyä yhteensä yli kolmen 

vuoden kestävä rakennuksen suunnittelu ja rakentaminen, jolloin sitoumuksessa voi 

esiintyä useita eri suoritevelvoitteita. Näin ollen suunnittelu tulisi laskea rakentamisesta 

erilliseksi suoritevelvoitteeksi, sillä kyseistä palvelua on myös tarjolla erikseen joko 

kyseessä olevalla yhteisöllä tai muilla yhteisöillä. (Lund 2010, 37-38) Palvelujen osalta 

esimerkkinä voidaan käyttää kotisairaanhoidosta tehtyä sopimusta, joka sisältää 

kirurgisen toimenpiteen jälkeen kotisairaanhoidon seurantaa vaikkapa kolmen 

kuukauden ajan. Tällöin kotisairaanhoidon seuranta tulisi laskea kirurgisesta 

toimenpiteestä erilliseksi suoritevelvoitteeksi. (McKee 2015, 74-75) Tavaroiden tai 

palvelujen erillisyyden määrittäminen ja sitä kautta erillisten suoritevelvoitteiden 

määrittäminen saattaakin muodostua haasteeksi monille yhteisöille, sillä se edellyttää 
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runsaasti harkintakykyä sekä tuo mahdollisesti ongelmia standardin implementointiin 

(Yeaton 2015, 51). 

2.5.3 Transaktiohinta 

Kuten kuviosta 3 voidaan havaita, sopimuksen, asiakkaan ja suoritevelvoitteiden 

tunnistamisen jälkeen yhteisön olisi tarkoitus määrittää transaktiohinta kullekin 

sopimukselle. Transaktiohinnan määrittäminen on hyvin kriittinen vaihe, sillä määritetty 

hinta tulisi myöhemmin kohdistaa erillisille suoritevelvoitteille ja loppujen lopuksi 

tulouttaa myynti transaktiohinnan suuruisena (Jones & Pagach 2013, 32). Standardin 

mukaan transaktiohinnassa on kyse siitä summasta, jonka yhteisö voi olettaa 

saavansa asiakkaalta toimitettujen tavaroiden tai palvelujen vastikkeena (Knudson & 

Shepherd 2014, 35). Kun asiakas lupaa maksaa hyödykkeistä kiinteän hinnan niiden 

luovutushetkellä, transaktiohinnan määrittäminen ei juurikaan tuota ongelmia. Sen 

sijaan hinnan ollessa esimerkiksi alennuksista tai hyvityksistä johtuen vaihteleva, sen 

määrittäminen voi osoittautua hankalammaksi ja myynti voidaan tulouttaa vain, mikäli 

hinta on riittävän hyvin arvioitavissa. (Olsen & Weirich 2010, 57) Tällaisessa 

tilanteessa yhteisön tulisi estimoida hinta joko määrittämällä todennäköisin arvo eli 

asiakkaan kaikkein todennäköisimmin maksama summa luvattujen hyödykkeiden 

vastineeksi tai käyttämällä hintana todennäköisyyksillä painotettua arvoa eli odotettua 

arvoa (Harden 2014, 17). Yleisesti ottaen todennäköisin arvo kuvaa yleensä paremmin 

summaa, johon yhteisöllä on todellisuudessa oikeus luovuttamiensa hyödykkeiden 

vastineena. Se sopii erityisesti tilanteisiin, joissa sopimuksen lopputuloksena on vain 

muutama todennäköinen vaihtoehto. Odotettu arvo sen sijaan on käytännöllisempi 

siinä tapauksessa, jos yhteisöllä on useita saman tyyppisiä sopimuksia vireillä. 

(Streaser et al. 2014, 10) Transaktiohintaa määritettäessä yhteisön on hyvä ottaa 

huomioon myös asiakkaan perintäkelpoisuus eli asiakkaan kyky maksaa sovittu 

summa. Kyseessä on siis asiakkaan luottoriski, joka yhteisön tulisi laskea mukaan 

transaktiohintaan. (Olsen & Weirich 2010, 58) 

Mallin kolmannen vaiheen toinen ongelmakohta liittyy rahan aika-arvon 

huomioimiseen. Standardin mukaan rahan aika-arvon voi jättää huomioimatta, mikäli 

käteismaksu ja tavaran tai palvelun luovutus tapahtuvat 12 kk kuluessa toisistaan. Sen 

sijaan suoritusten tapahtuessa yli 12 kk aikajänteellä yhteisön tulisi harkita, aikooko se 

mahdollisesti periä korkoa. (Berchowitz & Whitehead 2014, 29) Puolestaan 
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sopimuksen muut kuin käteisellä tapahtuvat maksusuoritukset tulisi arvostaa niiden 

käypään arvoon. Mikäli sopivaa käypää arvoa ei kuitenkaan löydy, sen asemesta tulisi 

käyttää sopimuksessa luvatun hyödykkeen erillismyyntihintaa eli hintaa, jolla tuotetta 

myydään yksinään. (Ecobici & Dina 2014, 126-127) Jokaisen tilikauden päätteeksi 

estimoitu transaktiohinta olisi lisäksi hyvä päivittää, sillä olosuhteet ovat saattaneet 

muuttua tilikauden aikana nykyhetkeen verrattuna huomattavasti (Weiss 2014, 7). 

2.5.4 Transaktiohinnan kohdistaminen 

Neljännen vaiheen transaktiohinnan kohdistaminen suoritevelvoitteille on yksi 

merkittävimmistä muutoksista lukuisille yhteisöille nykyiseen IAS 18 -standardin 

käytäntöön verrattuna (Berchowitz & Whitehead 2014, 29). Mallin neljäs vaihe on 

tarkoitettu ensisijaisesti sopimuksille, jotka koostuvat useista suoritevelvoitteista. Kun 

sopimus sisältää vain yhden suoritevelvoitteen, transaktiohinta voidaan vaivatta 

kohdistaa vain tuolle yhdelle suoritevelvoitteelle. (Bloom & Kamm 2014, 51; Jones & 

Pagach 2013, 33) IFRS 15 -standardin mukaisesti transaktiohinta pitäisi kohdistaa 

sopimuksen suoritevelvoitteille tavaroiden ja palvelujen suhteellisen 

erillismyyntihinnan pohjalta (Gee 2016, 14). Erillismyyntihintaa ilmeisimmin kuvaa se 

hinta, jolla hyödykettä myydään yksinään, esimerkiksi tuotteen listahinta (Streaser et 

al. 2014, 11; Brink 2013, 17). Mikäli erillismyyntihinnat eivät ole selvästi 

määriteltävissä, esimerkiksi sen vuoksi, ettei tuotetta myydä erikseen, 

erillismyyntihinnat tulisi arvioida (Lund 2010, 38). Erillismyyntihintojen estimointi 

voidaan toteuttaa esimerkiksi käyttämällä apuna korjattua markkina-arvoa, jolloin 

yhteisö perehtyy hyödykkeen markkinoihin ja sitä kautta pyrkii löytämään summan, 

jonka asiakas on valmis maksamaan tavarasta tai palvelusta. Estimointiin voidaan 

käyttää myös muun muassa kustannuspohjaista mallia, jossa hinta perustuu yhteisön 

arvioon aiheutuvista kustannuksista sekä riittävään marginaaliin kustannusten lisäksi. 

(Yeaton 2015, 52) 

Joissakin sopimuksissa transaktiohintaan lukeutuu alennuksia tai muita muuttuvia 

vastikkeita, jotka eivät kuulu kuitenkaan kaikkiin suoritevelvoitteisiin. Yhteisön tulisi 

siinä tapauksessa kohdistaa alennus vain yhteen tai useampaan 

suoritevelvoitteeseen, mutta ei kuitenkaan kaikkiin suoritevelvoitteisiin. (Grant 2015, 

16)   Erillismyyntihinnat ja niiden kohdistaminen olisi lisäksi syytä tarkastaa myös 
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sopimuksen voimassaoloaikana, jotta olosuhteiden muutokset tulisi huomioitua (Lund 

2010, 38). 

2.5.5 Myynnin tuloutus 

Mallin viimeisessä vaiheessa yhteisön on tarkoitus tulouttaa eli kirjata myynti sillä 

hetkellä, kun sopimuksen mukaisten tavaroiden ja palvelujen määräysvalta siirtyy 

asiakkaalle eli toisin sanoen, kun yhteisö täyttää suoritevelvoitteensa (Lamoreaux 

2012, 34). Tämä suoritevelvoitteen täyttäminen ja näin ollen myynnin tuloutus 

tapahtuvat sen transaktiohinnan suuruisena, kuin suoritevelvoitteelle on kohdistettu 

edellisessä vaiheessa (Lund 2010, 39). Myynnin tuloutus voi tapahtua joko ajan 

mittaan tai tiettynä ajanhetkenä (Grant 2015, 16). Esimerkiksi palvelujen osalta 

määräysvalta siirtyy yleensä ajan mittaan, minkä vuoksi niiden osalta myös myynti 

tuloutetaan ajan myötä (Berchowitz & Whitehead 2014, 29). Tavaroiden osalta taas on 

tyypillisempää täyttää suoritevelvollisuus ja sitä kautta tulouttaa myynti tiettynä 

ajanhetkenä (Grant 2015, 16). Sen sijaan aineettomien oikeuksien lisenssien osalta 

myynnin tulouttamisen ajankohta riippuu lisenssin tyypistä. Ne voidaankin jakaa 

kahteen pääluokkaan: käyttöoikeuden oikeuttaviin ja pääsyoikeuden antaviin 

lisensseihin. Pääsyoikeuden antavalla lisenssillä tarkoitetaan, että lisenssillä 

luovutetaan käyttäjälle aineettomat oikeudet ja tällaiset lisenssit tulisi uuden 

järjestelmän mukaan tulouttaa tiettynä ajanhetkenä. Sen sijaan vain 

immateriaalioikeuksien käyttöoikeuden sallivat lisenssit tulisi tulouttaa ajan myötä. 

(Anjou 2014, 5-6) 

Jotta kuitenkin varmasti tiedetään tavaran tai palvelun määräysvallan siirtymisestä ja 

sitä kautta myynnin tulouttamisesta tiettynä ajanhetkenä, avuksi on kehitetty 

indikaattoreita, joiden tulee täyttyä ennen siirtymistä. Ensinnäkin yhteisöllä eli myyjällä 

tulisi olla oikeus maksuun, toiseksi asiakkaalla tulee olla legitiimi omistusoikeus ja 

kolmanneksi yhteisön on tullut konkreettisesti siirtää hyödyke asiakkaalle. Lisäksi 

omistukseen liittyvät riskit ja hyödyt pitäisi siirtyä asiakkaalle sekä asiakkaan tulisi 

hyväksyä sopimus ja sen ehdot. (Holzmann & Munter 2014, 75) Mikäli edeltävät 

indikaattorit eivät täyty, myynti täytyy tulouttaa ajan mittaan (Harden 2014, 18). 

Suoritusvelvollisuus voidaan täyttää ja myynti tulouttaa ajan mittaan kuitenkin vain, 

mikäli vähintään yksi kolmesta kriteeristä täyttyy: yhteisön suoritukset joko lisäävät tai 

aikaansaavat asiakkaan hallinnassa olevaa hyödykettä, asiakas kuluttaa ja 
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vastaanottaa samanaikaisesti hyödykettä, kuten usein palvelujen osalta on tyypillistä, 

sekä yhteisön suoritus luo arvoa asiakkaalle. Lisäksi yhteisöllä täytyy olla oikeus 

vastikkeeseen suoritusvelvollisuutensa täyttämisestä ajan mittaan ja se olettaa 

sopimuksen täyttämisen tapahtuvan sopimuksen mukaisesti. (Jones & Pagach 2013, 

33; Berchowitz & Whitehead 2014, 29) Mikäli vähimmäisedellytykset täyttyvät, yhteisö 

voi tulouttaa myynnin ajan mittaan käyttämällä joko output- tai input-menetelmää. 

Output-menetelmässä myynti tuloutetaan tuotosten perusteella eli esimerkiksi 

mittaamalla asiakkaalle hyödykkeistä koituvaa arvoa. Input -metodissa sen sijaan 

myynnin tuloutus tapahtuu panosten kuten esimerkiksi aiheutuneiden kustannusten 

määrittämisen perusteella. (Harden 2014, 18) Output-menetelmää pidetään yleisesti 

parempana metodina myynnin tulouttamisen apuna, sillä se kuvaa input-menetelmää 

luotettavammin yrityksen suoritusvelvollisuuden täyttämistä. Input-menetelmän 

ongelmana on usein se, ettei erillisellä suoritusvelvollisuuden täyttämisellä ja 

kustannuksilla ole juurikaan suoraa yhteyttä toisiinsa (Lund 2010, 39).  Useille 

yrityksille kuitenkin tuotosten kuten asiakkaalle koituvan arvon mittaaminen on monesti 

vaikea ja ennen kaikkea kallis prosessi, minkä vuoksi input-menetelmän käyttö on 

tarkoituksenmukaisempaa. (streaser et al. 2014, 11)  

2.6  Standardiuudistuksen vaikutukset 

Uuden tuloutusstandardin käyttöönotolla tulee olemaan vaikutusta miltei kaikkiin 

yrityksiin, joilla on tällä hetkellä käytössä joko US GAAP- tai IFRS -säännöstö (Tysíac 

2014b, 25). Muutoksen vaikutukset vaihtelevat toimialoittain ja erityisesti muun 

muassa ohjelmointi- ja tietoliikennealoilla vaikutukset ovat hyvinkin merkittäviä, sillä 

kyseiset yritykset yleensä myyvät hyödykkeitä niputettuina tai käyttävät lisensointia. 

Sen sijaan perinteiselle tavaroita ostavalle ja myyvälle yritykselle muutoksen 

vaikutukset jäävät suhteellisen pieniksi. (Whitehouse 2014, 56) PwC:n ja Financial 

Executive Research Foundationin laatiman raportin mukaan 87 % vastaajayrityksistä 

uskoo joutuvansa muuttamaan uudistuksen myötä ainakin yrityksen sisäisiä kontrolleja 

ja jopa 45 % uskoo joutuvansa muuttamaan myös yrityksensä liiketoimintamalleja 

(Heller 2014, 11). Standardin mukanaan tuomat vaikutukset tulevat näin ollen olemaan 

huomattavia ja myös yritykset näyttävät onneksi ymmärtäneen tämän.  

Standardiuudistus tulee vaikuttamaan jollakin tapaa kaikissa yrityksissä, sillä tuotot 

ovat erä, joka liittyy yleensä hyvin moneen eri asiaan. Kun tuloja kirjataan, niin tulee 
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kirjaus myös jonnekin muualle, esimerkiksi myyntisaamisiin tai kassaan. (Whitehouse 

2014, 56) Vaikutukset yrityksissä kohdistuvat ennen kaikkea tulouttamisen 

ajoittumisessa tapahtuviin muutoksiin, mutta myös esimerkiksi tilinpäätöksessä 

esitettävien tietojen määrän huomattavaan kasvuun. Vaikutusten laajuus kuitenkin 

vaihtelee sekä jo aiemmin mainitun toimialan mukaan sekä myös nykyisten 

raportointikäytänteiden mukaan. (Abraham & Martin 2016, 117) Pystyäkseen 

havaitsemaan muutostarpeen ja sitä kautta vaikutusten laajuuden, yhteisön tulee 

tietenkin tarkastaa muun muassa prosessit, raportointijärjestelmät, tietojärjestelmät ja 

muut sisäiset prosessit ja sen jälkeen ryhtyä mahdollisiin toimenpiteisiin (Holzmann & 

Munter 2014, 75). Vaikka yritykset eivät pysty näitä seuraamuksia täysin välttämään, 

he voivat pyrkiä minimoimaan erityisesti haitalliset vaikutukset. Tekemällä 

implementointisuunnitelman, perehtymällä standardin sisältöön ja erityisesti 

rakentamalla poikkitoiminnallisen tiimin, standardin jalkauttaminen organisaatiossa 

tapahtuu todennäköisesti sujuvammin. (Tysíac 2014a, 41) 

2.6.1 Standardiuudistuksen hyödyt 

Nykyisissä tuloutusstandardeissa ongelmana on, että ne sisältävät kovin rajallisen 

täytäntöönpanoon liittyvän ohjeistuksen ja näin ollen johtavat usein hankaliin ja 

epäloogisiin lopputuloksiin erityisesti monimutkaisten liiketapahtumien yhteydessä. 

Tämän vuoksi taloudellisesti täysin vastaavanlaisia liiketapahtumia saatetaan kirjata 

monilla eri tavoilla. IFRS 15 -standardin on tarkoitus vastata tähän minimoimalla 

epäjohdonmukaisuuksia, parantamalla vertailukelpoisuutta sekä tulouttamiseen 

liittyviä tiedonantovaatimuksia. (Grant 2015, 14) Taulukossa 1 on kuvattuna 

standardiuudistukseen lukeutuvia hyötyjä eri raporttien ja tutkimusten tekijöiden 

mukaan. 
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Uusien tilinpäätöksen tiedonantovaatimusten myötä tilinpäätöksen käyttäjien uskotaan 

ymmärtävän paremmin yrityksen suorituskykyä ja toisaalta myös 

tulevaisuudennäkymiä (McKee 2015, 78). Tilinpäätöksessä esitettävien tietojen 

lisääminen tarkoittaa myös, että yhteisön tulisi antaa enemmän tietoa sopimuksistaan 

asiakkaiden kanssa. Tämä tietenkin tuo enemmän informaatiota sopimuksista 

koituvista tuotoista sekä kassavirtojen määrästä, ajoituksesta ja epävarmuudesta 

tilinpäätöksen käyttäjille. (IASB 2010, 10) Tästä on luultavasti hyötyä monille eri 

tahoille, joilla on intressejä yritystä ja sen suoriutumista kohtaan, kuten vaikkapa 

sijoittajille. 

Standardiuudistuksen tärkeä parannus on ennen kaikkea US GAAP:n ja IFRS:n 

yhdentyminen, sillä nämä kaksi eri järjestelmää johtavat usein erilaisiin lopputuloksiin. 

Yhdentyminen vie myynnin tuloutusta näin ollen kansainvälisellä tasolla huomattavasti 

parempaan suuntaan. (Bloom & Kamm 2014, 50) Nykyisistä tuloutusstandardeista 

monet sisältävät hyvin tarkkoja sääntöjä sekä ne on tarkoitettu vain tietyille toimialoille. 

Kun verrataan esimerkiksi eri toimialoilla toimivien yritysten tuottoja niiden muihin 

tunnuslukuihin, voidaan todeta, että toimialojen kesken on runsaasti vaihtelua 

raportoitujen tulojen välillä. Vaikka eri toimialoilla tuotantoprosessien erilaisuus 

saattaakin selittää tunnuslukujen vaihtelua, kuitenkin osa näiden lukujen eroista voi 

Hyödyt Tekijä ja vuosiluku

Nykyisen heikon ja epäjohdonmukaisen 

tuloutuskäytännön parantuminen

Grant, 2015

Käyttäjät ymmärtävät paremmin tilinpäätöksiä ja niiden 

takana olevia yrityksiä

McKee, 2015

Yhtenäisen standardin luominen Bloom & Kamm, 2014

Yritysjohdolle enemmän harkinnanvaraa 

tulouttamispäätöksissä

Whitehouse, 2014

Tilinpäätöksien merkittävyys ja informatiivisuus 

kasvavat

Agoglia, Doupnik & 

Tsakumis, 2011

Myynti voidaan tulouttaa aiemmin Ciesielski & Weirich, 2015

Myynnin tulouttamisen kirjanpitokäytänteiden 

vaihtelun tasoittuminen

Holder, Moore & 

Petkevich, 2014

Tilinpäätöksien luotettavuus mahdollisesti kasvaa 

standardin periaatepohjaisuuden vuoksi

Shortridge & Myring, 2004

Sääntöjen manipuloinnin väheneminen ja 

liiketapahtumien luottevampi kuvaus

McCarthy & McCarthy, 

2014

Taulukko 1. Standardiuudistuksen mahdolliset hyödyt eri tekijöiden mukaan. 
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selittyä sillä, miten tuotot on kirjattu eri aloilla. IFRS 15 -standardin hyötyihin 

lukeutuukin se, että uudistuksen myötä tällaisten erojen ymmärtämisen sekä 

vertailtavuuden toimialojen kesken pitäisi helpottua. (Holder et al. 2014, 17, 19-20) 

Lisäksi uuden standardin etuna voidaan nähdä, että nykyiseen käytäntöön verrattuna 

se jättää yrityksen johdolle enemmän harkinnanvaraa tehtäessä päätöksiä esimerkiksi 

siitä, milloin myynti on sopivaa tulouttaa (Whitehouse 2014, 56). Tämä taas voi johtaa 

siihen, että tilinpäätöstietojen merkittävyys ja informatiivisuus kasvavat (Agoglia, 

Doupnik & Tsakumis 2011, 750).  

Nykyisten tuloutusstandardien mukaan yksi sopimus tuloutetaan yleensä yhtenä 

kiinteänä järjestelynä. Sen sijaan uuden standardin mukaan sama järjestely voidaan 

pilkkoa useisiin pieniin palasiin ja tulouttaa vaikkapa monien eri tilikausien aikana. 

Tämä mahdollistaa sen, että organisaatio voi tulouttaa myynnin aiemmin kuin 

nykyisten standardien puitteissa. (Ciesielski & Weirich 2015, 32) IFRS 15 uskotaan 

lisäksi tasoittavan myynnin tuloutuksen kirjanpitokäytänteiden vaihtelua eri 

organisaatioissa. Suuria muutoksia kirjanpitokäytäntöihin on odotettavissa erityisesti 

sellaisissa yrityksissä, joiden sopimukset koostuvat useista eri osista. (Holder et al. 

2014, 21) 

Kuten jo aiemmin todettiin, uusi standardi tulee olemaan enemmänkin 

periaatepohjainen, minkä vuoksi sen hyötyihin luultavasti lukeutuu myös 

periaatepohjaisten standardien hyödyt yleensä. Sääntöpohjaisten standardien 

ongelmiin ja puutteisiin on yleisesti pyritty vastaamaan ottamalla käyttöön 

periaatepohjaisia standardeja, jotka sisältävät tarkkojen sääntöjen sijaan rajoitettua 

tulkintaa sekä täytäntöönpano-ohjeistusta (Agoglia et al. 2011, 750). 

Periaatepohjaisten standardien, kuten myös IFRS 15 -standardin, tehokkuus piilee 

nimenomaan standardia hyödyntävien, esimerkiksi tilintarkastajien, tekemissä 

subjektiivisissa tulkinnoissa ja siinä, kuinka rationaalisia ja johdonmukaisia nämä 

tulkinnat ovat (Psaros 2007, 530). Sen sijaan, että listattaisiin hyvin tiukat säännöt 

standardille, tulkinnanvaralla pyritään luomaan mieluummin laajat suuntaviivat, jotka 

soveltuvat moniin erilaisiin järjestelyihin. Tämä taas mahdollisesti voi parantaa 

tilinpäätöksien luotettavuutta. (Shortridge & Myring 2004, 35-36) 

Periaatepohjaisen IFRS 15 -standardin täytäntöönpano helpottaa myös tilinpäätöksien 

ymmärrettävyyttä, sillä uudistuksen tulisi muuttaa tilinpäätöksiä hieman 
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yksinkertaisemmiksi. Luomalla karkeat periaatteet tiukkojen sääntöjen sijaan, voidaan 

vähentää myös sääntöjen manipulointia ja näin ollen kuvata luotettavammin yrityksen 

erilaisia liiketapahtumia. (McCarthy & McCarthy 2014, 23-24) Lisäksi tutkimusten 

mukaan tilinpäätöksen laatijoiden taloudellinen raportointi ei ole niin aggressiivista 

sovellettaessa periaatepohjaisia tilinpäätösstandardeja kuin sääntöihin perustuvia 

standardeja, mikä puoltaa myös standardiuudistusta (Agoglia et al. 2011, 764). 

2.6.2 Standardiuudistuksen ongelmat 

Uuden standardin mukanaan tuomat haitat ja ongelmat eivät varmastikaan ulotu 

kaikkiin toimialoihin ja yrityksiin yhtä vahvasti, mutta luultavasti jokainen organisaatio 

kohtaa jonkinlaisia haasteita standardin implementoituaan. Standardin keskeisimmät 

ongelmat ovat kuvattuna taulukossa 2 eri raporttien ja tutkimusten tekijöiden mukaan. 

Taulukko 2. Standardiuudistuksen mahdolliset ongelmat eri tekijöiden mukaan. 

 

Yksi suurimmista haittapuolista standardimuutoksessa on todennäköisesti siitä 

aiheutuvat kustannukset, sillä uusien kalliiden järjestelmien hankkiminen on joillekin 

yrityksille lähes välttämätöntä. Esimerkiksi nykyistä US GAAP:a noudattavien 

tietoliikennealan yritysten nykyiset laskutus- ja maksujärjestelmät syöttävät 

informaatiota suoraan kirjanpidon järjestelmiin, kun taas uudessa systeemissä tiedon 

suoraan syöttäminen voi olla hankalaa, sillä tuohon väliin edellytetään paljon 

enemmän eri ”kerroksia”. (Tysíac 2014a, 42) Myös standardin jalkauttaminen muuten 

aiheuttaa huomattavia kustannuksia useille yrityksille, sillä kaikki organisaation 

Ongelmat Tekijä ja vuosiluku

Kasvavat kustannukset, johtuen esimerkiksi uusien kaalliiden 

järjestelmien hankkimisesta

Tysíac, 2014

Henkilökunnan kouluttaminen, uusien prosessien opettelu Balbi, Barlas, Brausch & Schwager 

2014

Palkitsemisjärjestelmien muutokset Tysíac, 2014

Sopimuksen tunnistamisen sekä erillisten suoritusvelvollisuuksien 

tunnistamisen ja kohdistamisen haasteet

Starczewski, 2015

Asiakassopimuksien taloudellisen todellisuuden vastaamattomuus Wagenhofer, 2014

Järjestelmillä pelaaminen sekä tulojen ja tuloksen manipulointi Whitehouse, 2016;

Rutledge, Khondkar & Taewoo, 2016;

Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011

Epäjohdonmukaisuus sekä heikko vertailtavuus ja yhdenmukaisuus McCarthy & McCarthy, 2014

Mahdollisuus kirjata kulut ennen myynnin tuloutusta Burkholder, 2009

IFRS 15 -standardin ja veroraportoinnin välinen kuilu Rutledge, Khondkar & Taewoo 2016
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toiminnot tulisi huomioida muutoksessa (Tysíac 2014b, 26). Tähän kuuluu myös 

henkilökunta, jonka kouluttaminen muutoksiin ja uudenlaisten prosessien opettelu 

aiheuttaa tietenkin kustannuksia, mutta vie myös aikaa. Vaikka kokonaan uusia 

järjestelmiä ei tarvitsisi hankkia, järjestelmät tulee kuitenkin päivittää näiden uusien 

prosessien kanssa yhteensopiviksi. (Balbi, Barlas, Brausch & Schwager 2014, 22) 

Kaikkien organisaatioiden on kuitenkin hyvä tarkistaa järjestelmät, esimerkiksi sisäiset 

kontrollit, ja yhteisön käytännöt ja muutoksen niin vaatiessa, rakentaa ne uudelleen 

(Mercado & Miller 2015,20).  Sen lisäksi monet yritykset joutuvat muuttamaan muun 

muassa henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä muiden prosessien ja järjestelmien 

muutoksien myötä vastaamaan paremmin uuden standardin mukaisiin tarpeisiin 

(Tysíac 2014b, 26). 

Uuden standardin myötä joillakin aloilla, kuten terveydenhoitoalalla, voi olla hyvinkin 

haastavaa määritellä, onko sopimus ensinnäkin olemassa ja toisaalta, milloin sopimus 

on voimassa. Toisilla aloilla sen sijaan erillisten suoritusvelvollisuuksien tunnistaminen 

ja transaktiohinnan kohdistaminen näille velvoitteille voi aiheuttaa suuriakin haasteita. 

Myös erityisesti lisenssien osalta sen määrittäminen, tuloutetaanko myynti tiettynä 

ajanhetkenä vai ajan mittaan, voi olla jokseenkin vaativaa. (Starczewski 2015, 12) 

Yleisesti ottaen standardin uuteen lähestymistapaan liittyy erilaisia ongelmia siitä, että 

kirjatut tuotot ja sitä kautta kunkin tilikauden suorituskyky ovat seurausta sopimuksen 

sisältämien varojen ja velkojen mittaamisesta ja tulouttamisesta. Tämä ei kuitenkaan 

välttämättä vastaa asiakassopimuksien taloudellista todellisuutta. (Wagenhofer 2014, 

367) 

Kuten jo aiemmin todettiin, uusi standardi jättää harkinnanvaraa yritysjohdolle. Vaikka 

harkintavaran jättäminen on usein hyvä asia, se saattaa aiheuttaa myös tietynlaisia 

ongelmia ja haasteita. Kun jätetään varaa omalle tulkinnalle, riski niin sanotusta 

järjestelmillä pelaamisesta ja tulojen manipuloinnista kasvaa, ja yritysten tulisi ottaa 

tämä huomioon myös uuden standardin myötä (Whitehouse 2016, 12). Kun 

yritysjohdolle jää enemmän harkinnanvaraa määriteltäessä tuloutettavaa määrää, 

johtajille saattaa syntyä houkutus kiihdyttää tulouttamista kasvattaakseen omia 

tulokseen perustuvia palkkioitaan (Rutledge, Khondkar & Taewoo 2016, 46). Lisäksi 

harkinnanvaraa jätettäessä muun muassa tilintarkastajien sekä tilinpäätöksen 

laatijoiden asiantuntemuksen määrä ja toisaalta myös sen taso voivat vaihdella. Tämä 

on merkittävää siirryttäessä nykyisestä tarkasta säännöstöstä periaatepohjaiseen 
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standardiin, jolloin esimerkiksi tilinpäätöksen laatijoiden tulee lähinnä soveltaa 

subjektiivisesti standardin sisältöä. (Schipper 2003, 69) Mikäli he eivät sovella ja 

tulkitse periaatteita yhdenmukaisesti, se aiheuttaa epäjohdonmukaisuutta ohjeiden 

soveltamisessa eri organisaatioiden välillä. Tällöin tietenkin tavoiteltu vertailtavuus ja 

yhdenmukaisuus saattavat kärsiä. (McCarthy & McCarthy 2014, 24) Toisaalta myös 

periaatepohjaisuus ja sitä kautta sääntöjen epätarkkuus saattavat aiheuttaa yrityksen 

tuloksen manipulointia (Agoglia et al. 2011, 748). 

Huolta herättävää uudessa standardissa on myös se, että sen mukaan on käytännössä 

mahdollista kirjata kulut ennen myynnin tuloutusta. Tämän uskottiin erityisesti olevan 

ennen kommenttikirjeiden lähetysaikaa suurena huolenaiheena tulevissa kirjeissä. 

(Burkholder 2009, 303) Lisäksi yritykset, jotka ovat käyttäneet valmistusasteen 

mukaista tulouttamista siirtäessään hyödykkeen ajan mittaan asiakkaalle eli 

esimerkiksi rakennusalan yritykset, saattavat törmätä ongelmiin. Tämä johtuu siitä, että 

sopimuksen edistymisen mittaustapa tulee muuttumaan ja jopa joidenkin yritysten 

kohdalla aiemmin ajan myötä tuloutetut sopimukset saatetaankin tulouttaa tiettynä 

ajanhetkenä. (Mercado & Miller 2015, 20) Sen lisäksi Yhdysvalloissa yritykset 

kohtaavat haasteita, sillä uuden standardin taloudellinen raportointi eroaa merkittävästi 

maan veroraportoinnista. Tämä ero aiheuttaa suuremman laskennallisten verojen 

määrän sekä vaikuttaa myös ongelmallisesti tulojen pysyvyyteen ja sitä kautta tuloksen 

laatuun. (Rutledge et al. 2016, 46)  
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3 KOMMENTTIKIRJEIDEN EMPIIRINEN ANALYYSI 

Tässä luvussa keskitytään valikoitujen kommenttikirjeiden empiiriseen analyysiin. 

Ensin perehdytään tarkemmin tutkimuksen aineistoon ja toteutukseen, jonka jälkeen 

siirrytään tutkimaan IFRS 15 -standardin vaikutuksia hyötyjen ja ongelmien kautta. 

Lopuksi keskeisimmät tutkimustulokset vedetään yhteen ja pyritään saamaan 

vastauksia aiemmin esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

3.4  Tutkimuksen aineisto ja toteutus 

Tutkimuksen aineisto koostuu vuonna 2010 julkaistun standardiluonnoksen 

vastauksena lähetetyistä kommenttikirjeistä eli kyseessä on siis sekundaariaineisto. 

Kommenttikirjeitä on voinut lähettää niin yksityishenkilöt kuin myös esimerkiksi eri 

yhteisöt, yritykset sekä lautakunnat. Kirjeet ovat avoimesti kaikkien luettavissa FASB:n 

internetsivuilla. Kommenttikirjeitä on lähetetty useammassa eri vaiheessa, mutta tässä 

tutkimuksessa keskitytään nimenomaan alkuperäisen standardiluonnoksen 

vastauksena lähetettyihin kirjeisiin, sillä kyseisessä standardiluonnoksessa sekä sen 

kommenttikirjeissä on keskitytty standardiin, sen vaikutuksiin ja sisältöön 

kokonaisuudessaan. Muissa kommentointivaiheissa on lähinnä tarkasteltu muutamia 

standardiin tehtyjä parannuksia ja yksittäisiä kohtia, minkä vuoksi nämä kirjeet eivät 

sovellu niin hyvin tutkimuksen aineistoksi kuin alkuperäisen standardiluonnoksen 

vastauksena lähetetyt kommenttikirjeet.  Näitä kirjeitä löytyy yhteensä 974 kappaletta. 

Kaikkia kirjeitä ei siis voi tähän tutkimukseen ottaa analysoitavaksi, vaan edempänä 

esitettävän prosessin ja näkökulman mukaisesti valikoiduksi tuli 45 kappaletta 

tilitoimistojen lähettämiä kirjeitä, jotka ovat lueteltuna liitteessä 1. Aineiston 

kommenttikirjeiden pituus vaihtelee yhdestä sivusta seitsemääntoista sivuun ja suurin 

osa kirjeistä on pituudeltaan noin kaksi sivua. Lähes kaikki valikoidut kirjeet ovat 

peräisin Yhdysvalloista ja vain viisi kirjeistä oli joko kansainvälisiltä yrityksiltä tai 

muualta kuin Yhdysvalloista. Kommenttikirjeet ovat suurimmaksi osaksi 

esseemuotoisia ja niissä on tuotu esiin muun muassa kommentteja ja huolia 

standardista sekä mahdollisia parannusehdotuksia. Standardiluonnoksessa on esitetty 

18 erilaista kysymystä standardiin liittyen ja vain muutama tilitoimistoista on liittänyt 

kysymykset mukaan kirjeeseen ja vastannut niihin. Tämän tutkimuksen osalta 

kysymyksiin ei perehdytä tarkemmin, mutta niiden vastauksista saatetaan poimia 

olennaisia kommentteja, mikäli ne liittyvät tutkittavaan aiheeseen. 
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Tutkimuksen toteutus eteni kuviossa 4 esitetyn tutkimusprosessin mukaisesti. 

 

Tutkimuksen toteutus lähti liikkeelle IFRS 15 -standardiin ja sen sisältöön 

perehtymällä. Seuraavassa vaiheessa aloitettiin kommenttikirjeiden tarkastelu ja 

rajaaminen, jossa jokainen kommenttikirje avattiin ja pohdittiin, soveltuuko se 

tutkimuksen näkökulmaan. Tilintarkastukseen, tilitoimistoihin ja muuhun 

laskentatoimen toimijoihin kuuluvien lähettämiä kirjeitä oli yhteensä 102 kappaletta, 

joista lähdettiin karsimaan tutkimuksen aineistoon sopimattomia kirjeitä pois. 

Kommenttikirjeistä karsittiin esimerkiksi pois kaikki puhtaasti tilintarkastusyhteisöiksi 

luokiteltavien yritysten sekä yksityishenkilöiden, kuten yksittäisten tilintarkastajien ja 

taloushallinnon ammattilaisten lähettämät kirjeet. Jäljelle jäi 45 kirjettä, johon kuuluu 

hyvin monipuolisesti eri palveluja tarjoavia tilitoimistoja. Osalla tilitoimistoista on 

esimerkiksi tarjolla tilintarkastuspalveluja, mutta myös perinteisempiä tilitoimiston 

palveluja kuten kirjanpitoa, verotusta ja tilinpäätöksen valmistelua. Rajaus on relevantti 

sen vuoksi, että tutkimuksen aineiston tilitoimistot tarjoavat monipuolisesti eri palveluja 

ja näin saadaan asiantuntemusta laajasti esiin eri tilinpäätösprosessin vaiheista. Kun 

tutkimuksen aineisto saatiin rajattua, kommenttikirjeitä alettiin käydä läpi lukemalla 

jokainen valittu kirje ja poimimalla sieltä merkittävimmät vaikutukset, ongelmat, hyödyt 

ja muut olennaiset kommentit. Tiedot kerättiin käyttäen apuna Excel -ohjelmistoa, 

johon taulukoitiin kunkin kirjeen osalta merkittävimmät havainnot. Kun kaikki havainnot 

oli kerätty, niiden analysointi aloitettiin ja useimmin toistuvat ja selvästi keskeisimmät 

tulokset tiivistettiin yhteen Excel -taulukkoon. Näiden tulosten pohjalta pyrittiin 

löytämään vastauksia tutkimusongelmiin sekä raportoimaan kaikista olennaisimmat 

tutkimustulokset. 

3.5  Standardiuudistuksen vaikutukset 

Tässä osiossa tarkastellaan standardiuudistuksen vaikutuksia siitä seuraavien 

hyötyjen ja ongelmien kautta. Kommenttikirjeistä voidaan havaita vaikutusten olevan 

selvästi yrityksille enemmän negatiivisia kuin positiivisia. Tosin vaikutuksia 

Standardiin ja sen 
sisältöön 

perehtyminen

Kommenttikirjeiden 
läpikäyminen ja 

rajaaminen 
näkökulman 
mukaisesti

Kirjeiden lukeminen 
ja olennaisten 

tietojen poiminta

Poimittujen tietojen 
analysointi ja 
keskeisimpien 

tulosten raportointi

Kuvio 4. Tutkimusprosessi. 



29 
 

arvioitaessa tulee ottaa huomioon erilaisia tekijöitä kuten yrityksen toimiala, koko, 

sijainti sekä onko kyseessä julkinen vai yksityinen yritys. Kirjeistä kumpuaa vahvasti 

standardin huolestuttavat vaikutukset nimenomaan rakennusalaa sekä myös muita 

pitkäaikaissopimuksia kohtaan, sillä vain kolme valikoiduista kirjeistä ei tuo esiin 

rakennusalan ongelmallisia vaikutuksia. Useimmat kirjeistä käsittelevätkin lähinnä vain 

rakennussopimuksia eikä muihin toimialoihin kohdistuviin vaikutuksiin ole juurikaan 

otettu kantaa, joten voidaan päätellä, että vaikutukset muihin toimialoihin eivät 

välttämättä ole niin negatiivisia ja suuria. Yleisesti ottaen lähes 70 % aineiston 

tilitoimistoista onkin sitä mieltä, että nykyinen rakennusalan normisto tulisi säilyttää tai 

yhdistää standardiin ja kyseessä on useimmiten nimenomaan Yhdysvalloissa 

vallitseva rakennusalan säännöstö. Noin 13 % uskoo standardin vaikutusten olevan 

niin kielteisiä, että sitä ei tulisi implementoida ja sen sijaan 18 % uskoo, että pienillä 

korjailuilla standardi voi olla jalkautettavissa. Monissa kirjeissä on kuitenkin todettu, 

että nykyistä tuloutuskäytäntöä tulisi parantaa sen sisältämien heikkouksien ja 

epäjohdonmukaisuuksien vuoksi, mutta välttämättä tämä kyseinen standardi ei ole se 

paras vaihtoehto ainakaan rakennusalan osalta. Kuviossa 5 on kuvattuna uuden 

standardin vaikutukset eri sopimuksiin tilitoimistojen näkökulmasta. 

 

Vaikutukset tulevat olemaan rakennussopimuksiin todennäköisesti suurimmat, sillä 42 

kirjeessä tuotiin esiin rakennusala ja sille aiheutuvat seuraukset. Standardin uskotaan 

vaikuttavan myös pitkäaikaissopimuksiin, sillä 11 tilitoimistoa toi esiin kirjeessään 

Kuvio 5. IFRS 15 -standardin vaikutukset eri sopimuksiin tilitoimistojen näkökulmasta. 
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vaikutukset niihin. Kolme kommenttikirjettä toi esiin vaikutukset palvelusopimuksiin ja 

saman verran myös tietoliikennealan-, ohjelmistoalan- sekä muihin aineettomien 

oikeuksien sopimuksiin. 

Vaikutuksia analysoitaessa on tärkeää ottaa huomioon myös se, että lähes kaikki 

aineiston tilitoimistoista on Yhdysvaltalaisia, joten heitä koskee US GAAP:n 

tuloutussäännökset. Kuten jo aiemmin todettiin, US GAAP:n tuloutussäännöstö on 

sääntöpohjainen, kun taas IFRS-standardit ovat periaatepohjaisia. Näin ollen voi olla, 

että Yhdysvaltalaiset tilitoimistot ovat sen vuoksi kommentoineet standardia enemmän 

kuin esimerkiksi eurooppalaiset, koska siirtyminen US GAAP:sta IFRS-standardeihin 

tuo heille paljon suurempia muutoksia kuin eurooppalaisille yrityksille. Näin ollen myös 

vaikutukset ovat varmasti Yhdysvalloissa toimiville yrityksille huomattavasti 

suuremmat ja muutos herättää siksi kovasti huolta. Lisäksi vaikutusten analysoinnissa 

täytyy huomioida se, että useimpien tilitoimistojen näkökulmasta nimenomaan 

yksityiset rakennusalan pk-yritykset tulisi vapauttaa standardista eli julkisille ja 

erityisesti suuremmille rakennusalan yrityksille standardi voi ainakin osittain olla 

toimiva. Tätä näkemystä puoltaa myös erään kirjeen kommentti: 

”Vaikka kunnioitamme pyrkimyksiä yhdistää Yhdysvaltain standardit ja kansainväliset 

standardit, pienet ja keskisuuret rakennusyritykset eivät ole huolissaan tästä. He ovat 

huolissaan siitä, saavatko he tarjouksien pohjalta sopimuksen aikaiseksi täällä 

Yhdysvalloissa, ei siitä ovatko heidän tilinpäätöksensä vertailukelpoisia muiden 

yritysten kanssa Euroopassa tai Aasiassa.”1 

Pk-yrityksille standardiuudistus ei siis välttämättä tuo erityisiä hyötyjä, sillä niille 

esimerkiksi kansainvälisen vertailukelpoisuuden saavuttaminen ei ole tarpeellista. 

Näin ollen monissa kirjeissä toivotaan vähintäänkin helpotuksia ohjeistukseen 

kyseisten yritysten osalta. 

3.5.1 Hyödyt 

Kommenttikirjeissä esiin tulevat standardiuudistuksen hyödyt jäävät hyvin 

minimaalisiksi. Standardia puoltavat kommentit näkyvät lähinnä jonkin asian 

kannattamisen ilmaisuna tai samaa mieltä olemisena. Tämä ei kuitenkaan välttämättä 

                                            

1 Suorat kommentit ovat alkuperäisesti englanninkielisiä ja tutkija on kääntänyt ne suomeksi. 
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kuvaa täysin realistisesti standardin mahdollisia hyötyjä, sillä suuri osa tilitoimistoista 

on kommentoinut vain standardin soveltumisesta rakennusalalle. Voi siis olla 

mahdollista, että muilla aloilla IFRS 15 parantaa nykyistä käytäntöä ja tuo vieläpä 

mukanaan monia etuja, mutta tämän tutkimuksen aineistossa hyötyjen esille tuominen 

on hyvin vähäistä. 

Selvästi suurin kirjeistä esille nouseva hyöty on yhtenäisen, kaikille toimialoille ja 

yrityksille sopivan tuloutusstandardin luominen yhdistämällä IFRS -standardit ja US 

GAAP:n tuloutussäännöstö. Jopa 19 tilitoimistoa tuo kirjeessään esille, että pyrkiminen 

yhdenmukaiseen standardiin on tarpeen. Kaikki toimialat kattava standardi olisi 

selvästi parannus nykyiseen monimutkaiseen käytäntöön, sillä sen avulla voidaan 

saavuttaa johdonmukaisempaa raportointia liiketoimista asiakkaiden kanssa. Eräässä 

kirjeessä todettiin, 

”kun on toimintaa sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, yhdentyminen helpottaa 

suunnattomasti”.  

Tästä voi siis päätellä, että standardi tulee helpottamaan ennen kaikkea 

kansainvälisesti toimivien yritysten toimintaa, kun tilinpäätökset tarvitsee tehdä vain 

yhden mallin mukaisesti. Näin ollen voidaan myös ajatella, että kansainvälisten 

yritysten kustannukset saattavat pienentyä ja toisaalta vertailtavuus muiden yritysten 

tilinpäätösten kanssa saattaa parantua. Kirjeissä onkin todettu, että tukevan 

viitekehyksen luominen edistää tilinpäätösten vertailtavuutta. Lisäksi erilaisten 

tuloutukseen liittyvien standardien määrän väheneminen yhdentymisen seurauksena 

voi helpottaa tilinpäätöksen laatimista. Tosin monet ovat myös todenneet kirjeissään, 

ettei yhdenlainen malli sovellu kaikille toimialoille ja yrityksille, joten sen luominen voi 

olla mahdotonta.  

Yhtenäisen standardin luomisen lisäksi kirjeistä nousee esille myös muutamia muita, 

lähinnä yksittäisiä hyötyjä. Kirjeistä kumpuaa näkemys siitä, että yksityiset yritykset 

tulisi sulkea pois standardin piiristä ainakin rakennusalan osalta, sillä heillä hyötyjen ja 

kustannusten suhde jää heikoksi. Tästä päätellen standardista voi siis olla hyötyä 

ennen kaikkea julkisille yrityksille. Lisäksi standardiuudistuksen myötä eri yrityksille 

pystytään luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Tällä tarkoitetaan nimenomaan 

yhden yhtenäisen standardin luomista, sillä tällöin kaikilla yrityksillä on samat 

periaatteet ja normit myynnin tulouttamisessa.  
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Kommenttikirjeissä on otettu kantaa myös jonkin verran uuden standardin sisältöön ja 

kommentoitu, mitkä asiat standardissa ovat hyviä ja mahdollisesti parantavat nykyistä 

käytäntöä. Kuusi kommentoijaa on tuonut esille standardin piiriin kuuluvan 

mahdollisuuden yhdistää useita sopimuksia yhdeksi sopimukseksi. Eräässä kirjeessä 

todetaan, että  

”Riippuen ehdoista ja olosuhteista, sopimusten yhdistäminen saattaa kuvata 

paremmin koko projektin sisältöä”. 

Lisäksi standardiin kuuluva sopimusten jakaminen erillisiin suoritevelvoitteisiin on 

saanut paljon vastustusta, mutta myös osaksi kannatusta. Sopimusten pilkkomisen 

suoritevelvoitteisiin uskotaan helpottavan erityisesti monimutkaisten sopimusten 

käsittelyä. Lisäksi suoritevelvoitetaso saattaa ainakin hieman rajoittaa erotettavien 

velvoitteiden lukumäärää.  

Ennen standardiluonnosta standardin asettajat ovat julkaisseet keskusteluasiakirjan. 

Vaikka standardi on saanut osakseen paljon vastarintaa, sen on kuitenkin uskottu 

olevan parannus keskusteluasiakirjan mukaiseen pohjaan nähden, sillä ainakin osa 

heikkouksista sekä epäjohdonmukaisuuksista on saatu poistettua. 

3.5.2 Ongelmat 

Kommenttikirjeiden perusteella standardiuudistus tuo mukanaan enemmänkin erilaisia 

ongelmia kuin hyötyjä, sillä yhtä mallia on mahdoton soveltaa toimivasti kaikille 

toimialoille ja yrityksille. Kuten jo aiemmin todettiin, ongelmat kohdistuvat ennen 

kaikkea rakennusalalle, mutta myös muutamia yleisesti kaikille aloille kohdistuvia 

ongelmia on havaittavissa kirjeistä. Uuden standardin keskeisin ongelma piilee siinä, 

ettei se kuvaa yrityksen taloudellista todellisuutta sekä sen uskotaan tuovan mukanaan 

monia riskejä haitallisista taloudellisista vaikutuksista.  Taulukossa 3 on kuvattuna 

keskeisimmät kirjeistä havaitut standardiuudistuksen ongelmat sekä niiden 

mainintojen määrät. 
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IFRS 15 -standardiin liittyvien ongelmien keskeisimpänä lähtökohtana on sen 

mukainen sopimusten pilkkominen useisiin eri suoritevelvoitteisiin. Suoritevelvoitetaso 

tuo erityisesti rakennussopimuksille suuria haasteita toimialan erityispiirteiden vuoksi 

ja jopa 37 tilitoimistoa onkin tuonut esiin kirjeissään suoritevelvoitetason tuomat 

ongelmat. Suoritevelvoitteisiin pilkkominen eroaa myös hyvin olennaisesti alalla jo 

pitkään vallinneesta ja hyväksi havaitusta valmistusasteen mukaisesta 

tulouttamisesta. Eräässä kirjeessä todetaankin rakennussopimuksista, että  

”KAIKKI kyseessä olevan projektin mukaiset rakennustoiminnot ovat todella sidoksissa 

toisiinsa ja niiden sisältämät riskit kokonaisuudessaan ovat erottamattomia”.  

Näin ollen rakennusyrityksiltä useimmiten puuttuu myös transaktiohinnan 

kohdistamisessa tarvittava erillismyyntihinta, jolla yritys voisi myydä sopimuksen 

mukaisia komponentteja erikseen. Tällöin yrityksen tulisi IFRS 15 -standardin 

mukaisesti estimoida hinta, mikä taas sisältää runsaasti subjektiivisuutta ja oman 

harkinnan käyttöä. Lisäksi suoritevelvoitteiden määrittäminen ja toisaalta täyttäminen 

sisältävät runsaasti omaa harkintaa ja subjektiivisuutta IFRS 15 -standardin 

periaatepohjaisuuden vuoksi. Tämä taas johtaa taloudellisen raportoinnin 

epäjohdonmukaisuuteen ja heikompaan läpinäkyvyyteen yritysten kesken. Sen vuoksi 

erityisesti eri yritysten tilinpäätösten keskinäinen vertailtavuus heikkenee merkittävästi. 

Eräässä kirjeessä oli tuotu esiin subjektiivisuuden ongelmia kuvaava esimerkki. Sen 

mukaan viisi eri puolilta maailmaa tulevaa taloushallinnon henkilöä tai johtajaa saattaa 

Ongelmat Mainintojen määrä

Suoritusvelvollisuustaso 37

Subjektiivisuus/harkinnanvara 33

Taloudellisen raportoinnin epäjohdonmukaisuus sekä heikompi 

vertailtavuus ja läpinäkyvyys 27

Vakuuksien ja takauksien saannin vaikeutuminen 23

Kasvavat kustannukset 19

Järjestelmien päivitykset 14

Tilintarkastuksen vaikeutuminen ja kallistuminen 13

Tilinpäätöstietojen epäluotettavuus ja hyödyttömyys 10

Kahden tai useamman kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekeminen 6

Soveltumattomuus veroraportoinnin käytäntöihin 5

Henkilöstön kouluttaminen ja lisähenkilöstö 5

Hyödyttömät ja raskaat tiedonantovaatimukset 4

Tilinpäätöksen valmistelun vaikeudet ja pitkittyminen 1

Taulukko 3. Standardiuudistuksen ongelmat ja mainintojen määrät. 
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helposti päätyä viiteen hyvin erilaiseen lopputulokseen noudattaessaan standardia, 

vaikka heillä ei ole intresseissään vääristää tulosta. Joku toinen siis saattaa helpostikin 

esimerkiksi jakaa sopimuksen useisiin eri suoritevelvoitteisiin, kun taas toinen uskoo 

sopimuksen muodostavan vain yhden suoritevelvoitteen. Lisääntyvä subjektiivisuus 

saattaa myös pahimmillaan aiheuttaa tuottojen ja tilinpäätösten manipulointia, 

rahoituksen järjestelyä ja jopa täysin erilaiset raportointikäytänteet yrityksissä. 

Standardin sisältämän harkinnan johdosta muun muassa myynnin tuloutuksen 

ajankohta on helposti manipuloitavissa sekä sopimuksen voittomarginaaleja voidaan 

vaivattomasti järjestellä oman mielen mukaan. Sopimuksen voitot ja tulot saatetaan 

tulouttaa sopimuksen alussa, jos halutaan päästää kohtuuttoman korkeisiin 

voittomarginaaleihin, kun taas tappiot tuloutetaan vasta sopimuksen 

myöhäisemmässä vaiheessa, mikä aiheuttaa taas mahdollisimman pienet 

voittomarginaalit. Eräässä kirjeessä todetaankin, että 

”luontainen subjektiivisuus luo mahdollisuuden suoranaiseen tilinpäätöksen 

manipulointiin ja vähentää johdonmukaisuutta eri sopimusten ja vuosien tulosten 

välillä”. 

Uuden standardin sisältämän subjektiivisuuden myötä yrityksen johto siis pystyy 

vääristämään yrityksen tulosta ja tilinpäätöksiä, kun sitoumukset voidaan oman mielen 

mukaisesti pilkkoa eri suoritevelvoitteisiin ja kohdistaa niihin hinnat sekä tulot käyttäen 

omaa harkintaa. Tämä jälleen kerran johtaa epäluotettaviin ja epäjohdonmukaisiin 

tilinpäätöstietoihin ja taloudelliseen raportointiin. 

Rakennusalalla sekä itse yritykset että eri sidosryhmät käsittelevät sopimuksia 

nimenomaan sopimustasolla, ei suoritevelvoitetasolla. Esimerkiksi viestintä 

asiakkaiden kanssa tapahtuu yleensä koko sopimuksen ympärillä. Kirjeissä esiin 

tulleet rakennusyritysten merkittävimmät sidosryhmät, joihin uusi standardi tulee 

suuresti vaikuttamaan, ovat vakuudenantajat ja takaajat eli esimerkiksi pankit ja muut 

vakuuslaitokset. Esimerkiksi luottoarvioita tehdessään nämä tahot ovat yleensä 

kiinnostuneita yrityksen sopimuksista kokonaisuudessaan eikä suoritevelvoitteina, sillä 

päätökset luotoista ja vakuuksista tehdään sopimustasolla. Tämän seurauksena 23 

tilitoimiston näkökulmasta muun muassa takauksien ja vakuuksien saanti vaikeutuu, 

kun uuden käytännön sisältämä epävarmuus ja jo aiemmin todettu subjektiivisuus 
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lisääntyvät ja pankit tulevat epäileväisemmiksi yritysten raportoinnista. Eräs tilitoimisto 

onkin tuonut esiin kirjeessään, että 

”vakuussopimukset tulevat olemaan marginaalisesti paljon vaikeampia saada 

tulevaisuudessa, jotta voidaan kompensoida heikompiin raportointisääntöihin liittyvät 

riskit”. 

Useat tilitoimistot ovatkin olleet yhteydessä pankkeihin ja vakuuslaitoksiin, jotka ovat 

todenneet haluavansa myös tulevaisuudessa nähdä rakennusalan sopimukset 

nykyisen tulouttamiskäytännön mukaisesti eli he eivät siis aio hyväksyä uutta 

käytäntöä. Tämän seurauksena yritykset joutuvat tekemään omat kirjanpitonsa ja 

tilinpäätöksensä sekä pankki- että vakuustarkoituksiin standardin mukaisen käytännön 

lisäksi, mikä tietenkin kasvattaa yrityksen kustannuksia sekä raportointitaakkaa. Sen 

lisäksi ainakin Yhdysvalloissa toimivat rakennusyritykset joutuvat tekemään 

verotustarkoituksiin oman kirjanpitonsa ja sopimusmallinsa, sillä Yhdysvalloissa 

veroraportointi eroaa huomattavasti uudesta standardista. Eräässä kirjeessä 

todetaankin, että 

”ehdotetun standardin mukaan heidän (rakennusyrityksien) tarvitsee tehdä erillinen ja 

mahdollisesti hyvin erilainen sopimusmalli kumpaankin tarkoitukseen”.  

Nykyisin yksi malli sopii sekä tilinpäätösraportointiin että tuloveroraportointiin, mutta 

uuden standardin puitteissa molempiin tarkoituksiin tarvitsee omat mallinsa ja 

kirjanpitonsa, mikä lisää jälleen yrityksen kustannuksia. Myös johdon laskentatoimen 

uskotaan pysyvän yrityksissä nykyisellä sopimustasolla, joten uusi standardi ei 

selvästikään ole yleisesti niin hyväksytty käytäntö kuin nykyinen käytäntö on. 

Yritysten kustannukset nousevat huomattavasti myös monien muidenkin uuteen 

standardiin liittyvien seikkojen vuoksi. Kuten taulukosta 3 voidaan havaita, jopa 19 

tilitoimistoa on tuonut esiin standardin myötä nousevat kustannukset ja useissa 

kirjeissä on myös todettu kustannus-hyöty suhteen jäävän heikoksi, sillä 

standardiuudistuksen kustannukset ohittavat selvästi sen hyödyt. Erään tilitoimiston 

mukaan: 

”Ehdotetun ohjeistuksen noudattamisen kustannukset sekä rakennusyritykselle 

itselleen että heidän tilintarkastajalle olisivat huomattavat, ilman mahdollisia hyötyjä 

tilinpäätöksien ensisijaisille käyttäjille”. 
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Monet aiheutuvista kustannuksista liittyvät siis standardin implementointiin ja sen 

noudattamiseen, mutta ainakin rakennusyrityksillä IFRS 15 kasvattaa erilaisia sisäisiä 

ja ulkoisia kustannuksia sekä erityisesti myös muilla aloilla hallinnollisia kustannuksia. 

Rakennusalalla nykyiset järjestelmät perustuvat vallitsevaan valmistusasteen 

mukaiseen tulouttamiseen sopimustasolla, joten raportointijärjestelmiä ja 

liiketoimintajärjestelmiä tulee päivittää tai jopa korvata kokonaan uusilla järjestelmillä. 

Myös yrityksen sisäisiä kontrolleja täytyy muokata standardia vastaavaksi. Tämä 

aiheuttaa huomattavasti yrityksille kustannuksia. Myös viisi tilitoimistoa oli tuonut esiin 

henkilöstön kouluttamisen uuteen standardiin sekä mahdollisen lisähenkilöstön. 

Ainakin hallinnolliset kustannukset kasvavat sitä kautta, kun yrityksen henkilöstön tulisi 

oppia uusi metodi. Osalla hieman pienemmistä yrityksistä ei edes välttämättä ole 

henkilökuntaa, joka osaisi tai ymmärtäisi uuden standardin vaatimuksia, jolloin 

lisähenkilöstön palkkaaminen olisi tarpeen ja kustannukset jälleen kasvaisivat. Lisäksi 

13 tilitoimiston mukaan tilintarkastus tulee olemaan kalliimpaa yrityksille vieläpä 

erityisesti rakennusalalla, kun tilintarkastusprosessi monimutkaistuu ja vie enemmän 

aikaa. Myös tilintarkastusriski suurenee, kun tilintarkastaja joutuu tarkastamaan paljon 

yrityksen estimoimia arvoja. Tilintarkastajan voi olla hankalaa tarkastaa 

suoritusvelvollisuuksien määrittämistä sekä hinnan kohdistamisen tarkkuutta ja 

johdonmukaisuutta, kun rakennusalalla suoritevelvoitteiden hinnan kohdistus perustuu 

usein yrityksen sisäisiin arvioihin ja harkintaan. Näin ollen tilintarkastajan kyky 

tarkastaa yritys tehokkaasti vaarantuu. 

IFRS 15 -standardi tuo monia haasteita mukanaan, sillä sen täysin uudenlaisen 

lähestymistavan ymmärtäminen voi olla hankalaa ja viedä aikaa. 27 tilitoimiston 

mielestä standardiuudistuksen seurauksena taloudellinen raportointi sisältää 

epäjohdonmukaisuutta sekä heikompaa läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Erään 

tilitoimiston mukaan  

”siirtymällä metodiin, jota kukaan osapuoli ei ymmärrä tai käytä käytännössä, 

mutkistaa raportoitujen taloudellisten lukujen ymmärtämistä ja saa itseasiassa aikaan 

täysin vastakohtaisen lopputuloksen kuin mihin FASB pyrkii”.  

Tämä kommentti viittaa erityisesti rakennusalaan ja sen toivottuun vapauttamiseen 

standardista vähintäänkin pienempien yksityisten yritysten osalta. Ymmärtämistä voi 

vaikeuttaa myös se, että uuden standardin myötä tilinpäätöksen 
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tiedonantovaatimukset ovat yksityiskohtaisempia ja kasvavat entisestään. Uusilla 

tiedonantovaatimuksilla on ennen kaikkea pyritty auttamaan sijoittajia ymmärtämään 

asiakassopimuksien kassavirtojen ja tulojen luonnetta, ajoitusta ja epävarmuutta 

(IFRS Foundation 2014, 6).  Kuitenkin neljässä kommenttikirjeessä lisääntyvät 

tiedonantovaatimukset nähdään täysin kohtuuttomina ja raskaina yrityksille. Lisäksi 

osa tiedonantovaatimuksista on luultavasti täysin hyödyttömiä käyttäjille, kuten 

esimerkiksi vaatimus ilmoittaa jäljellä olevien suoritevelvoitteiden määrä sekä niiden 

täyttämisen arvioitu ajankohta. Näin ollen yrityksien tilinpäätöksien tiedot ovat 

hyödyttömämpiä ja epäluotettavampia uuden standardin puitteissa verrattuna 

nykyiseen käytäntöön ainakin 10 tilitoimiston näkökulmasta. Myös eräässä kirjeessä 

tämä on tuotu esiin:  

”Uskomme, että luonteeltaan ja laajuudeltaan näin yksityiskohtaiset 

tiedonantovaatimukset käyttäjille johtavat "tietotulvaan" ja sen seurauksena ovat 

todennäköisesti hyödyttömiä”.  

Lisäksi yhdessä kirjeessä on tuotu esiin tilinpäätöksen valmistelun vaikeutuminen ja 

pitkittyminen.  

3.6 Tulosten yhteenveto 

Tulouttamisen standardiuudistuksen tavoitteena on parantaa nykyiseen käytäntöön 

liittyviä heikkouksia ja epäjohdonmukaisuuksia, luoda tukeva viitekehys 

tulouttamiselle, edistää vertailtavuutta sekä virtaviivaistaa tilinpäätöksiä ja taloudellista 

raportointia (Olsen & Weirich 2010, 55). Tilitoimistojen näkökulmasta standardi ei 

kuitenkaan ainakaan kaikilla toimialoilla ja kaikissa yrityksissä näytä saavuttavan 

asetettuja tavoitteitaan. Kuudessa kommenttikirjeessä todettiin täysin suoraan, ettei 

standardi saavuta tavoitteitaan. Lisäksi 27 tilitoimistoa oli sitä mieltä, että 

standardiuudistuksen myötä taloudellinen raportointi on epäjohdonmukaista, 

heikommin vertailtavaa ja ei niin läpinäkyvää. Tämän pohjalta voidaan todeta, ettei 

asetettuja tavoitteita saavuteta ja standardin vaikutukset ovat enemmänkin negatiivisia 

kuin positiivisia. Tosin lähes kaikissa kirjeissä esiin tuotiin lähinnä rakennusalaan 

liittyviä ongelmia ja standardin epäonnistumista kyseisellä alalla. Vaikutukset siis 

näyttäisivät riippuvan pitkälti toimialasta, mutta myös jonkin verran yrityksen koosta, 

sijainnista ja siitä, onko se julkinen vai yksityinen yritys. Koska suurin osa tilitoimistoista 

on keskittynyt kirjeissään lähinnä rakennussopimuksiin ja monet myös muihin 



38 
 

pitkäaikaissopimuksiin, voivat vaikutukset joillakin aloilla olla paljon positiivisemmat, 

mutta se ei näistä kommenttikirjeistä tule esille. Taulukossa 4 on tiivistettynä kaikkein 

keskeisimmät standardiuudistuksen vaikutukset yrityksille tilitoimistojen näkökulmasta 

luokiteltuna hyötyihin ja ongelmiin.  

 

 

Standardin hyödyt jäävät tilitoimistojen näkökulmasta kovin vähäisiksi. Suurin hyöty 

uudistuksen myötä on saada aikaan yhtenäinen standardi, joka soveltuu kaikille 

toimialoille ja yrityksille sekä erilaisiin transaktioihin. Lisäksi positiivista standardissa 

on mahdollisuus yhdistää sopimuksia tietyissä tilanteissa yhdeksi sopimukseksi. Myös 

tukevan viitekehyksen luominen tuloutukselle lukeutuu IFRS 15 standardin hyötyihin. 

Standardiuudistuksen hyödyt siis jäävät paljon vähäisemmiksi kuin kappaleessa 2.6.1 

todettujen erilaisten IFRS 15 -standardiin liittyvien raporttien ja periaatepohjaisiin 

standardeihin liittyvien tutkimusten hyödyt. Ainoa yhtäläinen hyöty on yhden 

yhtenäisen standardin luominen, mutta muuten tilitoimistojen näkemys uudesta 

standardista vaikuttaa hyvin paljon kielteisemmältä. 

Standardiuudistuksen myötä nousevia ongelmia on hyvin runsaasti ja suurin osa näistä 

negatiivisista vaikutuksista kohdistuu ennen kaikkea rakennusalalle sen 

ainutlaatuisuuden vuoksi, mutta myös jonkin verran yleisesti kaikille toimialoille. Monet 

standardin ongelmat ovat lähtöisin sen uudesta suoritevelvoiteperusteisesta 

lähestymistavasta ja standardin periaatepohjaisuudesta, joka lisää käyttäjien omaa 

harkintaa ja subjektiivisuutta. Harkintavalta johtaa mahdollisuuteen manipuloida 

yrityksen tuottoja ja voittoja sekä järjestellä muun muassa rahoitusta ja 

Taulukko 4. Standardiuudistuksen keskeisimmät vaikutukset. 
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voittomarginaaleja. Pahimmillaan se voi johtaa täysin erilaisiin raportointikäytänteisiin 

yrityksissä, jolloin taloudellinen raportointi on hyvin epäjohdonmukaista ja heikommin 

vertailtavaa. Myös tilinpäätöstiedot ovat näin ollen epäluotettavampia ja 

hyödyttömämpiä. Kasvavien tiedonantovaatimusten myötä myös raportointitaakka 

yrityksille kasvaa ja tilitoimistot näkevätkin osan uusista vaatimuksista täysin 

hyödyttöminä käyttäjille. 

Standardiuudistuksen seurauksena yrityksien on vaikeampi saada vakuuksia, 

takauksia tai luottoja, sillä standardin sisältämä epävarmuus ja subjektiivisuus saa 

pankit ja vakuuslaitokset epäileväisemmiksi yrityksen taloudellisesta raportoinnista. 

On kuitenkin mahdollista, etteivät pankit tai vakuuslaitokset edes aio hyväksyä uutta 

standardia, vaan he vaativat tilinpäätökset edelleen nykyisen käytännön mukaisesti. 

Myös yrityksen sisäiset käytännöt ja veroraportoinnin käytännöt eroavat IFRS 15 -

standardista. Tämän seurauksena yritykset saattavat joutua pitämään kahta tai 

useampaa eri kirjanpitoa ja tekemään useita tilinpäätöksiä niin IFRS -tarkoituksiin, 

sisäisiin tarkoituksiin kuin tuloveroraportoinninkin vaatimuksiin. Tästä seuraa paljon 

kustannuksia ja suuri taakka yrityksille. Lisäksi standardin implementointi ja 

noudattaminen tuovat kustannuksia, mutta myös hallinnolliset kustannukset kasvavat. 

Myös tilintarkastusprosessin vaikeutuminen ja monimutkaistuminen kasvattavat 

tilintarkastuksen kustannuksia yrityksille. Kustannuksia seuraa myös raportointi- ja 

liiketoimintajärjestelmien päivityksestä ja joissakin tapauksissa jopa niiden 

uusimisesta. Henkilöstön kouluttaminen standardiin vie aikaa ja rahaa ja joissakin 

yrityksissä myös lisähenkilöstö on tarpeen. 

Kaikille toimijoille sopivaa ja johdonmukaista tuloutusmallia voikin olla hankalaa 

kehittää, vaikka kirjeissä onkin tuotu esiin, että pienillä korjailuilla uusi standardi voisi 

olla ihan potentiaalinen toteutettavaksi. Selvästi kuitenkin rakennusalan 

ainutlaatuisuus tulisi ottaa huomioon ja vapauttaa se standardin piiristä ainakin 

yksityisten yritysten osalta, sillä rakennusalaa ei voi kohdella kuten vaikkapa tuotantoa, 

vähittäiskauppaa tai mitä tahansa muuta alaa. Rakennusalalla IFRS 15 -standardin 

käyttöönotto saattaisi olla jopa askel taaksepäin heikompaan taloudelliseen 

rapotointiin, vaikka selvästi nykyinen käytäntö vaatisikin jo jonkinlaista päivitystä. 

Ensimmäisen standardiluonnoksen jälkeen lopullista standardia on paranneltu jonkin 

verran vuosina 2011, 2015 ja 2016 (Deloitte 2016d). Ensimmäisten parannusten osalta 
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vuoden 2011 standardiluonnoksessa tarkoituksena oli pitää alkuperäisen ED:n 

pääperiaatteet samoina. Tuolloin pyrkimyksenä oli muun muassa lisätä määritelmät 

siihen, tuloutetaanko myynti tiettynä ajanhetkenä vai ajan mittaan, yksinkertaistaa 

transaktiohinnan mittaamista sekä tarkentaa väliaikaisiin tilinpäätöksiin liittyviä 

tiedonantovaatimuksia. Lisäksi paranneltiin erillisten suoritevelvoitteiden 

tunnistamisen pääperiaatetta. (Deloitte 2011) Nämä muutokset varmasti selkeyttävät 

kommenttikirjeissä hämmennystä ja huolta herättäneitä asioita jonkin verran sekä 

myös saattavat yksinkertaistaa tuloutusprosessia alkuperäiseen verrattuna. Vuonna 

2015 IASB siirsi standardin voimaantulopäivää vuodesta 2017 vuoteen 2018 (IFRS 

Foundation 2015b), mikä varmasti helpottaa monia yrityksiä hieman, kun he saavat 

jonkin verran lisäaikaa muutoksen valmisteluun. Vuoden 2016 parannukset liittyivät 

lähinnä suoritusvelvollisuuksien tunnistamiseen kuuluvan erillisyyden määritelmän 

selventämiseen, lisenssien tulouttamiseen, standardiin siirtymisen helpotuksiin sekä 

sen määrittämiseen, onko yritys sopimuksessa niin sanottu päämies vai agentti 

(Deloitte 2016c). Erityisesti erillisyyden määritelmän parantaminen saattaa vähentää 

alkuperäiseen standardiluonnokseen liittyvää runsasta subjektiivisuuden määrää, kun 

ohjeet suoritusvelvollisuuksien tunnistamiseen ovat selkeämmät, mutta 

subjektiivisuutta tuskin voidaan kokonaan poistaa standardin periaatepohjaisuuden 

vuoksi. Lisäksi standardiin siirtymiseen liittyvät helpotukset voivat mahdollisesti 

vähentää jonkin verran yrityksille aiheutuvia implementointikustannuksia 

alkuperäiseen luonnokseen verrattuna. Kuitenkaan monissa kommenttikirjeissä huolta 

herättävää rakennusalaa ei parannuksissa huomioitu esimerkiksi helpotuksien avulla. 
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia vaikutuksia uuden IFRS 15 -

standardin täytäntöönpanolla on yrityksille tilitoimistojen näkökulmasta. Tutkimus 

toteutettiin kvalitatiivisesti analysoimalla tilitoimistojen lähettämiä kommenttikirjeitä. 

Standardin vaikutuksia tarkasteltiin tarkemmin sen sisältämien hyötyjen ja ongelmien 

kautta. 

Uuden IFRS 15 -tuloutusstandardin luominen on erittäin merkittävää, sillä nykyistä 

käytäntöä on laajalti kuvailtu vaikeasti sovellettavaksi sekä epäjohdonmukaiseksi. 

Standardiuudistuksella pyritäänkin vastaamaan tähän syrjäyttämällä sekä US GAAP:n 

tuloutussäännöstö että nykyiset IAS -tuloutusstandardit ja luomalla näin yhtenäinen ja 

johdonmukainen kokonaisuus. Uudessa standardissa keskeistä on, että myynti tulee 

tulouttaa, kun luvatun hyödykkeen määräysvalta siirtyy asiakkaalle. Tutkielmassa 

käytiin läpi standardin yli kymmenen vuotta kestänyttä kehityskaarta aina valmiiksi 

standardiksi asti. Lisäksi standardin keskeiset periaatteet ja sisältö kuvattiin 

viisiportaisella mallilla käyden läpi jokainen mallin vaihe. Teoriaosuudessa tarkasteltiin 

myös standardin vaikutuksia hyötyjen ja ongelmien kautta hyödyntäen erilaisia 

raportteja ja tutkimuksia. 

4.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tilitoimistojen näkökulmasta standardiuudistuksen vaikutukset ovat enemmän 

negatiivisia kuin positiivisia, vaikka vaikutukset riippuvatkin selvästi esimerkiksi 

yrityksen toimialasta tai koosta. Eniten tilitoimistoja huolestuttavat ongelmalliset 

vaikutukset rakennusalaa kohtaan, mutta myös jonkin verran vaikutukset 

pitkäaikaissopimuksia kohtaan. Tilitoimistojen näkökulmasta rakennusalan säännöstö 

tulisikin säilyttää nykyisellään ainakin yksityisten pk-rakennusyritysten osalta. 

Päätutkimuskysymykseen ”Millaisia vaikutuksia IFRS 15 -standardin 

täytäntöönpanolla on yrityksille tilitoimistojen näkökulmasta?” saatiin vastaukset 

alatutkimuskysymysten avulla. Ensimmäinen alatutkimuskysymys oli: Mitä hyötyjä 

standardiuudistuksella saadaan aikaan verraten nykyiseen käytäntöön?  Tutkimuksen 

aineiston pohjalta vastaukset tähän kysymykseen jäävät hyvin vähäisiksi, sillä 

tilitoimistojen mukaan uuden standardin hyödyt ovat kovin minimaalisia. 

Keskeisimpänä hyötynä on saada aikaan yksi yhtenäinen standardi, joka soveltuu 
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kaikille toimialoille ja yrityksille, vaikka tällaisen yhden mallin luominen vaikuttaakin 

kovin mahdottomalta. Muuten hyödyt jäävät tilitoimistojen näkökulmasta vain 

yksittäisiksi maininnoiksi.  

Toiseen alatutkimuskysymykseen Mitä ongelmia standardiuudistus tuo mukanaan?” 

sen sijaan löytyi runsaasti vastauksia, sillä Tilitoimistojen näkökulmasta 

standardiuudistus tuo mukanaan paljon ongelmallisia vaikutuksia. Standardin 

periaatepohjainen lähestymistapa ja suoritevelvoitetaso tuovat mukanaan paljon 

subjektiivisuutta ja omaa harkintaa. Ne johtavat helposti muun muassa tuottojen ja 

tilinpäätösten manipulointiin yrityksissä sekä taloudellisen raportoinnin 

epäjohdonmukaisuuteen sekä heikompaan läpinäkyvyyteen ja vertailtavuuteen. 

Lisäksi tilinpäätökset ovat näin ollen epäluotettavampia ja hyödyttömämpiä. Tämän 

seurauksena vakuuksien, takauksien ja luottojen saanti vaikeutuu, kun pankit ja 

vakuuslaitokset tulevat epäileväisemmiksi yritysten taloudellisesta raportoinnista. 

Standardiuudistus lisää myös erilaisia kustannuksia, kun yritysten tulee päivittää tai 

uusia kokonaan järjestelmiään, kouluttaa henkilökuntaansa tai jopa palkata 

lisähenkilöstöä. Lisääntyvän subjektiivisuuden vuoksi tilintarkastusprosessi pitkittyy ja 

vaikeutuu, mikä myös lisää yritysten kustannuksia. Yritysten johdon laskentatoimi sekä 

erityisesti Yhdysvalloissa veroraportointi eroavat merkittävästi uudesta standardista, 

mikä saattaa pakottaa yritykset pitämään kahta tai useampaa eri kirjanpitoa ja 

tekemään näin ollen useita erilaisia tilinpäätöksiä. Tästä ja myös lisääntyvistä 

tilinpäätöksen tiedonantovaatimuksista seuraa merkittäviä kustannuksia sekä suuri 

raportointitaakka yrityksille. 

4.2 Keskustelua tuloksista 

Hyvin yllättävää tutkimuksessa oli se, että teoriaosuudessa raporttien ja muutamien 

tutkimusten pohjalta standardiin liittyviä hyötyjä löytyi hyvin paljon ja standardimuutos 

nähtiin muutenkin hyvin positiivisena, mutta itse tutkimuksessa hyödyt jäävät todella 

vähäisiksi. Bloomin ja Kamin (2014) raportissa sekä tässä tutkimuksessa yhtäläisenä 

hyötynä voidaan nähdä yhden yhtenäisen standardin luominen, mutta muuten teorian 

ja empirian näkemykset eroavat toisistaan. Tähän voi tietenkin vaikuttaa se, että 

tilitoimistot toivat esiin lähinnä standardin ongelmallisuutta rakennusalalla, kun taas 

teoriaosuuden raporteissa ja tutkimuksissa keskityttiin enemmän kaikkiin toimialoihin. 
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Muutenkaan standardiin liittyvissä raporteissa ja tutkimuksissa ei nostettu näin 

voimakkaasti esiin rakennusalan vaikutuksia kuin kommenttikirjeissä. 

Ongelmien osalta yhtäläisyyksiä teorian ja empirian väliltä löytyi sen sijaan enemmän. 

Tutkimuksen tulokset vahvistivat muissa raporteissa ja tutkimuksissa esiin tulleita 

standardiuudistuksen seurauksena kasvavia kustannuksia johtuen esimerkiksi 

henkilöstön kouluttamisesta sekä kalliiden järjestelmien hankkimisesta (Balbi et al. 

2014; Tysíac 2014a). Lisäksi Rutledge et al. (2016) toivat esiin veroraportoinnin ja 

uuden standardin merkittävät erot sekä McCarthy ja McCarthy (2014) sen sijaan toivat 

esiin vertailtavuuden heikkenemisen ja epäjohdonmukaisuuden, jotka lukeutuivat 

myös tutkimuksen tuloksiin. Tilitoimistojen näkökulmasta merkittävä ongelma oli myös 

vakuuksien, takauksien ja luottojen saannin vaikeutuminen epävarmuuden kasvaessa, 

mikä ei kuitenkaan aiemmissa raporteissa ja tutkimuksissa tullut esiin. Lisäksi tästä ja 

veroraportoinnin eroavaisuudesta standardiin verrattuna johtuva mahdollisuus joutua 

pitämään useampaa eri kirjanpitoa ja tekemään useita tilinpäätöksiä ei ilmennyt 

teoriaosuuden artikkeleista. 

4.3 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksen tuloksiin saattaa vaikuttaa se, että tilitoimistot keskittyivät 

kommenttikirjeissään lähinnä rakennusalan vaikutuksiin, eivätkä tuoneet esiin 

standardin soveltuvuutta muille aloille. Näin ollen täytyy huomioida se, että standardilla 

voi mahdollisesti olla enemmän positiivisia vaikutuksia muilla aloilla. Lisäksi suurin osa 

tilitoimistoista on yhdysvaltalaisia, joten heidän nykyinen tuloutussäännöstö on kovin 

erilainen verrattuna nykyisiin IAS -tuloutustandardeihin. Voikin olla, että 

yhdysvaltalaiset tilitoimistot ovat kommentoineet standardiluonnosta juuri siksi, että 

yhdysvaltalaisille yrityksille vaikutukset ovat suuremmat ja ongelmallisemmat kuin 

esimerkiksi eurooppalaisille yrityksille. Tulokset siis voisivat olla hieman erilaiset, mikäli 

suurin osa tilitoimistoista olisi ollut eurooppalaisia tai muualta kuin Yhdysvalloista. 

Lisäksi tutkimuksen validiteettiin vaikuttaa myös se, että tilitoimistojen näkemysten 

luokittelu eri ryhmiin sisältää joidenkin tilitoimistojen osalta myös tutkijan omaa 

tulkintaa. Kaikki tilitoimistot eivät ole sanoneet suoraan esimerkiksi vastustavansa 

standardia, joten tutkijan on täytynyt tulkita se kommenttikirjeen perusteella. 

Tämä tutkimus on toteutettu ennen kuin IFRS 15 -standardi on astunut voimaan. Näin 

ollen voisi olla mielenkiintoista tutkia standardista oikeasti seuranneita vaikutuksia sen 
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jälkeen, kun standardi on ollut käytössä ensin muutaman vuoden ajan. Voitaisiin tutkia, 

ovatko vaikutukset olleet tämän tutkimuksen mukaisia vai ovatko ne olleet esimerkiksi 

paljon lievempiä. Tutkimuksessa voitaisiin keskittyä erityisesti rakennusalaan ja tutkia, 

onko kyseinen toimiala kohdannut niin paljon ongelmia kuin tästä tutkimuksesta kävi 

ilmi. Rakennusalan rajaus jatkotutkimuksessa olisi hyvin kiinnostava, sillä tämän 

tutkimuksen aineistossa siihen on kiinnitetty erityisen paljon huomiota. Lisäksi 

jatkotutkimuksessa voisi tarkastella, onko täytäntöönpanosta seurannutkin jotain 

täysin uusia ongelmia tai hyötyjä, joita ei tässä tutkimuksessa saatu tuloksiksi. 

Jatkotutkimus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi kyselyillä tai haastatteluilla suoraan 

rakennusyrityksiltä, jolloin tietenkin tilitoimistojen näkökulma rajautuisi pois. Näin ollen 

saataisiin suoraan tutkimuksen kohteena olevilta yrityksiltä tietoa seuranneista 

vaikutuksista. 
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